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1. mecniereba

Sciences

soflis meurneobis mecnierebaTa akademia-

axleburi xedvebiT, axali gamowvevebis winaSe

guram aleqsiZe–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiis prezidenti, akademikosi,

givi jafariZe–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiis vice-prezidenti, akademikosi,

omar qeSelaSvili–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiis ekonomikis samecniero ganyofilebis

akademikos-mdivani, akademikosi.

sakvanZo sityvebi: mecniereba, axleburi xedvebi, axali gamowvevebi, inteleqtualuri

produqcia, mecnierTa axalgazrda kadrebi.

referati:

yuradRebaa gamaxvilebuli imaze, Tu ra viTarebaSia dRes mecniereba, ras iTxovs Tanamedroveoba

misgan, ratom sWirdeba mas axleburi xedvebi, ra gamowvevebis winaSe dgas igi da ra sirTuleebi unda

daZlios.

    SemoTavazebulia dRevandelobis mier Cvens winaSe, mTeli sigrZe-siganiT dasmuli fundamenturi

debuleba-definacia, rasac DdRevandeli msoflio wesrigi da globalizaciis moTxovnebi da motivaciebi

ganapirobebs. amJamad, ukve gamoikveTa da msoflio tendenciad Camoyalibda is, rom axal dros axali ada-

mianebi qmnian da amas emateba isic, rom axal adamianebs axleburi pirobebi sWirdebaT.

   ai, aseTia mTeli eris, saxelmwifos da TviT mecnierTa sazrunavi, axleburi xedvis ZiriTadi da

mTavari orientiri, rogorc Tvalsawieri, ise Soreuli periodisaTvis.

    vlindeba, rom samecniero-kvleviTi institutebis saqmianoba mWidrod iyo dakavSirebuli qveynis so-

flis meurneobis mecnierebis ganviTarebis winaSe dasmul amocanebTan.

     agraruli mecniereba farTo gasaqans Rebulobda da did rols asrulebda qveynis ekonomikuri po-

tencialis ganmtkicebaSi. Semdgom aTwleulebSi, es samuSaoebi intensiurad grZeldeboda da Sedegebi

warmatebiT inergeboda warmoebaSi.

   aseTma farTomasStaburma muSaobam moamzada niadagi da daisva sakiTxi saqarTvelos soflis meu-

rneobis mecnierebaTa akademiis daarsebis Sesaxeb.

   xazgasmulia, rom saqarTveloSi, agrarulma mecnierebam didi da saxelovani gza ganvlo, ramac

gadamwyveti gavlena moaxdina soflis meurneobis dargis ganviTarebaze, misi dargobrivi struqturis

sworad gansazRvraze, teqnologiur srulyofaze, sawarmoo-resursuli potencialisa da warmoebis donis

amaRlebaze.

   gasuli saukunis 30-iani wlebidan (TandaTanobiT) da gansakuTrebiT 60-iani wlebis momdevno aTwle-

ulebSi mecnierebis roli da funqcia Rrmad gamovlinda sasoflo-sameurneo warmoebaSi. mecniereba auci-

lebel faqtor-pirobad Camoyalibda.

mecnierebis anu adamianis faqtoris gavlenam da zemoqmedebam warmoSva da daamkvidra sasoflo-

sameurneo kulturaTa movla-moyvanis axali, progresuli teqnologiebi, dargis gaZRolis sistemebi,

warmosaxa strategiuli poziciebi, ramac gaaZliera da aamaRla saqarTvelos ekonomikuri funqcia, misi

geopolitikuri roli.

    gamokveTilia, rom axali gamowvevebidan da momavlis xedvis Sesabamisad, saqarTvelos soflis

meurneobis mecnierebis winaSe axali Tvalsawieri iSleba. wina planze unda wamoiwios Teoriuli da

gamoyenebiTi xasiaTis problemebma, teqnologiuri kuTxis gadawyvetebma; programirebuli soflis meu-

rneobisa da  biomravalferovnebis uzrunvelmyofi kompleqsuri rekomendaciebis damuSavebam, romelic

zonalurad diferencirebul midgomebs daefuZneba da gajerebuli iqneba mravalvariantuli scenarebis

Sesabamisi, informaciuli teqnologiebis gamoyenebiT.
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farTo gagebiT, mecniereba kulturis Semadgeneli nawilia, amitom, igi xelovnebasTanac

Tanaziaria. Tu ferwera saRebavebiT fiqria, mecniereba, ise rogorc mwerloba, sityvebiT fiqria.
mecnieruli naSromi unda sunTqavdes, mas Tavisi musika unda gaaCndes, Tavisi CuqurTma unda qa-

rgavdes. ase, rom, igi uxeS Carevas ver itans, ver hguobs da arc giSvebs axlos, Sesabilwad.

    yuradReba unda gamaxvildes imaze, Tu ra viTarebaSia dRes mecniereba, ras iTxovs Tana-
medroveoba misgan, ratom sWirdeba mas axleburi xedvebi, ra gamowvevebis winaSe dgas igi da ra

sirTuleebi unda daZlios.

    aqve unda SemogTavazoT dRevandelobis mier Cvens winaSe, mTeli sigrZe-siganiT dasmuli
fundamenturi debuleba-definacia, rasac DdRevandeli msoflio wesrigi da globalizaciis mo-

Txovnebi da motivaciebi ganapirobebs. amJamad, ukve gamoikveTa da msoflio tendenciad Camo-

yalibda is, rom axal dros axali adamianebi qmnian da amas emateba isic, rom axal adamianebs
axleburi pirobebi sWirdebaT.

   ai, aseTia mTeli eris, saxelmwifos da TviT mecnierTa sazrunavi, axleburi xedvis ZiriTadi

da mTavari orientiri, rogorc Tvalsawieri, ise Soreuli periodisaTvis.
am viTarebasa da moTxovnas Tu droulad ar, an/da ver avuReT alRo da radikaluri zomebi

ar ganvaxorcieleT, male aRar gveyoleba mecniereba da bedis anabarad darCeba mTeli qveyana da

Cveni sofeli.
   am gadasaxedidan, saWirod migvaCnia ufro farTod SevexoT da yuradReba gavamaxviloT TviT

soflis meurneobis mecnierebaze, romlis samoRvaweo areali saqarTvelos ekonomikis erT-erT

ganmsazRvrel da mimarTulebis mimcem sferos-soflis meurneobas moicavs.
  mravali dokumenti mowmobs imas, rom Zvel saqarTveloSi moZRvreba mcenareTmcodneobisa da

mcenareTa fiziologiis Sesaxeb mkvidr niadagze yofila dayenebuli, rac safuZvels iZleva, ro-

gorc es akademikosma ivane javaxiSvilma daadgina, `agronomiuli moZRvrebis zogierTi saguli-
sxmo debulebac gamovarkvioT~.

   Tavidanve, samecniero-kvleviTi institutebis saqmianoba mWidrod iyo dakavSirebuli qveynis

soflis meurneobis mecnierebis ganviTarebis winaSe dasmul amocanebTan.
     es samuSaoebi, Semdgom aTwleulebSi intensiurad grZeldeboda da Sedegebi warmatebiT

inergeboda warmoebaSi. agraruli mecniereba farTo gasaqans Rebulobda da did rols asru-

lebda qveynis ekonomikuri potencialis ganmtkicebaSi.

   aseTma farTomasStaburma muSaobam moamzada niadagi da daisva sakiTxi saqarTvelos soflis

meurneobis mecnierebaTa akademiis daarsebis Sesaxeb, romelic saqarTvelos sasoflo-sameurneo

institutisa da aRniSnuli kvleviTi dawesebulebebis warmomadgenlebiT dakompleqtda.
   soflis meurneobis mecnierebaTa akademia dafuZnda 1957 wlis 12 dekembers. Tavdapirvelad

mis SemadgenlobaSi iyo 14 akademikosi da 8 wevr-korespondenti.

amJamad, am akademiis SemadgenlobaSia 30 namdvili wevri (akademikosi) 3 wevr-korespondenti
da ori sapatio wevri.

saqarTveloSi, agrarulma mecnierebam didi da saxelovani gza ganvlo, ramac gadamwyveti

gavlena moaxdina soflis meurneobis dargis ganviTarebaze, misi dargobrivi struqturis swo-
rad gansazRvraze, teqnologiur srulyofaze, sawarmoo-resursuli potencialisa da warmoebis

do-nis amaRlebaze.

   gasuli saukunis 30-iani wlebidan (TandaTanobiT) da gansakuTrebiT 60-iani wlebis mo-
mdevno aTwleulebSi mecnierebis roli da funqcia Rrmad gamovlinda sasoflo-sameurneo war-

moebaSi. mecniereba aucilebel faqtor-pirobad Camoyalibda.

mecnierebis anu adamianis faqtoris gavlenam da zemoqmedebam warmoSva da daamkvidra saso-
flo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis axali, progresuli teqnologiebi, dargis gaZRolis

sistemebi, warmosaxa strategiuli poziciebi, ramac gaaZliera da aamaRla saqarTvelos ekono-

mikuri funqcia, misi geopolitikuri roli.
   qarTvelma mecnierebma didi da warmatebuli samuSaoebi Seasrules sasoflo-sameurneo ku-

lturaTa da cxovelTa axali jiSebisa da hibridebis gamoyvanis, sasoflo-sameurneo kul-

turaTa movla-moyvanis progresuli, zonaluri teqnologiebis, niadagis damuSavebis, gano-
yierebis, naTesebisa da nargaobis movlis, TeslTmcodneobis, Teslbrunvebis sqemebis, agro-

qimiuri kartogramebis Sedgenis, sasoflo-sameurneo kulturaTa mavne organizmebis winaaRmdeg

brZolis integrirebuli sistemebis damuSavebis, zonaluri pirobebis mixedviT modificirebuli
manqanaTa sistemebisa da maRali samanqano teqnologiebis Seqmnis, wylis resursebis gamoyenebisa

da ma-rTvis rekomendaciebis, kolxeTis dablobis daSrobisa da sasoflo-sameurneo aTvisebis
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mikro-regionuli sistemis damuSavebis xaziT, ramac safuZveli daudo Camoyalibebuliyo so-

flis meurneobis gaZRolis erTiani, mecnierulad dasabuTebuli kompleqsuri, zonaluri siste-
mebi.

     mniSvnelovani samuSaoebi Sesrulda soflis meurneobis ekonomikis xaziT. ganisazRvra so-

flis meurneobis sawarmoo zonaloba, (Sesamabisi sqemis SedgeniT), damuSavda soflis meu-
rneobis specializaciis, gaadgilebis, koncentraciis, integraciis, kooperaciiis, intensi-

fikaciis ekonomikuri parametrebi, ganviTarebis tendenciebi da kanonzomierebebi, damuSavda

soflis meurneobis zonaluri da tipiuri gaZRolis sitemebi, marTvis modelebi sxvadasxva
doneze, ekonomikuri meqanizmi da instituciuri sistema, miwis ekonomikuri Sefasebis pro-

blemebi, dadginda sawarmoo-resursuli potenciali da misi ganmtkicebis rekomendaciebi, agra-

ruli seqtoris ekonomikuri zrdis strategiuli sistema, Sesabamisi prognozuli maxasiaTe-
blebiT, romelic iTvaliswinebda marketingul motivaciebsa da sagareo-ekonomikuri urTierTo-

bebaTa pirobebs.

    Tanamedrove moTxovnebidan da mecnierebis ganviTarebis samomavlo amocanebidan gamomdinare,

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mizania: agraruli mecnierebis yovel-

mxrivi ganviTarebis xelSewyobis gziT sasoflo-sameurneo warmoebis teqnikur-teqnologiuri da

ekonomikur-organizaciuli siaxleebisa da miRwevebis gamoyenebisa da danergvis organizacia, rac

unda eyrdnobodes Tanamedrove msoflio wesrigisa da sabazro urTierTobaTa pirobebSi, arse-
buli da axlad Sesaqmneli mecnieruli potencialis SesaZleblobebsa da samecniero-kvleviTi

samuSaoebis racionalur koordinacias da ramac unda uzrunvelyos mecniertevadobis donis ama-
Rleba, amis safuZvelze ki saqarTvelos soflis meurneobis prioritetuli, mdgradi da stabi-

luri aRmavloba da qveynis ekonomikuri potencialis ganmtkiceba.

     dasaxuli miznidan gamomdinare akademiis ZiriTadi amocanebi da funqciebia:

 agraruli mecnierebis prioritetuli mimarTulebebis gansazRvra, misi ganviTarebisaTvis

xelSewyoba da meToduri uzrunvelyofa;

 agraruli mecnierebis ganviTarebis prognozireba;

 fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis samecniero programebis SemuSaveba da kvleviTi samu-

Saoebis koordinacia;

 agraruli warmoebis ganviTarebisaTvis teqnikur-teqnologiuri da ekonomikur-organizaci-

uli xasiaTis RonisZiebebisa da rekomendaciebis damuSaveba da danergva;

 agraruli warmoebis calkeuli dargis specifikis mixedviT mecnierul-teqnikuri progresis

miRwevebis miznobrivi gamoyenebis uzrunvelyofa;

 mecnierebisa da warmoebis integrirebis ganxorcieleba;

 agrarul sferoSi warmoebuli mecnieruli kvlevis Sedegebis eqspertiza;

 agrarul terminologiaze zrunva, misi siwmindis dacva da gaumjobeseba;

 agrarikos mecnierTa miRwevebis saerTaSoriso asparezze warmoCena;

 agrarul mecnierebasa da soflis meurneobis ganviTarebis mimarTulebiT saxelmwifo
prioritetebis Sesabamisi rekomendaciebis, winadadebebisa da misi realizaciis gzebis, agre-

Tve prognozuli teqnikur-ekonomikuri parametrebis momzadeba da mTavrobaSi wardgena, rac

xels  Seuwyobs qveynis ekonomikuri da agraruli politikis srulyofasa da ganmtkicebas;

 samecniero, praqtikuli da popularuli xasiaTis naSromebis momzadeba da gamocema;

 samecniero-praqtikuli konferenciebis, simpoziumebis, kongresebis, sadiskusio Sexvedrebisa

da sxva am xasiaTis RonisZiebebis Catarebis organizacia.

    2013-2016 wlebSi, akademiaSi, rusTavelis erovnuli samecniero fondis sagranto dafina-
nsebiT Catarda 5 saerTaSoriso samecniero konferencia: 1. `inovaciuri teqnologiebi agraruli

seqtoris mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis~ (2013 w); 2. `klimatis cvlileba da misi

gavlena soflis meurneobis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze~ (2014 w.); 3. `globaluri
daTboba da agrobiomravalferovneba~ (2015 w); 4. `ekologiurad sufTa produqciis warmoebis

Tanamedrove teqnologiebi soflis meurneobis mdgradi ganviTarebisaTvis~ (2016 w.).

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevrTa xelmZRvanelobiT, bolo 10 weliwadSi,
Sesrulda 12-ze meti saxelmwifo sagranto proeqti, ramac gaamdidra agraruli mecniereba.

    saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiam 2015 wlidan axali funqcia SeiZina.

dafuZnda fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo
cen-tri, rogorc akademiis Sida formireba.
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   centris mizania: fermerTa da soflis meurneobis specialistTa momzadeba da kvalifikaciis

sistematiuri amaRleba, romelic daeyrdnoba momavalze orientirebul, uwyveti swavlebis pri-
ncipebze agebul da informaciuli teqnologiebiT gajerebul swavlebis formebsa da meTodebs,

dargobriv-regionul mecnierul-teqnologiur safuZvlebs, grZelvadian marketingul strategi-

as, ramac xeli unda Seuwyos fermerTa da soflis meurneobis specialistTa mier mecnierul-
teqni-kuri progresis miRwevebisa da axali teqnologiebis aTvisebasa da danergvas, ekonomikuri

meqa-nizmis sworad gamoyenebas da am gziT warmoebis mdgrad ganviTarebasa da produqciis war-

moebis mniSvnelovan da dinamiur zrdas.
centris xaziT, 2016 wels gamoica monografia: `fermerTa da specialistTa kvalifikaciis

amaRlebis meTodologiur-Tematikuri midgomebi da saswavlo programebi~.

   KA2016 wels, axali msoflio standartebis moTxovnebis Sesabamisad dafuZnda da peri-
odulad gamoicema, ganaxlebuli saxiT, `moambe~ (samecniero SromaTa krebuli); dafuZnda gamo-

mcemloba `agro~, romlis xaziTac daiwyo, fermerTa dasaxmareblad gamiznuli, axal samecniero

gamocemaTa ciklis-soflis meurneobis gaZRolis teqnologiuri rekomendaciebis calke wignebis
gamocema. mas didi samecniero da gamoyenebiTi mniSvneloba aqvs. akademias Sedgenili aqvs axali

moTxovnebisa da satandartebis Sesabamisi `Sidastruqturuli erTeulebis TanamSromelTa sakva-

lifikacio moTxovnebi, funqcionur-Tanamdebobrivi movaleobani da samsaxureobrivi pasuxismge-
blobebi~, romelsac iyenebs saxelmZRvanelod.

    xazi unda gaesvas, rom akademia wevria da TanamSromlobs 20-mde saerTaSoriso organiza-

ciasTan, maT Soris: CGIAR, CACAARI, ICARDA, CIMMYT, ICRISAT, BIOVERCITY, CIP, GIA,
BACSA-sTan. akademia aris evropis soflis meurneobis, sursaTis da bunebis mecnierebaTa

akademiebis kavSiris wevri. igi farTod TanamSromlobs sazRvargareTis qveynebis samecniero

centrebTan, gaerTianebebTan, orgnizaciebTan, konvenciebSi. akademiis wevrebi, ganasakuTrebiT misi
prezidenti, aqtiurad monawileoben da moxsenebebiT gamodian saerTaSoroso konferenciebSi, si-

mpoziumebsa da msoflio kongresebSi-aSS-Si, safrangeTSi, italiaSi, espaneTSi, CineTSi, koreaSi,

portugaliaSi, bulgareTSi, CexeTSi, ruseTSi, ukrainaSi, yazaxeTSi, uzbekeTSi, TurqmeneTSi,
TurqeTSi, iordaniaSi da sxva qveynebSi.

   akademias, urTierTTanamSromlobis xelSekrulebebi da memorandumebi aqvs gaformebuli: be-

lorusiis, CineTisa da koreis respublikebis erovnul da soflis meurneobis mecnierebaTa aka-
demiebTan, poloneTis, ukrainis, yazaxeTis, azerbaijanis da saqarTvelos agraruli mimarTule-

bis samecniero centrebTan, samecniero-kvleviT institutebTan, universitetebTan da fondebTan.

XXI saukunis gamowvevebidan, momavlis xedvis Sesabamisad, akademiis winaSe axali Tvalsa-
wieri iSleba. mis saqmianobaSi wina planze unda wamoiwios fundamenturi, maT Soris Teoriuli

da gamoyenebiTi xasiaTis problemebma, teqnologiuri kuTxis gadawyvetebma; programirebuli
soflis meurneobisa da biomravalferovnebis uzrunvelmyofi kompleqsuri rekomendaciebis damu-

Savebam, romelic zonalurad diferencirebul midgomebs daefuZneba da gajerebuli iqneba mra-

valvariantuli scenarebis Sesabamisi, informaciuli teqnologiebis gamoyenebiT.
unda gafarTovdes samecniero da sakoordinacio-organizatoruli muSaoba ekologiurad su-

fTa produqciis warmoebisa da Sesabamisad sasursaTo usafrTxoebis teqnologiur da ekono-

mikur-organizaciul problemebze, romelic Seesatyviseba da upasuxebs adgilobrivi, zonaluri
bunebriv-ekonomikuri pirobebis maqsimaluri ukugebiT gamoyenebis moTxovnebsa da marketinguli

strategiis saSinao da sagareo motivaciebs.

   aseTi midgomebidan gamomdinare, 2016 wels, akademiaSi farTomasStaburi samuSaoebi Sesru-
lda soflis meurneobis mecnierebis ganviTarebis prognozis dasamuSaveblad, romlis mixedviTac

gamoiyo axleburi xedvis mecnieruli prioritetebi calkeuli dargebis (sferoebis) Sesabamisad.

soflis meurneobis xaziT gansazRvruli prioritetuli samecniero-kvleviTi problemebis
mecnierulad dasabuTebulma gadawyvetam xeli unda Seuwyos soflis meurneobis ekonomikuri

zrdis, resursuli potencialis efeqturi gamoyenebisa da logikurad, sasursaTo produqtebiT

TviTuzrunvelyofis saxelmwifoebrivi amocanis warmatebiT gadawyvetas, Sesabamisad ki sagareo-
ekonomikuri kavSirebis ganmtkicebas da saqarTvelos, msoflio integrirebul procesebSi stabi-

lurad CarTvas.

   momavlis xedvis Sesabamisad, soflis meurneobis mecnierebaTa akademiaSi Seiqmna mecnierebis
ganviTarebis xelSemwyobi fondi, romelic jer erTi, xels Seuwyobs mecniertevadobis donis

amaRlebas da meores mxriv-mecnierebisa da warmoebis integrirebul ganviTarebas
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  es, axleburi xedvebi nebismier sferoSi unda exmianebodes da efuZnebodes axlebur informa-

ciul teqnologiebs, radganac XXI saukune mxolod axal teqnologiebze agebul mecnierebas
cnobs da gasakviri ukve aRar aris, rom TviT ekonomikac da biznesic gaigeba rogorc teqno-

logia. es, bevrismetyvelia.

    am sibrtyeSi Cans kadrebis aRzrdis problemac, rac gadaudeblad svams sakiTxs imis Sesa-
xeb, rom akademiis sistemaSi aRdges: samecniero-kvleviTi institutebi, aspirantura, mecniereba-

Ta doqtoris samecniero xarisxis miniWebis sistema da specializebuli sadisertacio sabWoebi.

      paradigmad ikveTeba is moTxovna, rom axalgazrda kadrebi XXI saukunis Taviseburebebs
da gamowvevebs unda moergon, raTa momavlis teqnologiur samyaroSi Tavis adgilze aRmoCndnen.

amas, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs, Tu gaviTvaliswinebT imas, rom axla Cveni nebisagan

damoukideblad mimdinareobs materialuri faseulobebis didi transformacia inteleqtualur
faseulobebze.

Tavis droze SemoRebuli akademiuri doqtoris miniWeba (daakvirdiT: ara doqtoris same-

cnieri xarisxis) da mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis akademiur doqtorTan gai-
giveba-gaTanabreba (sadac amovardnilia gansazRvreba `samecniero xarisxi~), raRac gaugebari,

gaurkveveli da gamoumcxvari forma iyo da misi SemoReba mexis gavardnas gavda, ramac, sxva rom

ara iyos ra, Sebilwa da usaxo gaxada mecniereba. am waxnagidan gavxedoT sxva qveynebsac. maTgan
bevr kargs viswavliT da gaviTvaliswinebT. raRa maicadamainc Cven unda movigonoT xolme rea-

lobasTan axlosac ar mdgomi raRac axali, rac bRalavs mSvenierebas.

kanonmdeblobam unda daadginos isic, rom gaTanabrdes saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli
akademiisa da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevrTa anazRaureba da da-

Svebuli aRar iyos diskriminaciuli midgoma. aseve unda mieceT anazRaureba akademiis

samecniero ganyofilebaTa akademikos-mdivnebs. ibadeba ara mxolod kiTxva, aramed moTxovnad
yalibdeba azri: ratom vansxvaveT akademikosebs saxelmwifo akademiebs Soris, maT, yvelas

erTnairi pirobebi unda SeeqmnaT da Tanabari anazRaurebac mieceT. am mimarTulebiT

kanonmdelobaSi aucileblad unda Sevides Sesworeba, rac rTuli saqme ar aris.
mecnierebis bolodroindelma reformebma iqamde migviyvana, rom radganac Sewyda axalga-

zrdobis ltolva mecnierebisadmi da gaurkvevelia, maTTvis samecniero xarisxebis mtkice da

Tanamedroveobaze morgebuli kvalifikaciis amaRlebis sistema (mxedvelobaSi gvaqvs samecniero
xarisxis miniWeba) savalalo mdgomareobaSi da ganwiruli aRmoCnda mTeli mecniereba. mecniereba

berdeba, mecnierTa e.w. fertaluri asaki (periodi) regulirebis miRma da gamouyenebeli rCeba.

es, Zalze sagangaSoa saqarTvelosaTvis.
   unda iTqvas imis Sesaxebac, rom zogierT mecniers Zala aRar Seswevs Rirebuli, akademiuri

da profesiulad gamarTuli mecnieruli produqcia Seqmnas, Tvali gausworos inteleqtualuri
bumis saukunis progresul moTxovnebs, motivaciebs, SesaZleblobebs. ai, ra aris dRes, ufro

metad sagangaSo da savalalo mecnierebisaTvis, ai, sad da ra kuTxiT gvmarTebs dakvirveba da

gadamWreli zomebis gatareba, pirvel rigSi TviT mTavrobis mxridan da ara e.w Citirekioba da
usaxur kanonmTxzvelobaze drois xarjva.

   Cvens msjelobas dasrulebuli saxe ar eqneba Tu ar aRvniSneT momavlis xedvis erTi pro-

gresuli poziciis Sesaxebac. msoflio ekonomikur procesebSi gaTviTcnobierebul adamians ukve
kargad esmis, rom XXI saukuneSi, msoflio lideris poziciebs daikaveben mxolod is qveynebi,

romlebic SeZleben warmatebiT ivaWron mecnieruli ideebiTa da maRali teqnologiebiT; sxva

sityvebiT rom vTqvaT, romlebic warmatebiT ganaviTareben codnis ekonomikas.
saqarTvelosaTvis, Tavisi didi mecnieruli tradiciebisa da miRwevebis, agreTve jer kidev

mdidari da Ronieri mecnieruli potencialis gaTvaliswinebiT, msoflio bazarze, momgebianad

(Tavis sasargeblod) gaRwevis yvelaze mniSvnelovani simdidre, swored inteleqtualuri pro-
duqtia, romlis prioriteti araviTar SemTxvevaSi ar unda davaknin-gavaufasurod.

   gavxedoT XXI saukunes, mivyveT axlebur xedvebs, mxari avubaT axal gamowvevebs. amisaTvis

ki, arc meti da arc naklebi mecnierTa axalgazrda kadrebis mZlavri sistemis Seqmna da
maTTvis Sesabamisi pirobebis, gatacebebis, interesTa arsenalis gazrdaa saWiro. am

(gansakuTrebiT materialuri) mimarTulebiT unda veZioT gamosavali, arada, mecniereba dadgeba

gadagvarebisa da gaCanagebis piras.
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Georgian Academy of Agricultural Sciences: New Vision,
New Challenges

Guram Aleksidze -Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences,
Givi Japaridze - Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences,
Omar Keshelashvili - Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences

Key words: Science, new vision, new challenges, agrarian science, Georgia, intellectual product, young
generation of researchers

Abstract

The article addresses the problem of current development tendencies of science, new visions and recent
challenges it faces today, and the difficulties it has to deal with.

The article offers fundamental definition which is dictated by present-day world order, global demands
and motivations. New world is created by the people who need new conditions for making science which is
the key challenge for the states.

The work of scientific – research institutes in Georgia was closely connected with the solution of problems
for the sustainable development of agriculture. The scientific research results were implemented successfully
in industry of agriculture and played crucial role in defining and growth of agrarian fields, as well as
modernization of the industrial processes. This created a solid basis for founding of the Academy of
Agricultural Sciences of Georgia.

Both – human factor and modern scientific approaches created the basis for sustainable management and
new strategic approaches in agriculture raising and strengthening economic functions of Georgian agriculture
and its geopolitical role in the region.

The article focuses on the most recent challenges today Georgian agricultural sciences faces today. The
focal point should be the problems of theoretical and applied character, wide application of modern
technologies based on malty-version scenario which will result in working out complex recommendations
based on zonal differentiating and bio-diversity approach principle.
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ხორბლის წარმოების სტრატეგია და მისი როლი საქართველოს
სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობაში

ლევან უჯმაჯურიძე - ს/მ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
ცოტნე სამადაშვილი - ს/მ მცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
გულნარი ჩხუტიაშვილი - ს/მ აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ხორბალი, ენდემური სახეობები, აბორიგენული ჯიშები, მოსავალი,
ხარისხი.

რეფერატი

ხორბალი, საქართველოს კულტურული ფლორის ერთ-ერთი უძველესი მცენარეა. საქართველოში
არსებულმა პირველადმა სახეობებმა ახსნა ხორბლის გვარის ფილოგენეზი და დაამტკიცა, რომ ხორბლის
სახეობათა მრავალფეროვნებით საქართველო უნიკალურია მთელ მსოფლიოში.საქართველოს ხორბლებს
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თანამედროვე ეპოქის ახალი ტიპის ხორბლის შექმნის საქმეში. საქართველოს
მრავალი ენდემური სახეობა და ფორმა გამოირჩევა სოკოვანი დაავადებების მიმართ ფენომენალური
კომპლექსური იმუნიტეტით, მავნებლებისადმი გამძლეა და მაღალი ბიოქიმიური მაჩვენებლების მქონეა.
ამ ნიშნების გამო ისინი საუკეთესო გენეტიკურ წყაროს წარმოადგენენ ინტენსიური ტიპის ჯიშების
მისაღებად და ჰიბრიდული ხორბლის პრობლემის გადასაწყვეტად. მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს
ხორბლის აბორიგენული ჯიშ-პოპულაციები, რომლებიც წარმოდგენილი არიან ეკოლოგიური ჯგუფების
სახით და ახასიათებთ მთელი რიგი ძვირფასი ნიშან-თვისებები.

საქართველოს ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ხორბლის სახეობათა წარმოქნის პროცესს,
კაცობრიობისათვის მნიშვნელოვანი სახეობების ფორმირებას, როგორიცაა რბილი და მაგარი ხორბლები.
ქართველ ხალხს შესწევდა უნარი, ამ ბუნებრივ გენეტიკურ ლაბორატორიაში გამოერჩია და “ოქროს
ზოდები” ეანდერძა თანამედროვეობისათვის.

საქართველო და ხორბალის კულტურა. ისტორიული წყაროების საფუძველზე დადგენი–
ლია, რომ ქართველ ტომთა წინაპრებს ჯერ კიდევ ჩვ.წ-მდე მრავალი საუკუნით ადრე განვი-
თარებული სოფლის მეურნეობა ჰქონდა. პირველი ძეგლები მიწათმოქმედების ცივილიზაციის
შესახებ მეზოლითით თარიღდება. არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება, რომ ხორბალი
საქართველოში უძველესი კულტურაა. ამ მასალების მიხედვით საქართველოში არსებულმა
პირველადმა სახეობებმა ახსნა ხორბლის გვარის ფილოგენეზი და დაამტკიცა, რომ ხორბლის
სახეობათა მრავალფეროვნებით ჩვენი ქვეყანა გამორჩეულია მსოფლიოში. ხორბლის მსოფლიო
ინტელექტის ისტორია იწყება ჩვენი ქვეყნიდან. ამ მხრივ აღსანიშნავია ხორბლის ისეთი
სახეობები, როგორებიცაა: ზანდური, კოლხური ასლი, დიკა და მახა.

საქართველოში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრებიდან ხორბალი პირველად აღმო-
ჩენილია კოლხეთში. აქ გამოვლინდა კილიანი _ T. georgicum Dek., T. palaeo-colchicum Men., T.
Macha Dek. et Men, და შიშველმარცვლიანი ხორბალი T. aestivum L.. შულავერში ჩატარებულ
გათხრებში, რომელიც თარიღდება ძვ.წ. აღრიცხვის V-IV ათასი წლით, აღმოჩენილია რვა
სახეობა T. monococcum L., dicoccum Schuebl. T. georgicum Dek. _ T. palaeo-colchicum Men, T. durum
Desf., T. spelta L. T. aestivum L. T. turgidum L., T. compactum Host. ბოლნისში ჩატარებულ გათხრე–
ბში, რომელიც მიეკუთვნება ძვ.წ აღრიცხვის VI-V ათას წელს, გამოვლენილია ხორბლის ხუთი
სახეობა _ T. monococcum, T. georgicum Dek.- T. palaeo colchicum Men. T. Macha, T. durum, T. aestivum
დღემდეა შემორჩენილი კილიანი ხორბლის ასაღები, კულტურული ენდემური ელემენტი,
ორგინალური და მარტივი იარაღი შნაქვი (8,10,11).
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მსოფლიოში აღწერილი ხორბლის 27 სახეობიდან საქართველოში აღრიცხული და
რეგისტრირებულია 14 ბუნებრივი სახეობა, მათ შორის 5 ენდემური სახეობაა - T. timopheevii
Zhuk, T. carthlicum Nevskyi, T. palaeo-colchicum Men., T. Macha Dek. et Men, T. zhukovskyi Men. et
Eriz. ასევე აღწერელი და რეგისტრირებულია 144 სახესხვაობა და ჯიშპოპულაცია. საქართველოს
ხორბლის ბაზაზე მიღებულია 4 ახალი სახეობა-მილიტინაე, კიხარა, ტიმონოუმი და
ფუნგიციდუმი. სწორედ ამიტომ, საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის პირველად
კერას აღიარებენ მსოფლიოს გამოჩენილი მეცნიერები: ნ. ვავილოვი, მაკ-კეი, პ.ჟუკოვსკი, მ. იაკუ-
ბცინერი, ვ. დოროფეევი, ლ. დეკაპრელევიჩი(4, 7-12).

ქართული ენდემური სახეობები ხასიათდება უნიკალური თვისებებით, რის გამოც
ითვლებიან საუკეთესო გენეტიკურ წყაროდ მსოფლიო სელექციაში. განსაკუთრებით მსოფლიოს
ტრიტიკოლოგთა ყურადღების ცენტრშია: ჩელტა ზანდური, დიკა-კარტლიკუმი და ჰექსა-
პლოიდური ზანდური(ჟუკოვსკი) რომელიც, ხასიათდება სოკოვანი დაავადების მიმართ
ფენომენალური კომპლექსური იმუნიტეტით. ჩელტა ზანდური გამოირჩევა მარცვალში
მაღალცილიანობით და პურცხობის მაღალი ხარისხით. ენდემური სახეობა კოლხური ასლი
ხასიათდება ნაცრის სხვადასხვა რასისადმი გამძლეობით. ხორბალი მახა ხასიათდება მცენარეზე
ფოთლების დიდი მასის განვითარებით და ღეროს სიმტკიცით, კარგად იტანს ჭარბ ტენიანობას.

საქართველოს რბილი ხორბლის აბორიგენული ჯიშ-პოპულაციები გამოირჩევა დიდი
მრავალფეროვნებით, რომლებიც წარმოდგენილია ეკოლოგიურ ჯგუფებად და ხასიათდებიან
დაბალი, მაგრამ ძალიან მყარი მოსავალით. კარგად ეგუებიან მკვეთრად ჭრელ ნიადაგურ და
კლიმატურ პირობებს. მათი ჩანასახოვანი პლაზმა ატარებს თანამედროვე ინტენსიური ტიპის
ჯიშებისათვის საჭირო აუცილებელ ნიშან-თვისებების გამაპირობებელ გენებს(4): 1. მოკლე და
მტკიცეღეროიანობა; 2. დაავადებებისადმი გამძლეობა; 3. მცენარის სწრაფად განვითარება; 4. ფე–
რტილობის აღდგენა; 5. მომწიფებისას მარცვლის ცვენადობისადმი გამძლეობა; 6. თავთავიდან
მარცვლის ადვილად გამოლეწვა; 7. მარცვალში ცილის და შეუცვლელი ამინომჟავების გადი–
დებული შედგენილობა; 8. მსხვილ მარცვლიანობა; 9. დაფქვისა და პურცხობის მაღალი ხარისხი;
10. გრძელთავთავიანობა; 11. მცენარის ფართოფოთლიანობა; 12. მსხვილთავთავიანობა; 13.
ადრეულობა; 14. გამომცხვარი პურის ხანგრძლივად შენახვისუნარიანობის გამაპირობებელ
გენი;

ქართველი ხალხის ისტორიული გამოცდილება ხორბლის წარმოებაზე ერთ-ერთი
უძველესია მსოფლიოში. მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის საქართველო ხორბლის მოსავალს 1:9-თან
შეფარდებით ღებულობდა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების მონა-
ცემები. 1993 წლიდან მიწის არასწორმა და წიდაუხედავად განხორციელებულმა პრივატიზაციამ
მთლიანად მოშალა აგრარული დარგის ყველა მიმართულება. განსაკუთრებით დაზარალდა
ხორბლის კულტურა, რაც გამოწვეული იყო უპირველესად ტექნიკის უქონლობით, პესტიცი-
დების ხელმიუწვდომლობით, სიძვირითა და სხვა. თესლბრუნვის სისტემის იგნორირების
შედეგად წლების განმავლობაში ერთი და იმავე ნაკვეთზე ითესებოდა ხორბალი, რამაც გამო-
იწვია ნიადაგის ცალმხრივად გაღარიბება და მოსავლიანობის მკვეთრი დაცემა. სამწუხაროდ
დღეისათვის ხორბლის ნათესი ფართობი არ აღემატება 100 ათას ჰა-ს. ყველაზე წარმატებულ
პერიოდში ხორბლის ნათესი ფართობი კი 220-230 ათასი ჰა იყო.

ტრადიციულად, საქართველო პურის მომთხოვნი ქვეყანაა. ერთ სულ მოსახლეზე 150-160
კგ-ის ფარგლებში მერყეობს. საქართველოს წლიური მოთხოვნილება სასურსათე ხორბლის მარ-
ცვალზე 700-800 ათასი ტონაა, ხოლო საფურაჟეზე 350 ათას ტონამდე. საქსტატის მონაცემებით
ყოველწლიურად ვყიდულობთ 774 000 - 791 000 ტონას. სტატისტიკის დეპარტამენტის
მონაცემებით: ქვეყანაში ყოველწლიურად დაუთესავი რჩება 300 000-400 000 ჰექტარი სახნავი
მიწები.

დღეისათვის საქართველო თითქმის მთლიანადაა დამოკიდებული იმპორტირებულ
ხორბალზე, არადა გასათვალისწინებელია, რომ მსოფლიოში არახელსაყრელი კლიმატური თუ
სხვა ფორსმაჟორული პირობების გამო, შეიძლება, იმდენად შემცირდეს ხორბლის რესურსი, რომ
მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მისი თვითღირებულება, შესაბამისად სარეალიზაციო ფასიც.

ხორბლის სტრატეგია: ამ საშიშროებების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა შეიქმნას
ქვეყნის ხორბლის მარცვლით უზრუნველყოფის სტრატეგია და გაიზარდოს ხორბლის ფართო-
ბი, მაქსიმალურად გავზარდოთ ხორბლის მოსავალი. ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მარცვლეულის
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წარმოება ფერმერებისთვის ხელსაყრელი რომ გავხადოთ საჭიროა, ჯანსაღი სერთიფიცირებულ
დარაიონებულ სათესლე მასალასთან ერთად ყველგან გამოვიყენოთ ინტენსიური ტექნოლოგი-
ები.

საქართველოში ხორბლის წარმოების ძლიერი მხარეებია: 1. კლიმატური პირობები; 2. ბა–
ზრის არსებობა/მოთხოვნილება; 3. თავისუფალი ფართობები; 4. მოვლა-მოყვანის ტრადიციები;

სამწუხაროდ, დღეისათვის ხორბლის წარმოებას გააჩნია სუსტი მხარეებიც: 1. ხარისხიანი
სათესლე მასალის დეფიციტი; 2.სელექცია - მეთესლეობის სისტემის მოშლა; 3. ნიადაგის
დაბალი ნაყოფიერება; 4. დანაწევრებული ფართობები; 5. თანამედროვე ტექნოლოგიების
არცოდნა; 6. აგროვადების დარღვევა; 7. მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიებისა და
ინფრასტრუ-ქტურის ხელმიუწვდომლობა; 8. ფერმერებსა და მყიდველებს შორის წინასწარი
საკონტრაქტო სისტემის მოუწესრიგებლობა; 9. კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა;

ხორბლის წარმოების სწორი სტრატეგია უზრუნველყოფს: იმპორტის ნაწილობრივ
ჩანაცვლებას; მოსავლიანობის გაზრდას; ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას; ნათესი
ფართობების გაზრდას; ფერმერთა ცოდნის დონის და ცნობიერების ამაღლებას;

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, რომელიც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს შორის გამო-
ირჩევა მაღალი სახეობრივი ენდემიზმით და პოლიმორფიზმით, ჩამოყალიბდა რბილი
ხორბლის, მაგარი ხორბლის და დიკას მრავალფეროვანი ჯიშ-პოპულაციები. პრაქტიკული
სელექციის თვალსაზრისით, ისინი ხასიათდებიან ძვირფასი და უნიკალური ნიშან-თვისებებით.
პირველ რიგში აღსანიშნავია საქართველოს მრავალფეროვან ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებთან
ადაპტაციის მაღალი უნარი.

მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ენდემური ჯიშებისათვის უმეტესად დამახასი-
ათებელია დაბალი მოსავლიანობა, რაც კომერციული თვალსაზრისით ერთ-ერთი მიზეზია
მათი წარმოებიდან თანდათანობით გაქრობისა და გადაშენების საშიშროების წარმოქმნისა,
უნიკა-ლური ჯიშობრივი და ხარისხობრივი თვისებების გამო, ისინი მდიდარ გენეტიკურ
მასალას წარმოადგენენ და მნიშვნელოვანია სამეცნიერო კვლევებისათვის. ამიტომ ხორბლის
სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი ჯიშების შენარჩუნება და გამრავლება. ამ
მხრივ მეტად მნიშვნელოვანია რბილი ხორბლის აბორიგენული ჯიშები: ქართული თეთრი
დოლის პური, ქართლის წითელი დოლი, ახალციხის წითელი დოლის პური, კახური დოლის
პური, დიკა და სხვ.

ხორბლის წარმოების სტრატეგიაში გათვალისწინებულია ინტენსიფიკაციის პრინციპები:
მეთოდი გულისხმობს ნიადაგის განოყიერებას, მინიმალურ დამუშავებას, რომელიც ხელს
უწყობს სასურველ ტენიანობას, ჰაერიზაციას, მცენარის კვებას და ფესვთა სისტემის
განვითარებას, ეხმარება მცენარეს სწრაფ განვითარებაში, ზრდაში და თესვის ნორმის
ოპტიმიზაციას ( 180 – 220 კგ) 1 ჰა-ზე.

ხორბლის ინტენსიფიკაციის სისტემა დაფუძნებულია 2 პრინციპზე:
1. ფესვის განვითარება;
2. ინტენსიური დაცვა;

ფესვის განვითარება ხორბლის ჯანსაღი ზრდისა და მისი განვითარების პირველი
ეტაპია. ამისათვის ის მოითხოვს სათანადო გამოკვებას და მცენარეთა შორის საკმარის სივრცეს.

ინტენსიური დაცის სისტემამ კი უნდა უზრუნველყოს ნათესის ზრდის ყველა ეტაპზე
სარეველებთან და მავნებელ–დაავადებების თავიდან აცილება.

ხორბლის ინტესიფიკაციის სისტემაში აუცილებელია გამოყენებული იქნეს ხანგრძლივი
დაკვირვებისა და კვლევის შედეგად თითოეული რაიონისათვის შერჩეული მაღალი ხრისხის
ხორბლის ჯიში, რომელმაც გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს მისი პროდუქტიულობის და
ხორბლის მოსავლის გაზრდაში. სავალდებულოა თესლის შეწამვლა, რათა თავიდან იქნეს აცი–
ლებული დაავადებები, მათ შორის სოკოვანი.

ინტენსიფიკაციაში მნიშვნელოვანია ირიგაცია. სამწუხაროდ საქართველოს ხორბლის
მთესველი რაიონების დიდი ნაწილი განთავსებულია ურწყავ ზონაში. ამ ზონისათვის
აუცილებელია შეირჩეს დარაიონებული შედარებით გვალვაგამძლე ჯიშები, გატარდეს ტენდა–
გროვებითი სამუშაოები, როგორიცაა ნიადაგის დროული დამუშავება, მცენარეთა ანარჩენებით
მულჩირება, ქარსაფარების მოწყობა, აგროვადებში თესვა და ზამთარში მოსული თოვლის
საფარის მაქსიმალური გამოყენება. სარწყავი სისტემებით უზრუნველყოფილ ნიადაგებზე უნდა
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ჩატარდეს დროული და ხარისხიანი რწყვა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ, მდგრად და
ხარისხიან მოსავალს.

ხორბლის სტრატეგიის შემუშავებამ უნდა უზრუნველყოს საქართველოში ხორბლის
მოსავლიანობის მნიშვნელოვანი გაზრდა. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ამ
სტრატეგიის განხორციელება, ივანე ჯავახიშვილს გავიხსენოთ, რომელიც ბრძანებდა: “თუ
საქართველოში სწორი სახელმწიფოებრივი ხედვა იქნება, ხორბლის მარცვალი
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გარანტი გახდებაო“. მთელ მსოფლიოში ასეა, ამრიგად
გავითვალისწინოთ ქართველი ერის ტრადიციები, გავიღრმავოთ ცოდნა და განვახორციელოთ
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The strategy of wheat production and its role in the state independence of
Georgia

Levan Ujmajuridze-Professor, Doctor of agricultural sciences,
Tsotne Samadashvili-Professor, Doctor of agricultural sciences,
Gulnari Chkhutiashvili-Academic doctor of Agriculture,

Key words: wheat, endemic types, native varieties, harvest, quality.

Abstract

In Georgia, which among other countries of the world differs in a high specific endemism and polymorphism were
developed numerous variety-populations of soft wheat, hard wheat and Dika. From the point of view of practical
breeding they are characterized by valuable and unique signs and properties: 1. Short and stable stem; 2. Resistance to
diseases; 3.Quick development of a plant; 4. Recovery (regeneration) of fertility; 5. Falling resistance of matured grains;
6. Easy thrashing of grains; 7. The increased content of proteins and irreplaceable amino acids in grains; 8. Large grains;
9. High quality of grain grinding and bread baking; 10.Long ears; 11. Wide leaves of a plant; 12.Big ears; 13. Early
ripeness; 14. The gene causing long -term storage of the baked bread.
In Georgia it is necessary to develop strategy of providing the country with grain and to increase wheat acreage for as
much as possible to raise a grain yield.
The carried-out analysis shows that in order to make grain production profitable for our farmers, along with the healthy,
certified and zoned seeding material, it is necessary to use intensive technologies everywhere.
Strong sides of production of wheat in Georgia are: 1. Climatic conditions; 2. Market/requirement availability; 3. Free
areas; 4. Tradition of wheat cultivation.
Unfortunately today production of wheat has also weak sides: 1. Deficit of high-quality seeding material; 2. Lack of
system of selection seed farming; 3. Low productivity; 4. The scattered sites; 5. Inaccessibility of modern technologies;
6. Non-compliance with agroterms; 7. Inaccessibility of postharvest technologies and infrastructure; 8. Disorder of
preliminary contacts system between farmers and buyers.

The correct strategy of production of grain will provide: partial import substitution; increase in productivity;
production of high-quality products; increase in acreage; increase in consciousness and level of knowledge of farmers.
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saSemodgomo xorblis marcvlis teqnologiuri

xarisxis marTava

bondo bolRaSvili-soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

sakvanZo sityvebi: xorbali, winamorbedebi, sasuqebi, teqnologiuri xarisxis marTva.

referati

mocemulia gare kaxeTis zegnis-marcvleulis warmoebis ZiriTadi zonis pirobebSi saSemo-
dgomo xorbalze  winamorbedebis,  mineraluri sasuqebis, klimaturi da meteorologiuri  pi-

robebis gavlena, maTi regulirebis RonisZiebebi. sakiTxi ganxilulia gvalviani, arasakmerisi

tenianobis, myari tenisanobi, sakmarisi tenianobis zonebis mixedviT.

      mravalricxovani gmokvlevebiT dadasturebulia, rom saSemodgomo xorbali ufro mom-
Txovnia winamorbedebisadmi, vidre sxva kulturebi. kultura maRal mosavals iZleva im piro-

biT, Tu zamTris dadgomamde kargad viTardeba fesvTa sistema, miwiszeda vegeteciuri masa. es

umTavresad damokidebulia winamorbedi kulturis biologiur Taviseburebebze, winamorbedi ku-
ltura unda iyos mokle vegetaciisa da mosavalic adre aiRebodes. es piroba imas ganapirobebs,

rom marcvali teniT uzrunvelyofis periodSi formirdeba, agreTve mindori adre Tavisu-

fldeba, rac saSualeba iZleva farTobi normalurad damuSavdes da SenarCundes sakmarisi
raodenobis sakvebi nivTierebebi da teni.

    rogorc dakvirvebebi mowmobs, saSemodgomo xorblis moyvana urwyav regionebSi, rac ufro

adre aTavisuflebs winamorbedi kultura dakavebul mindors, miT ufro ukeTesia.
  winamorbedebidan rekomendacia unda mieces:

    gvalvian zonaSi: sufTa da Sav aneulebs, samarcvle parkosnebs, siminds (ufro metad sasi-
losesa da farTo mwkrivebad naTess), mravalwlian balaxebs, pirveli gaTibvis Semdeg da sxva.

A arasakmarisi tenianobis zonaSi: sufTa aneulebs, samarcvle-parkosan kulturebs,

mravalwlian da erTwlian balaxebs, siminds-mwvane sakvebad.
A  aramyari tenianobis zonaSi: sufTa aneulebs, mwvane sakvebad gamoyenebul erTwlian da

mravalwliani balaxebiT dakavebul aneulebs, samarcvle parkosnebs, sasilose siminds.

   sakmarisi tenianobis zonaSi: mravalwlian da erTwlian balaxebs, dakavebul aneulebs, sama-
rcvle-parkosan kulturebs, siminds mwvane sakvebad da sasilosed.

      dakvirvebebma gviCvena, rom saqarTveloSi winamorbedebi dadebiTad moqmedebs ara marto

miRebuli mosavlis saerTo raodenobaze, aramed marcvlis xarisxze da naTesebis dazianebaze,
zamTris ganmavlobaSi. dReisaTvis cnobilia, rom xorblis sworad gaadgileba winamorbedebze

adidebs ara marto marcvlis  mosavals, aramed mis xarissxsac. es gansakuTrebulad SeimCneva

TeslbruvaSi, ganoyierebis fonze.
    winamorbedis mniSvneloba saSemodgomo xorblis mosavlis raodenobisa da xarisxis uzrun-

velsayofad sakmaod didia. am SemTxvevaSi, upirveles yovlisa, mxedvelobaSia gare kaxeTis

zegani-marcvleulis ZiriTadi zona. am regionis niadagur-klimaturi pirobebis mTavri Tavise-
bureba aSkarad gamoxatuli tenis naklebobaa. amasTan, aq niadagis datenianebis erTaderTi wyaro

atmosferuli naleqebia, romelTa ganawileba wlis ganmavlobaSi araTanabaria, amitom, kultu–
ris maRali da stabiluri mosavlis uzrunvelyofa mxaris soflis meurneobis umniSvnelova-
nesi amocanaa.

     aRniSnuli zonis pirobebSi saSemodgomo xorblis (TavaTaviani kulturebis) winamo-

rbedebis Rirsebis TvalsazrisiT gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs vegetaciis xangrZlivobas da
mosavlisagan farTobis ganTavisuflebis vadebs.
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saSemodgomo xorblis mosavali(t/ha) winamorbedebis mosavlis aRebis vadebis mixedviT

winawmorbedi winamorbedis

aRebis

saSualo

vada

dReTa raodenoba wi-

namorbedis aRebis

saS.vadidansaSemodgomo

xorblis Tesvamde

saSemodgomo

xorblis

mosavali

barda mwvane sakvebad 26.05 134 4.23

barda marcvlad 22.06 108 3.73

saS.xorbali 10.07 90 3.43

simindi sasilosed 01.08 70 3.73

mzesumzira 20.08 50 3.13

sorgo sasilosed 20.09 20 2.88

sorgo marcvlad 10.10 5 2.51

winamaorbedebi aramarto Tesvis SemTxvevaSia gansxvavebuli, aramed erTi da igive kul-
turis sxvadasxva wesiT naTesebic sxvadasxvanairia.

ganoyierebis gavlena marcvlis xarisxze.

kvebis ZiriTadi elementebi arsebiT gavlenas axdens mcenareebSi mimdinare fiziologiur da
bioqimiur procesebze, mosavlis odenobasa da xarisxze mTeli savegetacio periodis ganma-

vlobaSi. amis gamo sasuqebi gansakuTrebul rols asrulebs mcenaris zrda ganviTarebaze mTeli

savegetacio periodis  manZilze, marcvlis Sevsebis da teqnologiuri Tvisebebis formirebaze.
A azotiani sasuqebis gavlena marcvlis xarisxze. saSemodgomo xorblis mcenaris bartyobis

dasawyisSi azotis SetaniT, roca xdeba generaciuli organoebis Casaxva, mniSvnelovnad izrdeba

yvavilebis raodenoba.Aamis meoxebiT izrdeba TavTunebSi marcvlis raodenoba. saSemodgomo
xorblis ufro gviani gamokveba araviTr gavlenas ar axdens TavTavSi yvavilebis raodenobaze,

magram mniSvne-lovnad aumjobesebs marcvlis xarisxs.

azotovani sasuqebi Setanili saSemodgomo Tesvamde, rogorc wesi amaRlebs marcvlis xa-
risxs, kerZod masSi cilebis Semcvelobas.

         Eeqsperimentuli kvlevis Sedegad literaturaSi gvxvdeba miTiTebebi, rom azotis ma-

Ral dozebs, gansakuTrebiT fosforis ukmarisobis dros, SeuZlia gamoiwvios mcenareTa

amiakuri mowamvla, magram, Catarebul eqspermentebSi fosforis maRali dozis dros (P120) azo-

tis maRali dozebi (N240-P120) xels naklebad uwyobs mosavlis Semdgom gadidebas. saSemodgomo

xorblis marcvalSi proteinis Semcveloba izrdeba azotis dozebis zrdis paralelurad 13,1%-

dan(N60)-15,9%-mde (N240). Ee.i. gansxvaveba yvelaze dabal da maRal maCveneblebs Soris 2,8%–ia
         Aazotovani sasuqebis moqmedebiT icvleba agreTve nedli webogvaras Semcvelobac.

saSualo monacemebis mixedviT, 4 wlis ganmavlobaSi, es maCveneblebi 28,6 %-dan (P60K60) 36,6

%-mde (N180P120K60) meryeobda, magram, unda avRniSnoT, rom azotovani sasuqebis maRali dozebi,
arc ise iSviaTad, magram ufro metad amaRlebs nedli proteinis Semcvelobas saSemodgomo mar-

cvalSi.

         Aazotiani sasuqebi dadebiTad gavlenas axdens fqvilis Zalaze mxolod N120-is da
metis Setanis SemTxvevaSi. amasTan, rac maRalia sauqebis doza, miT maRalia fqvilis Zala.

winamorbedebisa da ganoyierebis gavlena cilebisa da webogvaras saSualo Semcvelobaze
saSemodgomo xorblis marcvalSi %-iT:

winamorbedebi

saSemodgomo

xorbali

mzesumzira Savi aneuli

varianti

ცilebi-
%

წebogva
ra-%

ცilebi-
%

წebogva
ra-%

ცilebi-
%

წebogva
ra-%

usasuqo-sakontrolo 10.8 23.5 10.3 22.8 12.4 28.4

N60P90K60-თესვის წინ 12.1 28.9 11.8 28.1 13.4 32.0

N90P90K60-თესვის წინN 13.2 31.5 12.9 29.5 14.0 33.4
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N60P90K60-თესვის წინ+N30 გამოკვება-აღერების
წინ

13.3 31.2 13.0 30.3 14.2 33.9

N120P90K60-თესვის წინ 13.8 32.9 13.7 31.5 14.5 34.6

N60P90K60-თესვის წინ+N30 გამოკვება აღერების
წინ+N30 დათავთავების წინ

14.1 33.6 13.8 31.8 14.8 34.8

cxrilSi motanili monacemebi gviCvenebs, rogorc winamorbedebis sameurneo Rirsebebs, ise
sasuqebis gavlenas cilebisa da webogvaras Semcvelobaze. amasTan, sasuqebis Setanis Sedegad ci-

lebisa da webogvaras zrda miT ufro TvalsaCinoa, rac ufro maRalia winamorbedis Rirseba,

upirveles yovlisa niadagis tenis dagrovebis TvalsazrisiT. mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli
isic, rom azotis nawil-nawil (danawevrebulad) Setanas yvela SemTxvevaSi ara aqvs upira-

tesoba erTjeradad SetanasTan SedarebiT. sasuqebis danawevrebulad Setanis efeqtianoba su-
stia, gansakuTrebiT, gvalviani miwaTmoqmedebis zonisa da gvalviani wlebis pirobebSi.

F fosforovani sasuqebis gavlena marcvlis xarisxze: azotovan sauqebTan erTad marcvlis

mosavlis sidideze da marcvlis teqnologiur xarisxze gavlenas axdens agreTve fosforovani
sasuqebi. gamokvlevebma gviCvena, rom mcenareSi Sesuli fosforis saerTo raodenobidan daaxlo-

ebiT naxevari imyofeba organul formaSi, danarCeni-mineralurSi. mcenareSi mineraluri formiT

fosforis Semcveloba fiziolugiuri procesebis normaluri mimdinareobis aucilebeli piro-
baa. fosfori mniSvnelovan fiziologiur rols asrulebs ujredis birTvisa da protoplazmis

cilebis warmomqmnel nukleoproteinebSi.

      Ffosforis mravalmxrivi da Seunacvlebeli roli mcenaris cxovrebaSi SeiZleba reguli-
rdebodes zogierTi aucilebeli bioqimiuri procesiT. dadgenilia, rom fosfori gavlenas adens

azotur cvlaze mcenareSi. mcenare, romelic ar Rebulobs fosfors azotiT normaluri kvebis

pirobebSi, ganicdis ara fosforul, aramed azotur SimSils, e.i. am SemTxvevaSi fosfori azo-
turi kvebis aqtivatoric aris. fosforis naklebobis daros mcenareSi sustdeba cilebis sinTe-

zi.

      Mmarcvlis teqnologiuri xarisxi didad aris damokidebuli fosforisa da azotis Sefa-
rdebaze. gamokvlevebiT dadgenilia, rom sakveb areSi fosforis calmxrivi gadidebiT cilebisa

da webogvaras saerTo raodenoba SesamCnevad mcirdeba da aisaxeba mcenaris saerTo produqti-

ulobaze.
 Mmravali samecniero gamokvlevidan laboratoriuli da mindvruli cdebis Sedegebi

mowmobs, rom fosforiani sasuqebis pirdapiri zemoqmedeba umetes SemTxvevaSi ar aris SesamCnevi

xorblis da sxva mcenereTa marcvlis cilovnebaze.
       Ffosforiani sasuqebis gavleniT sakmaod xSir SemTxvevaSi cilebis Semcveloba marcva-

lSi mcirdeboda maSinac ki, roca marcvlis mosavlis gadidebas hqonda adgili, rogorc zemoT

aRiniSna, azotiani sasuqebi da azoti saerTod umniSvnelovanesi sakvebi elementia marcvalSi
cilebisa da webogvaras Semcvelobis asamaRleblad, sxva elementebi-fosfori, kaliumi da

sxvebi uSualod mar-cvlis teqnologiur Tvisebebze naklebi efeqtianobiT gamoirCeva.

klimaturi da meteorologiuri  pirobebis gavlena saSemodgomo xorblis marcvlis

                        qimiur Sedgenilobaze da xarisxze

rodesac saSemodgomo xorblis marcvlis teqnologiur xarisxze, anu mis qimiur Sedgeni-

lobaze vlaparakobT, Cveulebriv mxedvelobaSi gvaqvs calkeul qimiur elementTa gavlena mar-

cvlis saerTo struqturaze, mis Sedgenilobaze, adamianis (an cocxali organizmis) fizio-
logiuri sasicocxlo elementebis urTierTdamokidebulebaze da saboloo angariSSi mis fizi-

ologiur Rirsebaze, ra Tqma unda TiToeul fiziologiur elements Tavisi gansakuTrebuli

daniSnuleba aqvs organizmis zrda-ganviTarebisTvis, asimilaciuri zedapiris produqtiulad
muSaobisa da mTeli mcenaris produqtiulobisaTvis, magram yvelaze mTavari is aris, rogor ze-

gavlenas axdens aRniSnul qimiur produqtTa erToblioba mTlianad mcenaris zrda ganviTarebis,

anatomiuri Senebisa da fiziologiuri funqcionerebisaTvis. rogor gavlenas axdens is umTa-
vresi produqtis saerTo masaze, mis fiziologiur Sedgenilobaze da organizmis mTliani

produqtiulobis Rirsebaze.
msoflios da maT Soris saqarTvelos mravalricxovan mecnierTa gamokvlevevbiT dadgeni-

lia, rom erT-erTi umniSvnelovanesi da aucilebeli faqtori, romelic zemoqmedebas axdens
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marcvlis qimiur Sedgenilobaze da saboloo produqtis Rirsebaze, es klimaturi da meteoro-

logiuri pirobebia. marTalia Cven jerovan yuradRebas vaqcevT calkeul qimiur elementTa did
mniSvelobas, magram mxedvelobidan ar unda gvrCebodes, rom mTavari maTi erToblivi komple-

qsuri zemoqmedebis Sedegia. e. i. friad aucilebelia imis codna, Tu rogor icvleba saerTod

produqtis da konkretulad saSemodgomo xorblis marcvlis xarisxi konkretuli  pirobebis
ekologiuri da klimaturi pirobebiT, radgan Zneli iqneba mcenareTa bioqimiuri procesebi

adamianebisTvis saWiro moTxovnilebaTa mimarTulebiT warimarTos.

rogorc mecnierTa mravalmricxovanma gamokvlevebma aCvena, xorblis marcvalSi sasargeblo
cilovan nivTierebaTa mniSvneloba arsebiTad icvleba moyvanis regionebze da mis mikroregionul

pirobebze damokidebulebiT. tenis siWarbe yovelTvis, rogorc wesi uaryofidad moqmedebs mar-

cvlis xarisxze da produqtic TiTiqmis yovelTvis dabalxarisxovani gamodis. Aaseve naleqiani
periodis gaxangrZliveba gansakuTrebiT TavTavis gamoCenis Semdeg ganapirobebs dabalcilovani

marcvlis warmoqmnas. amasTan, dadasturebulia, isic rom marcvlis qimiur Semadgenlobaze,

kerZod mis cilebiT simdidreze Zlier mniSvelovan gavlenas axdens gvalviani periodi, amasTan,
gvalvis siZliere da misi zemoqmedebis xasiaTi cilebis Semcvelobasa da xarisxze icvleba

gvalviani periodis dadgomis periodze damokidebulebiT.

      aRiniSneba ra klimatis simSralis dadebiTi roli maRalxarisxovani marcvlis warmo-
qmnaSi mxedvelobaSia misaRebi, rom wylis mkveTrma ukmarisobam niadgis an haeris gvalvisgan,

SeiZleba uaryofiTi gavlena iqonios mosavlis sididezec da marcvlis xarisxzec. Zlieri

gvalvis dros mce-naris qimiuri Sedgeniloba icvleba ara marto wylis balansis darRveviT
mcenareSi, aramed plastikuri nivTierebebis Semcirebis an sruli Sewyvetis Sedegad mcenaris

generaciul organoebSi. amitom, sruliadac ar aris gamoricxuli, rom konkretuli wlis me-

teorologiuri pirobebis meoxebiT maRalcilovani marcvali Camoyalibdes notio klimatis da
dabalcilovani-mSrali kloimatis regionSi.

cilovan nivTierebaTa CamoyalibebasTan dakavSirebiT savsebiT dadasturebulia, rom tempe-

raturis awevis dros marcvalSi cilis Semcveloba izrdeba. Cvens mier Catarebuli gamo-
kvlevebiT (1990-2000w.w.) mivediT im daskvnamde, rom xorblis mcenaris aRerebis periodidan

sanTlis simwifis dadgomamde mosuli naleqebisa raodenobasa da marcvlis xarisxs Soris

ukuproporciul damokidebulebaze. Aam periodSi niadagis Warbad datenianeba iwvevs cilebisa
da webogvaras Semcvelobis Semcirebas marcvalSi. cilis Semcvelobis Semcireba marcvalSi

morwyvasTan da sarTod sinotivis gazrdasTan dakavSirebiT aixsneba niadagis xsnaris gadide-

buli osmosuri wneviT, rac iwvevs garemos fiziologiur simSrales, ris Sedegadac uaresdeba

mcenaris wylis reJimi da izrdeba azotis Semcveloba marcvalSi.
temperaturisa da atmosferuli naleqebis gancalkevebuli gavlenis analizisas Cveni eqspe-

rimentebis saSualebiT mivediT im dasvnamde, rom savegitacio periodis saSualo temperaturis
awevisas 10celsiusiT, cilis Semcveloba marcvalSi izrdeba 1%-iT, xolo naleqebis 100 mm-is

mosvlisas mcirdeba 1 %-iT, amasTan,  cilovnebis, temperaturasa da naleqebs Soris kore-

laciuri damokidebulebis koeficienti sakmaod dabalia. Uunda vifiqroT, rom temperatura da
naleqebi ver axasiaTeben im pirobebis mTlian kompleqss romelzedac damokidebulia marcvle-

uli kulturebis marcvlis cilovneba saerTod.
rogorc cnobilia gare kaxeTis zona gansxvavebuli mikroklimaturi TaviseburebebiT xasia-

Tdeba. Aaqedan gamomdinare, teritoriis talRiseburi xasiaTi TavisTavad moiTxovs iseTi

pirobebis Seqmnas, rac xels Seuwyobs xarisxiani marcvlis warmoebas. es unda gamoixatos
rogorc nakveTebis ise winamorbedebis SerCeviT da maTi damuSavebiT. yvelaze mosalodnelia,

rom dabal tafob adgilebSi, sadac wylis siWarbe ar iqneba, Teslis xarisxi maRali iyos,

xolo sadac reliefi amaRlebulia-dabali. amitom, im agroteqnikur RonisZiebebTan erTad,
romlebic zemoT CamovTvaleT xarisxiani marcvlis gamoyeneba maRalxarisxiani marcvlis

gasaumjobeseblad ama Tu im masStabiT aucilebeli iqneba.

 saqarTvelos mTel teritoriaze naleqebi ufro meti modis SemaRlebul adgilebSi-fer-
dobebze, gorak-serebze, mTebze. Sesabamisad, am adgilebze ufro dabalia haeris temperatura. e.i.

am mizeziT marcvalSi cilebisa da webogvaras Semcveloba ufro naklebia, xolo dablobebSi,

tafobebze, ufro metad dabali, mSrali, gvalviani adgili swored tenianobis cvalebadobis
gamo ufro xarisxian marcvals iZleva, vidre maRali. maSasadame, im mravalmricxovan mizezebTan

erTad, romlebic marcvlis teqnologiur xarisxs ganapirobebs, klimatur da meteorologiur

faqtorebs mniSvnelo-vani rolis Sesruleba SeuZlia.
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saWiroa aRiniSnos kidev erTi mniSvnelovani garemoeba, romelic tenianobasTan aris daka-

vSirebuli da xSirad gamousworebel zians ayenebs marcvals da misgan damzadebuli pro-
duqtebis cxobisunarianobas. es aris saSemodgomo xorblis ukve momwifebul marcvalze tenis

zemoqmedeba. mxedvelobaSia iseTi SemTxvevebi, roca momwifebul naTesebze modis ama Tu im

odenobis naleqi, asvelebs TavTavis nawilebs, maT Soris yvavilebs da TavTunis kilebs. vidre
TavTavi da misi Semadgeneli nawilebi sinedles inarCuneben lodikules saSualebiT, regula-

rulad xdeba turgoriT Sevsebuli kilebis,Rerakis, foTlebis dafarva(dacva) kilebisagan.

Management of the technological quality of winter wheat grain

Bondo Bolghashvili - Doctor of Agricultural Sciences.

Key words: wheat, predecessors, fertilizers, technological quality management.

Abstract

The impact of climatic and meteorological conditions as well as mineral fertilizers, previous crops for winter
wheat are given in the paper, highlighting  outer kakheti grain producing main zone. There are also discussed
the procedures for eliminating obstacles and regulating activities. According to different zones the issues deal
with insufficient humidity and droughts.
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seleqcia da genetika

Breeding and Genetics

ადგილმდებარეობის გავლენა ავსტრიული ხორბლის ჯიშების
მოსავლიანობაზე

ლევან უჯმაჯურიძე - ს/მ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
ცოტნე სამადაშვილი - ს/მ მცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
გულნარი ჩხუტიაშვილი - ს/მ აკადემიური დოქტორი
ზოია სიხარულიძე - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ხორბალი, ადაპტაცია, გამძლეობა, მოსავალი.

რეფერატი

ხორბლის კულტურის მრავალფეროვნება უნიკალურია მსოფლიოში. ხორბლის 27 სახეობიდან საქა–
რთველოში აღწერილია 14 სახეობა და 144 სახესხვაობა. ყველა სახეობა ხასიათდება სრულიად განსხვა–
ვებულ კლიმატურ პირობებში მოვლა-მოყვანის თავისებურებებით [1,3,4,5,6]. ასეთი მრავალფეროვნების
ჩამოყალიბებას ხელი შეუწო საქართველოს მრავალფეროვანმა ნიადაგურ-კლიმატურმა პირობებმა.
საქართველოს ყველა კუთხეს ჰქონდა თავისი პირობებისათვის კარგად ადაპტირებული ჯიშები,
რომლებიც ხასიათდებოდნენ კარგი შეგუებულობით ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან, იძლეოდნენ
მყარ და მაღალხარისხიან მოსავალს და ჰქონდათ მაღალი პურცხობის უნარი. ეს გრძელდებოდა მე-19
საუკუნის ბოლომდე, როდესაც ხორბლის მოსავლიანობა იყო 1:9-სთან შეფარდებით, ანუ რასაც
დათესდნენ ცხრაჯერ მეტს იღებდნენ.

ხორბლის კულტურის შემდგომი პერიოდი დაკავშირებულია გამოჩენილი მეცნიერების ლ.
დეკაპრელევიჩის, ვ. მენაბდის და მათი სკოლის (გ. კანდელაკი, ა. გორგიძე, ე. ერიციანი, რ. ბერიძე, პ.
ნასყიდაშვილი) მოღვაწეობასთან, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს ქართული ხორბლის ფენომენი,
მსოფლიოში გაიტანეს მისი სახელი, დარეგისტრირდა ენდემური სახეობები, გამოირჩა რბილი ხორბლის
პერსპექტიული ჯიშები და მათმა დანერგვამ წარმოებაში კიდევ უფრო წარმატებული გახადა ხორბლის
კულტურა საქართველოში. სამწუხაროდ ეს პერიოდი დიდ ხანს არ გაგრძელებულა, საბჭოთა წყობის
პოლიტიკამ შეაჩერა ხორბლის კულტურის განვითარება და გაგვხადა მომხმარებლად. რუსეთიდან
შემოდიოდა ხორბალი, ხოლო საქართველოდან გაქონდათ: ჩაი, ციტრუსი, ხილი და ღვინო. ასეთმა
პოლიტიკამ მთლიანად მოშალა სოფლის მეურნეობის ყველა დარგა, საქართველომ დაკარგა ხორბლის
მოყვანის ინტერესი და ტრადიციები დავიწყებას მიეცა.

შესავალი: 2005-2012 წლებში საქართველოს განვითარებაში პრიორიტეტულ დარგად
სოფლის მეურნეობა იქნა დასახელებული. მიუხედავად ამისა, სოფლის მეურნეობის სუფსი–
დირება დაიწყო მხოლოდ 2013-2014 წლიდან. 2002 წლიდან და უფრო ადრეც საფუძველი ჩაეყარა
უცხოეთიდან ხორბლის თესლის შემოტანას. ეს პროცესი კვლავ გრძელდება, მაგრამ შედეგს ვერ
მივაღწიეთ. კერძოდ, მოსავლიანობა კვლავ დაბალია (1.0-1.5 ტ/ჰა-ზე). საქართველოში ხორბლის
ნათესი ფართობი 50-70 ათასი ჰექტარია. თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ მდგომარეობას
ხორბლის ნათესმა შეიძლება მიაღწიოს 150-200 ათას ჰექტარს. მისი განხორციელება კი მოხდება,
მაშინ, როდესაც ხორბალი როგორც სტრატეგიული კულტურა თავის ადგილს დაიკავებს მთა–
ვრობის ძირითად მიმართულებებში, გავრცელდება მაღალმოსავლიანი და მაღალხარისხიანი
ჯიშები, მოხდება კონდიციური სათესლე მასალის წარმოება, დაინერგება თესლის სერთი–
ფიცირება და ფერმერები ისწავლიან ხორბლის კომერციალიზაციას.

მრავალი ექსპერტის მოსაზრებით (პ.კოღუაშვილი) ხარისხობრივი მაჩვენებლების და მყარი
მოსავლის მისაღებად მიზანშეწონილად ითვლება ხორბლის ადგილობრივი ჯიშების წარმოება,
სხვა შემთხვევაში ადგილობრივი ჯიშები ექსტენსიურია და მათგან მოსავლიანობის მკვეთრი
ამაღლება შეუძლებელია. ხორბლის მოსავლიანობის გაზრდის ძირითადი პირობაა ნიადაგურ-
კლიმატური პირობები და ადაპტაცია [2]. მაღალი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია შევი–
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სწავლოთ დღეისათვის შემოტანილი ჯიშები რეგიონების მიხედვით, რათა დავადგინოთ მათი
მოსავლიანობის პოტენციალი. იმპორტირებული ჯიშების უმრავლესობა შემოტანილია ევროპის,
რუსეთის და უკრაინის ტერიტორიიდან. ამ რეგიონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები
მკვეთრად განსხვავდება საქართველოს პირობებისაგან. აღარ ვლაპარაკობთ აგროტექნო–
ლოგიური პროცესის განსხვავებაზე. სწორედ ამ მიზნით სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის ბაზებზე შევისწავლეთ ავსტრიული წარმოშობის რბილი ხორბლის რვა
სელექციური ჯიში, რომელიც გავრცელების მიზნით შემოტანილია საქართველოში.

კვლევის საწყისი მასალა და მეთოდიკა. რბილი ხორბლის ავსტრიული სელექციური რვა
ჯიში შევისწავლეთ ხორბლის გავრცელების ყველა ძირითად რეგიონში, რომლებიც ხასი–
ათდებიან განსხვავებული ნიადაგურ-კლიმატური პირობებით. თესვა ჩატარდა 2014-15 წლებში
და თითოეული ჯიშის სააღრიცხო ფართობი იყო 100 მ2, ორ განმეორებაში.

ხორბლის ჯიშების ფენოლოგიური, ბიომეტრიული და სამეურნეო მახასიათებლების
შესწავლა მოხდა UPOV-ის მიერ შემუშავებული მეთოდიკის მიხედვით.

ხორბლის სავეგეტაციო პერიოდში შევისწავლეთ მცენარეთა აღმოცენება, გადარჩენა,
დათავთავება, ყვავილობა, სიმწიფე. შეფასდა ჯიშების გამძლეობა ხორბლის ძირითად
დაავადებებზე: ყვითელი და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, გუდაფშუტა და ნაცარი. თვითეულ
ჯიშზე შევისწავლეთ 25-25 მცენარის ბიომეტრიული და სამეურნეო მახასიათებლები.
როგორიცაა მცენარის სიმაღლე, პროდუქტიული ბარტყობა, თავთავის სიგრძე, თავთავზე
თავთუნების რაოდენობა, თავთავში მარცვლების რიცხვი, 1 თავთავის მარცვლის მასა და 1000
მარცვლის მასა. მოსავლიანობის განსაზღვრა მოხდა ორ განმეორებაში 1 მ2 ფარდობზე და 50
თავთავის მარცვლის მოსავლის მიხედვით.

კვლევის შედეგები და ანალიზი. რბილი ხორბლის ავსტრიული სელექციური ჯიშები
(ამანდუს, ამიკუს, ბალიტუს, გალლუს, ფიდელიუს, ლუკულუს, ლუპუს, ურბანუს) 2014-2015
წლებში დაითესა საქართველოს მკვეთრად განსხვავებულ ნიადაგრ-კლიმატურ პირობებში:
დედოფლისწყარო (შავჭრელები)-მდებარეობს ზღვის დონიდან 602 მეტრ სიმაღლეზე, ჰაერის
წლიური საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 10,1°C, ხოლო ნალექების რაოდენობა 585 მმ-ს; თე-
ლავი (გულგულა)-მდებარეობს ზღვის დონიდან 396 მეტრ სიმაღლეზე, საშუალო ტემპერატურა
11,8°C, ნალექების რაოდენობა 770 მმ; ახალციხე (ვალე, ჭორატი) - ზღვის დონიდან 1120 მეტრ
სიმაღლეზე, საშუალო ტემპერატურა 9,0°C, ნალექების რაოდენობა 698 მმ; ხაშური-ზღვის
დონიდან 680 მეტრ სიმაღლეზე, საშუალო ტემპერატურა 9,7°C, ნალექების რაოდენობა 565 მმ [7];

ფენოლოგიური დაკვირვებით დადგინდა, რომ ჯიშები ფიდელიუს, ლუკულუს მარცვლის
სიმწიფით არის საგვიანო ფორმა, რაც უარყოფითია თესლის მწარმოებელი ისეთი
რეგიონებისათვის როგორიცაა შირაქი, როდესაც მარცვლის რძისებრ და ცვილისებრ სიმწიფეს
ემთხვევა მაღალი ტემტერატურა და მარცვალი რჩება ბჟირი - შეუვსებელი. ავსტრიული
ჯიშებიდან რეგიონისათვის გამოირჩა ჯიში ლუპუს, რომელიც არის საადრეო, გვალვაგამძლე.
2015 წელს ქობულეთის მცენარეთა ბიომრავალფეროვნებისა და ფიტოპათოლოგიის
ინსტიტუტში, აღმონაცენის ფაზაში (სათბურის პირობებში) დაავადების ხელოვნური
ინფექციური ფონის გამოყენებით დადგინდა ჯიშების დაავადებების განვითარების
ინტენსივობა და მცენარეთა საპასუხო რეაქციის ტიპი.

მცენარეზე ჟანგაროვანი დაავადებების რეაქციის შესაფასებლად დაავადების განვითარების
ინტენსივობა აღირიცხება შემდეგი სისტემის შესაბამისად: 0-იმუნური; R–გამძლე; MR–
ზომიერად გამძლე;MS–ზომიერად მიმღები; S–მიმღები (ცხრილი 1).
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სოკოვანი დაავადებების მიმართ ჯიშების გამძლეობის ტიპის შეფასება (ბალებში)
ცხრილი 1

რეაქციის ტიპი აღმონაცენის ფაზაში
# ჯიში

მურა ჟანგა
ღეროს ჟანგა

ყვით. სილაქავე განვით. ინტენს.
% ზრდასრულ მცენარეებზე

(მინდორში)

1 ამანდუს 0 MS 10
2 ამიკუს R(2+) MS 10
3 ბალიტუს MS(3-) MS 5
4 გალლუს MR(2+-3) S 5
5 ფიდელიუს MR(2) MS 5
6 ლუკულუს 2 MS 1-5
7 ლუპუს 3 MS სეპტ.10%, მურა სილ.15%
8 ურბანუს 2-3 MS 20

2016 წლის სავეგეტაციო პერიოდში აღირიცხა გაზაფხულის ჭარბტენიანობა და ზაფხულის
მაღალი ტემპერატურა, რამაც განაპირობა მარცვლის სრული სიმწიფის 10-12 დღით დაგვიანება
და მცენარეთა ღეროს ჟანგათ დაავადება. გამოვლინდა დაავადების მიმართ იმუნური ჯიშები:
ამანდუს, ამიკუს.

ავსტრიული ჯიშები ხასიათდება მაღალი სამეურნეო და ბიოლოგიური მაჩვენებლებით.
მათი შესწავლის 2015-16 წლის შედეგები მოცემულია ცხრილში 2.

ავსტრიული ხორბლის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო ნიშან-თვისებები
რეგიონების მიხედვით

ცხრილი 2

# ჯიშის
დასახე–

ლება

მცენა-
რის

სიმა-
ღლე,

სმ

პროდ
უქტი-
ული

ბარტყ
ობა

თავთა-
ვის-
სიგრძე,

სმ

თავთა-
ვზე
თავთუ
ნების
რაო-
დენო

თავთა-
ვში

მარცვ
ლის

რიცხვი

1 თავ–
თავის
მარცვლ
ის მასა,
გრ

1000
მარცვ
ლის
მასა,
გრ

დედოფლისწყარო (შავჭრელები)
1 amandus 75.5 8.2 10.6 20.9 52.2 2.8 48,6
2 amikus 78.7 6.9 12.0 21.7 54.0 2.3 39.8
3 balitus 92.4 6.0 11.6 20.9 39.8 1.9 46.0
4 gallus 87.6 7.4 12.1 19.3 61.4 2.3 44.4
5 fideliu

s 84.1
8.1 10.0 22.2 55.3 1.6 45.2

6 lukulu
s 92.8

9.1 13.9 21.5 54.4 2.4 40.2
7 lupus 97.3 8.7 12.2 22.5 73.2 3.4 37.2
8 urbanus 90.6 8.2 13.5 21.6 46.1 1.8 42.6

თელავი (გულგულა)
1 amandus 81.3 2.2 8.5 16.2 38.7 2.0 50.4
2 amikus 79.0 4.1 11.3 20.9 51.7 2.3 40.8
3 balitus 90.7 4.3 10.7 21.4 49.8 2.3 44.0
4 gallus 93.3 4.8 10.6 18.4 52.5 2.9 48.2
5 fideliu

s 90.4 3.5 8.8 18.3 48.9 2.2 44.4
6 lukulu

s 97.8 3.7 10.1 19.5 49.0 2.1 45.6
7 lupus 90.0 3.8 10.2 17.9 42.7 2.0 43.2
8 urbanus 89.8 4.1 10.0 19.6 47.4 2.0 45.4

ხაშური
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1 amandus 81.3 2.2 8.5 16.2 38.7 2.0 50.4
2 amikus 79.0 4.1 11.3 20.9 51.7 2.3 40.8
3 balitus 90.7 4.3 10.7 21.4 49.8 2.3 44.0
4 gallus 93.3 4.8 10.6 18.4 52.5 2.9 48.2
5 fideliu

s 90.4 3.5 8.8 18.3 48.9 2.2 44.4
6 lukulu

s 97.8 3.7 10.1 19.5 49.0 2.1 45.6
7 lupus 90.0 3.8 10.2 17.9 42.7 2.0 43.2
8 urbanus 89.8 4.1 10.0 19.6 47.4 2.0 45.4

ახალციხე (ვალე, ჭორატი)
1 amandus 70.6 3.1 8.6 15.3 39.5 1.9 53.4
2 amikus 72.6 2.2 9.3 18.3 54.3 2.3 40.0
3 balitus 76.9 2.4 10.1 17.9 52.1 2.2 45.2
4 gallus 81.0 3.8 9.2 15.3 49.3 2.5 46.2
5 fideliu

s 80.1 3.1 9.0 18.2 61.2 2.6 44.2
6 lukulu

s 78.9 1.8 9.4 18.3 45.3 2.2 46.8
7 lupus 86.2 2.5 9.4 18.2 47.1 2.1 45.0
8 urbanus 75.3 1.7 9.1 17.7 38.9 1.9 52.8

მცენარის სიმაღლე. თანამედროვე ინტენსიური ტიპის მცენარეებისათვის მცენარის
სიმაღლეს განაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მაღალმა აგროფონმა შეიძლება გამოიწვიოს
ჩაწოლა, რაც ართულებს მოსავლის აღებას, ძლიერდება დაავადებები და იზრდება დანაკარგები.
ამ მაჩვენებლის მიხედვით ავსტრიული ჯიშების სიმაღლე მერეობს 75.4-97.5 სმ-ის ფარგლებში
და გამოირჩევა ჩაწოლისადმი მდგრადობით. მცენარის სიმაღლე მემკვიდრული ნიშანია,
რომელიც ნაკლებად იცვლება ადგილმდებარეობის მიხედვით. ყველაზე მაღალი მცენარეები
მივიღეთ დედოფლისწყაროში (75.5-97.3სმ), შედარებით დაბალი მცენარეები მივიღეთ
ახალციხეში(70.6-86.2სმ). 2016 წელს გახშირებული წვიმების გამო დედოფლისწყაროში ნაწილო–
ბრივ ჩაწვა ჯიშები ლუკულუს და ლუპუს. დანარჩენი ჯიშები გამძლენი არიან ჩაწოლისადმი და
შეიძლება პერსპექტიულად ჩაითვალოს საქართველოს პირობებისათვის.

პროდუქტიული ბარტყობა. პროდუქტიული ბარტყობა მოსავლიანობის ძირითადი მაჩვენე–
ბელია. თანამედროვე მოთხოვნების მიხედვით რეკომენდირებულია 1 მ2-ზე იყოს 700-800 ღერო.
მაღალი პროდუქტიული ბარტყობა საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ღეროთა აღნიშნული
რაოდენობა თესვის ნორმის გაუზრდელად. საწყის ეტაპზე მცენარე ინვითარებს ძლიერ ფესვთა
სისტემას, თანაბრად იყენებს საკვებ ელემენტებს და ვღებულობთ მაღალ მოსავალს. ამ ნიშნით
ავსტრიული ჯიშები ხასიათდებიან საშუალო მაჩვენებლით და მერყეობს 1.7-8.2-მდე. ყველაზე
კარგი მაჩვენებლი მოგვცა დედოფლისწყაროში (6.0-9.1), ყველაზე დაბალი ბარტყობა მივიღეთ
ახალციხეში (1.7-3.8). ჯიშების მიხედვით პროდუქტიული ბარტყობა განსხვავებულია.
დედოფლისწყაროში ყველაზე უკეთესი მაჩვენებელი ჰქონდა ლუკულუსს 9.1 ნაბარტყი,
ყველაზე ნაკლები ბალიტუსს 6.0. შესაბამისად თელავში გალუსს 4.8 და ამანდუსს 2.2, ხაშურში
ფიდელუსს 4.3 და ურბანუსს 3.1, ახალციხეში გალუსს 3.8 და ურბანუსს 1.7. მიღებული
შედეგების მიხედვით პროდუქტიული ბარტყობით ავსტრიული ჯიშებიდან პერსპექტიულად
შეიძლება ჩაითვალოს კახეთის და ქართლის რეგიონში ყველა ჯიში, ახალციხის რეგიონში
გალუსი და ფიდელუსი.

თავთავის სიგრძე და თავთუნების რაოდენობა ხორბლის პროდუქტიულობის ერთ-ერთი
ძირითადი მაჩვენებელია, რომელიც მემკვიდრულიცაა და გარემო პირობების გავლენით
ცვლილებასაც განიცდის. მოსავლიანობას განსაზღვრავს, როგორც თავთავის სიგრძე, ისე მასზე
განვითარებული თავთუნების რაოდენობა. მათ შორის დადებითი კორელაცია განსაზღვრავს
საერთო მოსავლიანობას. გასათვალისწინებელია თავთავის სიმკვრივეც, რადგან მკვრივ
თავთავში მარცვლების ნაკლები რაოდენობა ვითარდება, ვიდრე ფარჩხატში. ავსტრიული
სელექციის ჯიშებში თავთავის სიმკვრივე საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. გრძელი
თავთავით ხასიათდება ურბანუსი (13.5სმ) და ლუკულუსი (13.9სმ), შედარებით მოკლე თავთავი
აქვს ამანდუსს (8.5 სმ). თავთუნების რაოდენობის მიხედვით მაღალთავთუნიანობით
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ხასიათდება ფიდელუსი (22.2) და ლუპუსი (22.5), დაბალი თავთუნიანობა აქვს ამანდუსს (15.3)
და ურბანუსს (1.7). რეგიონების მიხედვით თავთავის სიგრძით და თავთუნების რაოდენობით
გამოირჩევა დედოფლისწყარო, სადაც თავთავის სიგრძე მერყეობს 10.0-13.9 სმ-მდე და
თავთუნების რაოდებობა 20.9-22.5-მდე, შესაბამისად თელავში 8.5-11.3 სმ და 16.2-21,4 თავთუნი,
ხაშურში 8.5-10.6 სმ და 16.2-20.9 თავთუნი, ახალციხეში 8.6-10.1 სმ და 15,3-18.3 თავთუნი. ორივე
მაჩვენებლის მიხედვით გამოირჩევა დედოფლისწყაროში ლუპუსი 12.2 სმ და 22.5 თავთუნი,
თელავში ბალიტუსი 10.7 სმ და 21.4 თავთუნი, ხაშურში (10.3 სმ და 20.8 თავთუნი) და
ახალციხეში (9.4 სმ და 18.3 თავთუნი) ლუკულუსი.

თავთავში მარცვლების რიცხვი. ხორბლის პროდუქტიულობის ძირითადი მაჩვენებელია
თავთავში მარცვლის რიცხვი. ჯიშის მემკვიდრული თვისებაა, რომლის ცვალებადობა მერყეობს
პოტენციალურ მოსავლიანობის ფარგლებში და გამოვლენა დაკავშირებულია გარემო პირო–
ბებთან. ამ მაჩვენებლის მიხედვით შედეგები ასეთია: დედოფლისწყაროში ერთი თავთავის
მარცვლების რიცხვი მერყეობს 39.8- 73.2-მდე, თელავში შესაბამისად 38.7-52.5-მდე, ხაშურში
26.7- 58.1-მდე, ახალციხეში 38.5-61.2-მდე; ყველაზე უკეთესი მაჩვენებელი აქვს: დედო–
ფლისწყაროში ჯიშს ლუპუსს 73.2 მარცვალი ერთ თავთავში, თელავში გალუსს 52.5, ხაშურში
ლუპუსს 58.1 და ახალციხეში ფიდელუსს 61.2; თავთავში მარცვლების რიცხვით ავსტრიული
ჯიშები საშუალო მაჩვენებლებით ხასიათდებიან.

ერთი თავთავის მარცვლის მასა: ეს მაჩვენებელიც მემკვიდრული თვისებაა, რომელიც ჯიშის
ფარგლებში ნაკლებად იცვლება. პერსპექტიული ჯიშებისათვის ეს მაჩვენებელი 2.5-4.0 გრამის
ფარგლებში მერყეობს. დედოფლისწყაროში იგი მერყეობს 1.6-3.4 გრამის ფარგლებში,
შესაბამისად თელავში 2.0-2.9-ის, ხაშურში 1.2-2.4-ის და ახალციხეში 1.9- 2.6 გრამის ფარგლებში.
ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ქონდა: დედოფლისწყაროში ლუპუსს 3.4 გრამი, თელავში გალუსს
2.9 გრამი, ხაშურში ბალიტუსს და ლუპუსს 2.4 გრამი და ახალციხეში ფიდელიუსს 2.6 გრამი.
ბოლო ორი წლის მონაცემებით ავსტრიული ჯიშების ერთი თავთავის მარცვლის მასა საშუალო
მაჩვენებლით ხასიათდება.

1000 მარცვლის მასა. ათასი მარცვლის მიხედვით ჯიშის დახასიათება შეიძლება, როგორც
ბიოლოგიური, ისე სამეურნეო ნიშნით. აქედან გამომდინარე ეს მაჩვენებელიც წმინდა მემკვი–
დრული ნიშანია. იგი განსაზღვრავს ჯიშის ხარისხობრივ და პოტენციალურ მოსავლიანობას.
თანამედროვე ინტენსიური ჯიშებისათვის ათასი მარცვლის მასა მერყეობს 45.0-55.0 გრამის
ფარგლებში. ავსტრიული ხორბლის ჯიშების ათასი მარცვლის მასა უახლოვდება ინტენსიური
ჯიშებისათვის მისაღებ მაჩვენელს. ამ მაჩვენებლით, როგორც მოსალოდნელი იყო რეგიონების
მიხედვით დიდი სხვაობა არ აღინიშნა. დედოფლისწყაროში 1000 მარცვლის მასა მერყეობდა
37.2-48.6 გრამამდე, შესაბამისად თელავში 40.8-50.4 გრამამდე, ხაშურში 37.0-50.0 გრამამდე და
ახალციხეში 40.0-53.4 გრამამდე. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მივიღეთ: დედოფლისწყაროში
ბალიტუსში 46.0 გრამი, თელავში ამანდუსში 50.4 გრამი, ხაშურში ამანდუსში 50.0 გრამი და
ახალციხეში ამანდუსში 53.4 გრამი. მიღებული მონაცემების მიხედვით ავსტრიული ხორბლის
ჯიშებიდან საქართველოსათვის შეიძლება შევარჩიოთ პერსპექტიული ფორმები.

ავსტრიული ხორბლის ჯიშები მოსავლიანობით კიდევ უფრო მკვეთრად რეაგირებენ გარემო
ფაქტორების ზემოქმედებაზე (ცხრილი 3).

ავსტრიული ხორბლის ჯიშების მოსავლიანობა (2015-2016)
ცხრილი 2

მოსავლიანობა
# ჯიშის

დასახელება 1მ2 ფართობზე,
გრამი

50 თავთავის
მარცვლის მასა, გრამი

1 ჰა-ზე,
ტონა

გადახრა
სტანდარტიდან

±

დედოფლისწყარო (შავჭრელები)
1 amandus 888.5 124.0 8.9 +3.6
2 amikus 811.5 91.0 8.1 +2.9
3 balitus 725.0 94.0 7.3 +2.0
4 gallus 535.0 113.0 5.4 +0.1
5 fidelius 808.0 107.0 8.1 +2.9
6 lukulus 714.5 88.0 7.1 +1.9
7 lupus 739.5 117.0 7.4 +2.1
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8 urbanus 664.0 95.0 6.6 +1.3
9 ბეზოსტაია

1(სტანდარტი)
534.0 92.0 5.3 -

თელავი (გულგულა)
1 amandus 664.0 124.0 6.6 +1.5
2 amikus 642.0 101.0 6.4 +1.1
3 balitus 637.0 109. 0 6.4 +1.1
4 gallus 724.0 105.0 7.2 +2.1
5 fidelius 655.5 107.0 6.6 +1.5
6 lukulus 700.0 102.0 7.0 +1.9
7 lupus 610.0 109.0 6.1 +1.0
8 urbanus 630 0 113.0 6.3 +1.2
9 ბეზოსტაია

1(სტანდარტი)
513,5 93.0 5.1 -

ხაშური
1 amandus 639.0 93.0 6.4 +0.8
2 amikus 593.5 98.0 5.9 +0.3
3 balitus 561.0 105.0 5.6 -
4 gallus 575.0 100.0 5.8 +0.2
5 fidelius 617.0 101.0 6.2 +0.6
6 lukulus 582.5 96.0 5.8 +0.2
7 lupus 483.0 95.0 4.8 -0.8
8 urbanus 475.5 79.0 4.8 -0.8
9 ბეზოსტაია

1(სტანდარტი)
561.5 95.0 5.6 -

ახალციხე (ვალე, ჭორატი)
1 amandus 696.5 111.0 7.0 +1.4
2 amikus 779.5 114.0 7.8 +2.2
3 balitus 531.5 114.0 5.3 -0.3
4 gallus 582.0 110.0 5.8 +0.2
5 fidelius 662.0 130.0 6.6 +1.0
6 lukulus 678.0 126.0 6.8 +1.2
7 lupus 550.5 116.0 5.5 -0.1
8 urbanus 783.5 118.0 7.8 +2.2
9 ბეზოსტაია

1(სტანდარტი)
555.5 99.0 5.6 -

მოსავლიანობა. მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ დედოფლისწყაროსა და ახალციხის
კლიმატური პირობები გაცილებით უკეთესია ავსტრიული ჯიშებისათვის, ვიდრე თელავის და
ხაშურის პირობები. დედოფლისწყაროში 1მ2 ფართობზე მოსავლიანობა მერყეობს 535.0-888.5
გრამამდე, 50 თავთავის მოსავალი 88.0-124.0 გრამამდე, საშუალო მოსავლიანობა 5.4-8.9 ტონა–
მდე. ყველა ჯიში თავისი მოსავლიანობით აღემატება სტანდარტს. შესაბამისად თელაში
მონაცემები ასეთია: 630.0-724.0 გრ, 101.0-124.0 გრ და 6.1-7.2 ტონა; ხაშურში - 475.5-639.0 გრ, 93.0-
105.0 გრ და 4.8-6.4 ტონა; ახალციხეში - 531.5-783.5 გრ, 110.0-130.0 გრ და 5.3-7.8 ტონა.
დედოფლისწყაროში მაღალმოსავლიანობით გამოირჩევა ამანდუსი (8.9ტ/ჰა), ამიკუსი (8.1ტ/ჰა)
და ფიდელიუსი (8.1ტ/ჰა); თელავში გალუსი (7.2 ტ/ჰა) და ლუკულუსი (7.0 ტ/ჰა); ხაშურში
ამანდუსი (6.4ტ/ჰა); ახალციხეში ამიკუსი (7.8 ტ/ჰა), ურბანუსი (7.7ტ/ჰა) და ამანდუსი (7.0 ტ/ჰა);
თელავის და ახალციხის რეგიონში ჯიშებს შორის დიდი სხვაობა არ აღნიშნულა.

2015-2016 წლის მონაცემების მიხედვით ავსტრიული ხორბლის ჯიშების სამეურნეო და ბიო–
ლოგიური მაჩვენებლები ადგილმდებარეობის მიხედვით ხასიათდება მკვეთრი ცვალებადობით.
დედოფლისწყაროში პროდუქტიული ბარტყობა თითქმის ორჯერ მეტია, ვიდრე ახალციხეში,
საშუალო მაჩვენებელი მივიღეთ ხაშურში და თელავში. თავთავის სიგრძით რეგიონები დიდათ
არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ასეთივე შედეგია მიღებული თავთავზე თავთუნების
რაოდენობის მიხედვით. თავთავზე მარცვლების რიცხვით გამოირჩევა დედოფლისწყაროს და
ახალციხის მუნიციპალიტეტი. ერთი თავთავის მარცვლის მასით რეგიონებს შორის სხვაობა
უმნიშვნელოა. ათასი მარცვლის მაღალი მაჩვენებელი მივიღეთ თელავის მუნიციპალიტეტში.
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ადგილმდებარეობის გავლენა კიდევ უფრო მეტად ვლინდება ცალკეული ჯიშების მონაცემების
მიხედვით. ავსტრიულ ჯიშ ამანდუსის სიმაღლე რეგიონების მიხედვით მერყეობს 70.6-81.3 სმ-
მდე, პროდუქტიული ბარტყობა 2.2-8.2-მდე, თავთავის სიგრძე 8.5-10.6 სმ-მდე, თავთავზე
თავთუნების რაოდენობა 15.3-20.9-მდე, თავთავში მარცვლების რიცხვი 38.7-52.2 ცალამდე, ერთი
თავთავის მარცვლის მასა 1.9-2.8 გრამამდე, 1000 მარცვლის მასა 48.6-53.4 გრამამდე. ასეთივე
განსხვავებაა სხვა ჯიშების მონაცემებს შორისაც. შესწავლილი რვა ჯიში მოსავლიანობით
აბსოლუტურად განსხვავებულ შედეგებს გვაძლევს. დედოფლისწყაროში ჯიში ამანდუსი
გვაძლევს ყველაზე მაღალ მოსავალს 8.9 ტ/ჰა-ზე, თელავში 6.6 ტ/ჰა-ზე, ხაშურში კი 6.4 ტ/ჰა-ზე.
კიდევ უფრო განსხვავებული შედეგები მივიღეთ ჯიშ ურბანუსის შემთხვევაში - ახალციხეში 7.8
ტ/ჰა, დედოფლისწყაროში - 6.6 ტ/ჰა, თელავში - 6.3 ტ/ჰა და ხაშურში 4.8 ტ/ჰა. ამიტომ,
რეგიონებში გავრცელებამდე აუცილებელია 2-3 წლის განმავლობაში მოხდეს ჯიშების
შესწავლა მოსავლიანობის, სამეურნეო და ბიოლოგიური ნიშან-თვისებების მიხედვით.

დასკვნა: ავსტრიული სელექციის ხორბლის ჯიშების 2014-2016 წლის შესწავლის შედეგად
მიღებული შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ინტროდუცირებული ჯიშები რეგიონების
მიხედვით ავლენენ განსხვავებულ შედეგებს და ამიტომ, პირდაპირ წარმოებაში გავრცელება
დაუშვებელია.

ავსტრიული ხორბლის ჯიშები უკეთესი სამეურნეო და ბიოლოგიური მაჩვენებლებით
ხასიათდებიან დედოფლისწყაროს და ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სადაც მიღებულია მათი
სტაბილური მოსავლიანობა.

პროდუქტიულობის და მოსავლიანობის მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება დედოფლი–
სწყაროში ჯიში - ამანდუსი, თელავში - გალუსი, ხაშურში - ამანდუსი, ახალციხეში ამანდუსი და
ურბანუსი.

ორწლიანი გამოკვლევების საფუძველზე საქართველოში გასავრცელებლად რეკომენდაცია
შეიძლება გავუწიოთ: დედოფლისწყაროში - ამანდუსს, ამიკუსს და ფიდელუსს, თელავში -
გალუსს და ლუკულუსს, ხაშურში - ამანდუსს, ახალციხეში - ამანდუსს, ამიკუსს და ურბანუსს.

ავსტრიული ხორბლის ჯიშები ინტენსიური ტიპისაა და მაღალი მოსავლის მისაღებად
საჭიროებს მაღალაგროფონს. განსაკუთრებით მაღალმოსავლიანობით გამოირჩევა ჯიში

ამანდუსი- var. aestivum ფხიანი ფორმა (7.2 ტ/ჰა) და ამიკუსი - var. lutescens უფხო ფორმა (7.1
ტ/ჰა).

გამოყენებული ლიტერატურა:
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2. კლიმატის ცვლილება და კახეთის სოფლის მეურნეობა. თბილისი, 2014
3. Н. Вавилов(1966) Азия-источник видов.Растительные ресурсы.т. 2,вип.4.577-80(руссиан)
4. Л. Декапрелевич (1954) Виды, разновидности и сорта пшениц Грузии.Тр.Ин-та полеводства АН
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Abstract

According to 2014-2016 data, economic and biological indicators of Austrian wheat varieties are
characterized by high variability depending on a location.

The productive tillering in Dedoplistskaro exceeds the same indicator in Akhaltsikhe almost twice, the
average indices were received in Khashuri and Telavi. Ear length indicators on regions almost didn't differ
from each other. The same results are received on the number of spikelets in an ear. On the number of
grains in an ear differ Dedoplistskaro and Akhaltsikhe regions. On the mass of grains in one ear the
difference between the regions is insignificant. The high rate of mass of 1000 grains was received in Telavi
region.

The analysis of indicators shows that the climatic conditions of Dedoplistskaro and Akhaltsikhe regions
suits the Austrian wheat varieties much better than the conditions of Khashuri and Telavi regions. In
Dedoplistskaro, yield on 1 m2 fluctuates within 535.0-888.5 g, yield of 50 ears - 88.0-124.0 g, average yield -
5.4-8.9 tons. All varieties exceed the standard in yield. Respectively in Telavi, these indicators are: 630.0-
724.0, 101.0-124.0 and 6.1-7.2 tons; in Khashuri - 475.5-639.0, 93.0-105.0 g and 4.8-6.4 tons; in Akhaltsikhe
- 531.5-783.5, 110.0-130.0 and 5.3-7.8 tons. In Dedoplistskaro the varieties Amandus (8.9 t/hectare), Amikus
(8.1t/hectare) and Fidelius (8.1 t/hectare) differ by high yield; in Telavi – Galus (7.2 t/hectare) and Lukulus
(7.0 t/hectare); in Khashuri - Amandus (6.4 t/hectare); in Akhaltsikhe - Amikus (7.8t/hectare), Urbanus
(7.7t/hectare) and Amandus (7.0 t/hectare); in Telavi and Akhaltsikhe regions the difference between
varieties is insignificant.

Influence of a location is even more obvious on the indicators of separate varieties. Plant height of variety
Amandus on regions fluctuates within 70.6-81.3 cm, productive tillering 2.2-8.2, ear length - 8.5-10.6 cm,
number of spikelets in one ear 15.3-20.9, number of grains in one ear 38.7-52.2 , the mass of grains in one
ear of 1.9-2.8 g, the mass of 1000 grains - 48.6-53.4. The same difference is observed in indicators of other
varieties. On productivity the studied 8 varieties absolutely differ from each other. In Dedoplistskaro a variety
Amandus yields the most big crop - 8.9 t/hectare, in Telavi - 6.6 t/hectare, in Khashuri - 6.4 t/hectare. Even
more different results were received in case of variety Urbanus - in Akhaltsikhe - 7.8 t/hectare, in
Dedoplistskaro - 6.6 t/hectare, in Telavi - 6.3 t/hectare and in Khashuri 4.8 t/hectare.

On the basis of two-year researches for distribution in Georgia of the Austrian wheat varieties it can be
recommended: in Dedoplistskaro- varieties Amandus, Amikus and Fidelus, in Telavi - Galuss and Lukulus, in
Khashuri -Amandus and in Akhaltsikhe – Amandus, Amikus and Urbanus.

The Austrian wheat varieties are the varieties of intensive type and for receiving of a big crop is required
a high technology of cultivation. In the conditions of Georgia by the highest productivity differ the variety
Amandus (7.2 t/hectare) and Amikus (7.1t/hectare).
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ციტრანჟისა (Citrange ) და პონცირუს ტრიფოლიატას (Poncirus Trifoliata
Raf.) მტვრის ბიოლოგიური აქტივობა და ჰიბრიდიზაციის შედეგები

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ჰიბრიდიზაცია,თესლი,სელექცია,მტვრის აქტივობა.

რეფერატი

ნაშრომში წარმოდგენილია ჰიბრიდიზაციის შედეგები, რაც შეჯვარებაში მამა საწყისად ციტრანჟისა და
პონცირუს ტრიფოლიატას ჩართვის შედეგად მივიღეთ.

შეჯვარების შედეგებმა გვიჩვენა იჩანგენზისის, ტრიფოლიატისა და ციტრანჟის მტვრის დიდი ბიო-
ლოგიური აქტივობა ნაგალა მანდარინების ნაყოფის გამონასკვის გადიდებისათვის.

ყველა გამოცდილი დამამტვერიანებელი დიდი მნიშვნელობისაა სამეურნეო თვალსაზრისით (ნაყოფის
გამონასკვის გადიდება), ხოლო ზოგს (იჩანგენზისი,პომპელმუსი) აქვს დიდი მნიშვნელობა თესლწარმო-
ქმნის უნარის  ამაღლებისათვის.

შესავალი. ჰიბრიდიზაციას მცენარეთა გვარებისა და სახეობების ევოლუციაში გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა გვარისა და სახეობის მცენარეთა შეჯვარებისას ნიშნების
მემკვიდრეობითობის შესწავლა შესაძლებლობას გვაძლევს გავიგოთ მცენარეთა ევოლუციის
მნიშვნელოვანი კანონზომიერებანი [ 1].

შორეული ჰიბრიდიზაციის მიზანია სახეობებისა და გვარეობების ნიშნებისა და თვისებების
შერწყმით, მივიღოთ ახალი ფორმები და ჯიშები. ამის მიღწევა შესაძლებელია, როგორც კულ-
ტურული სახეობების, ასევე ველურ სახეობებთან და გვარებთან შეჯვარების გზით. ზემოთ
მითითებული შესაძლებელია აგრეთვე სხვადასხვა კულტურულ სახეობებსა და გვარებს მიკუ-
თვნებული ჯიშების შეჯვარებითაც  განხორციელდეს[2].

ვასე უნშიუს ტიპის მანდარინების გამოყენებას, როგორც სელექციისათვის საჭირო საწყისი
მასალისა, დიდი მნიშვნელობა აქვს. მანდარინების ეს ჯგუფი, ისე, როგორც მანდარინი უნშიუ,
მამრობითი ხაზით სტერილურია და თავისუფალი დამტვერვისას  თესლს არ ივითარებს.

ციტრუსოვანთა ჰიბრიდების მიღების შესახებ მონაცემები, მანდარინ ვასე უნშიუს ჰიბრი-
დიზაციაში ჩართვაზე, ნაკლებად მოგვეპოვება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩავატარეთ გამოკვლევები ვასე უნშიუს მანდარინების თეს-
ლის მისაღებად, დამამტვერიანებელთა შერჩევის მიზნით.

ობიექტი და მეთოდი. შეჯვარებაში მამა მცენარედ ჩავრთეთ ციტრანჟი, ტრიფოლიატა,
ჩავრთეთ აგრეთვე, პომპელმუსი  და იჩანგენზისი.

ციტრანჟი-   Citrange - ფორთოხლის ტრიფოლიატასთან ჰიბრიდების ჯიშობრივი და ჯგუფური
სახელია. პირველად აღწერეს ვებერმა და სვინგლმა. მისი მტვრის მაღალი ცხოველმყოფელობა
შეჯვარებაში ძალზე ამართლებს.

პონცირუს ტრიფოლიატა -Poncirus Trifoliata Raf.–ციტრუსოვანთა შორეული წინაპარია.
წარმოშობით ჩრდილოეთ ჩინეთიდან არის(კოხინ-ხინა). ლიტერატურაში მას ,,სამყურა ლიმო–
ნსაც“ უწოდებენ. გამოიყენება ჰიბრიდიზაციაში, ყინვაგამძლე ჯიშებისა და ფორმების მისა–
ღებად.

იჩანგენზისი-Citrus Ishangensis -ჩინეთის ენდემური ჯიშია. ბიომორფოლოგიური ნიშნებით
ძალზე გამოირჩევა ციტრუსოვანთა კულტურული ჯიშებისაგან.

პომპელმუსი-Citrus Grandis Osb.-გავრცელებულია ტროპიკებში, მოჰყავთ სამხრეთ-აღმო-
სავლეთ აზიაში. აქვს ცხოველმყოფელი მტვერი. გამოიყენება ჰიბრიდიზაციაში.

შეჯვარებაში დედა კომპონენტებად ავიღეთ ნაგალა მანდარინების შემდეგი ჯიშები: ოკიცუ
ვასე, მიხო ვასე და კოვანო ვასე.

ოკიცუ ვასე-იაპონური ჯიშია.ის, გამორჩეულია მიაგავა ვასესა და ტრიფოლიატას შორის
შეჯვარებით მიღებულ  ნუცელარულ ნათესარებს შორის. ჯიში ძვირფასია, ყველაზე უკეთესი
ჩვენთან დარაიონებულთაგან.
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მიხო ვასე-იაპონურია, გამორჩეული მიაგავა ვასეს ნუცელარულ ნათესარებს შორის. ისიც,
როგორც ოკიცუ ვასე, ძალზე ძვირფასი ჯიშია.

კოვანო ვასე- მორფოლოგიურად ჰგავს მანდარინ უნშიუს, თუმცა ზრდის უფრო დაბალი
ენერგიით. ახასიათებს უხვი და რეგულარული მსხმოიარობა.

შეჯვარება ჩავატარეთ მიღებული, საერთო მეთოდიკით.
ატმოსფეროს ფიზიკური მდგომარეობის გამომხატველი ელემენტები არ გამოსულა ნორმის

ფარგლებიდან. მოვლითი ღონისძიებანი საცდელ ნაკვეთებზე ტარდებოდა აგროწესების
მიხედვით.

შედეგები და განხილვა. შეჯვარების შედეგებმა გვიჩვენა ტრიფოლიატას, ციტრანჟისა და
იჩანგენზისის მაღალი ბიოლოგიური აქტივობა. სხვაობა ნაგალა მანდარინების ჯიშებს შორის
ნაყოფის გამონასკვის მაჩვენებლით აღწევს მინიმუმს. მაგალითად, მანდარინ ოკიცუ ვასეს ნაყო-
ფის გამონასკვის პროცენტი, მისი იჩანგენზისის, ციტრანჟისა და ტრიფოლიატას მტვრით დამ-
ტვერიანების შედეგად, შესაბამისად 26,29 და 18%-ია. (ცხრილი 1).

დედა მცენარედ გამოყენებული კომპონენტების ნაყოფის გამონასკვა ბუნებრივ პირობებში
მერყეობდა-7,5-11,0%-ის ფარგლებში ( ოკიცუ ვასე-10,1%, მიხო ვასე -11,0%, კოვანო ვასე-7,5%).

დამამტვერიანებელთა მტვრის ბიოლოგიური აქტივობა იაპონური მანდარინის ზოგიერთი
ჯიშის ნაყოფისა და თესლის გამონასკვაზე

ცხრილი1

შეჯვარებათა
კომბინაციები

დამტ
ყვავი

ლების
რაოდ.
ცალი

გამო-
ნასკვ.
ნაყო-
ფი.,

ცალი

% თეს-
ლი,
ცალ
ი

საღი
თეს-
ლი,
ცა-
ლი

% თესლის
რაოდენ-
ობა ერთ
ნაყოფზე,

ცალი

1.ოკიცუ x იჩანგენზისი
2.ოკიცუ x ციტრანჟი
3.ოკიცუ ტრიფოლიატა
4.ოკიცუ xპომპელმუსი

50
55

120
219

13
16
22
19

26,0±6,0
29,1±6,1
18,3±3,6
8,7±1,9

10
1,0
5,0

11,0

5
0
5
8

50,0±3,8
0

100
72,7±8,5

0,39
0

0,42
0,42

1.მიხო x იჩანგენზისი
2.მიხო x ციტრანჟი
3.მიხო xტრიფოლიატა

80
62
85

14
9
20

17,5±4,2
14,5±4,5
23,5±4,3

8.0
0,0
0,0

5
0,0
0,0

62,5±7,0
0,0
0,0

0,36
0,0
0,0

1კოვანო x იჩანგენზისი
2.კოვანო x ციტრანჟი
3კოვანოxტრიფოლიატა

89
80

105

22
18
31

24,7±4,4
22,5±4,5
29,5±4,4

6,0
3,0
0,0

3,0
0,0
0,0

50,0±4,5
0,0
0,0

0,14
0,0
0,0

შენიშვნა: თავისუფალი დამტვერიანებისას ნაყოფის გამონასკვამ შეადგინა -ოკიცუ ვასე -10,1%,მიხო
ვასე -11,0%, და კოვანო ვასე -7,5%.

თუ ყვავილობა და ნასკვების განვითარება მიმდინარეობს მაღალი ტემპერატურისა და დაბალი
ტენი-ანობის პირობებში, იზრდება არა მარტო ნაყოფის გამონასკვის ალბათობა, არამედ
თესლებისაც ნაყოფში.

შეჯვერების ყველა კომბინაციაში გამოვლინდა იჩანგენზისის მტვრის მაღალი ბიოლოგიური
აქტივობა მანდარინის თესლის გამონასკვისათვის, თუმცა, საერთოდ, მოღებული თესლის
მხოლოდ 50% იყო საღი. თესლის საშუალო რაოდენობა, კომბინაციების მიხედვით, მერყეობდა
0,14- დან0,39-მდე (14 და 39%). სულ, სამივე კომბინაციაში,იჩანგენზისის მონაწილეობით, 13
ცალი საღი თესლი მივიღეთ.

შეჯვარებებში, სხვა დამამტვერიანებელთა მონაწილეობით, გარდა ერთი კომბინაციისა
(ოკიცუ ცვასე პომპელმუსი), თესლი არ მიგვიღია. დამამტვერიანებელმა შესამჩნევად გაზარდა
თესლის გამონასკვა (42%). შეჯვარების შედეგად მიღებული 11 ცალი თესლიდან, 8 იყო საღი
(72,7%). მათ გამოამჟღავნეს  პირველი რიგის ქსენია. ერთ ნაყოფზე თესლის რაოდენობით კომბი-
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ნაცია- ოკიცუ ვასე X ტრიფოლიატა, უახლოვდება კომბინაციას -ოკიცუ X პომპელმუსი (0,42%).,
თუმცა ჩამორჩება მას საღი თესლების გამოსავლის უნარით.

დასკვნა.ყველა გამოცდილ დამამტვერიანებელს (განსაკუთერებით ტრიფოლიატასა და ცი-
ტრანჟს) სამეურნეო თვალსაზრისით (ნაყოფის გამონასკვის გაზრდა) აქვს დიდი მნიშვნელობა.
რაც შეეხება იჩანგენზისსა და პომპელმუსს, მათ ღირებულება სელექციური თვალთახედვითაც
აქვთ (თესლწარმოქმნის უნარის ამაღლება).

ლიტერატურა

1. ზურაბ ბუკია, ნოდარ ბერიძე-ჰიბრიდიზაცია,ნუცელარული სელექცია და მუტაცია მანდარინის -
(Citrus Reticulata Bl.)ზოგიერთი ნაგალა ჯიშის ფორმათწარმოშობის მართვაში.-
გამომცემლობა,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2010 წელი.-311გვ.

2. ზურაბ ბუკია, შოთა ლამპარაძე-მცენარის მორფოლოგიის,ბიოლოგიისა და სელექცის ზოგიერთი
საკითხი.-გამომცემლობა,,ალიონი“, 2011 წელი,.-420 გვ.

Citrange and Poncirus Trifoliate’s pollen biological activity and
hybridisation results

Z.Bukia – Academic doctor of Agriculture.

Key words: Hibridization, Sropcapacity, seed , selection, pollen activity.

Abstract

the results of hybridization is represented in the work.We got the hybrid by mixture of father Citrange
and Poncirus trifoliate.
    The results of hybridization showed  us that the pollen of Ichangensis,Trifoliate and Citrange does a
big biological activity to increase fruit knot of small mandarins. All experiencel pollinated have a great
importance from the point of farming to increase the fruit knot, but others (Ichangensis, Poncirus) are
important to rise ability of seed production.
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მანდარინის (Citrus Reticulata Bl.) გამორჩეული ნუცელარული ნათესარების
განვითარების სეზონური რიტმი და მისი კავშირი მოსავლიანობასთან

ზურაბ ბუკია- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ნუცელარული ნათესარი, ადაპტაცია,მოსავლიანობა.

რეფერატი

ნაშრომში დასაბუთებულია ციტრუსოვანთა ინტენსიური ტექნოლოგიის განვითარებაში ნუცე-
ლარული სელექციის უპირატესი როლი. მოცემულია ექსპერიმენტული მასალა, იმის დასამტკიცებლად,
რომ სეზონური რიტმის რაციონალური გავლა საფუძველს უყრის მცენარეთა მაღალ მოსავალს. უფრო
მეტიც,მცენარეთა ფენოლოგიური ცვლილების დეტალური შესწავლა წარმოადგენს აუცილებელ პირობას,
შეფასდეს ჯიში შეცვლილი გარემო პირობებისადმი შეგუების პოტენციური შესაძლებლობების მიხედვით.

კულტურათა სწორი გაადგილება, აგროტექნიკის მიზანმიმართული გატარება, მცენარეს უქმნის საფუ–
ძველს ფენოფაზების ნორმალური გავლისათვის, რაც საფუძველია  პროდუქტიულობის ამაღლებისა.

შესავალი
ნუცელარული ნათესარების სელექცია ციტრუსოვანთა ახალი, სამეურნეო ვარგი–სი ჯიშების

გამოყვანის საქმეში ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო გზაა.
ნუცელარული ნათესარების მუტანტური ხაზები იძლევიან თაობას,რომელიც ძირითადად

მსგავსია დედა მცენარისა[1].
მცენარეთა ფენოლოგიური ფაზების რაციონალური გავლა ზრდის შესაძლებლობას პრო–

დუქტიული ორგანოების უკეთესად განვითარებისათვის.
თეორია და პრაქტიკა ადასტურებს მანდარინის ნუცელარული ნათესარების მაღალ ადა–

პტაციასა და ფენოლოგიური ცვლილებების უფრო რაციონალურად გავლის ხარისხს, კონტრო–
ლთან შედარებით.[1,2].

ობიექტი და მეთოდი
საკვლევად ავიღეთ ვასე უნშიუს ტიპის მანდარინის ნუცელარული ნათესარების ორი

საუკეთესო წარმომადგენელი: NN16345 და 16375.
ფენოლოგიური დაკვირვება ტარდებოდა ყოველ 3-5 დღეს, სავეგეტაციო პერიოდის განმა–

ვლობაში, ნაყოფის მომწიფებამდე.
ფაზების შეფასება ბალებში ხდებოდა მიღებული საერთო მეთოდიკით.
ცდა ტარდებოდა ოთხი წლის განმავლობაში. საცდელ ნაკვეთებზე აგროტექნიკური

ღონისძიებები ტარდებოდა ციტრუსოვნებისათვის  შემუშავებული აგროწესების მიხედვით.
შედეგები და განხილვა

მცენარეთა ვეგეტაციის ქვეპერიოდების გავლა  მიმდინარეობდა საკმაოდ ხელსაყრელ პირო–
ბებში, რამაც განაპირობა მცენარეთა მაღალი მოსავალი (ცხრილი 1,2).

ქვეპერიოდი-ზრდის დაწყებიდან დამთავრებამდე, მიმდინარეობდა ოპტიმალურად. მცენა–
რეების ყვავილობა, წლების მიხედვით, მიმდინარეობდა საშუალო დღეღამური ტემპერატურის
დიდი სხვაობის პირობებში.
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მანდარინ ვასე უნშიუს ნუცელარული ნათესარის N16375 მიერ ფენოლოგიური ცვლილებების
გავლა, მეტეოროლოგიურ პირობებთან კავშირში

ცხრილი1

ვეგეტ.
ქვეპერი

ოდი

და
კვ.
წლ
ები

ფენო-
ფაზის

გავლის
ვადები

ხანგ
რ.

დღე

საშ.დღ
ეღამუ

რი
ტემპ.

საშ.დღ
ეღამუ

რი
ტემპ.
ჯამი

ნალე-
ქები,

მმ

ნალე-
ქიანი

დღეებ.
რაოდ.

მცენ.
პროდ

უქ.,
კგ

Iზრდის
დაწყე-
ბიდან-
დამთავ
რებამდე

I
II
III
IV

5.04  30.05
5.04-30-05
5.04-20.05
8.04-27.05

55
55
45
49

12.9
16,1
15,2
15,2

711,9
885,3
685,8
744,6

138,9
212,7
197,4
224,8

26
17
12
21

საშ
.

6.04-27.05 51 14,9 756,9 193,5 19

II.ყვავი
ლობის
დაწყე-
ბიდან
დამთ.-

მდე

I
II
III
IV

5.05-29.05
12.05-29.05
4.05-20.05

15.05-29.05

24
17
16
14

15,0
19,8
17,8
19,6

360,2
336,6
284,6
273,9

98,1
68,1
82,5
67,3

14
7
5
3

საშ
.

9.05-27.05 18 18,1 313,8 79 7,3

III.ყვავი
ლობის
დაწყე-
ბიდან

ნაყოფის
მომწი-

ფებამდე

I
II
III
IV

5.05-26.10
12.05-27.10
4.05-26.10

15.05-29.10

174
168
175
167

20,3
20,0
19,1
20,2

3532,8
3352,2
3342,2
3375,2

605,1
694,5
694,8
496,3

48
52
47
45

საშ
.

9.05-27.10 171 19,9 3400,6 622,7 48,0

IV.ზრდ
ის დაწ-
ყებიდან
ნაყოფის
მომწი-

ფებამდე

I
II
III
IV

საშ
.

5.04-26.10
5.04-27.10
5.04-26.10
8.04-29.10

6.04-27.10

204
205
204
204

204

18,8
18,9
18,3
19,0

18,8

3840,8
3877,1
3733,4
3876,6

3832,0

682,3
839,1
809,7
665,8

749,2

66
62
54
64

61,5

57,0
65,0
68,8
62,7

63,4
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მანდარინ ვასე უნშიუს ნუცელარული ნათესარის N16345 მიერ ფენოლოგიური ცვლილებების
გავლა, მეტეოროლოგიურ პირობებთან კავშირში

ცხრილი2

ამასთან დაკავშირებით, ყვავილობის პერიოდის ხანგრძლივობის სხვაობა იყო მნიშვნე–
ლოვანი -14-24 დღე. ამ პერიოდის განმავლობაში მოვიდა 67,3-98,1 მ ნალექი.

ქვეპერიოდი-ყვავილობიდან ნაყოფის მომწიფებამდე, მცენარეებში მიმდინარეობდა 174
დღის განმავლობაში (დაკვირვების პირველი წელი), ხოლო თბილ ,მეოთხე წელს ის იყო -167. ამ
პერიოდში მოვიდა შედარებით დიდი რაოდენობა ნალექებისა(ცხრ.1).

ხანგრძლივობა-ზრდის დასაწყისიდან-ნაყოფის მომწიფებამდე შეადგენს 204 დღეს. ამ პერი–
ოდში საშუალო დღეღამურმა ტემპერატურამ შეადგინა18,8 გრადუსი, ხოლო მისი ჯამი იყო-
3832,0 გრადუსი. 61 დღის განმავლობაში მოვიდა749,2 მმ ნალექი.

მცენარეებიც ნუცელარული ნათესარისა 16345 ხასიათდება მაღალი მოსავლიანობით.
აქტიური ვეგეტაციის პერიოდი შეადგენს 204 დღეს. ქვეპერიოდის-ყვავილობის დაწყებიდან-
ნაყოფის მომწიფებამდე გავლისათვის საჭიროა 165-173 დღე, საშუალო დღეღამური ტემპერა–
ტურის 20 გრადუსის პირობებში და ნალექების ჯამისას-574 მმ (45 წვიმიანი დღის დროს). ეს
პირობები უზრუნველყოფენ მაღალ მოსავალს (ცხრილი 2).

ვეგეტ.
ქვეპერი

ოდი

და
კვ.
წლ
ები

ფენო-
ფაზის

გავლის
ვადები

ხან
გრ.,
დღ

ე

საშ.დღ
ეღამუ

რი
ტემპ.

საშ.დღე
ღამური

ტემპ.
ჯამი

ნალე-
ქები,

მმ

ნალე-
ქიანი

დღეებ.
რაოდ.

მცენ.
პროდ

უქ.,
კგ

Iზრდის
დაწყე-
ბიდან-
დამთავ
რებამდე

I
II
III
IV

5.04  30.05
8.04-30-05
8.04-28.05
11.04-29.05

55
52
50
48

12.9
16,6
15,8
15,3

711,9
860,9
791,6
732,3

169,6
191,3
198,6
225,6

30
15
13
19

საშ. 8.04-29.05 51 15,2 774,2 196,3 19,3
II.ყვავი
ლობის
დაწყე-
ბიდან
დამთ.-

მდე

I
II
III
IV

5.05-28.05
16.05-30.05
10.05-23.05
21.05-3.06

23
14
13
13

14,9
20,6
20.0
20,8

341,8
288,1
260,1
270,4

98,1
57,3
0,6

57,4

14
5
1
2

საშ. 13.05-29.05 16 19,1 290,1 52,5 5,5
III.ყვავი
ლობის
დაწყე-
ბიდან

ნაყოფის
მომწი-

ფებამდე

I
II
III
IV

5.05-25.10
16.05-29.10
10.05-29.10
21.05-2.11

173
166
172
165

20,2
19,9
20,4
20,1

3486,5
3308,1
3501,7
3317,2

605,1
686,1
539,6
465.0

48
50
40
44

საშ. 13.05-29.10 169 20,1 3403,4 574.0 45,5
IV.ზრდის

დაწ-
ყებიდან
ნაყოფის
მომწი-

ფებამდე

I
II
III
IV

საშ.

5.04-25.10
8.04-29.10
8.04-29.10
11.04-2.11

8.04-29.10

203
204
204
205

204

18,8
19,0
19,3
18,9

19,0

3810,9
3880,3
3939,2
3872,5

3875,7

676,8
863,4
737,4
626,2

726,0

65
63
51
61

60

65,0
57,8
58,0
67,5

62,1
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დასკვნა: მცენარეთა ფენოლოგიური ცვლილებების  დეტალური შესწავლა, მეტეოროლოგიურ
პირობებთან კავშირში, წარმოადგენს აუცილებელ პირობას ჯიშის შეფასებისათვის შეცვლილი
გარემო პირობებისადმი შეგუების შესაძლებლობის მიხედვით.

კულტურათა სწორი გაადგილება, ნუცელარული სელექციის ინტენსიური წარმოება, აგრო–
ტექნიკის მიზანმიმართული ჩატარება, მცენარეს უქმნის საფუძველს ფენოლოგიური ფაზების
რაციონალური გავლისათვის. ეს კი ზრდის მცენარეთა პროდუქტიულობას.

ლიტერატურა

1. ზურაბ ბუკია, ნოდარ ბერიძე-ჰიბრიდიზაცია,ნუცელარული სელექცია და მუტაცია მანდარინის -
(Citrus Reticulata Bl.)ზოგიერთი ნაგალა ჯიშის ფორმათწარმოშობის მართვაში.-
გამომცემლობა,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2010 წელი.-311გვ.

2. ზურაბ ბუკია, შოთა ლამპარაძე-მცენარის მორფოლოგიის,ბიოლოგიისა და სელექცის ზოგიერთი
საკითხი.-გამომცემლობა,,ალიონი“, 2011 წელი,.-420 გვ.

Mandarins- Citrus Reticulata B. Special nucellar crops development of
seasonal rhuthm and its connection with harvest

Z.Bukia – Academic doctor of Agriculture

Key words: Mursery seeding, seasonalrhyth , adaptation, prodyctivitym

Abstract

the important role of nucellar selection in citrus technological development is confirmed in the work
experimental material is given to cinfirm the fact that seasonal rhythm rational passing is the basis of
plant high crop. In addition of this studying plants phenological changes in details is the necessary
condition to estimate the species according to potential opportunites to adapt the chandged environment.
     The rigt placement of cultures and agrotecnics aimed production is the main factor to pass the
phenopath normally which is the basis for high production. The aim of study two special mandarins
nucellar crops is this.
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mexileoba

Fruit-growering

xilis Srobis procesis variantebi

ინგა გაფრინდაშვილი-ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
ლილი ბოლქვაძე- ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი.
ნარგული ასანიძე-ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი..

საკვანძო სიტყვები: ტენიანი მასალა, კალორიფერი ვენტილატორი.

რეფერატი

სტატიაში განხილულია საქართველოში არსებული ხილის საშრობი დანადგარების შრობის პრო–
ცესის ვარიანტები. ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და შრობის პოტენციალმა პროდუქტებში შეიძლება
გამოიწვიოს არასასურველი ქიმიური და მექანიკური ცვლილებები, ამიტომ, ზოგჯერ, საჭირო ხდება
სხვადასხვა ვარიანტის გამოყენება, რაც საშუალებას იძლევა დამყარებული იქნას შრობის რბილი და

თანაბარი რეჟიმი.

ხილის შრობით დაკონსერვებული პროდუქტების დასაშვები ტენიანობა დამოკიდებულია
მის ქიმიურ შედგენილობაზე; რაც მეტია პრუდუქტის მჟავიანობა და მასში ეთერზეთებისა და
დამა-კონსერვებელი პროდუქტების შემცველობა, მით უფრო მაღალია დასაშვები ტენიანობა.
მაგ,ხილის ჩირში იგი არ უნდა აღემატებოდეს -25%-ს.

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს გვარა-ხუცუბნის ტერიტორიაზე არსებული ხილის
საშრობი დანადგარები და შრობის ტექნოლოგიური პარამეტრების შესწავლა.

კვლევის შედეგები: საშრობი დანადგარი - საუკეთესოდ გამშრალი ხილი
ორგანოლეპტიკური თუ ქიმიური შემადგენლობით .

მასალაში ტენის გადაადგილება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში
იმყოფება ტენი მასალაში. ადსორბციული ტენი გადაადგილდება ორთქლის სახით და მისი
გადატანის პოტენციალი არის ორთქლის პარციალური წნევა; კაპილარული ტენის გადა–
ადგილება ხდება სითხის ან ორთქლის სახით და მისი გადატანის პოტენციალი იქნება
კაპილარული პოტენციალი. ოსმოსური ტენი გადაადგილდება სითხის სახით და მისი
გადატანის პოტენციალი ოსმოსური წნევაა. სითხის სახით ტენის გადაადგილების ძირითადი
კანონი გამოისახება განტოლებით; q =-ℵ∆ს1∆θს კგ/მ2ს სადაც q არის ტენგამტარობის
კოეფიციენტი სითხის სახით კგ/მ2/სთ, .∆θ---ტენის გადატანის პოტენციალის გრადიენტი.

ხელოვნური საშრობი შედგება საკანისაგან (ნახ.1), რომელშიც თავსდება ტენიანი
მასალა, კალორიფერისა და ვენტილატორისაგან. ეს უკანაკნელი უზრუნველყოფს ცხელი ჰაერის
მიწოდებას საშრობში

ნახ.1. საშრობი დანადგარის სქემა.

1საშრობი საკანი, 2.ვენტილიატორი, 3.გარე გადამცემი, 4.მიმწოდი კონვეიერი,5.შიგა
თბოგამცემი.
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სქემაზე ნაჩვენებია შრობის პროცესის ძირითადი ვარიანტი, რომელიც უფრო მეტად
გავრცელებულია შრობის ტექნიკაში, ამ ვარიანტის შემთხვაში ჰაერი თბება ერთჯერ, მხოლოდ
საშრობში შესვლის წინ სპეციალურ გამთბობში და ერთხელ გადის საშრობში, სადაც იგი
პროდუქტებს გადასცემს სითბოს. აორთქლებს ტენს, შთანთქავს მას და დაბალი ტემპე–
რატურითა და მაღალი ტენშემცველობით გამოდის ატმოსფეროში. ძირითადი ვარიანტის დროს
ჰაერის საწყისი ტემპერატურა მაღალია, ფარდობითი ტენიანობა კი მცირე, მისი შრომი–
სუნარიანობის პოტენციალი მაღალია,რის გამოც ტენის აორთქლება მასალის ზედაპირიდან
სწრაფად ხდება.

გვარა -ხუცუბნის ტერიტოტიაზე არსებული საშრობი დანადგარები კარადული ტიპის
საშრობი,,ზეფირა-მაქს’’, და ,,სადაჩოკი’’( რომელიც ძირითადად გამოიყენება შრობისათვის
ლაბორატორიულ პირობებში)

კარადული ტიპის საშრობი შედგება საკნისაგან, რომლებშიც დადგმულ თაროებზე ან
გადასატან ჩარჩოებზე თავსდება ნედლეული. შრობა მეტწილად ხორციელდება ცხელი ჰაერით
ბუნებრივი ან ხელოვნური ვენტილაციის შემთხვევაში ჰაერის მიმართულება ემთხვევა ბუ–
ნებრივი კონვექციის მიმართულებას. ნედლეულის საშრობი ჩარჩოების ზომებია 900X 450X 40
მმ. მოთავსებულია მთლიანი ან დახვრეტილი ლითონის ფურცელი ან უჟანგავი ფოლადის ბადე.

გვარა-ხუცუბნის ტერიტოტიაზე არსებული საშრობი დანადგარი წარმოადგენს
ჩვეულებრივ ოთკუთხედ საკანს, რომელშიც მოთავსებულია ერთიდან ექვსამდე 6×6მ ზომის
ბადისებური თარო. ამ თაროზე ათავსებენ გასაშრობ მასალას. ცხელი ჰაერი მოძრაობს ქვე–
ვიდან ზევით, გაივლის პროდუქტის შრეს, აშრობს მას და გადის გარემოში. საშრობში
შესაძლებელია, როგორც პროდუქტის პერიოდული გადატვირთვა თაროდან თაროზე, ასევე
ჰაერის პარამეტრების შეცვლა, ყოველი თაროს შემდეგ.

მრუდიდან ჩანს, რომ ჰაერის ტემპერატურა საშრობში შესვლისას არის t°, საშრობიდან გა–
მოსვლისას t2, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი დადაბლება გამოიწვევს შრობის
სიჩქარისა და საშრობის მწარმოებლობის შემცირებას, ამიტომ ავირჩიეთ ჰაერის ისეთი
მაქსიმალურად დასაშვები საწყისი ტემპერატურა t, რომ მისმა მოქმედებამ არ გამოიწვიოს
კვების პროდუქტების ხარისხის დაქვეითება; ცილების დენატურაცია, შაქრების კარამე–
ლიზაცია,ვიტამინების დაშლა, ფერმენტების მოსპობა, ნაყოფების დაბრეცა და სხვა,

საშრობი ,,ზეფირა-მაქსი’’ საშუალებას იძლევა მზის ენერგიის საშუალებით ვაწარმოოთ
შრობა. საშრობ Zefiro Max ტექნიკური მონაცემები შემდეგია:

1 გარე ზომები 200×2200×6084მმ
2. შიდა კამერის ზომები 2080×20800×5964მმ
3 წონა 400კგ
4 მაქსიმალური დატვირთვა (ნედლეულის წონა 400-500კგ.)
5 .ჰაერცვლა 9.000 მ3 /სთ
6-ელეკტროკვების პირობები: ცვალებადი დენი 220/50 ვოლტ/ჰერც, მაქსიმალური ენერგომოხმარება - 400
ვატ/სთ
7 დანადგარის ნომინალური თბური სიმძლავრე 10 კვტ/სთ მზის რადიაციის 1000 ვტ/ კვ.მ
8 შრობის საშუალო ტემპერატურა – 40 C
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ამ დანადგარის მრუდის აგება საშუალებას გვაძლევს დავამყაროთ შრობის რბილი და
თანაბარი რეჟიმი (t t° t2). შეიძლება გავადიდოთ საშრობში მიწოდებული ჰაერის
რაოდენობა, რის გამოც გაუმჯობესდება ჰაერის განაწილება და გადიდება, შეხება
პროდუქტთან, იზრდება ჰაერის საიჩქარე რაც აძლიერებს სითბოს გადაცემას და ტენის
აორთქლებას მასალის ზედაპირიდან.

ამრიგად, ხილის შრობის სხვადასხვა ვარიანტის გამოყენება ერთხელ კიდევ ადა–
სტურებს საშრობიZefiro Max -ის უპირატესობას

ლიტერატურა

1. მ.მიქაბერიძე ქ.კინწურაშვილი ხილისა და ბოსტნეულის შრობის ტექნოლოგია და ტექნო–
ლოგიური მოწყობილობა -2014წ

2. ა. ჩავლეიშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვისა და გადამუშავების ტექნოლოგია.
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ariants of fruit drying process
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Abstract

The equipment of fruit drying process occurring in Georgia has been discussed in this article. High air
temperature and drying potential may cause undesirable chemical and mechanical changes in products, so it is
sometimes necessary to use the different variants, which allows establishing the soft and equal regime of
drying process
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Химически состав, пищевая и биологическая ценность
дикорастущих ягод детского и диетического назначения

Инга Гаприпдашвили-кандидат технических таук

Ключевие слова : Сухие вещества, Кислотности, Общий Азот, Пектиновые вещества

Реферат

Плодово-ягодные соки занимают ведущее место в ассортименте детских и диетических
продуктов..Наряду с увеличением объема производства соков и расширением ассортимента большое

внимание удаляется совершенствованию технологических режимов переработки сырья с целью максимального
сохранения био-логически активных веществ определяющих пищевую ценность, лечебное и стимулирующее
действие детских и диетических продуктов.

Пищевая ценность плодов и ягод определяется в первую очередь содержанием биологически
активных веществ: полифенолов, каротиноидов, аскорбиновой кислоты и других витаминов,
микроэлементов, пектиновых веществ и других незаменимых факторов питания. Дикорастущие
ягоды и клюквы и черники широко используемые в народной медицине, изучается давно, но
главным образом с точки зрения лечебных свойств.

Данные химического состава клюквы . черники и изготовленных из них полуфабрикатов
(натуральных соков и пюре) приведение в табл.1

Т а б л и ц а 1
Пектиновые вещества

В том числе

Сырье и продукты его
переработки

Сухие
вещества
(по
рефра-
ктор
метру)

Кислотн
ости
(по
яблочно
й ки-
слоте)

сахара зона Общий
Азот
(NX

6.25)
всего

Раство
ррим-
ыи
пектин

Прото-
пектин

Клюква свежая 9,50 3,38 2,72 0,222 0,250 0,58 0,38 0,20
Клюквеныи натур. Сок 9,50 3,38 3,24 0,172 0,163 0,40 0,40 -
КлюквенноеНатур. пюре 9,00 3,45 2,99 0,197 0,210 0,56 0,44 0,12
Черника Свежая 10,00 1,05 6,10 0,234 0,560 0,29 0,20 0,09
Черничный Натур.сок 10,00 1,12 6,51 0,186 0,390 0,22 0,22 -
Черничное Натур. пюре 9,60 1,08 6,25 0,208 0,500 0,27 0,23 0,04

Ягоды клюквы и черники имеют относительно невысокое, по сравнению с другими видами сырья,
количество сухих веществ (9,5-10%). Главной составной частью их являются сахара и органические
кислоты. Сахара представлены моносахаридами (глюкозой и фруктозой), сахарозы содержится мало.
Органические кислоты совместно с сахарами, пектиновыми веществами обусловливают вкус плодов и
ягод. В ягодах клюквы и черники из органических кислот ведущее место занимает лимонная кислота.
В небольших количествах имеются яблочная, хинная, малеиновая. В чернике обнаружены следы
щавелевой кислоты, а в клюкве содержится бензойная.

Пектиновие вещества представлены в виде протопектина, растворимого пектина, пектиновой
кислоты и его солей. От степени взаимно превращении протопектина в процессе созревания зависит
извлечение сока из мезги при прессовании. Переходящий в сок растворимый пектин препятствует
его осветлению. В чернике содержится 0,29% пектиновых веществ, в клюкве -0,58%.

Данные о содержании минеральных элементов в клюкве, чернике и продуктах их переработки
приведены в табл. 2

Минеральный состав клюквы и черники Ватуми отличаются от минерального состава этого вида
сырья, Твилиси что можно объяснить различными почвенной--климатическими условиями
произрастания. Значительно меньше в клюкве и чернике никеля, кобальта и цинка. Т
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табл. 2

Микроэлементы мг/гг Макроэлементы мкг/ггСырье и продукты его
переработки

Магний Железо медь Никель Кобальт Цинк

Клюква свежая 8,085 3,789 0,1028 8,2960 3,1138 0,2465
Клюквенные
Натуральное ( сок)

6,427 2,729 0,0873 6,7580 2,0119 0,1901

Клюквенные
натуральное (пюре)

7,082 3,016 0,0906 7,4320 2,6753 0,2038

Черника свежая 5,638 7,081 0,0599 6,4690 2,5730 0,9087
Черничный натуральное (сок) 3,978 5,868 0,0397 4,8960 1,9785 0,6547
Черничное натуральное (пюре) 4,573 6,737 0,0455 5,7289 2,1882 0,8048

В чернике найдены витамины, мг/гг: C-около 6; B2 – 0,02; B1 – 0,03 и PP-2,1.
Содержание витамина C в клюкве, зависимости от степени зрелости, колеблётся в пределах 3,0-

17,0 мг/гг, витаминов B1 - B2 – в тех же количествах, что и в чернике.
Полифенолы играют важную роль в различных физиологических функциях. От содержания и

превращений полифенолов зависит окраска и аромат плодов, а также их вяжущий вкус недозрелом
состоянии. Многие полифенолы обладают витамина P [2].

Табл. 3

Сырье Флавонол
ы

Антоци
аны

Пейкоанто-
цианы

Катехины

Клюква зрелая (интенсивно и равномерно
окрашенная)

114 163 125 -

Клюква средней степени зрелости (ягоды красные,
но неравномерно окрашенные)

137 150 116 -

Клюква недозрелая (розовая) 152 91 95 23

Черника - 660 360 112

Соотношение между отдельными группами флавоноидов зависит от степени зрелости сырья. В
клюкве содержится антоцианы -91-163, лейкоантоцианы- 95-126, флавонолы-114-152 и катехины -23

мг/гг, последние - только в недозрелых ягодах.
Дикорастущие плоды и ягоды являются дополнительными сырьевыми ресурсами для консервной

промышленности. Ассортимент консервов из этого сырья разнообразен. Преимущественно
вырабатывают черничный и клюквенный соки.

Chemical composition, biological and nutritional value of wild berry extracts for
children’s and dietary purposes

Inga Gaprindashvili-Candidate of Technical Sciences

Key words: Dry matter, pH, total nitrogen, Pectin.

Abstract

Fruit juices occupy a leading place in the range of children's and dietary products. Along with an increase
in the production of juices and expansion of the range, a lot of attention is given to the improve the
technological regimes of processing of raw materials in order to maximize the conservation of biologically
active substances determining the nutritional value, therapeutic and stimulating effect of dietary and children
products.
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ასკილის /Rosa canina L./
გაშენების აგროტექნიკის თავისებურება და მისი სამკურნალო თვისებები

რ. რუხაძე – სოფლის მერნეობის აკადემიური დოქტორი,
ზ. გიორგაია – ეკოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ასკილის სახეობა, აგროტექნიკის თავისებურება, სამკურნალო თვისებები.

რეფერეტი:

წარმოდგენილია შესწავლილი სახეობის – ასკილის /Rosa canina L./ გაშენების აგროტექნიკის
თავისებურებანი. აღწერილია მისი დენდროლოგიური, მეტყევეობითი და სამეურნეო თვისებები.
მოცემულია მისი სამკურნალო თვისებები.

აღნიშნული სახეობა სინათლის მომთხოვნი მცენარეა, რის გამოც გავრცელებულია ღია
ადგილებში. კავკასიაში ველურად გვხვდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში – 1000–1200 მეტრ
სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ნიადაგის მიმართ დიდ მოთხოვნილებას არ იჩენს. იგი
ერსახლიანი და საკმაოდ პოლიმორფულია.

ასკილის გაშენების მიზნით სანერგისთვის შეირჩევა ნათელი ვაკე ადგილი. დასაშვებია
მცირე სისქის დაქანების ფართობი, რომელზეც უმჯობესია ტერასების მოწყობა. შერჩეულ
ადგილზე გრუნტის წყლები არ უნდა იყოს ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს, ამასთან იყოს რწყვის
საშუალება.

სანერგისათვის განკუთვნილ ადგილზე, პირველ რიგში აწყობენ ასკილის სათეს
განყოფილებას. მისი ყვავილობის დროა ივნისი, ნაყოფის დამწიფებისა და შეგროვების დრო
სექტემბერ–ოქტომბერია. თესლი ინარჩუნებს აღმოცენების უნარს 2 წელს. თესვის ნორმა
1.0გრძივ მეტრზე 3.0 გრამია, ხოლო ჰექტარზე 90კგ. ასკილის აღმონაცენს სჭირდება ზომიერ
რწყვა, ნიადაგის გამარგვლა – გაფხვიერება. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მოექცეს
ასკილის სანაყოფე პლანტაციებს, მისი კვების არე 6.0მ2 ნაკლები არ უნდა იყოს. უკეთესია მისი
სივრცობრივი განლაგება 3.0X3.0 მეტრზე.

აღნიშნული სახეობა ფართოდაა ცნობილი, როგორც მრავალი ვიტამინის (განსაკურებით C
ვიტამინით) მდიდარი წყარო. აქედან გამომდინარე ფარმაცევტულ მრეწველობაში, ასკილი
გამოიყენება, როგორც ნედლეული მნიშვნელოვანი სამკურნალო საშუალებების
დასამზადებლად.

ასკილის ნაყოფი წარმოადგენს ვიტამინების ბუნებრივ კონცენტრატს. ხალხურ მედიცინაში
ასკილს იყენებენ სურავანდის, კუჭის, თირკმლების, ღვიძლის, ნაღვლის დაავადების დროს.
თესლის ნახარშს სვამენ თირკმელებისა და შარდის ბუშტის კენჭოვანი დაავადებების
შემთხვევაში. სამედიცინო პრაქტიკაში სახეობა გამოიყენება ავიტამინოზის დროს, აგრეთვე
როგორც ნაღველმდენი საშუალება, ბოლო ხანებში იყენებენ სკლეროზის საწინააღმდეგოდ.
ნაყოფში დიდი რაოდენობით არსებული ასკორბინ მჟავა ხელს უწყობს ქოლესტერინის
რაოდენობის შემცირებას სისხლში. გამოიყენაბა ასევე ქოლეცისტიტების, ჰეპატიტებისა და კუჭ–
ნაწლავის დაავადებების დროსაც.

ასკილი /Rosa canina L./ სინათლის მომთხოვნი მერქნიანი მცენარეა, რის გამოც
გავრცელებულია ღია ადგილებში. კავკასიაში ველურად გვხვდება ყველგან, მთის ქვედა და შუა
სარტყელში – 1000–1200 მეტრ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ნიადაგის მიმართ დიდ
მოთხოვნილებას არ იჩენს. სახეობა 1–3 მეტრის სიმაღლის, გაბრტყელებული ოდნავ
ნამგლისებრად მსხვილი ეკლებით. ეკლები სახეცვლილებას წარმოადგენს. ყლორტები მწვანე,
ღერო კი მუქი ნაცრისფერი ქერქითაა დაფარული. კენტფრთართული ფოთლები მორიგეობითაა
გაწყობილი, წვრილი ელიფსური ფორმის წაწვეტებული ფოთოლაკები ხერხკბილია, მათი
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რიცხვი ფოთოლში 5–7, იშვიათად ცხრაა. ფოთოლაკები შიშველია ან ცენტრალური ძარღვის
გაყოლებაზე თხელბეწვიანი. ყვავილები მსხვილი, თითოეულია ან მრავალ ყვავილიან ფარისებრ
ყვავილებშია შეკრებილი. გვირგვინი ნაყოფი კაკლუჭიისებრია, ერთსახლიანი. ასკილი საკმაოდ
პოლიმორფულია.

ასკილის გაშენების მიზნით სანერგისათვის შეირჩევა ნათელი ვაკე ადგილი დასაშვებია
მცირე სისქის დაქანების ფართობი, რომელზეც უმჯობესია ტერასების მოწყობა. შერჩეულ
ადგილზე გრუნტის წყლები არ უნდა იყოს ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს, ამასთან იყოს რწყვის
საშუალება.

სანერგისათვის განკუთვნილ ადგილზე, პირველ რიგში აწყობენ ასკილის სათეს
განყოფილებას. აღნიშნული სახეობის ყვავილობის დროა ივნისი, ნაყოფის დამწიფების და
შეგროვების დრო სექტემბერ–ოქტომბერია, თესლი ინარჩუნებს აღმონაცენის უნარს 2 წელს.
თესვის ნორმა 1,0 გრძივ მეტრზე 3.0 გრამია, ხოლო ჰექტარზე 90კგ. თესვის წინ 30–40სმ
სიღრმეზე შეაქვთ დამწვარი ნაკელი, ხის ნაცარი, ჩამქრალი კირი, კალიუმი და ფოსფორი.
თესავენ კვლებზე მობნევით ან მწკრივებში 15სმ–ის დაშორებით. ნათესს ზევიდან 2–3სმ სისქის
ფენად ნიადაგი უნდა მიეყაროს, კარგად გასწორდეს, მოიტკეპნოს და მოირწყოს.

ასკილის აღმონაცენს სჭირდება ზომიერი რწყვა, ნიადაგის გამარგვლა–გაფხვიერება.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ასკილის სანაყოფე პლანტაციებს. მათთვის
ნიადაგის მზადდება როგორც ხელით, ისე სპეციალური მანქანების საშუალებებით და მისი
სიღრმე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 40სმ, კვების არე 6.0მ2 ნაკლები არ უნდა იყოს. უკეთესია
მის სივრცობრივი განლაგება 3.0x3.0მეტრზე.

აღნიშნული მერქნიანი მცენარის სახეობა ფართოდაა ცნობილი, როგორც მრგვალი
ვიტამინის (განსაკუთრებით C ვიტამინის) მდიდარი წყარო. აქედან გამომდინარე ფარმაცევტულ
მრეწველობაში ასკილი გამოიყენება, როგორც ნედლეული მნიშვნელოვანი სამკურნალო
საშუალებების დასამზადებლად.

ასკილის ნაყოფი წარმოადგენს ვიტამინების ბუნებრივ კონცენტრატს. ხალხურ მედიცინაში
ასკილს იყენებენ სურავანდის, კუჭის, თირკმლების, ღვიძლის, ნაღველის დაავადებების დროს.
თესლის ნახარშს სვამენ თირკმლებისა და შარდის ბუშტის კენჭოვანი დაავადებების
შემთხვევაში. სამედიცინო პრაქტიკაში ასკილი გამოიყენება ავიტამინოზის დროს, აგრეთვე
როგორც ნაღველმდენი საშუალება, ბოლო ხანებში იყენებენ სკლეროზის საწინააღმდეგოდ.
ნაყოფში დიდი რაოდენობით არსებული ასკორბინის მჟავა ხელს უწყობს ქოლესტერინის
რაოდენობის შემცირებას სისხლში. ასკილი ასევე გამოიყენება ქოლეცისტიტების, ჰეპატიტების
და კუჭნაწლავის დაავადებების დროსაც. მისი ფესვების ნახარში გამოიყენება შარდის ბუშტის
ანთების შემთხვევაში, ის მადის მომგვრელი და კარგი შემკვრელი საშუალებაა კუჭნაწლავის
აშლილობის დროს. ასკილის ნაყოფი გამოიყენება აგრეთვე სხვადასხვა სამკურნალო
მცენარესთან ერთად ნაკრებში ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა –
სისხლნაკლებობა, სხვადასხვა სახის სისხლდენა.

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, საჭიროა განსაკუთრებული ყურადღება
მიექცეს მის გაშენებას, მოვლას და პატრონობას, მითუმეტეს, რომ აღნიშნული სახეობა ნიადაგის
მიმართ არ არის მომთხოვნი, რის გამოც პარალელურად საშუალება იქნება ჩვენი ქვეყნის მცირე
სისქის, ხირხატიანი ნიადაგების ეროზიისაგან დაცვისთვის.

ლიტერატურა:

1. ვ. გულისაშვილი – ზოგადი მეტყევეობა, 1957.
2. ი. აბაშიძე – დენდროლოგია (ნაწილი მეორე), 1962.
3. თ. ჯაფარიძე, რ. ჩაგელიშვილი, რ. რუხაძე – ტყის კულტურები, 2008.
4. В.В. Огиевский – Лесные культуры и мелиорация, М., 1974.
5. Г.И. Редько, А.Р. Родин, И.В. Трещевский – Лесные, Культуры, М. 1980.
6. А.Ф. Гаммерман – Курс фармакогнозии, М., 1967.
7. А.К. Умкин, А.Ф. Гаммерман, В.А. Невский – Библиография по лекарственным растениям, М.,
1957.
8. М.Д. Машковский – Лекарственные средства, М., 1964.



41
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Abstract

Here are presented the peculiarities of the cultivation of agro techniques of the studied species –the Dog-
Rose /Rosa canina L./ We have described its dendrological, verbal and economic properties, its medical properties
are also given.

This is a light demanding plant ad this is the reason it is spread in open areas. In the Caucasus it is found in
the lower and middle belt of the mountain- at 1000-1200m above the seal level.  It has not much demand for soil. It
is homogeneous and quite polymorphic.

For the purpose of cultivating the Dog-Rose, a clear field place must be selected. The area of a slight slope is
permitted on which the arrangement of terraces is advisable. The ground water on the selected area should not be
in the vicinity of the soil surface, but watering should be possible.

On the planting place, first of all, the seedlings are made available. Its blooming period is June, the ripping
and fruit collecting period is in September-October. The seed retains the ability to grow for 2 years. The norm of
sowing is 3.0 gr on 1 meter, as for 90 kg Dog-Rose fruit grown on a hectare need moderate watering, weeding and
soil cultivation. Special attention should be paid to fruitful plantations and its feeding area should not be less than
6.0m2. Its spatial layout at 3.0X3.0 meter is advisable.

This species is widely known as a rich source of vitamins (especially C vitamin). Therefore in the
pharmaceutical industry it is used as a raw material for medical substances.

 The fruit of the Dog-Rose is the natural concentration of vitamins. In folk medicine it is used for the
treatment of scurvy, stomach, kidney, liver, gallbladder diseases. Its tincture is used for kidney and bladder pebble
diseases. As for the medical practice, it is used during avitaminosis, as a choleretic remedy, and in recent years it is
used against sclerosis. A large amount of ascorbit acid in the fruit promotes the reduction of cholesterol in the
blood. It is also used during cholecystitis, hepatitis and gastrointestinal diseases.
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sakvanZo sityvebi: globaluri daTboba, naadrevi da nagvianebi wayinvebi,
foTolcvena.

referati

     naSromSi yuradRebaa gamaxvilebuli globaluri daTbobis zegavleniT, mimdinare
procesebze. mcenareTa vegetaciis SedarebiT adre dadgoma gazafxulis sagviano wayinvebs
da vazis axladwarmoqmnili organoebis metad dazianebas, temperaturuli pirobebis cvli-
lebas da SemodgomiT savegetacio periodis nagvianeb damTavrebas, agreTve gau-xeSebuli
foTlebis Camocvenis daCqarebas iwvevs.

kaxeTSi, globaluri daTbobiT gamowveuli, haeris SedarebiT amaRlebuli
temperaturebi aCqarebs gazafxulis dadgomas da vazis vegetaciis dawyebas. amis
gamo, zamTris sezonis xangrZlivoba mniSvnelovnad mcirdeba; zamTris periods ki-
dev metad amcirebs agreTve Semodgomis sezonis daTboba da misi gaxangrZliveba.

globaluri daTbobiT gapirobebuli, zafxulis sezonSi Seqmnili metad
maRali temperaturebi da Tbili Semodgoma iwvevs aqtiur temperaturaTa jamis Se-
darebiT amaRlebul mniSvnelobas, rac mcenareTa teniT normalurad uzrunvelyo-
fis pirobebSi mosavlianobisa da misi xarisxis amaRlebas, amasTan erTad ki
gamozamTrebisaTvis mcenareTa ukeT momzadebas ganapirobebs. swored amitom, kaxe-
Ti msoflioSi iTvleba mevenaxeoba–meRvineobis klasikur (sanimuSo) mxared.

adre dawyebul gazafxuls, naadrevi wayinvebiT mcenareTa sxvadasxva xari-
sxiT erTgvarad dakavSirebuli dazianeba unda axasiaTebdes. aseT SemTxvevaSi
adre iwyeba mcenaris wvenTa moZraoba, kvirtis daberva da gaSla, Cndeba ylortis
wveri, pirveladi da Semdgomi foTlebi, xilvadi yvavili, gancalkevebuli butko-
ebi, yvaviledi da a.S. mwvane organoebis warmoqmnis fazebi, roca mosalodnelia
gazafxulis gvian damyarebuli wayinvebiT maTi dazianeba.

cnobilia, rom kaxeTSi vazis (rqawiTeli) wvenTa moZraoba (“tirili”) adre
gazafxulze, haeris saSualo dRe-Ramuri temperaturis 80C-ze (9-70C) zeviT mdgradi
gadasvlidan, kvirtis daberva temperaturis 100C-ze zeviT mdgradi gadasvlidan,
xolo temperaturis 100C-ze zeviT mdgradi gadasvlidan me-10-12 dRes kvirtis
gaSla iwyeba. rqawiTeli, rogorc metad yinvagamZle jiSi, vegetacias SedarebiT
dabal (9,90C) temperaturaze iwyebs; amasTan, warmoadgens zrdis saSualo siZli-
eris jiSs; saTanado intensivobis wayinvebisagan metad ziandeba, vidre Stambis 25
sm-iT meti simaRlis mqone saferavi. regionSi gavrcelebul sacdel jiSebs Soris
wayinvebisadmi yvelaze gamZle wiTelyurZniani Tavkveri aRmoCnda (1).
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vegetaciis adre dawyebis dros, zamTris periodSi, wayinvebis uaryofiTi
gavlena, did saSiSroebas uqmnis vazis kulturas. magaliTad, Zvel anagaSi vege-
taciis adre dawyebis SemTxvevaSi, roca adre gazafxulze bolo wayinvebis damya-
reba SedarebiT xSiria, maT saSiSroebas metad unda hqondes adgili. qarTveli
agroklimatologi akad. T. daviTaia aRniSnul SemTxvevasTan dakavSirebiT mogva-
gonebs xalxur gamonaTqvams: “naadrevi gazafxuli macduria, xolo nagvianebi
ufro saimedo” (2).

wayinvasaSiS mikrozonebSi vazis Stambis (fesvidan varjamde vazis tani)
amaRlebiT, rqebisa da maTze warmoqmnili mwvane organoebis niadagis zedapiridan
metad daSorebiT mniSvnelovnad mcirdeba wayinvebisagan axladwarmoqmnili mwvane
organoebis dazianebis xarisxi.

Stambis amaRlebiT (100-200 sm-mde) adgili aqvs haeris temperaturis radi-
aciul inversias, e.i. niadagis zedapiridan matebas. amasTan dakavSirebiT, mcirdeba
agreTve sokovani daavadebebisagan mwvane organoebis dazianebac.

vegetaciis adre damTavrebis dros, rasac globaluri daTbobis periodSi
xSirad aqvs adgili, Semodgomis pirveli wayinvebi nakleb saSiSroebas uqmnis vazs,
radgan misi vegetacia gacilebiT adre mTavrdeba, vidre iwyeba haeris tempera-
turis 00C-ze qveviT dacema.

aRniSnul SemTxvevaSi, globaluri daTbobis periodSi, zafxulis sezonze
Seqmnili haeris maRali temperaturebi da Tbili–xangrZlivi Semodgoma. mcenareTa
gamozamTrebisaTvis ukeT momzadebas da dabali temperaturebisadmi met gamZle-
obas ganapirobebs.

2015 wels, alaznis dablobze rqawiTelis “SeTvaleba” agvistos bolo ri-
cxvebSi (25,08), simwife da yurZnis krefa oqtombris pirveli dekadis bolos (7.10)
moxda (qv. anaga). gare kaxeTis mTiswinebze (maRaro) saferavis momwifebuli yurZeni
10., rqawiTelisa ki-18 seqtembers daikrifa.

2015 wlis fenologiuri fazebis aRricxvis Jurnalis (davTris) monacemebiT
irkveva, rom Sida kaxeTis samxreT-aRmosavleT-alaznis xeobis dablob nawilSi
saferavi foTolcvenas noembris bolo ricxvebSi (26.11-s), rqawiTeli ki-dekembris
pirvel dekadis dasasruls (10.12-s), haeris saSualo dReRamuri temperaturis +4,80

C-ze qveviT dacemidan asrulebs. pirveli wayinva ki 18 dekembers, haeris mini-
maluri temperaturis -3,20 C-ze qvemoT daeca (Zveli anaga).

gaanalizebulia 2016 wlis pirvel oTx TveSi haeris saSualo temperaturis
cvlileba,  amasTan dakavSirebiT ki saferavisa da rqawiTelis sawyisi fenologi-
uri fazebi. alaznis dablobze haeris saSualo dReRamuri temperaturis 100-ze
zeviT mdgrad gadasvlas adgili aqvs 16 marts.

saferavi, SedarebiT adre (1.03) iwyebas wvenTa moZraobas, romelic haeris
saSualo dRe-Ramuri temperaturis 8,20 C-ze zeviT mdgradi gadasvlidan xdeba
.rqawiTeli ki-am fazaSi 8,03-s, temperaturis 9,30 C-ze gadasvlidan iwyebs. saferavis
kvirtis daberva erTi kviriT adre (14.03) xdeba, vidre rqawiTelisa (21.03), maTTvis
es faza Sesabamisad-10,20 da 11,00 C-ze xdeba. kvirtis gaSla, pirveladi foToli da
yvaviledis gamoCena saferavisaTvis Sesabamisad 3.04, 7,04 da 14.04-s haeris tempera-
turis 13,2, 13,4 da 14,20C dros aRiniSneba; rqawiTelisaTvis es fazebi 9.04, 14.04 da
18.04-s, haeris saSualo dReRamuri temperaturis 14,00, 14,7 da 15,30 C mdgradi
gadasvlisas xdeba.

zogierT wels aRiniSneba haeris temperaturis 00 C-ze qveviT dacema. maga-
liTad, 2016 wlis 15 ianvars haeris minimaluri temperatura–10,30 C-mde daeca da
amaze dabali mTeli zamTris periodSi ar yofila. Tebervlis 12 ricxvSi adgili
hqonda minimaluri temperaturis -2,70 C-mde dacemas.

gazafxulze, martis TveSi, haeris dadebiTi saSualo Tviuri temperaturis
fonze, minimaluri temperatura 21 marts daeca mxolod -0,90 C-mde; Semdgom
periodSi, haeris minimaluri temperatura 00C-ze qveviT ar dacemula, amitom,
alaznis dablobze, gazafxulis sagviano wayinvebiT vazis kulturis dazianebas
adgili ar hqonia.

amrigad, globaluri daTbobis amJamindel periodSi, SemodgomiT da
gazafxulze, pirveli da bolo wayinvebiT vazis kulturis mniSvnelovani
dazianeba, kaxeTis mevenaxeobis gavrcelebis zonaSi ar aRiniSneba.
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referati:

    naSromSi mocemulia kaxeTis mevenaxeoba–meRvineobis regionSi vazis zogierTi abo-
rigenuli da introducirebuli jiSis SedarebiTi yinvagamZleoba; Tanamedrove periodSi,
dedamiwaze mimdinare globaluri daTbobis pirobebSi, wlebisa da sezonebis mixedviT
haeris temperaturuli maCveneblebis cvlileba; ganxilulia agreTve, zonebis mixedviT
vazis mozamTre kvirtebis zamTris yinvebisagan dazianebis procentuli albaToba da
yinvebisagan kvirtebis moyinvis Semcirebis zogierTi agroteqnikuri RonisZiebebi.

Sida kaxeTis terasirebul dablobze klimati zomierad notioa, zomierad
civi zamTriT da cxeli zafxuliT. zamTari dablobze, aRmosavleT saqarTvelos
sxva regionebTan SedarebiT, yvelaze Tbilia. absoluturi minimumebis saSualo aq
ar aRemateba -10-120C-s; amitom, aRniSnuli maCvenebeli vazisaTvis saziano ar aris.

haeris temperatura -150C-ze qveviT, romelic iwvevs vazis mozamTre kvirtebis
nawilobriv dazianebas mosalodnelia 10 weliwadSi 2-jer da naklebad. alaznis
xeobis dablob nawilSi (mdinarispira zolSi) civi haeris masebi grovdeba; aseT
adgilebSi gaSenebuli venaxi advilad ziandeba SedarebiT naklebi intensivobis
yinvebisagan.

gare kaxeTSi, md. ioris xeobaSi, saqarTvelos sxva mxareebTan SedarebiT,
klimati metad kontinenturia; xasiaTdeba mSrali subtropikuli klimatiT, civi
zamTriTa da cxeli zafxuliT. aRmosavleTidan momarTuli sinoptikuri procesebi
aq ganapirobebs temperaturis mniSvnelovan Semcirebas. wlis ganmavlobaSi yvelaze
civi Tvis (ianvari) saSualo temperatura yvelgan uaryofiTi niSniTaa. ukidures
samxreT–aRmosavleT nawilSi (eldari) haeris temperaturis absoluturi minimume-
bidan saSualo -150C-ze naklebi ar aris, regionis calkeul mikroubnebSi (Siraqis
qvaburi) Seqmnili zamTris minimaluri temperaturebi -220C-mde SeiZleba daeces,
romelic Zalze Zlier dazianebas miayenebs vazis rogorc erTwlian, ise mra-
valwian  nazardebs.

ioris zeganis mTel teritoriaze didi yuradReba unda daeTmos vazis teniT
uzrunvelyofis sakiTxs. mcenareTa gamozamTrebisaTvis ukeT momzadebis mizniT,
unda gaviTvaliswinoT mcenareTa moTxovnileba tenis mimarT, romlis Sesabamisad
unda Catardes xelovnuri morwyva.

rogorc aRiniSna, zamTris mosvenebis periodSi, vazis adgilobrivi jiSebi
dauzianeblad itans -10, -120C yinvebs. -12, -150C temperaturaze SesaZloa umniSvne-lo
dazianeba ganicados mozamTre erTwlianma kvirtebma, xolo -150C yinva saziano
aRmoCndes gamozamTrebisaTvis naklebad momzadebuli vazisTvis.

gamozamTrebis mosamzadeblad mcenarem unda ganvlos wrTobis procesi. amas
ki win uswrebs e.w. sarezervo faza, romelic nazardebis zrdis damTavrebidan
foTlebis srul Camocvenamde grZledeba. zrdis damTavrebis Semdeg, wrTobis
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periodi mimdinareobs +2, +30C temperaturaze. am periodSi, nazardSi grovdeba
samarago nivTierebebi da saxamebeli, romlebic Saqrad gardaiqmneba da mcenaris
yinvagamZleobis matebis erT-erT ZiriTad pirobas warmoadgens. Semdgom periodSi
iwyeba wrTobis momdevno faza -2, -50C temperaturaze, roca mcenaris qsovilebi ka-
rgaven wyals, matulobs maTi yinvagamZleoba. aRniSnuli procesebis gavlis Semdeg
xdeba mcenareTa Sesvla mosvenebis periodSi. cnobilia mcenareTa iZulebiT da
Rrma mosvenebis periodebi.

zamTris yinvebisagan vazis dazianebis xarisxi mniSvnelovnadaa damokide-
buli venaxis farTobis adgilmdebareobaze. yinvebis damazianebel gavlenas metad
ganicdis mdinareTa xeobis dadablebuli nawilis notio da civ adgilebSi gaSe-
nebuli venaxebi. mag; md. alaznis xeobis dablob nawilSi gaSenebuli venaxi, vidre
mdinare ioris xeobaSi arsebuli.

md. alaznis dablobs uWiravs daaxloebiT 200 aTasze meti ha farTobi; aqe-
dan ~7100 ha-ze gruntis wylebis done imyofeba niadagis zedapiridan 1 metr
siRrmeze; ~4700ha farTobze gruntis wylebis done 1-dan 2 metr siRrmemde, danarCen
farTobebze ki maTi done ufro Rrmadaa gavrcelebuli (1).

Cvens mier (2) dadginda, rom md. alaznis xeobis dablobze gaSenebuli ve-
naxis kvirtebis susti (30%) dazianebis albaToba mosalodnelia 30%-iT, e. i. 10
weliwadSi samjer; saSualo (50) dazianeba 20% wlebSi, Zlieri (70%)-10% wlebSi,
xolo Zalze Zlier (100%) dazianebas aq adgili ar aqvs.

alaznis xeobis mTiswina zolSi, vazis kvirtebis sust dazianebas adgili
aqvs SedarebiT naklebad-20% wlebis mixedviT, saSualo da Zlieri da Zalze Zli-
eri dazianeba mTiswinebze, saerTod ar aRiniSneba.

md. ioris xeobaSi, zamTris yinvebisagan vazis kvirtebis susti (30%)
dazianeba dablob nawilSi mosalodnelia 40% wlebis mixedviT, e. i. 10 weliwadSi
oTxjer; saSualo (50%) dazianeba-30%, Zlieri (70%)-10% wlebSi, xolo Zalze
Zlieri dazianebas (100%) aq iSviaTad eqneba adgili.

md. ioris mTiswineTze susti dazianeba -30% wlebSi, saSualo dazianeba ki-
20% wlebSi aris SesaZlebeli; maRlob zonaSi susti dazianeba-50%, saSualo-30%,
Zlieri-10% wlebSi aris mosalodneli; Siraqis qvaburze da stepur zonaSi, sadac
saSualo absoluturi minimumebidan-21-220C-s aRwevs, vazis mozamTre kvirtebis
sust da saSualo dazianeba TiTqmis yovelwliurad (30%), Zlierad-80%, Zalze
Zlierad ki-60% wlebSi moxdeba.

kaxeTSi, daraionebuli vazis ZiriTadi jiSebi, yinvagamZleobis mixedviT Sei-
Zleba Semdegi TanmimdevrobiT davalagoT: rqawiTeli, kaxuri mwvane, saferavi,
Cinuri, goruli mwvane, aligote, kirovabadis sufris (ganjuri), karaburnu.

erTnair temperaturul pirobebSi gavrcelebuli vazis jiSebi, rqawiTelTan
SedarebiT-kaxuri mwvane da saferavi 14-15%-iT, Cinuri-20%-iT, goruli mwvane-23%-
iT, xolo sasufre yurZnis jiSebi-kirovabadis sufris-25%-iT da karaburnu-40%-iT
metad ziandeba. qarTlis regionSi gavrcelebuli endemuri vazis jiSebi-goruli
mwvane da Cinuri, qarTlis pirobebSic rqawiTelTan SedarebiT naklebi yinvaga-
mZleobiT gamoirCeva.

mikroraionebSi ki, sadac sasufre Rvinis sawarmoo jiSebis mozamTre kvir-
tebis sxvadasxva xarisxis dasazianeblad yinvebis xSiri ganmeorebaa mosalodneli,
sasufre yurZnisa da saqiSmiSe jiSebis sawarmoo mniSvnelobiT gavrcelebas, yinva-
mdgradobis amaRlebis specialuri RonisZiebebis gatarebis gareSe, unda moveri-
doT.

dgindeba, rom 1971-1972 da 1972-1973 wlebis zamTris periodSi, kaxeTSi Seqmni-
lma -170, -180 da -160, -170C-ma minimalurma temperaturebma mniSvnelovani ziani miayena
aq gavrcelebul zogierT endemur da introducirebul jiSs.

1971-1972 wlebis zamTarSi saqarTveloSi metad mkacri zamTari idga. kaxeTis
mevenaxeobis regionebSi-ianvarSi -170, -180C haeris minimalurma temperaturebma
rqawiTelisa da saferavis mozamTre kvirtebi saSualod 37 da 40%-iT, xolo sasu-
fre yurZnis jiSi karaburnu 88%-iT daaziana.

1972-1973 wlebSi zamTarSi, kaxeTis mevenaxeobis gavrcelebis zonaSi, rqa-
wiTelisa da saferavis mozamTre kvirtebi, -16, -170C haeris temperaturaze saSu-
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alod 47% da 54%-iT, calkeul farTobebze ki-gamozamTrebisaTvis srulyofilad
moumzadebel venaxebSi kvirtebis dazianebis procenti 80-90-s aRwevda.

kaxeTis mevenaxeoba-meRvineobis ZiriTad mikroraionebSi, umravles wlebSi
vazis kvirtebis gamozamTrebisaTvis xelsayreli pirobebi aris Seqmnili. Tumca,
calkeul SemTxvevaSi mikroubnebSi SeiZleba Camoyalibdes pirobebi, roca yinvebi
sxvadasxva xarisxiT azianebs mozamTre kvirtebs.

amJamad, dedamiwaze mimdinare globaluri daTbobis procesSi, mkvlevarebis
mier (3) Catarebuli prognoziT dadgenilia, rom 2050 da 2100 wlamde periodebSi,
kaxeTSi adgili eqneba haeris saSualo wliur temperaturis, Sesabamisad 2,0 da
3,50C-iT matebas. am periodSi haeris temperatura nawilobriv imatebs-zamTris
sezonSic; zamTris periodis xangrZlivoba mniSvnelovan Semcirebas ganicdis. aseT
SemTxvevaSi naklebad gaxdeba gansaxilveli yinvebisagan vazis mozamTre kvirtebis
dazianebaze yuradRebis gamaxvileba; naklebad iCens Tavs, agreTve mosalodneli
yinvebisagan mcenareTa kvirtebis Sesamcirebeli RonisZiebebis: sarezervo sasxlavi
rgolebis gamoyenebis, Stambis amaRlebis, cis gaxsnisa Tu sxva, gatarebis
aucilebloba.

radiaciuli yinvebis dros Stambis amaRlebis RonisZiebebiT, rqebis da
kvirtebis niadagis zedapiridan metad daSoreba, mniSvnelovnad amcirebs yinve-
bisagan kvirtebis dazianebis xarisxs. Stambis 40 sm-dan 60 sm-mde amaRleba
kvirtebis dazianebas saSualod 10%-iT, 80 sm-mde-20%-iT, 100 sm-mde-25%-iT, xolo
120 sm-mde 30%-iT amcirebs. Stambis amaRlebiT mcirdeba, agreTve wayinvebis
uaryofiT zemoqmedebas da sokovani daavadebebis intensivobasac.

SedarebiT yinvasaSiS mikrozonebSi axalSeni venaxis gaSenebis dros Stambi
100-120 sm-mde unda amaRldes. aseTi simaRlis Stambze yinvebisagan kvirtebis dazi-
aneba, 40 sm simaRlis StambTan SedarebiT 25-30%-iT mcirdeba.

kaxeTis teritoriaze mevenaxeoba-meRvineobis gavrcelebis mTel arealSi
haeris temperaturis 100-ze zeviT amaRleba (vazis vegetaciis dasawyisSi), saSu-
alod aprilis pirvel dekadaSi (3.04), qveviT dacema, noembris meore dekadis
dasawyisSi (6.11) aRiniSneba. am periodis xangrZlioba ~ 218 dRes utoldeba;
romelic 16-17 dRiT aRemateba 2010 wlamde arsebul monacems.

savegetacio periodis xangrZliobis matebis mixediT umjobesdeba mcenareTa
gamozamTrebis pirobebi, vazi ukeT itans yinvebs. amasTan, yinvebis Semcirebuli
intensivoba, zamTris Semoklebul periodSi, naklebad azianebs mcenareulobas.
2015-2016 wlebis zamTarSi, Sida kaxeTSi-md. alaznis xeobis dablob nawilSi (Zveli
ana-gis mikrozona) 28 ianvars haeris absoluturi minimaluri temperatura -10,30C-
mde, gare kaxeTis mTiswina zolSi, maRaros mikrozonaSi ki 27 ianvars –10,20C-mde
yinva aRiniSna. aseTi intensivobis yinvebi vazis mozamTre kvirtebis dasazianeblad
saSiSi ar aris. nakleb saziano yinvebi aRiniSna agreTve 2014-2015 wlebis zamTarSi.
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Abstract

The paper presents viticulture in  Kakheti region,  highlighting  comparative frost resistance  of some
aboriginal and introduced vine varieties.  Changing the air temperature indicators according to years and
seasons in global warming period conditions. It has been also discussed in the paper some agro technical
activities for reducing  percentage probability of injuries from winter frosts in vineyards.
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ვაზის ქართული ჯიშების ამპელოგრაფიული შესწავლის შედეგები
სკრის კოლექციაში

ირმა მდინარაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
ეკატერინე აბაშიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
მაია ბარათაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
მედეა ვიბლიანი - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი
დავით მაღრაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

სამუშაოები შესრულდა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო
ფონდის ფუნდამენტური კვლევების პროექტის „ქართული ვაზის ჯიშები:

დაცვის მენეჯმენტი“ (FR/547/10-102/13) ფარგლებში.

რეფერატი:
ნაშრომში განხილულია სკრის კოლექციაში (FAO-ს სარეგისტრაციო ნომერი კოლექციისათვის არის

GEO015) დაცული 128 ქართული ადგილობრივი ვაზის ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლის შედეგები,
რომლებიც შესრულებული იქნა 2014–2016 წლებში. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან წარმოშობილი
ჯიშები აღწერილი იქნა OIV-ის 45 დესკრიპტორის მიხედვით. ამპელოგრაფიული აღწერები გამო–
ყენებული იქნა „სკრის კოლექციის ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგის“ გამოცემისათვის,
სადაც შეტანილია 152 ჯიშის აღწერილობა.

საკვანძო სიტყვები: Vitis vinifera L., ამპელოგრაფია, დესკრიპტორი, გენოფონდი, კონსერვაცია.

შესავალი
ვაზის ქართული ჯიშების გარკვეული რაოდენობა უპირატესად შესწავლილი იყო

გასულ ორ საუკუნეში ამპელოგრაფიული, ბიოლოგიური და სამეურნეო ნიშნების მიხედვით
(ცერცვაძე, 1987; რამიშვილი, 1986; Ампелография СССР, 1946-1970; კეცხოველი და სხვ. 1960;
ტაბიძე 1954; რამიშვილი 1948; ჩოლოყაშვილი, 1939; მიროტაძე, 1939, Старосельский, 1893),
მაგრამ თანმედროვე მოთხოვნების მიხედვით სამუშაო არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს
დასრულებულად: ჯერ კიდევ არ არსებობს ყველა ჯიშის სრულყოფილი ამპელოგრაფიული
აღწერილობა – განსაკუთრებით ვაზის ჯიშების დესკრიპტორებით აღწერის კუთხით, რომლებიც
ფართოდაა აპრობირებული ბოლო ათწლეულების მსოფლიო მევენახეობაში; მცირედ გავრცე–
ლებული და იშვიათი ჯიშების უმეტესობა ძალიან მოკლედაა დახასიათებული სპეციალურ
ლიტერატურაში; ვაზის ჯიშების ახალი ამპელოგრაფია ქართულ ენაზე არ დაბეჭდილა გასული
30 წლის მანძილზე, ხოლო მანამდე გამოცემული ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობას წარმოადგენს
და სრულყოფილად ვეღარ აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს.

კვლევა, რომლებიც ითვალისწინებს ქართული ვაზის ნაკლებად აღწერილი ჯიშების
სრულყოფილ შესწავლას და ამპელოგრაფიულ დახასიათებას ვიზუალური მასალის დართვით,
ჯიშების სრული აღწერილობის მომზადებას ახალი ამპელოგრაფიული კატალოგის გამოსა–
ცემად, კვლავ აქტუალური რჩება დღევანდელ პირობებში როგორც წმინდა ამპელოგრაფიული
ინტერესიდან გამომდინარე, ასევე პრაქტიკული მევენახობის გადასახედიდან.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცდის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა სკრის
კოლექციაში დაცული ვაზის ქართული ჯიშები ამპელოგრაფიის თანამედროვე მეთოდების
გამოყენებით.
მასალები და მეთოდები

ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული და ამპელომეტრიული აღწერისათვის, მათი სამეუ–
რნეო მაჩვენებლებით შეფასებისათვის გამოყენებული იქნა OIV (2007)-ის ჰარმონიზირებული 45
დესკრიპტორი, რეკომენდებული ევროპული COST FA1003 პროექტის მიერ, როგორც საბაზისო
ნაკრები ჯიშების შესწავლისათვის.
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კვლევის ფარგლებში შესრულებული იქნა სკრის კოლექციაში (გორის მუნიციპალი–
ტეტი) დაცული 128 ქართულ ადგილობრივი ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლა 2014-2016
წლებში. წლების მიხედვით შესწავლილი ჯიშების რაოდენობა გადანაწილებული იქნა შემდე–
გნაირად: 2014 წელი – 48 ჯიში, 2015 წელი – 50 ჯიში, 2016 წელი – 30 ჯიში.

სკრის კოლექცია გაშენებულია 2009 წელს, 2.5 x 1.5 მ სქემით, მდელოს ყავისფერი
ნიადაგის ტიპზე. ვაზი გაფორმებულია ორმხრივი ქართული წესით შპალერზე. თითოეული
ნიმუში წარმოდგენილია 10-10 მცენარის ოდენობით. ვენახის მოვლისათვის გამოყენებული იყო
მევენახეობის აგროტექნიკაში ზოგადად მიღებული წესები, რომელიც უზრუნველყოფდა ყურ–
ძნის სრულფასოვანი მოსავლის მიღების საშუალებას და ცდების გამართული წარმოების შესა–
ძლებლობას.

სკრის კოლექციას აქვს საერთაშორისო რეგისტრაცია გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციაში (FAO) და მინიჭებული აქვს სარეგაისტრაციო ნომერი GEO015.

დაკვირვებები ტარდებოდა OIV დესკრიპტორების მიერ მითითებულ კალენდარულ
ვადებში, 10-10 მცენარეზე ახალგაზრდა ყლორტის, ახალგაზრდა და ზრდასრული ფოთლის,
ყვავილის, მტევნის, მარცვლისა და ყურძნის წვენის პარამეტრების ჩათვლით.

მიღებული მონაცემების სტატისტიკური დამუშავებისათვის გამოყენებული იყო აღწე–
რითი სტატისტიკის მეთოდები.
კვლევის შედეგები:

შერჩეული ჯიშები წარმოდგენილია საქართველოს მევენახეობის სხვადასხვა რეგიონიდან.
როგორც დიაგრამა 1-დან ჩანს პროცენტულად ყველაზე მეტი (31%) ნიშანია

შესწავლილი ზრდასრული ფოთლის შემთხვევაში, რასაც მოჰყვება მარცვლის (19%),
ახალგაზრდა ყლორტის (13%) და მტევნის (11%) პარამეტრები. დანარჩენი ნიშნები 8-დან 2%-
მდეა წარმოდგენილი.

დიაგრამა 1. შესწავლილი ამპელოგრაფიული ნიშნების რაოდენობა

მიღებული შედეგები შეგვიძლია განვიხილოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნიშნის მიხე–
დვით, კერძოდ შესწავლილი ჯიშების:

1. ახალგაზრდა ყლორტის ზრდის კონუსი ღია ფორმისაა.
2. ყლორტი დგომის მიხედვით ჰორიზონტალური (36,7%) ან ნახევრად სწომდგომია

(34,4%), იშვიათად გვხდება სწორმდგომი და ნახევრად დაშვებულ ფორმებიც.
3. ყლორტებზე პწკლების  განლაგების რიგითობა 2 ან ნაკლებია.
4. ახალგაზრდა ფოთლის (მე-4 ფოთოლი) ზედაპირი ძირითადად (46,9%) სპილე–

ნძისფერია, შედარებით ნაკლებად გვხდება ბრონზესფერი, ყვითელი და მწვანე ფერის
ფოთლებიც.

5. ყვავილი სქესის მიხედვით ორსქესიანია - სრულად განვითარებული ბუტკოთი და
მტვრიანებით (99,1%) (იხ. დიაგრამა 2), ხოლო იშიათად (0,9%) მდედრობითია - მოხრილი
მტვრიანებით და სრულად განვითარებული ბუტკოთი.
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1%

OIV151
ყვავილი: სქესი

ორსქესიანი
განვითარებული ბუტკოთი და
მტვრიანებით
მდედრობითი
და ნორმალურად განვითარებული
ბუტკოთი

დიაგრამა 2. ყვავილის სქესის ვარიაციები ქართულ ჯიშებში

6. ზრდასრული ფოთოლი ფორმის მიხედვით სოლისებური (45,3%) ან ხუთკუთხაა
(27,4%), იშვიათად გვხვდება  მრგვალი ფორმის ფოთლებიც.

7. ზრდასრული ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ძირითადად (67,2%) V-ს მსგავსია.
8. 29.7%-ისათვის დამახასიათებელია ყუნწის ამონაკვეთში კბილის არსებობა.
9. ზრდასრული ფოთლის ფირფიტა ქვედა მხარეს ძარღვებს შორის შეუბუსავი ან სუსტად

შებუსულია (35,9%) ან შებუსულია საშუალოდ (21,9%) და ძლიერად (21,9%), ასევევ გვხვდება
სუსტად ან ძალიან ძლიერად შებუსული ფოთლებიც (იხ. დიაგრამა 3).

36%

22%

22%

13%

7%

OIV084
ზრდასრული ფოთოლი: ფირფიტის ქვედა მხარეს

აბლაბუდისებური შებუსვის ინტენსივობა ძარღვებს შორის
შეუბუსავი ან სუსტად
შებუსული

საშუალოდ შებუსული

ძლიერად შებუსული

სუსტად შებუსული

ძლიერად შებუსული

დიაგრამა 3. ზრდასრული ფოთლის ქვედა მხარის შებუსვის ვარიაბელობა ქართული ვაზის ჯიშებში

10. მტევანი ცილინდრული ან კონუსური ფორმისაა, იშვიათად გვხდება ძაბრისებური
ფორმმებიც.

11. მარცვლი სფერული (43,8%) ან მოკლე ელიფსური (35,9) ფორმისაა, იშვიათად გვხდება
განიერ ელიფსური, მოგრძო ელიფსური, კვერცხისებური და უკუკვერცხისებური ფორმებიც.

12. გამოირჩევიან ყურძნის წვენის მაღალი ან ძალიან მაღალი (64,9%) შაქრიანობით,
32,0%-ისათვის დამახასიათებელი საშუალო შაქრიანობა, ხოლო 3,1 % დაბალშაქრიანია.
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152 ჯიშის ამპელოგრაფიული აღწერა და ფოტოები დაედო საფუძვლად „სკრის
კოლექციის ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიულ კატალოგის“ (მაღრაძე და სხვ. 2017) გამოცემას,
რომელიც მომზადებული იქნა შეკრებილი მონაცემების ბაზაზე და გამოცემული იქნა ამავე
სამუშაოს ფარგლებში.
დასკვნები

2014-2016 წლებში სულ შესწავლილი იქნა 128 ქართული ადგილობრივი ვაზის ჯიში.
 პროცენტულად ყველაზე მეტი (31%) ნიშანია შესწავლილი ზრდასრული ფოთლის

შემთხვევაში, რასაც მოჰყვება მარცვლის (19%), ახალგაზრდა ყლორტის (13%) და მტევნის
(11%) პარამეტრები. დანარჩენი ნიშნები 8-დან 2%-მდეა წარმოდგენილი.

 OIV-ის დისკრიპტორის შესაბამისად შესწავლილი ნიშანები გათვალისწინებული იქნება
სამეურნეო ღირებულების ნიშან-თვისებების წინ წამოწევისათვის, ჯიშების
იდენტიფიკაციისათვის, ამპელოგრაფიული კატალოგების გამოსაცემად და სხვა.

 პროექტის ფარგლებში შეგროვებული მონაცემები, შეკრებილი იქნა Excel ფაილის
ფორმატში, რომელიც შემდგომში გაერთიანებული იქნება ვაზის ქართული ჯიშების
ერთიან მონაცემთა ბაზაში.

 ამპელოგრაფიული აღწერები გამოყენებული იქნა „სკრის კოლექციის ვაზის ჯიშების
ამპელოგრაფიულ კატალოგის“ გამოცემისათვის, სადაც შეტანილი იქნა 152 ვაზის
ქართული ჯიში.
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Abstract
The results of ampelographic study for 128 Georgian varieties are presented in this article. The studded varieties

are preserved in the Skra germplasm repository (the FAO code for the collection is GEO015) and their investigation
was done in the period of 2014-2017. The varieties originated from various regions of Georgia were described by
using of 45 OIV descriptors. The ampelographic descriptions were used by preparing of illustrated “Ampelographic
catalogues of grape varieties from Skra collection”, in which 152 varieties are presented.
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ვაზის ფოთლის  ბუსუსების - ტრიქომების - მორფოსტრუქტურა

ლაურა ხარიტონაშვილი – ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი
ნანა შაქარიშვილი - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი
მაია ბარათაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
რამაზ  ჭიპაშვილი - მეცნიერ - მუშაკი
დავით მაღრაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

კვლევა შესრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ფუნდამენტური კვლევების პროექტის „ქართული ვაზის ჯიშები:

დაცვის მენეჯმენტი“ (FR/547/10-102/13) ფარგლებში.

საკვანძო სიტყვები: ბუსუსები, ტრიქომები, მორფოსტრუქტურა, ვაზი, ქართული ჯიშები.

რეფერატი

ნაშრომში განხილულია ვაზის 13 ქართული ჯიშის ფოთლის ბუსუსების-ტრიქომების- მიკრო–
მორფოლოგიური კვლევის შედეგები. დადგენილია მფარავი ტრიქომების ფორმების მრავალფეროვნება:
მარტივი ერთუჯრედიანი, მრავალუჯრედიანი, კონუსური, გართხმული, ბრტყელი და დახვეული. შე–
სწავლილ ჯიშებში დადგენილია ტრიქომების ზომები, აღრიცხულია მათ შორის მანძილები და
ტრიქომების სიგრძის საშუალო, მაქსიმალური და მინიმალური მაჩვენებლები. კვლევამ აჩვენა ჯიშობრივი
განსხვავებები ტრიქომების მახასიათებლებს შორის.

შესავალი
Vitis-ის გვარის  სახეობებისთვის ზრდასრული ფოთლების ქვედა ეპიდერმისის შებუსვის

ტიპი ერთ-ერთი ტაქსონომიური ნიშანია. მარტივი ტრიქომებისგან შემდგარი მკვრივი ინდუმე–
ნტუმი ასრულებს ფილტრის ფუნქციას. იგი იცავს  ფოთლის ქსოვილებს ულტრაიისფერი და
ხილული სხივებისაგან, ამცირებს ტრანსპირაციას და ამით ხელს უწყობს ტენიანობის ბალანსის
შენარჩუნებას. ბუსუსები-ტრიქომები გვევლინება, აგრეთვე, როგორც დამცველი ბარიერი, რო–
მელიც აფერხებს სოკოს ჰიფების მოხვედრას და სოკოს განვითარებას ფოთლის მეზოფილში, რაც
განსაკუთრებით აქტუალურია პათოგენური სოკოვანი დაავადებების ჭრაქისა და ნაცრის
განვითარებისათვის ვაზში. ამრიგად, ტრიქომები, რომლებიც გენეტიკურად და სტრუქტურუ–
ლად დაკავშირებული არიან ეპიდერმისთან, ფიზიოლოგიურად მჭიდროდ არიან
დაკავშირებული სუბეპიდერმულ ქსოვილებთან (Levin, 1973; He, et al., 1994; Karabourniotis et al.,
1995, 1999; Staudt and Kassemeyer, 1995; Liakoura et al., 1997; Kortekamp and Zyprian, 1999;  Manetas,
2003; Wan and Schwaninger, 2007; Aradhya at al.,  2008, Pavan and Picotti 2009; Zhi-Yao Ma, 2016;
Gago at al. 2016).

მიზანი: ვაზის ქართული ჯიშების ფოთლის ბუსუსების - ტრიქომების - მორფოსტრუქტურის
შესწავლა.

მასალა და მეთოდები
ზრდასრული ფოთლის ბუსუსების, ტრიქომების მორფოსტრუქტურის შესწავლისათვის

შერჩეულია ვაზის 13 ჯიში (ცხრილი 1) სკრის კოლექციიდან. კოლექცია გაშენებულია 2008
წელს, 2.5X1.5 მ სქემით, მდელოს ყავისფერი ტიპის ნიადაგზე. ვენახი ფორმირებულია შპალე–
რად და ისხვლება ორმხრივი ქართული წესის მიხედვით. კოლექციაში განხორციელებული
მოვლისა და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების ერთობლიობა უზრუნველყოფს ჯიშების
არსებობას ადექვატურ აგრონომიულ პირობებში.

კვლევისათვის 10 ზრდასრულ ფოთოლს ვიღებდით ერთი და იმავე ვაზის ჯიშის სხვა–
დასხვა ძირებიდან დილის 10-დან 12 საათამდე დროის პერიოდში. ფოთლის შუა ძარღვასა და
ლატერალურ ძარღვებს შორის ამოჭრილ 2X2 სმ ფრაგმენტებს ვაფიქსირებდით 70 ეთანოლში.
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ბუსუსების მორფომეტრული პარამეტრების განსაზღვრისთვის გამოყენებული იყო
შემდეგი  მეთოდები:
1. ანაბეჭდების მოდიფიცირებული მეთოდი-ფოთლის ქვედა, აბაქსიალიურ ზედაპირს ვფა–
რავდით გამჭვირვალე ლაქით, გაშრობის შემდეგ ზემოდან ვაკრავდით წებოვან ლენტს, რომე–
ლსაც შემდეგ ფრთხილი მოძრაობით ვაცლიდით. მასალას ვჭრიდით 15 მმ2 ფრაგმენტებად და
ვამზადებდით დროებით პრეპარატებს წყლის წვეთში.
2. 70 ეთანოლში დაფიქსირებულ ფოთლის ფრაგმენტებს (4X4 მმ) ვჭრიდით გამყინავ
მიკროტომზე. ფოთლის განივი და პარადერმული ანათლების სისქე შეადგენდა 8-12 მკმ. დრო–
ებითი პრეპარატების მომზადებისას ვიყენებდით მოდიფიცირებულ ჰერის ხსნარს (Herr, 1993).
ანათლების დათვალიერება და ფოთლის სტრუქტურული ელემენტების მორფომეტრული ანა–
ლიზი ხდებოდა 10 შემთხვევითი შერჩევის ველში. მიკროფოტოები გადაღებულია სინათლის
მიკროსკოპზე Axio Lab. A (Karl Zeiss, გერმანია), რომელიც აღჭურვილი იყო ციფრული ფოტოაპა–
რატით Axio Cam Erc5, ობიექტივი X 20, დათვალიერების ფართობი 149 075 მკმ2 (445 მკმ X 335
მკმ).

მიღებული მორფომეტრული მონაცემები დამუშავდა SPSS 17 პროგრამული პაკეტის
საშუალებით აღწერითი სტატისტიკის გამოყენებით.
კვლევის შედეგები

შესწავლილი ჯიშების ბუსუსების (ტრიქომების) აღწერითი სტატისტიკა მოყვანილია
ცხრილ 1-სა და სურათებზე 1, 2.

მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ ბუსუსების ზომებისა და
მორფოლოგიის მიხედვით ვაზის სხვადასხვა ჯიშის ფოთლები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან
(ცხრილი 1).

დადგენილია მფარავი ტრიქომების ფორმების მრავალფეროვნება: მარტივი ერთუჯრე–
დიანი, კონუსური, გართხმული, ბრტყელი და დახვეული. ჯიშებს შორის განსხვავებებია
ტრიქომების განლაგების სიმჭიდროვეში ეპიდერმისზე-მათი რაოდენობა ფართობის ერთეულზე
ვარირებს (სურ.1, 2).

ცხრილი 1
ვაზის ფოთლის ქვედა ეპიდერმისის  ბუსუსების (ტრიქომების) ზომები

ვაზის ჯიში N საშულო სიგრძე
(მკმ)

მინიმუმი
(მკმ)

მაქსიმუმი
(მკმ)

ბერბეშო 10 199.9 ± 15.2 170.0 225.0
კუმსი შავი 10 252.9 ± 9,5 232.0 261.0
ჯაჭვაძისეული 4 187.9 ± 83,2 102.4 268.0
რქაწითელი, კლონი 48 5 223.8 ± 52,7 131.4 260.9
მირზაანული თეთრი 4 133.3 ± 37.5 102.0 187.0
წყობილა 3 148.0 ± 45.6 117.0 203.0
კახის თეთრი 4 157.6 ± 42.0 115.0 200.0
უბაკლური 2 193.5 ± 9.2 187.0 200.0
შავთხილა 3 143.7 ± 38.2 115.0 187.0
თავქარა 4 138.3 ± 51.6 78.0 200.0
სუფრის თეთრი 4 226.8 ± 80.4 131.4 321.0
ობჩის შავი 10 102.4 ± 25.9 78.0 154.0
სირგულა 10 121.3 ± 33.5 7.06 154.0
სულ 73 171.5 ± 62.9 79.0 321.0

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ტრიქომების მაქსიმალური  საშუალო სიგრძე 252.9 მკმ დაფი–
ქსირდა ჯიშში კუმსი შავი. ტრიქომების საშუალო სიგრძით მას ოდნავ ჩამორჩებიან ჯიშები
სუფრის თეთრი 226.8 მკმ და რქაწითელი კლონი 48-223.8 მკმ. მცირე ზომის ბუსუსები ახა–
სათებს ჯიშებს ობჩის შავსა 102.4 მკმ და სირგულას 121.3 მკმ. ამავე ჯიშებში და ჯიშ თავქარაში
აღინიშნა სიგრძის მინიმალური მაჩვენებელი 78 მკმ. მაქსიმალურია ეს პარამეტრი სუფრის
თეთრში - 321 მკმ.
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სურ. 1, ა-ვ. ტრიქომების მრავალფეროვნება ვაზის ქართულ ჯიშებში

სურ. 2, ა-ე. ჯიში ბერბეშო. ერთ- და ორუჯრედიანი მარტივი ბუსუსები, კვარცხლბეკის სიმაღლე
11.5 მკმ, ბუსუსებს შორის საშუალო მანძილი 77.5 მკმ, სიგრძე 102.4 - 165.35 მკმ.
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დასკვნა: ქართული ვაზის შესწავლილ ჯიშებში ფოთლის ტრიქომები  მორფოლოგიური და მო–
რფომეტრული მახასიათებლებით განხვავდებიან. მსგავს ეკოლოგიურ პირობებში ზრდის
მიუხედავად, ტრიქომების განვითარების ხარისხი განსხვავებულია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ
აღნიშნული ეპიდერმული წარმონაქმნების ფუნქციონირება გენეტიკურად არის დეტერმი–
ნირებული, ის მეტად კონსერვაციულია, კარგად არის ადაპტირებული გარემო პირობებს და
ინარჩუნებს ჯიშისადმი დამახასიათებელ სპეციფიურ მორფოლოგიურ და ანატომიურ ნიშნებს.
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Abstract

The results of study for grapevine’s hairs – the trichomes are presented in this article: the morphology and the
structure of the 13 Georgian native varieties were investigated. It was shown the diversity of shapes of the
trichomes – they are simple unicellular, multicellular, conic, ascending, flat and spiral shape. It was measured the
size of the trichromes, their minimal and maximal sizes, distances between them. The research demonstrated
varietal differences among the trichomes’ parameters.
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საერთო პოლიფენოლების და ანტოციანების შემცველობა სკრის კოლექციის ვაზის
ქართულ ჯიშებში

ეკატერინე აბაშიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
მედეა ვიბლიანი - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი
შენგელი კიკილაშვილი - სტუდენტი, მაგისტრატი
რამაზ ჭიპაშვილი - მეცნიერ მუშაკი
ირმა მდინარაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

სამუშაოები შესრულდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ფუნდამენტური კვლევების პროექტის „ქართული ვაზის ჯიშები: დაცვის

მენეჯმენტი”(FR/547/10-102/13)ფარგლებში.

რეფერატი
სკრის კოლექციაში დაცული ოცდაცამეტი ქართული ვაზის ჯიშისთვის შესწავლილი იქნა ენო ~-

კარპოლოგიური მახასიათებლები. ანალიზისათვის გამოყენებული იქნა COST Action FA1003 „და–
სავლეთი-აღმოსავლეთის თანამშრომლობა ვაზის მრავალფეროვნების შესწავლისა და სელექცი–ისათვის
ადაპტური ნიშნების მობილიზაციისთვის“ ევროპული პროექტის ფარგლებში შემუშავებული
ფენოტიპირების მეთოდი. როგორც კვლევამ აჩვენა, ქართული ვაზის ჯიშები ხასიათდება კარპოლოგიური
და ბიოქიმიური პარამეტრების მნიშვნელოვანი ვარიაბელობით. საერთო პოლიფენოლების მაჩვენებელი
შესწავლილი ჯიშებისთვის მერყეობს 427.7 მგ/კგ ყურძენი (მირზაანული თეთრი (2015 წ.)) – 3378.0 მგ/კგ
ყურძენი (შონური (2016)) ფარგლებში. ფერადყურძნიან ჯიშებში საერთო ანტოციანების შემცველობა
მერყეობს 50.0 - 2861.2 მგ/კგ ყურძენი ფარგლებში. ანტოციანების ყველაზე მაღალი შემცველობა აჩვენა
შონურმა (2016 წ.), ხოლო ყველაზე დაბალი - ჯიშმა ღრუბელა ქართლის (2015).

საკვანძო სიტყვები: ანტოციანები, პოლიფენოლები, სპექტროფოტომეტრი, გენოფონდი.

შესავალი და აქტუალობა

ქართული ვაზის გენოფონდი მოცავს 525 ადგილობრივ ჯიშს (ნ.კეცხოველი და სხვ. 1960),
რომელთა ენოლოგიური ხარისხის ვარიაბელობა განისაზღვრება მთელი რიგი ბიოქიმიური
მახასიათებლებით და რომელთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ფენოლურ ნაერთებს.
მათ შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ჯიშების სრული დახასიათებისათვის, ისე
მეღვინეობის ტექნოლოგიების ოპტიმიზაციისათვის (Vacca et al. 2009, Teixeira et al. 2013).

მარცვლის ფენოლური შემადგენლობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნაყოფის განვითა–
რების პროცესში, სრულ სიმწიფემდე და განსაზღვრავს ყურძნის არა მარტო ორგანოლეპტიკურ
მახასიათებლებს და ფერს, არამედ აგრეთვე წარმოადგენს მნიშვნელოვან დაცვის მექანიზმს
ცვალებადი გარემო პირობების მიმართ: მთელ მსოფლიოში კლიმატური პირობები მნიშვნე–
ლოვნად განსაზღვრავს ვაზის ჯიშების არჩევანს მევენახეობის კონკრეტული რეგიონისთვის და
შესაბამისად ღვინის ხარისხს (Kenny et al.1992).

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ვაზის ფიზიოლოგია განიცდის კლიმატის გლო–
ბალური ცვლილების უარყოფით გავლენას. შაქრების შემცველობა (და შესაბამისად ალკოჰოლი)
იზრდება, მაშინ როცა ფენოლური (არომატული) სიმწიფე ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული.
მჟანიანობას აქვს შემცირების ტენდენცია, რაც პოტენციურად გავლენას ახდენს ღვინის
დაძველების უნარზე (Mira de Orduña, 2010).

ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, სეზონური კლიმატური პირობები, მათ შორის ტემპერა–
ტურა და განათება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამავდროულად ყველაზე რთულად სამართავი
ფაქტორებია, რაც მოქმედებს ჯიშის ფენოლური ნართების შემცველობაზე. თუმცა, ზოგიერთმა
სამეურნეო ღონისძიებამ, მათ შორის მორწყვამ, რიგის ორიენტაციამ, გაფურჩვნამ და ვარჯის
სხვა მოდიფიცირებამ შეიძლება მოახდინოს მცენარისა და სინათლე/ტემპერატურის ურთიე–
რთმოქმედების ოპტიმიზაცია.
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ცალკეული შრომების (Rossoni et al. 2007, Maghradze et al. 2009, Abashidze et al. 2015,
აბაშიძე და სხვ. 2015) გარდა, დღეისათვის ქართული ვაზის ჯიშების უმრავლესობისათვის
ფენოლური ნაერთების მახასიათებლები მაინც ნაკლებად შესწავლილად უნდა ჩავთვალოთ,
ვინაიდან სამუშაოები ქართული ვაზის ჯიშების გენოფონდის დახასიათების მიზნით ამ
მაჩვენებლების მიხედვით არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ
ჯიშებში ფენოლური ნაერთების და პირველადი მეტაბოლიტების (შაქრები, ორგანული
მჟავეები) დაგროვების უნარის განსაზღვრა აადვილებს ჯიშების ენოლოგიური პოტენციალის
შეფასებას და ღვინის ხარისხის პროგნოზირებას. ამ თვალსაზრისით სასიამოვნო გემოვნური
თვისებებით და კლიმატურ ცვლილებებთან უკეთ ადაპტირებული ახალი ჯიშების შერჩევა
სამომავლოდ შეიძლება მნიშვნელოვანი ინვესტიცია იყოს მევენახეობისა და მეღვინეობისთვის.

კვლევა ითვალისწინებდა საკოლექციო და ზოგიერთ ფართოდ გავრცელებულ ქართული
ვაზის ჯიშებში ენო-კარპოლოგიური მახასიათებლების შესწავლას ადგილობრივი გენოფონდის
დახასიათებისთვის.

მასალები და მეთოდები
შესასწავლად აღებული იქნა სკრის (გორის რაიონი) კოლექციაში დაცული 77 ადგი–

ლობრივი, ქართული, ჯიში. აღნიშნული კოლექცია გაშენებულია 2009 წელს, 2.5 x 1.5 მ სქემით,
გაფორმებულია ორმხრივი მარტივი ქართული წესით შპალერზე. აქ თითოეული ნიმუში
წარმოდგენილია 10-10 მცენარის ოდენობით. ვენახის მოვლისათვის გამოყებენული იყო
აგროტექნიკის საზოგადოდ მიღებული წესები რეგიონისათვის, რომელიც უზრუნველყოფდა
ყურძნის სრულფასოვანი მოსავლის მიღების საშუალებას. კოლექციის ტერიტორიაზე არის
მდელოს ყავისფერი ნიადაგი. კვლევა განხორციელდა 2014-2016 წლებში.

ყურძენში საერთო პოლიფენოლებისა და ანტოციანების ანალიზისთვის გამოყენებული
იქნა COST action FA1003 “East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and
Mobilization of Adaptive Traits for Breeding” პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ფენო–
ტიპირების მეთოდი, ადაპტირებული ჯიშების ენო-კარპოლოგიური შეფასებისათვის (Rustioni et
al. 2014). ამ მეთოდიკის მიხედვით სკრის ვაზის კოლექციაში აღებული იქნა ტიპიური მტევნები,
თვითოეული ჯიშისათვის 6 მტევნის ოდენობით, რომლებიც სამ განმეორებად დაიყო
(თითოეულ განმეორებაში 2 მტევანი).

კარპოლოგიური ანალიზისათვის შესწავლილი იქნა შემდეგი პარამეტრები: მტევნის და
მარცვლის წონა, მარცვლის ზომები, კანისა და წიპწის წონა და მრცვალში წიპწების რაოდენობა.
საერთო ხსნადი ნივთიერებები (°Brix) განისაზღვრა ციფრული რეფრაქტომეტრით, ხოლო
ყურძნის წვენის ტიტრული მჟავიანობა - (0.1 N) NaOH ტუტით.

77 ჯიშის თვითოეული განმეორებისათვის ცალ-ცალკე მოხდა კანისა და წიპწების
დაფიქსირება შემჟავებული ეთანოლის (70% Et, 29% D H2O, 1% HCl (38%)) ხსნარში. წიპწისა და
კანის ექსტრაქტების შესწავლა საერთო ანტოციანებისა და საერთო პოლიფენოლების განსა–
ზღვრის მიზნით განხორციელდა სპექტროფოტომეტრზე. საერთო ანტოციანები განისაზღვრა
მგ/კგ ყურძენში, მალვიდინის-3-0-გლუკოზიდის ეკვივალენტებში. საერთო პოლიფენოლები
განისაზღვრა კანისა და წიპწის ექსტრაქტებში ცალკ-ცალკე მგ/კგ ყურძენში, (+) კატეხინის
ექვივალენტებში. სართო პოლიფენოლების განსაზღვრა თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებში
განაპირობა ღვინის დაყენების ქართულმა წესებმა (კახური და იმერული), რომელშიც ჭაჭაც
იღებს მონაწილეობას.

ცდის შედეგები და განზოგადება
შესწავლილი ჯიშებისათვის კარპოლოგიურმა პარამეტრებმა აჩვენა მნიშვნელოვანი

ვარიაბელობა. როგორც ცხილებიდან ჩანს, მარცვლის წონა მერყეობს 1.08 – 4.46 გრამის
ფარგლებში. აქედან ყველაზე პატარა მარცვალი დაფიქსირდა ჯიშისათვის შონური (2016 წ.),
ხოლო ყველაზე დიდი - ჯიშისათვის სუფრის თეთრი (2015წ.). ყველაზე დიდი მტევნის წონა
აჩვენა ჯიშმა კახის თეთრი (517.7 გ (2016 წ.)), ყველაზე მცირე კი ჯიშმა - ძველი ობჩური (47.3 გ
(2016 წ.)) (ცხრილი 1ა,ბ,გ).
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ცხრილი 1ა

ქართული ვაზის ჯიშების კარპოლოგიური პარამეტრები (სკრის კოლექცია, 2014)

ჯიში მარცვლის
ფერი

მარცვლის
წონა (გ)

კანის
წონა
(გ)

წიპწების
რაოდენობა
მარცვალში

წიპწის
წონა
(მგ)

მარცვლის
სიგრძე

(მმ)

მარცვლის
სიგანე

(მმ)

მტევნის
წონა
(გ)

ბეგლარის ყურძენი თეთრი 3.0 0.54 2.8 39.4 16.3 15.1 344.3
ბუა ყურძენი თეთრი 4.0 0.70 1.9 78.0 19.1 17.6 410.7
დონდღლაბი მწვანე თეთრი 2.3 0.63 2.3 46.4 14. 5 14.3 144.7
ინგილოური თეთრი 1.9 0.52 2.3 52.8 13.8 13.3 374.5
კაპისტონი თეთრი თეთრი 1.9 0.59 2.7 27.5 12.8 13.1 130.0
კახის თეთრი თეთრი 3.0 0.76 1.7 66.6 18.1 17.0 517.7
კრახუნა თეთრი 2.3 0.41 2.7 41.2 15.6 14.3 128.3
მირზაანული თეთრი თეთრი 2.7 0.59 2.5 46.0 16.0 14.9 319.5
მსხვილთვალა თეთრი თეთრი 3.5 0.10 2.0 54.8 19.3 16.2 335.3
სამარხი თეთრი 1.6 0.84 3.3 60.1 16.6 14.9 321.8
სუფრის თეთრი თეთრი 4.3 0.8 1.6 74.2 20.6 17.1 225.5
ღვინის თეთრი თეთრი 2.0 0.47 1.9 36.5 13.8 13.3 189.0
შაბა თეთრი 2.3 0.61 1.5 62.0 18.3 13.3 130.5
ჩხიკოურა თეთრი 2.8 0.86 1.8 55.4 15.9 15.2 164.0
ციცქა, კლონი თეთრი 1.9 0.49 2.4 48.2 13.9 13.7 154.5
ცოლიკოური თეთრი 2.3 0.44 2.2 59.8 14.9 14.4 184.7
ძაღლიარჭამა თეთრი 1.9 0.62 2.0 45.4 13.9 12.7 192.3
ვაზისუბნის წითელი წითელი 2.1 0.53 2.0 56.7 14.2 13.7 186.5
თავქარა წითელი 3.2 0.75 1.6 87.9 16.1 16.5 207.0
თამარის ყურძენი წითელი 3.3 0.51 2.3 52.4 17.7 16.5 288.2
კუმსი შავი წითელი 2.0 0.55 2.3 38.7 13.9 13.2 192.2
მაჭყვატური წითელი 1.3 0.41 1.1 61.1 13.3 11.9 115.0
ნოშრიო წითელი 2.1 0.54 2.4 48.3 13.6 13.6 209.7
ოჯალეში წითელი 2.1 0.65 2.8 49.3 14.1 13.8 165.5
ჟღია წითელი 1.5 0.14 2.1 31.9 13.7 13.3 163.7
სამჭაჭა წითელი 2.6 0.50 2.1 44.9 13.5 12.3 171.5
საფერავი წითელი 1.8 0.46 1.7 39.3 14.1 13.0 124.3
საფერავი, კლონი 359 წითელი 1.9 0.46 1.7 39.3 13.8 13.6 290.7
შავთხილა წითელი 2.5 0.61 1.9 56.8 16.1 14.6 281.7
წითელოური წითელი 2.1 0.47 3.0 51.1 14.3 13.9 190.8
წყობილა წითელი 2.3 0.83 2.1 67.0 14.8 13.9 311.5
ჭუბერი წითელი 1.6 0.43 1.1 76.5 13.5 12.2 261.3
ჯაჭვაძისეული წითელი 3.2 0.55 1.4 60.1 16.5 15.7 285.3

ცხრილი 1ბ

ქართული ვაზის ჯიშების კარპოლოგიური პარამეტრები (სკრის კოლექცია, 2015)

ჯიში
მარცვლის

ფერი

მარცვლ
ის წონა

(გ)

კანის
წონა
(გ)

წიპწების
რაოდენობა
მარცვალში

წიპწის
წონა
(მგ)

მარცვლის
სიგრძე

(მმ)

მარცვლის
სიგანე

(მმ)

მტევნის
წონა
(გ)

ბეგლარის ყურძენი თეთრი 3.4 0.85 3.3 43.9 17.2 16.2 335.0
ჭვიტილური თეთრი 1.4 0.37 2.2 58.1 12.3 12.2 83.7
დონდღლაბი მწვანე თეთრი 2.7 0.66 2.1 91.3 15.9 15.3 187.7
მირზაანული თეთრი თეთრი 3.1 0.62 2.3 76.0 16.5 15.6 391.0
რქაწითელი თეთრი 2.8 0.47 2.0 54.4 16.3 15.1 305.3
სამარხი თეთრი 3.3 0.71 3.2 81.8 17.2 15.5 239.3
სუფრის თეთრი თეთრი 4.5 0.68 2.0 63.5 21.9 17.2 280.7
ღრუბელა ქართლის წითელი 3.0 0.47 2.2 47.4 15.9 15.4 319.0
წითელოური წითელი 2.2 0.43 2.8 55.8 14.3 14.0 284.2
ბადაგი წითელი 2.3 0.57 3.0 44.5 15.0 14.4 245.0
დონდღლაბი შავი წითელი 3.5 0.97 1.9 45.0 18.3 17.3 286.7
აბშილური წითელი 1.7 0.43 1.2 51.4 13.3 13.0 59.3
ბორქარა წითელი 3.1 0.49 2.7 58.0 15.3 16.5 376.0
ქორქაულა წითელი 2.4 0.69 2.2 89.5 15.0 14.7 199.0
შავთხილა წითელი 2.6 0.53 2.1 52.6 16.9 15.4 298.7
ოცხანური საფერავი წითელი 1.5 0.39 2.1 67.0 13.1 12.6 66.0
ძიგანიძის შავი წითელი 2.4 0.42 2.7 67.1 14.2 14.3 143.3
კუმსი შავი წითელი 1.8 0.38 2.0 123.1 12.9 12.3 114.7
მარგული საფერე წითელი 2.3 0.72 1.9 87.3 14.3 14.3 98.3
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ქცია წითელი 1.9 0.43 2.1 69.2 13.7 13.6 321.3
მაჭყვატური წითელი 1.4 0.36 1.3 77.6 13.2 11.5 115.7
საფერავი წითელი 1.7 0.35 1.9 45.5 13.3 12.4 129.0
შონური წითელი 2.0 0.42 2.1 60.8 14.6 13.5 135.0
ობჩის შავი წითელი 1.8 0.39 2.3 48.9 13.9 12.8 216.3

საფერავი ბუდეშურისებური წითელი 1.9 0.43 1.6 37.7 14.0 11.2 153.0

ცხრილი 1გ

ქართული ვაზის ჯიშების კარპოლოგიური პარამეტრები (სკრის კოლექცია, 2016)

ჯიში
მარცვლის

ფერი
მარცვლის

წონა (გ)

კანის
წონა
(გ)

წიპწების
რაოდენობა
მარცვალში

წიპწის
წონა
(მგ)

მარცვლის
სიგრძე

(მმ)

მარცვლის
სიგანე

(მმ)

მტევნის
წონა
(გ)

ძველი ობჩური წითელი 1.5 0.32 1.4 80.9 13.4 12.3 47.3
საწურავი წითელი 2.4 0.29 2.8 37.9 15.7 14.9 223.7
მესხური შავი წითელი 1.8 0.34 2.3 48.5 12.2 12.8 131.7
დიღმურა წითელი 1.9 0.31 1.5 66.4 13.6 13.3 87.3
ოჯალეში (კლონი) წითელი 1.8 0.30 2.4 52.5 13.4 13.2 108.3
ქცია წითელი 2.3 0.69 3.0 41.5 19 18.8 88.7
ღვინის წითელი წითელი 2,0 0.55 3.0 32.9 17.8 17.1 177.3
დიდმტევანა წითელი 2.4 0.70 2.5 53.9 21.3 17.9 255
მცვივანი წითელი წითელი 1.5 0.43 2.1 40.4 14.9 15.9 136
მუჯურეთული წითელი 1.8 0.29 1.9 45.6 15.8 12.3 123.8
პანეში წითელი 1.9 0.28 2.3 97.6 15.1 13.8 170.7
ბერბეშო წითელი 1.3 0.36 2.3 57.5 14.5 14.3 118.8
შონური წითელი 1.1 0.29 2.0 48.9 14.3 13.3 83
საფერავი წითელი 1.1 0.27 1.9 2 15.3 13.9 111.7
სხილათუბანი წითელი 1.2 0.35 2.9 47.7 14.4 14 185.7
წყობილა წითელი 1.3 0.43 1.8 67.6 15.3 14 88.2
ფორთოკა თეთრი 1.3 0.48 2.4 47.7 15.9 14.6 122.7
აჟყაფში თეთრი 2.7 0.39 2.2 46.4 16.2 15.5 255
რქაწითელი თეთრი 1.3 0.38 1.7 51.3 16 14.9 225.7

საერთო ხსნადი ნივთიერება (°Brix) ჯიშებში იყო 10.2 – 26.6 -ის ფარგლებში: მათ შორის
ჯიშმა საფერავი ბუდეშურისებური აჩვენა ამ პარამეტრის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (26.6
°Brix (2015 წ.)), ხოლო ინგილოურმა-ყველაზე დაბალი (10.2 °Brix (2014 წ.)). ტიტრული მჟავი–
ანობა ყველაზე მაღალი აჩვენა ჯიშმა ძიგანიძის შავმა (22,3 გ/ლ (2015 წ.)), ყველაზე დაბალი კი -
სუფრის თეთრმა (3.0 გ/ლ (2014 წ.)) (ცხრილი 2ა,ბ,გ).

ცხრილი 2ა

ქართული ვაზის ჯიშების ბიოქიმიური პარამეტრები (საერთო ხსნადი ნივთიერებები (TSS), ტიტრული
მჟავიანობა TA), საერთო ანტოციანები TAnt) და საერთო პოლიფენოლები (TP) (სკრის კოლექცია, 2014)

ჯიში
მარცვლის

ფერი
TSS

(°Brix)

TA
(გ/ლ)

ღვინის
მჟავა

TAnt
(მგ/კ)

ყურძენი

კანი
TP

(მგ/კ)
ყურძენი

წიპწა
TP

(მგ/კ)
ყურძენი

საერთო
პოლიფენოლე

ბი TP
(მგ/კ)

ყურძენი
ბეგლარის ყურძენი თეთრი 18.3 6.8 - 1132.1 38.1 1170.2
ბუა ყურძენი თეთრი 19.5 5.0 - 802.0 187.2 989.2
დონდღლაბი მწვანე თეთრი 17.8 10.1 - 2115.5 78.1 2193.6
ინგილოური თეთრი 10.2 8.5 - 1376.9 54.3 1431.2
კაპისტონი თეთრი თეთრი 22.0 8.2 - 1879.5 12.8 1892.3
კახის თეთრი თეთრი 22.8 6.2 - 1026.7 16.4 1043.1
კრახუნა თეთრი 23.6 9.3 - 1287.2 111.0 1398.2
მირზაანული თეთრი თეთრი 20.5 3.9 - 1715.8 240.3 1956.1
მსხვილთვალა თეთრი თეთრი 18.9 3.7 - 1047.9 64.4 1112.3
სამარხი თეთრი 23.0 8.2 - 680.1 24.1 704.2
სუფრის თეთრი თეთრი 19.2 3.0 - 698.1 19.2 717.3
ღვინის თეთრი თეთრი 23.4 4.2 - 842.8 36.1 878.9
შაბა თეთრი 22.0 7.3 - 1173.7 103.5 1277.2
ჩხიკოურა თეთრი 15.3 10.9 - 1119.5 30.4 1149.9
ციცქა, კლონი თეთრი 18.3 11.5 - 1476.9 51.6 1528.5
ცოლიკოური თეთრი 21.6 10.2 - 1873.3 79.3 1952.6
ძაღლიარჭამა თეთრი 24.2 6.2 - 1238.3 91.7 1330.0
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ვაზისუბნის წითელი წითელი 22.6 8.1 744.3 1303.2 94.7 1397.9
თავქარა წითელი 19.7 9.6 457.5 963.8 75.8 1039.6
თამარის ყურძენი წითელი 17.7 5.9 550.7 2026.6 36.8 2063.4
კუმსი შავი წითელი 18.2 6.4 417.5 1716.6 44.3 1760.9
მაჭყვატური წითელი 19.2 9.6 756.5 1902.3 59.6 1961.9
ნოშრიო წითელი 21.4 7.2 305.4 1177.8 87.4 1265.2
ოჯალეში წითელი 17.1 15.4 1312.4 2389.5 48.8 2438.3
ჟღია წითელი 21.7 6.7 412.6 1200.9 32.5 1233.4
სამჭაჭა წითელი 20.3 5.3 809.6 1419.6 76.1 1495.7
საფერავი წითელი 22.0 6.8 1087.3 2582.5 56.4 2638.9
საფერავი, კლონი 359 წითელი 20.2 5.0 732.77 1373.7 138.2 1511.9
შავთხილა წითელი 16.8 6.8 686.9 1232.0 76.7 1308.7
წითელოური წითელი 21.7 4.6 195.9 781.9 22.8 804.7
წყობილა წითელი 23.1 6.6 540.5 1864.3 43.0 1907.3
ჭუბერი წითელი 21.4 11.2 1058.5 1461.7 84.4 1546.1
ჯაჭვაძისეული წითელი 16.7 5.9 110.7 877.8 16.5 894.3

ცხრილი 2ბ

ქართული ვაზის ჯიშების ბიოქიმიური პარამეტრები (საერთო ხსნადი ნივთიერებები (TSS), ტიტრული
მჟავიანობა TA), საერთო ანტოციანები TAnt) და საერთო პოლიფენოლები (TP) (სკრის კოლექცია, 2015)

ჯიში

მარცვლის
ფერი

TSS
(°Brix)

TA
(გ/ლ)

ღვინის
მჟავა

TAnt
(მგ/კ)

ყურძენი

კანი
TP

(მგ/კ)
ყურძენი

წიპწა
TP

 (მგ/კ)
ყურძენი

საერთო
პოლიფენოლებ

ი TP
(მგ/კ) ყურძენი

ბეგლარის ყურძენი თეთრი 18.6 7.6 0.0 978.3 41.7 1020.0
ჭვიტილური თეთრი 23.8 5.8 0.0 1202.4 567.3 1769.7
დონდღლაბი მწვანე თეთრი 20.4 8.1 0.0 804.3 80.2 884.6
მირზაანული თეთრი თეთრი 19.5 4.2 0.0 359.3 68.4 427.7
რქაწითელი თეთრი 20.2 8.6 0.0 749.2 51.3 800.4
სამარხი თეთრი 23.5 13.5 0.0 600.1 258.8 858.9
სუფრის თეთრი თეთრი 21.1 4.5 0.0 564.6 26.0 590.6
ღრუბელა ქართლის წითელი 18.7 5.4 50.0 1110.9 65.7 1176.6
წითელოური წითელი 24.3 10.7 259.3 927.1 44.6 971.7
ბადაგი წითელი 17.9 10.4 394.1 885.8 290.6 1176.4
დონდღლაბი შავი წითელი 18.5 7.9 414.2 525.7 26.1 551.8
აბშილური წითელი 20.3 7.8 446.8 1663.0 208.1 1871.1
ბორქარა წითელი 19.1 6.1 723.5 930.4 73.8 1004.2
ქორქაულა წითელი 24.4 7.1 755.5 997.0 146.5 1143.5
შავთხილა წითელი 20.1 8.8 780.2 1095.5 98.9 1194.4
ოცხანური საფერავი წითელი 19.0 14.4 836.4 2884.9 66.0 2950.9
ძიგანიძის შავი წითელი 18.8 22.3 1016.8 1422.8 251.9 1674.7
კუმსი შავი წითელი 25.2 6.8 1097.6 1134.3 174.6 1308.8
მარგული საფერე წითელი 23.4 6.7 1233.2 998.0 248.2 1246.2
ქცია წითელი 13.0 10.7 1265.3 2018.6 219.1 2237.7
მაჭყვატური წითელი 24.0 11.7 1302.5 1316.8 274.2 1591.0
საფერავი წითელი 24.4 7.7 1344.3 3159.4 83.3 3242.8
შონური წითელი 20.7 6.8 1484.5 1144.0 122.8 1266.8
ობჩის შავი წითელი 24.3 6.5 1742.4 1505.6 171.7 1677.4
საფერავი ბუდეშურისებური წითელი 26.6 9.3 1827.7 2225.0 122.8 2347.8

ცხრილი 2გ

ქართული ვაზის ჯიშების ბიოქიმიური პარამეტრები (საერთო ხსნადი ნივთიერებები (TSS), ტიტრული
მჟავიანობა TA), საერთო ანტოციანები TAnt) და საერთო პოლიფენოლები (TP) (სკრის კოლექცია, 2016)

ჯიში
მარცვლის

ფერი
TSS

(°Brix)

TA
(გ/ლ)

ღვინის
მჟავა

TAnt
(მგ/კ)

ყურძენი

კანი
TP

(მგ/კ)
ყურძენი

წიპწა
TP

(მგ/კ)
ყურძენი

საერთო
პოლიფენოლებ

ი TP
(მგ/კ) ყურძენი

ძველი ობჩური წითელი 18.0 10.0 776.0 1390.7 65.1 1455.8
საწურავი წითელი 19.1 6.8 1040.5 1206.3 26.8 1233.1
მესხური შავი წითელი 20.9 4.1 448.7 1147.7 34.9 1182.6
დიღმურა წითელი 22.1 5.7 623.0 967.5 49.8 1017.4
ოჯალეში (კლონი) წითელი 21.7 5.1 1372.4 1334.4 45.2 1379.7
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ქცია წითელი 21.0 10.3 952.7 1541.0 35.9 1576.9
ღვინის წითელი წითელი 21.0 9.7 817.7 1431.8 104.3 1536.1
დიდმტევანა წითელი 20.4 7.8 551.8 1355.5 72.3 1427.7
მცვივანი წითელი წითელი 19.9 10.5 503.6 1827.2 84.4 1911.6
მუჯურეთული წითელი 21.0 9.3 595.5 1679.9 140.4 1426.4
პანეში წითელი 20.2 11.5 1549.6 1322.5 103.9 1095.5
ბერბეშო წითელი 19.7 10.5 1740.0 1001.0 94.5 2212.5
შონური წითელი 20.0 10.1 2861.2 523.5 103.0 3378.0
საფერავი წითელი 21.1 10.0 2791.1 2082.6 129.9 3142.0
სხილათუბანი წითელი 18.8 13.8 807.4 3067.3 310.7 1339.0
წყობილა წითელი 21.9 9.5 1118.1 3023.2 118.8 2522.2
ფორთოკა თეთრი 21.7 8.0 - 1118.8 220.1 1820.3
აჟყაფში თეთრი 15.4 8.0 - 2272.8 249.4 626.5
რქაწითელი თეთრი 19.1 11.8 - 808.5 256.8 1065.3

საერთო ანტოციანები შესწავლილი იქნა 50 ფერადყურძნიან ჯიშში და მისი შემცველობა
მერყეობს 50.0 - 2861.2 მგ/კგ ყურძენი ფარგლებში. ანტოციანების ყველაზე მაღალი შემცველობა
აჩვენა შონურმა (2016 წ.), ხოლო ყველაზე დაბალი - ჯიშმა ღრუბელა ქართლის (2015) (ცხრილი
2ა,ბ,გ).

მიუხედავად იმისა, რომ ჯიშის გენოტიპს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ანტოციანური
შემადგენლობის განსაზღვრისათვის, მარცვალში ანტოციანების საერთო რაოდენობა მნიშვნე–
ლოვნად იცვლება სიმწიფის პერიოდში და სეზონური კლიმატური პირობების მიხედვით (Ryan
and Revilla, 2003). ზოგიერთი ჯიშის საერთო ანტოციანების რაოდენობა წლების მიხედვით
მოცემულია დიაგრამაზე 1.

დიაგრამა 1. საერთო ანტოციანები ვაზის ქართულ ჯიშებში

შესწავლილი ჯიშების კანის ექსტრაქტებს შორის პოლიფენოლების ყველაზე მაღალი
შემცველობა აჩვენა ჯიშმა საფერავი (3159.4 მგ/კგ (2015 წ.)). კანში პოლიფენოლების ყველაზე
დაბალი შემცველობა აჩვენა ჯიშმა მირზაანული თეთრი (359.3 მგ/კგ (2015)).

ზოგადად ყველა ჯიშში წიპწებიდან ექსტრაგირებული პოლიფენოლების რაოდენობა
მნიშვნელოვნად ნაკლებია კანთან შედარებით (ცხრილი 2 ა,ბ,გ). თეთრი ჯიშების წიპწებში პოლი–
ფენოლების რაოდენობა მერყეობდა 12,8 – 567,3 მგ/კგ ფარგლებში, სადაც ჯიშმა ჭვიტილურმა
აჩვენა ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია (2015წ.). წითელ ჯიშებში წიპწის პოლიფენოლების
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რაოდენობა იყო 16,5 – 310,7 მგ/კგ ფარგლებში, ჯიშმა შონურმა აჩვენა პოლიფენოლების ყველაზე
მაღალი რაოდენობა (2016 წ.). ზოგიერთი ჯიშისთვის წიპწებიდან და კანიდან ექსტრაგირებული
პოლიფენოლების თანაფარდობა მოცემული დიაგრამაზე 2.

დიაგრამა 2. საერთო პოლიფენოლების შემცველობა ვაზის ჯიშებში

საერთო პოლიფენოლები წარმოდგენილია კანიდან და წიპწიდან ექსტრაგირებული
პოლიფენოლების ჯამის სახით. ჯიშების უმრავლესობისათვის საერთო პოლიფენოლების
მაჩვენებილი მერყეობს 427.7 მგ/კგ (მირზაანული თეთრი (2015 წ.)) – 3378.0 მგ/კგ (შონური (2016))
ფარგლებში (ცხრილი 2ა,ბ,გ).

დასკვნები:
კვლევამ აჩვენა, რომ ვაზის ქართული ჯიშები ხასიათდებიან ენო-კარპოლოგიური

ნიშნების მნიშვნელოვანი ვარიაბელობით. ასეთი მრავალფეროვნება საინტერესოა ცალკეული,
ნაკლებად გავრცელებული ჯიშების ტექნოლოგიური პოტენციალის დასახასიათებლად. რა თქმა
უნდა შესწავლილი ბიოქიმიური პარამეტრები დამოკიდებულია ყურძნის სიმწიფის ხარისხზე,
გარემო პირობებზე, ვენახის აგროტექნიკულ პირობებზე და აგრეთვე ანალიზისათვის
გამოყენებულ მეთოდზე. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ შესწავლილი ჯიშები
აღებული იქნა ერთსა და იმავე კოლექციაში, სადაც კლიმატური, ნიადაგის და აგროტექნიკური
ფონი ერთნაირია ყველა ჯიშისათვის, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საერთო ანტოციანების და
პოლიფენოლების რაოდენობებში განსხვავება განპირობებულია ჯიშების გენეტიკური
თავისებურებით.
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Abstract

Eno-carpological traits were evaluated in thirty-three Georgian autochthonous grapevine varieties preserved
at the Skra Germplasm repository. The standard phenotyping method proposed by the COST action FA1003 “East-
West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding” has been
adopted for analyses. The obtained results showed a significant variability in the carpological and biochemical
characteristics of Georgian grapevine varieties. The total phenolics for studied varieties varied from 427,7 mg/kg
(Mirzaanuli Tetri (2015)) to 3378.0 mg/kg (Shonuri (2016)). The total antocyianins contents in colored grapevine
varieties varied from 50.0 mg/kg to 2861.2 mg/kg, were the highest content was found in the variety Shonuri, and
the lowest - in the variety Ghrubela Kartlis.
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niadagmcodneoba da agroqimia
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niadagis nayofierebis aRdgena-gaumjobeseba rogorc

sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofis ZiriTadi

piroba

gogola margvelaSvili–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

revaz loliSvili_soflis meurneobis doqtori.

sakvanZo sityvebi: niadagi, degradacia, nayofiereba, sasuqebi, erozia.

referati

statia exeba niadagis degradaciis sakiTxebs, romelic gamowveulia adamianis mier arame–
cnieruli, niadagis mimarT mxolod momxmarebluri damokidebulebis gamo. statiaSi moyvanilia

im uaryofiTi Sedegebis magaliTebi, romelic gamoiwvia ukontrolo xvnam, organuli da
mineraluri sasuqebis arasakmarisi raodenobiT gamoyenebam, wylismieri da qarismieri eroziis

gaZlierebam da niadagis dabinZurebam mcenareTa dacvis da sxva saSualebebiT.

XX saukunis pirveli naxevridan iwyeba niadagebis, mtknari wylebis da
msoflio okeanis,  atmosferos haeris teqnogenuri dabinZureba. yovelive aman Ta-
ndaTan globaluri masStabebi miiRo. Ppirvelad civilizaciis istoriaSi adamianis
sawarmoo moqmedebam safrTxe Seuqmna Cvens planetaze Camoyalibebul bunebrivi
procesebis balanss.

 1934 wels aSS-Si centraluri dablobis preriebis farTod da ukontrolod
gadaxvnam  gamoiwvia niadagebis Zlieri qarismieri erozia (deflacia), aitaca
haerSi mtvris udidesi masa, romelmac garkveuli droiT daabnela ca vaSingtonisa
da niu-iorkis Tavze. dairRva niadagis saxnavi horizonti daaxloebiT 40 milion
heqtarze. momxdari faqti gamocxadda erovnul ubedurebad. dasamaxsovrebelia am
ubedurebis dros aSS-s prezidentis f. ruzveltis mier gakeTebuli gancxadeba:
,,xalxi romelic arRvevs  sakuTar niadags, anadgurebs Tavis Tavs”.  aRniSnul
movlenasTan dakavSirebiT 1935 wels  aSS-Si Seiqmna niadagis dacvis saxelmwifo
samsaxuri, xolo, 1939 wels miRebuli iqna kanoni niadagis dacvis Sesaxeb.

msgavs movlenas, Zlier mtvrian qariSxlebs da niadagebis qarismier erozias
adgili hqonda yofil sabWoTa kavSirSic gasuli saukunis 60-70-ian wlebSi yamiri
miwebis didi farTobebis gadaxvnis Sedegad dasavleT cimbiris samxreT nawilSi,
CrdiloeT yazaxeTSi da volgispireTSi.

garemos arsebuli mdgomareobiT SeSfoTebulma rigma saerTaSoriso
organizaciebma XX saukunis 80-90-ian wlebSi Caatares bunebrivi resursebis, maT
Soris niadagebis da msoflios miwis fondis mdgomareobis analizi (cxrili 1).
aRmoCnda, rom Cvens planetaze saxnavad vargisi miwis farTobi Seadgens 3 miliard
278 milion heqtars, anu xmeleTis mTliani farTobis 22%-s; amasTan erTad,  maRali
da saSualod produqtiuli niadagebi  Seadgens xmeleTis mTliani farTobis mxo-
lod 9%-s. danarCeni miwebi, klimaturi, geologiuri da orografiuli pirobebis
mixedviT miwaTmoqmedebisTvis uvargisia [1].

Tanamedrove periodSi, msoflioSi saxnavad vargisi 3 miliard 278 milioni
heqtridan, ixvneba 1,5 miliardi heqtari. darCenili mouxnavi miwebi upiratesad
warmodgenilia dabalnayofieri niadagebiT da did danaxarjebs saWiroebs
asaTvise-blad.



66

miwaTmoqmedebaSi miwebis gamoyenebis ganmsazRvreli faqtorebi
(citirebuli, g. v. dobrovolski, 2009)

cxrili 1

miwebis farTobi

faqtori mln.  ha
%

xmeleTis
mTliani

farTobidan

myinvaruli safari 1440 10

Zalze civi niadagebi 2235 15

Zalze mSrali niadagebi 2533 17

Zalze cicabo ferdobebi 2682 18

Zalze mcire sisqis niadagebi 1341 9

Zalze teniani niadagebi 596 4

Zalze Raribi niadagebi 745 5

gamousadegari  niadagebi, sul 11622 78

naklebproduqtiuli niadagebi 1937 13

zomieradproduqtiuli niadagebi 894 6

maRalproduqtiuli niadagebi 447 3

saxnavad vargisi niadagebi, sul 3278 22

dedamiwaze xmeleTis saerTo farTobi 14900 100

1990 wels saerTaSoriso sacnobaro-sainformacio niadagurma centrma ni-
derlandebSi Seadgina niadagebis anTropogenuli degradaciis ruka, romelic Tva-
lsaCinod uCvenebda am uaRresad saSiSi procesis globalur zomebs [2] (cxrili 2).

dadginda, rom, sxvadasxva xarisxis degradaciiT dazianebulia TiTqmis 2
miliardi heqtari niadagi, maTgan 55,6% modis wylismier eroziaze, 27,9%- qarismier
eroziaze, 12,2% - damlaSebaze, dabinZurebaze, niadagis gamofitvaze, 4,2% - meqani-
kur gamkvrivebaze. aRniSnul monacemebs unda daematos isic, rom kacobriobam
istoriul  periodSi  ukve  dakarga 2 miliardi  heqtari odesRac nayofieri
niadagebi, gadaaqcia isini anTropogenul udabnoebad da uvargis miwebad.

nayofieri aTvisebuli niadagebis dakargva grZeldeba Tanamedrove periodSic.
yovelwliurad usargeblo xdeba daaxloebiT 15 mln ha produqtiuli niadagi.
dadgenilia aseve, rom niadagis degradaciis procesi mimdinareobs mzardi
siCqariT.  gasuli saukunis meore naxevarSi igi 30 – jer gaizarda saSualo
istoriulTan SedarebiT [3].N
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niadagebis degradaciis xarisxi da farTobi
cxrili 2

farTobi
Ddegradaciis tipi da xarisxi M

mln  ha %

tipi:

wylismieri eroziiT Camorecxili da darRveuli 1093,7 55,6

Qqarismieri eroziiT gafantuli da darRveuli 548,3 27,9

Qqimiuri degradacia (kvebis elementebiT gaRaribeba,
damlaSeba, dabinZureba, gamJaveba).

239,1 12,2

Ffizikuri degradacia (daWaobeba, gadamkvriveba) 83,3 4,2

sul: 1964,4 100

Ddegradaciis  xarisxi:

susti 749,0 38,1

saSualo 910,5 46,4

Zlieri 295,7 15,1

Zalze Zlieri 9,3 0,5

msoflioze   dakvirvebis  vaSingtonis  institutis  xelmZRvanelma-lester
braunma niadagis degradaciis process, Zalze moswrebulad ,,planetis Cumi
krizisi” uwoda.  didi avtoriteti ekologiisa da garemos dacvis sferoSi frangi
mecnieri Jan dorsti Tavis cnobil wignSi-,,manamde, sanam mokvdeba buneba”–
aRniSnavda: ,,niadagi–Cveni yvelaze Zvirfasi kapitali, sicocxle da keTildReobaa,
miwiszeda biocenozebis mTeli kompleqsis, bunebrivisa da xelovnuris Aarseboba,
saboloo jamSi damokidebulia Txel fenaze, romelic qmnis dedamiwis yvelaze
zeda safars.” saubaria ra Tqma unda niadagze.

saqarTvelos agrarul seqtorSi bolo wlebSi ganxorcielebul dadebiT
ZvrebTan erTad mravalma mtkivneulma problemam iCina Tavi. kerZod, Camoyalibda
sruliad miuRebeli tendencia Cveni qveynis upirvelesi erovnuli simdidris_
niadagis usistemo eqsploatacia da mis mimarT mxolod momxmarebluri damo-
kidebuleba. yovelive aman safrTxe Seuqmna TviT niadagis biologiur arsebobas da
misi nayofierebis SenarCunebas [4].

Cveni qveynis mciremiwianobas isic emateba, rom mniSvnelovani farTobebi
uWiravs  degradirebul niadagebs, romelic sasoflo-sameurneo savargulebis 35%-
s Seadgens. miwis degradaciis erT-erTi yvelaze gavrcelebuli forma Cvens
qveyanaSi eroziaa.

umZimesi Sedegebi mohyva didqanobiani ferdobebis aTvisebas, tyis,

buCqnarebis da qarsafari zolebis ganadgurebas, saZovrebis usistemo, gadaWa–
rbebul moxmarebas, miwaTmoqmed fermerTa didi nawilis mxridan niadagis
araswori damuSavebis sistemis gamoyenebas, niadagdacviTi teqnologiebis
ugulebelyofas. saqarTvelos mTian regionebSi, romlebic mosaxleobis didi
nawilis sacxovrebel da saarsebo saSualebas warmoadgenen intensiurad daiwyo
eroziul-mewyruli procesebis ganviTareba. Aam problemisadmi inertuli damok-
idebuleba saqarTvelos mTianeTis mosaxleobis isedac mZime socialur-ekonomikur
pirobebs kidev ufro auaresebs da is mTlianad carieldeba. daiwyo mosaxleobis
migracia eroziisgan gamofituli, unayofo teritoriebidan. ,,ekologiuri lto-
lvilebis” problema saxezea da saWiroebs gadaudebeli RonisZiebebis gatarebas.

aRmosavleT saqarTveloSi niadagebis degradaciaSi mniSvnelovani adgili
ukavia qarismier erozias (deflacia). igi moicavs samgorisa da alaznis vels,
Siraqis, taribanis da eldaris farTobebs. qarTlSi-xSiria iseTi wlebi, rodesac



68

Zlieri qarebi ramdenime dReSi niadags aclis 5-6 sm sisqis zeda fenas. niadagis
danakargTan erTad ikargeba sakvebi elementebis da humusis didi nawili, rac am

farTobebis gaudabnoebis realur saSiSroebas qmnis mTeli Tavisi uaryofiTi so–
cialur-ekonomikuri da ekologiuri SedegebiT.

damafiqrebelia qarTveli mecnieris–t. kvaracxelias mier moZiebuli masala.
is wers: ,,arqeologiuri gaTxrebiT da sxva gamokvlevebiT dadasturda, rom
dRevandeli udabnoebi gobi da sahara odesRac dasaxlebuli iyo, maSasadame iq
miwaTmoqmedebas misdevdnen. istoriuli masalebi naTelyofs, rom odesRac am
ayvavebul qveyanebSi eroziis da gaudabnoebis procesebis gamo niadagi moispo,
titvel borcvebze da qva-RorRian velebSi uxvi mcenareulobis adgili udabnos
mwirma mcenareulobam daikava. Aadamianebi aiyarnen, miatoves mama-papeuli miwebi da

wavidnen sursaTisa da nayofieri miwebis saZebnelad. . . meqsikaSi maias civilizacia
moispo niadagis eroziis gamo. . .”

miwis degradaciis erT-erTi msoflioSi cnobili saxea gaudabnoeba, rac
mSrali stepebisa da naxevarudabnoebis mcenareuli safaris TandaTanobiT
dakargvaSi mdgomareobs.

saqarTvelo ar imyofeba udabnoebis zonis uSualo siaxloves, magram
mosalodneli globaluri daTbobis fonze mis aRmosavleT nawilSi zogierT
regions (kaxeTi, qvemo qarTli) sistematuri gvalvianobis SemTxvevaSi SeiZleba
realurad Seeqmnas lokaluri gaudabnoebis saSiSroeba. saqarTveloSi
gaudabnoebis process ganicdis 3 000km2 anu 300 000 ha miwis farTobi. gaudabnoebis
procesis gaaqtiureba SeimCneva samxreT saqarTveloSic – axalcixis qvabulSi da
Sida qarTlSi (kaspis raioni), sadac bolo aTwleulis ganmavlobaSi qarsacavi
zolebis TiTqmis mTlianad ganadgurebis, gvalvebis sixSiris gazrdis da
naleqebis deficitis pirobebSi momatebuli temperaturis fonze gaZlierda
qarismieri eroziis procesi.

SemaSfoTebeli mdgomareobaa Seqmnili niadagebSi mcenarisaTvis aucilebeli
sakvebi elementebis Semcvelobis mxriv. qveynis mTeli sasoflo-sameurneo
savargulis 80 - 90% _ mde Raribia sakvebi elementebiT, rac sasoflo-sameurneo
kulturebis dabal da uxarisxo mosavals ganapirobebs (diagrama 1). qveynis yvela
regionSi SeiniSneba niadagis nayofierebis umTavresi maCveneblis – humusis mwvave
deficiti da misi balansi uaryofiTia.

               diagrama 1
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meore da mesame diagramidan Cans, rom mineraluri da organuli
sasuqebis gamoyeneba saqarTveloSi Zalian dabalia, rac uaryofiTad

moqmedebs niadagis nayofierebaze.
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diagrama 2
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gaangariSebebma gviCvena, rom azoti + fosfori + kaliumis saerTo
balansi qveynis sasoflo-sameurneo savargulebis mTel farTobze
gadaangariSebiT uaryofiTi iyo 2008 wlidan 2012 wlamde periodSi (diagrama
4).
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me-3 cxrilSi motanili oTxi wlis saSualo monacemebi mowmobs, rom
mosavliT gamotanili sakvebi nivTierebebis 53,4% gamoiyeneba niadagis maragebis
xarjze, rac niadagis gaRaribebas da gamofitvas iwvevs.
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niadagebis aseTi mdgomareoba, sxva faqtorebTan erTad, safrTxes uqmnis
saqarTveloSi ara marto biomravalferovnebis dacvas, aramed soflis meurneo-
bis ganviTarebasac.

saerTaSoriso eqspertebis daskvnebiT msoflioSi uaxloes periodSi mo-
salodnelia umwvavesi klimaturi kataklizmebi da misgan gamomdinare mwvave
sasursaTo krizisi, romlis negatiuri Sedegebi upirvelesad sursaTis importze
damokidebul qveynebze aisaxeba.

rogorc motanili masalidan Cans, niadagebis aseTi mdgomareoba, sxva fa-
torebTan erTad, safrTxes uqmnis saqarTveloSi ara marto biomravalferovnebis
dacvas, aramed soflis meurneobis ganviTarebasac.

aRniSnulidan gamomdinare, dRes msoflioSi praqtikulad yvela qveyana
cdilobs mniSvnelovnad gazardos sasursaTo produqciis adgilobrivi warmoeba

da SeZlebisdagvarad moaxerxos sakuTari mosaxleobis uzrunvelyofa adgilo–
brivi warmoebis produqciiT. Mmraval qveyanaSi dawyebulia moZraoba deviziT:
,,mivirTmevT adgilobrivs”. kargi iqneba Tu Cveni qveyanac CaerTveba am procesSi.

Cvenma  qveyanam upirveles miznad  unda  daisaxos uaxloes 4-5 weliwadSi
adgilobrivi  warmoebis  sursaTiT  mosaxleobis uzrunvelyofa.  Cveni   miwis,
wylis resursebis, klimaturi pirobebis, da rac mTavaria, samecniero potencialis,
Cveni meurneebis (fermeri iqneba Tu glexi)  gamocdilebis  gaTvaliswinebiT, Cven
SegviZlia ara marto sakuTari Tavis gamokveba,  aramed, rogorc intensiuri, ise
organuli soflis meurneobis warmoebis pirobebSi, gavxdeT janmrTeli,
ekologiurad sufTa, xarisxiani kvebis produqtebis eqsportiori qveyana. miT
umetes, rom amis valdebuleba  Cven qveyanas aRebuli aqvs saerTaSoriso doneze.

sasoflo-sameurneo kulturebis mosavliT gamotanili sakvebi elementebis
(N+P2O5+K2O) jami  da maTi anazRaureba mineraluri da organuli sasuqebis

xarjze
cxrili 3

sasuqebiT Setani-
li, aTasobiT cent.

gamotanilis anazRaureba
(%)wlebi

mosavliT
gamotana,
aTasobiT
centneri Oorga-

nuliT
minera-
luriT

organuli
sasuqebiT

mineraluri
sasuqebiT

niadagis
maragiT

2008 541 51,5 178 9,5 32,9 57,6

2009 497 52,6 181 10,6 36,4 53,0

2010 489 60,7 175 12,4 35,8 51,8

2012 490 54,0 186 11,0 38,0 51,0

2008-2012
w.w.saSualo

504,3 54,7 180,0 10,8 35,8 53,4

1996 wels romSi Sedga 173 saxelmwifos, maT Soris saqarTvelos warmo-
madgenelTa umaRlesi donis Sexvedra, romelmac miiRo deklaracia msoflio
sasursaTo usafrTxoebis sakiTxze. romis deklaracia yvela qveynis mTavrobas
avaldebulebs uzrunvelyos Tavisi mosaxleoba sakuTari warmoebis sursaTiT.

 saqarTveloSi soflis meurneobis produqciis zrdis erTaderT gzad arse-
buli savargulebis nayofierebis amaRleba da racionaluri gamoyeneba iTvleba.
amitom, miwaze sakuTrebis formis miuxedavad saxelmwifom pirvel rigSi, arsebuli
miwis fondis SenarCunebaze unda izrunos. ufro metic, niadagis dacvisa da
nayofierebis aRdgena-gaumjobesebis programis ganxorcieleba mTavrobis mier unda
ganixilebodes, rogorc qveynis sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofa da igi
qveynis upirvelesi strategiuli mizani unda gaxdes.
       Cvenma qveyanam miwis degradaciasTan brZola qveynis ganviTarebis erT-erT
prioritetul mimarTulebad unda aRiaros. pirvel rigSi aucilebelia Seiqmnas _
,,niadagis nayofierebis dacvis saxelmwifo samsaxuri” da aRniSnuli problemis
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gadawyvetaze orientirebuli samecniero centri. aseTi struqtura arsebobs
msoflios soflis meurneobis maRalganviTarebul da ganviTarebad qveynebSi. Cveni
Rrma rwmeniT saqarTveloSic aucilebelia misi aRdgena.

daskvnis saxiT SeiZleba aRvniSnoT, rom niadagis degradacia atarebs
globalur xasiaTs. degradaciis gamomwvevi mizezia adamianis araswori sameurneo
saqmianoba da ramdenac mravalferovania is, imdenad mravalferovania niadagSi
mimdinare cvlilebebi da degradaciis formebi. degradaciis TiToeul formas
gaaCnia Tavisi gamomwvevi anTropogenuli faqtori, magram is SeiZleba gamovlindes
ramodenime faqtoris erToblivi zemoqmedebiTac. erTi da igive niadagSi
erTdroulad SesaZloa gamoikveTos degradaciis ramodenime forma, rac arTulebs
maT diagnostikas da Sesabamisad rekultivaciis meTodebis SerCevas. niadagis
degradacia SeiZleba gamoiwvios usistemo rwyvam da melioraciam, didi
daxrilobis ferdobebze ganviTarebuli niadagebis damuSavebis araswori formebis
da meTodebis gamoyenebam, qimiuri nivTierebis pesticidebis, herbicidebis,
radionuklidebis da mineraluri sasuqebis maRali dozebiT Setanam. mxedvelobaSi
unda iqnas miRebuli is, rom cneba “degradacia” ukavSirdeba mxolod niadagis
nayofierebis gauaresebas da ar ixmareba darRveuli an daSlili niadagebis
mimarT, romlebSic nayofiereba ukve aRar arsebobs.

statiaSi dasmul sakiTxebze saxelisuflebo organoebis mier yuradRebis
gama-xvileba da misi cxovrebaSi danergva xels Seuwyobs degradaciis Semcirebas
da samomavlod niadagis nayofierebis aRdgenas.
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Restoration and improvement of soil fertility as a basic condition
for food security

Margvelashvili G.-Academician,  Georgian Academy of Agricultural Sciences,
Lolishvili R.-Doctor  of  Agricultural

Key words: soil, degradation,  fertility, fertilizer, erosion.

Abstract:

The article deals with the problem of soil degradation in the world and particularly in Georgia, the
main reason of which is its uncontrolled consumption and anti-scientific approach. The authors present a few
examples of the negative results caused by number of reasons, such as: uncontrolled plowing, insufficiency in
application of organic and mineral fertilizers, soil erosion caused by water and wind, soil contamination with
plant protecting chemicals, and other.
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mravalwlian kulturebSi miwaTmoqmedebis amaRlebis
Teoriuli safuZvlebi

j. oniani-soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: niadagi, degradirebuli, anTropogenuri, plantaJi, rekomendacia, sistema,

teqnologia, nayofiereba, moRla, aRdgena, amaRleba, regulireba, naTesbalaxiani sistemebi.

referati

samocwliani savele, savegetacio, miniaturuli, lizometruli da laboratoriuli kvlevebis safu-

Zvelze miRebuli monacemebis gaanalizebis Sedegad SemuSavebulia mravalwlian kulturebSi degra-

direbuli niadagebis nayofierebis aRmdgeneli, gamaumjobesebeli da maregulirebeli sruliad axali

Teoriebi:

1. niadagebis daplantaJebis optimalur siRrmes gansazRvravs: humusiani fenebis sisqe, maTi nayo-

fiereba, niadagis qvedafenebis Tvisebebi da mravalwliani kulturebis fesvTa sistemis ganlagebis Tavi-

seburebani;

2. dRevandeli teqnikisa da teqnologiis pirobebSi mravalwliani kulturebis movla-moyvanis Tavi-

seburebaTa mixedviT, agroRonisZiebaTa ganxorcieleba anTropogenur faqtors niadagTwarmomqmnel

faqtorTa Soris wamyvan rols aniWebs;

3. warmoebaSi masobrivad dasanergi rekomendaciebis Sefaseba unda xdebodes mosavlianobiT, miRebuli

produqciis xarisxobrivi maCveneblebiTa da niadagebSi mimdinare Tvisebrivi cvlilebebis mixedviT;

4. venaxebSi rigTaSorisebis plantaJis siRrmeze gafxviereba da fesvebis rigebidan TandaTan

daSorebiT CaWra tardeba mxolod maSin, rodesac niadagebis simkvriveebi kritikul zRvars uaxlovdeba,

xolo fesvebis umetesi nawilis diametri gadaWris adgilas 15mm-s da mets aRwevs;

5. esa Tu is saxeobebi da agrokulturebi niadagebs amzadeben ara TavisTvis, aramed sxva saxeobebisa

da sxva agrokulturebisaTvis;

6. mravalwliani agrokulturebisaTvis gamoyenebuli niadagebis nayofierebis regulireba warmatebiT

xorcieldeba naTesbalaxiani sistemebis racionaluri gamoyenebiT.

1. daplantaJebis Sesaxeb: warmoebuli kvlevis safuZvelze miRebuli monacemebis gaanali-

zebis Sedegad mivediT im daskvnamde, rom moqmed agroRonisZiebebSi daplantaJebis optimalur
siRrmed mocemulia dasavleT saqarTvelosaTvis 45-50sm, xolo aRmosavleT saqarTvelosaTvis_

60sm, rac SeuZleblad migvaCnia. daplantaJebisadmi aseTi midgoma ara mecnierulia. SeuZlebelia

sxvadasxva sisqisa da Tvisebebis niadagebisaTvis, erTi romelime jiSisaTvis, daplantaJebis
optimaluri siRrme erTi da igive iyos.

optimalur siRrmeze daplantaJebul niadagebze gaSenebuli mravalwlian kulturaTa jiSebi

mosavlianobaSi Sesvlidan maT amortizaciamde (vazisa da xexilovani kulturebisaTvis) saSua-
lo saheqtaro mosavalianobas 10-15 da 40-60 centneriT zrdis, zedmeti danaxarjebis gareSe.

mravalwliani kulturebisaTvis gamoyofili niadagebis optimalur siRrmeze daplantaJebas

SemoTavazebuli Teoriis mixedviT gansazRvravs: niadagebis humusiani fenebis sisqe, maTi nayo-
fiereba, niadagebis qvedafenebis Tvisebebi, namarxi, kiriani, orSteiniani, qviani fenebis mdeba-

eoba, uaryofiTad moqmedi marilebis Semcveloba, gruntis wylebSi dgomis done, maTi damla-

Sebis xarisxi da mravalwliani kulturebis fesvTa sistemis ganlagebis Taviseburebani.
mravalwliani kulturebisaTvis niadagebis optimalur siRrmeze daplantaJeba, aRniSnuli

Teoriis Sesabamisad 40-100sm-iT ganisazRvreba. niadagebis optimalur siRrmeze daplantaJebis

warmoebaSi masobrivi danergva savaldebulo unda gaxdes. niadagebis optimalur siRrmeze da-
plantaJebis danergva SedarebiT gaadvilebulia, radgan mravalwliani kulturebis gasaSeneblad

tardeba gamoyofili farTobebis detaluri gamokvleva. mokvleuli masalebis safuZvelze dgeba
niadagebis ruka. rukaze Sesabamisi pirobiTi niSnebis mixedviT gamoyofilia niadaguri tipebi,

qvetipebi, gvarebi da a.S. rukas Tan erTvis narkvevi, romelSic mocemulia niadagis yvela is

Tviseba, romelic gansazRvravs niadagebis optimalur siRrmeze daplantaJebas. motanili
masalebis Sesabamisad rukaze gadagvaqvs ama Tu im niadagis daplantaJebis optimaluri siRrme

dasargavi jiSis fesvTa sistemis ganlagebis TaviseburebaTa mixedviT. aRniSnuli optimaluri

siRrmis dacva savaldebuloa.
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2. anTropogenuri faqtoris Sesaxeb:Emravalwliani kulturebisaTvis niadagebis daplanta-

Jeba cvlis genezisuri horizontebis ganlagebas, xolo maTze mravalwliani kulturebis gaSe-
neba da maTi movla-moyvanisaTvis saWiro agroRonisZiebaTa kompleqsis ganxorcieleba, niadagebSi

mimdinare TvisebaTa cvlilebebs sxva mimarTulebas aZlevs, rom araferi vTqvaT daWaobebuli,

damlaSebuli, bicobiani, erozirebuli, riynari da rekultirebuli niadagebis soflis meurneo-
bis samsaxurSi Cayenebaze.

morfologiuri niSnebis mixedviT yamiri niadagebis horizontebi, rogorc wesi O-A-B-C-s,
xolo mravalwlovani kulturebisaTvis aTvisebuli niadagebisa ki ABk-ABn-ABw-C iersaxes
Rebuloben.

yamiri niadagebis mravalwliani kulturebisaTvis aTvisebisa da xangrZlivad gamoyenebis Se-

degad icvleba mcenareuli safari da mas emateba am kulturebis movla-moyvanisaTvis saWiro
agroRonisZiebaTa mTeli kompleqsi. es ukanaskneli, niadagebze zemoqmedebis mixedviT gacilebiT

ufro Zlieria, vidre pirveli, rac TavisTavad ganapirobebs niadagebSi mimdinare TvisebaTa Zire-

ul cvlilebebs. aRniSnulidan naTeli xdeba, rom mravalwliani kulturebisaTvis gamoyenebul
niadagebze anTropogenuri faqtoris zemoqmedebis Sedegad, SesaZlebeli xdeba niadagebSi, ro-

gorc TviTmyofad cocxal organizmebSi mimdinare TvisebaTa cvlileba im doneze, romelic

ganapirobebs maTi bunebisa da genezisis Secvlas. aRniSnulidan naTeli xdeba, rom Tanamedrove
teqnikisa da teqnologiis pirobebSi mravalwliani kulturebis movla-moyvanis TaviseburebaTa

Sesabamisad agroRonisZiebaTa kompleqsis ganxorcieleba anTropogenur faqtors niadagTwarmo-

mqnel faqtorTa Soris wamyvan rols aniWebs.
3. rekomendaciebis, sistemebisa da teqnologiebis SemuSavebis Sesaxeb: anTropogenuri faq-

toris zemoqmedebis Sedegad mravalwliani kulturebisaTvis gamoyenebuli niadagebis nayofi-

ereba ganaxevrebulia. am niadagebSi humusis Semcvelobis yovelwliuri Semcireba 1,5-1,7%-s Sea-
dgens analogiur yamir niadagTan SedarebiT. kvleva ZiriTadad tardeboda sacdel nakveTebze da

maT mimdebare yamir niadagebze, riTac miiReboda Sesadarebeli obieqturi monacemebi.

miRebuli Sedegebis ganzogadebam dagvarwmuna, rom warmoebaSi masobrivad dasanergi reko-
mendaciebis Sefaseba mxolod mosavlianobiTa da miRebuli produqciis xarisxobrivi maCveneble-

bis mixedviT, arasakmarisi aRmoCnda. es Teoria SemuSavebuli iyo 3-5 wliani cdebis warmoebis

Sedegad. amgvari cdebidan miRebuli masalebis safuZvelze SeuZlebeli xdeba warmoebaSi dasa-
nergi rekomendaciebis obieqturi Sefaseba, imitom, rom drois am monakveTSi mTeli rigi reko-

mendaciebi (sufTa aneuli, bostneuli kulturebis rigTaSorisebSi moyvana da a.S.) mosavli-

anobas zrdis, xolo garkveuli drois gasvlis Semdeg amcirebs mas. es ukanaskneli ganapirobebs
aRniSnuli RonisZiebebis xangrZlivad gamoyenebis Sedegad niadagebis TvisebaTa gauaresebas, rac

saboloo jamSi iwvevs mosavlianobis Semcirebas.
warmoebuli kvlevebis safuZvelze miRebuli monacemebis gaanalizebam saSualeba mogvca aRni-

Snuli Teoria srulyofili gagvexada. igi ase Camoyalibda: warmoebaSi masobrivad dasanergi re-

komendaciebis Sefaseba unda xdebodes mosavlianobiT, miRebuli produqciis xarisxobrivi ma-
CveneblebiTa da niadagSi mimdinare TvisebaTa cvlilebis mixedviT.

niadagis movlis sistemebSi Tu romelime rekomendacia mis Tvisebebs auaresebs, misi warmo-

ebaSi masobrivi danergva yovlad dauSvebelia, Tundac es rekomendacia garkveuli periodis
ganmavlobaSi mosavlianobas zrdides.

am Teoriis mixedviT SemuSavebuli rekomendaciebis mwyobri kompleqsi gvaZlevs sistemebs.

ase magaliTad, niadagebis movlis, wylier TvisebaTa regulirebis, ganoyierebis, mcenareTa da-
cvis, sxvla-formirebis sistemebs da a.S., xolo am sistemaTa mwyobri kompleqsi gvaZlevs: ama

Tu im mravalwliani kulturebisa da jiSebis movla-moyvanis mecnierulad dasabuTebul srul-

yofil teqnologiebs. aRniSnulis mixedviT ama Tu im mravalwliani kulturis jiSebisaTvis
SemuSavebuli teqnologiis xangrZlivad gamoyenebis Sedegad yamiri niadagebis nayofierebis

Semcireba gamoricxulia, e.i. igi warmoadgens miwaTmoqmedebis mecnierulad gamarTlebul sru-

lyofil teqnologias. swored aseTi srulyofili teqnologiebis SemuSaveba jiSur doneze,
warmoadgens mravalwlian kulturebze momuSave mecnierTa gadaudebel amocanebs.

4. venaxis rigTaSorisebis Rrmad gafxvierebis Sesaxeb: venaxebis rigTaSorisebis plantaJis

siRrmeze pirveli gafxviereba tardeba riggamoSvebiT 12-14 wlis asakSi, vazis mwkrivebidan
20sm-is daSorebiT. rigTaSorisebis meore da mesame gafxviereba tardeba 10 wlis Semdeg,

fesvebis gadaWris adgilidan 20-25sm-is daSorebiT. meore rigTaSorisebis gafxviereba tardeba

ori wlis Semdeg, aRniSnuli TanmimdevrobiT da ara yovel 4-6 weliwadSi erTxel erTsa da
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imave adgilas, rogorc es mevenaxeobis agrowesebSia mocemuli. rigTaSorisebis plantaJis si-

Rrmeze gafxvierebisas Seitaneba PK-s 12-14 wlis doza erTjeradad, xolo N-is sruli doza
agrowesebis mixedviT.

venaxebis rigTaSorisebis Rrmad gafxviereba arsebuli meTodiT TavisTavad ganapirobebs 4-6

wlis winaT fesvebis gadaWris adgilze regenirebuli fesvebis mTlianad mocilebas. amas emateba
isic, rom erTsa da imave adgilas fesvebis gadaWris Sedegad gamsxvilebuli fesvi ziandeba

(iglijeba), rac mkveTrad amcirebs regeneraciis unars. aRniSnuli, TavisTavad ganapirobebs vena-

xebis rigTaSorisebis rekomendebuli meTodiT Rrmad gafxvierebis perspeqtiulobas.
mevenaxeobis agrowesebis mixedviT rigTaSorisebis Rrmad gafxvierebis mizans warmoadgens

niadagebis simkvrivis Semcireba, ramac unda ganapirobos niadagebis airovani da wylieri Tvi-

sebebis gaumjobeseba. Cvens mier warmoebuli kvlevebis Sedegad naTlad dasturdeba, rom arse-
buli RonisZieba niadagebis simkvrives ki ar amcirebs aramed zrdis. e.i. niadagi ki ar fxvie-

rdeba, aramed isereba da gverdebze itkepneba.

venaxebSi rigTaSorisebis plantaJis siRrmeze gafxviereba ganapirobebs niadagebis fizikuri
da wylieri Tvisebebis gaumjobesebas, xolo fesvebis rigebidan TandaTan daSorebis mixedviT

CaWra erTi vazidan axladwarmoqnili fesvebis raodenobas, maTi zedapiris farTsa da saerTo

sigrZes orjer, xolo saSualo saheqtaro mosavlianobas 20-40%-iT zrdis.
aRniSnulidan naTeli xdeba, rom venaxebis rigTaSorisebis plantaJis siRrmeze gafxviereba

da fesvebis rigebidan TandaTanobiT daSorebis mixedviT CaWra tardeba mxolod maSin, rodesac

niadagis simkvrive kritikul zRvars miuaxlovdeba, xolo fesvebis umetesi nawilis diametri
gadaWris adgilas 15 mm-ze mets Seadgens.

5. mravalwlian kulturebSi nayofTcvlis Sesaxeb: memcenareobaSi nayofTcvla is ZiriTadi

agroRonisZiebaa, romelic saqarTveloSi amJamadac warmatebiT gamoiyeneba. igi winaarsebul si-
stemebTan SedarebiT niadagebis nayofierebas ukeTesad inarCunebda. Cvenma mxvnel-mTesvelma

kargad icoda nayofTcvlis didi mniSvneloba. nayofTcvliTi sistema agronomiuri mecnierebis

udides miRwevas warmoadgenda. igi miznad isaxavda niadagebis nayofierebis gaumjobesebas da
xarisxovani sasoflo-sameurneo produqtebiT mosaxleobis uzrunvelyofas. nayofTcvlis siste-

mis bazaze sxvadasxvagvari mravalmindvriani Teslbrunvebi Seiqmna. miwaTmoqmedebis am sistemamac

ver SeinarCuna niadagebis nayofiereba, ramac TavisTavad ganapiroba nayofTcvlis sistemaSi mra-
valwliani balaxebis xvedriTi wilis TandaTanobiTi zrda, ramac myari safuZveli Cauyara naTe-

sbalaxian sistemebze gadasvlas. naTesbalaxiani sistemebi warmoadgens soflis meurneobis pro-

blemebis gadaWris yvelaze srulyofil sistemas. miuxedavad misi didi mniSvnelobisa, SeuZle-
beli xdeba mravalwlian kulturebSi misi gamoyeneba maTi movla-moyvanis TaviseburebaTa gamo.

samoci wlis ganmavlobaSi vikvlevdiT, naTesbalaxian sistemas imave rolis Sesruleba See-
Zlo Tu ara, rasac igi asrulebda memindvreobaSi. warmoebuli kvleviT miRebuli monacemebi

naTlad adasturebs, rom naTesbalaxiani sistemebi warmatebiT unda iqnas gamoyenebuli

mravalwlian kulturebSi. mravalwlian kulturebSi unda iTesebodes iseTi balaxebi, romlebic
mravalwliani kulturebis mier gamoyofil da maTTvis arasasurvel nivTierebebs SeiTviseben da

TavianTi organizmis saSen masalad gamoiyeneben, xolo am ukanasknelTa mier gamoyofili nivTi-

erebebi unda astimulirebdnen ZiriTadi kulturebis zrda-ganviTarebas. mravalwlian kul-
turebSi, maTi moyvaruli balaxebis sistematuri Tesva zrdis niadagebis nayofierebas da mosa-

vlianobas, zRudavs qlorozovan daavadebasa da sidampleebis gavrcelebas, agvacilebs niadagebis

moRlas (alelopaTias). e.i. asrulebs nayofTcvlis magivrobas da nabaRar da navenaxar niada-
gebze maT Seusveneblad imave kulturebis kvlavwarmoebis srul garantias iZleva.

zemoaRniSnulidan naTeli sdeba, rom esa Tu is saxeobebi da agrokulturebi niadagebs amza-

deben ara TavisTvis, aramed sxva saxeobebisa da sxva agrokulturebisaTvis. es Teoria gamo-
mdinareobs bunebrivi kanonzomierebidan. am Teoriis mixedviT tardeboda mravalwliani

kulturebisaTvis gamoyenebuli niadagebis nayofierebis marTva.

mravalwliani kulturebis moyvaruli balaxebis SerCeva da maTi racionalurad gamoyeneba am
dargebSi moRvawe mkvlevarTa gadaudebeli amocanaa.

6. mravalwliani kulturebisaTvis gamoyenebul niadagebSi nayofierebis regulirebis Sesa-

xeb: mravalwliani kulturebis niadagebze, maTi moyvaruli balaxebis racionalurad gamoyeneba
srulyofilad asrulebs nayofTcvliTi sistemis magivrobas, rac TavisTavad gamoricxavs

niadagebis moRlas (alelopaTiis movlenebs), e.i. mravalwliani kulturebis niadagebSic igi
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asrulebs imave rols, rasac igi asrulebda mindvris kulturebSi, rac TavisTavad adasturebs

niadagebis nayofierebis zrdas.
balaxebi zrdis procesSi fesvebidan gamoyofen organul mJavebs, rac zrdis niadagebis mJa-

vianobas. mJavianobis zrda ganapirobebs samvalentiani rkinis gadayvanas orvalentian rkinaSi,

romelic uerTdeba organul mJavebs, warmoiqmneba bunebrivi xelatebi, e.i. rkinis organuli nae-
rTebi, saidanac mcenareebi iTviseben rkinas, rac zRudavs qlorozovani daavadebis gavrcelebas.

balaxebidan miRebuli biomasebisagan, mravalwliani kulturebisaTvis gamoyenebuli niadagebSi

CakeTebisa da maTze mikroorganizmebis zemoqmedebis Sedegad warmoiqmneba humusi, romelsac gaa--
Cnia erTgvari mwebaobis unari. axlad warmoqmnili aqtiuri humusi ganapirobebs mikroagre-

gatebis Sewebebas, rac TavisTavad warmoqmnis agronomiulad srulfasovan makroagregatebs.

niadagebSi struqturuli agregatebis zrda ganapirobebs fizikuri da wylieri Tvisebebis gau-
mjobesebas.

biomasebis niadagebSi CakeTebisa da masze mikroorganizmebis zemoqmedebis Sedegad izrdeba

aramarto humusis, aramed sakvebi elementebis Semcvelobac. aRniSuli procesebis intensivobis

Sesabamisad izrdeba humusisa da sakvebi elementebis maragebi, e.i. izrdeba niadagebis nayofi–
ereba, rac iZleva srul garantias niadagebis nayofierebis regulirebis safuZvlebis Sesaqmne–
lad.

warmoebuli kvlevis Sedegad naTeli xdeba, rom mravalwlian kulturebSi, maTi moyvaruli

balaxebis sistematuri warmoeba uzrunvelyofs: niadagebis srul dafarulobas, haerSi Jangba-

dis Semcvelobis zrdas, asimilaciis procesebis gaZlierebas, minimalur damuSavebas, saxnavqveda
fenebis dawidvisa da organuli sasuqebis gamoyenebis Semcirebas, STanTqmiTi tevadobis zrdas,

rac am niadagebis Seusveneblad mravalwlovani kulturebis kvlavaRwarmoebis srul garantias

iZleva.
zemoT aRniSnulidan naTeli xdeba, rom mravalwliani kulturebisaTvis gamoyenebuli nia-

dagebis nayofierebis regulireba warmatebiT xorcieldeba naTesbalaxiani sistemebis raciona-

luri gamoyenebiT.
rekomendebuli Teoriebis mixedviT rekomendaciebis, sistemebisa da miTumetes, teqnologi-

ebis srulyofilad SemuSaveba da maTi warmoebaSi masobrivad danergva, miwaTmoqmedebis

kulturis amaRlebis srul garantias iZleva.

Theoretic Basis for Enhancing Perennial Culture Farming

J. Oniani-Academician Georgian Academy of Agricultural Sciences

Key words: soil, degraded, anthrophogenic, plantation, recommendation, system, technology, fertility,
wear, recovery, increase, regulation, seeded grass systems.

Abstract
    Based on the analysis of the sixty-yearlong field, vegetation, miniature, lysimetric and laboratory research
completely new theories for recovery, improvement and regulation of the degraded perennial culture soil are
developed:

1. Optimal depth of soil plantation is defined by: thickness of humus layers, their fertility, properties of
lower layers of soil and the characteristics of the root system arrangement of the perennial cultures;

2. With present-day technics and technologies and the characteristics of harvesting of the perennial
cultures, for the agricultural activities, anthrophogenic factor holds the leading role among the soil
formation factors;

3. The evaluation of the recommendations to be applied in the production should be based on crop
capacity, quality characteristics of the obtained product and changes in the soil characteristics;

4. Mellowing between the vineyard lanes at the depth of the plantation and cutting of the roots
sequentially from the lanes is carried out only when the soil densities are close to the critical limit and
the diameter of the most of the roots reach 15mm and above at the place of the cut;

5. Some varieties and cultures are preparing the soil not for themselves, but for other varieties and
cultures;

6. Regulation of soil fertility for the perennial cultures is carried out successfully by the rational use of
the seeded grass.
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meqanizacia da eleqtrifikacia

Mechanization and Electrification

ხორბლისათვის ნიადაგის ინტენსიური და მინიმალური დამუშავების
ტექნოლოგიების შედარებითი ეკონომიკური ანალიზი

ოთარ ქარჩავა-ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
მამუკა ბენაშვილი-ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
შოთა ცუკოშვილი-მაგისტრანტი.

საკვანძო სიტყვები: მინიტილი, ნოუტილი, ტექნოლოგია, ეკონომიკა.

რეფერატი:

ნაშრომში დასაბუთებულია ხორბლის წარმოების მინიმალური ტექნოლოგიის (Mini-Till) ძირითადი
პრიორიტეტები ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით მათი ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე,
რამოდენიმე რეგიონში ჩატარებული ქრონომეტრაჟული დაკვირვებების მონაცემების მიხედვით. დედო–
ლისწყაროს, მარნეულის და ახალქალაქის რეგიონებში სადემონსტრაციო ნაკვეთბზე გავრცელებული იქნა
ხორბლისათვის ნიადაგის როგორც მინიმალური ასევე ინტენსიური დამუშავების ტექნოლოგიები, შედგე-
ნილი იქნა მათი ტექნოლოგიური ადაპტერები, გაანგარიშებულია ორივე ტექნოლოგიით ხორბლის
წარმოებისას ენერგეტიკული და ფულადი სახსრების საწარმოო დანახარჯები, ჩატარებულია მათი შედა–
რებითი ეკონომიკური ანალიზი. მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად არ
იცვლება. ამასთან, საგრძნობლად მცირდება ხვედრითი ენერგეტიკული და საწარმოო დანახარჯები,
ვეგეტაციის პერიოდი, ტრაქტორების მიერ ნიადაგის დატკეპნა და ეროზიული მოვლენები.

საქართველოში ტრადიციად მიღებული ნიადაგის `ტოტალური~ ხვნა (კონვენციური
მიწათმოქმედება) უარყოფითად მოქმედებს ნიადაგის ნაყოფიერებაზე, რადგან სახნავი ფენის
ხშირი გადაბრუნება და გაფხვიერება იწვევს მის დეგრადაციას, ჰუმუსის მინერალიზაციას,
ხოლო ფერდობის პირობებში ეროზიული პროცესების განვითარებას. აღნიშნული პრობლემის
გადაწყვეტის ერთ-ერთგზას წარმოაგენს ისეთიტექნოლოგიების დამუშავება, რომლებიც იძლევა
საშუალებას მოვახდინოთ ნიადაგის დაკარგული ნაყოფიერების აღდგენა, ამავდროულად გავ–
ზარდოთ მოსავლიანობა და შევამციროთ ენერგოდანახაჯები წარმოებული პროდუქციის ერთე–
ულზე.

ამჟამად, განვითარებული სოფლის მეურნეობის ქვეყნებში გამოიყენება ტექნოლოგიები,
რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ არა მარტო ქარისმიერი და წყლისმიერი ეროზიების შემცი–
რება, არამედ მიწის ეფექტური გამოყენება, ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა და ამაღლება,
მისი დაბინძურების ლიკვიდაცია და საერთოდ დარღვეული ეკოლოგიური წონასწორობის
აღდგენა.

ასეთი ტექნოლოგიის ერთ-ერთ კერძო სახეს წარმოადგენს ნიადაგის მინიმალური დამუშავე-
ბის ტექნოლოგია (Mini-till). იგი ითვალისწინებს: ღრმა ძირითადი დამუშავების შეცვლას მცირე
სიღრმეებზე დამუშავებით; სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდების გამო-
ყენებით ძირითადი, თესვისწინა, რიგთაშორისების დამუშავების რიცხვის შემცირებას; კომბი-
ნირებული აგრეგატების გამოყენების გზით რამდენიმე ტექნოლოგიური ოპერაციის შეერთებას;

საანეულო მინდვრების მექანიკური დამუშავების შეცვლას ქიმიური დამუშავებით;

მინდვრის მხოლოდ იმ ნაწილის დამუშავებას, სადაც ხდება ჩათესვა.
ასეთმა ტექნოლოგიებმა გლობალური მნიშვნელობა სწორედ მისი ეკოლოგიური და

ეკონომიკური მაღალეფექტურობის გამო შეიძინა. მათი გამოყენების შედეგად მნიშვნელოვნად
მცირდება ნიადაგის ეროზია, უმჯობესდება ნიადაგში მიკრობიოლოგიური პროცესები ვინაი–
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დან მისი ზედა 0-10 სმ ფენა წარმოადგენს ყველაზე აქტიურ ცოცხალ ფენას, სადაც ინტენ–
სიურად მიმდინარეობს მიკროორგანიზმების, ბაქტერიების, სოკოების და სხვათა გამრავლება
და ცხოველმყოფელობა, რომლებიც იქვევნ ნიადაგის ორგანული და მინერალური ნივთიე–
რებების მინერალიზაციის შემცირებას და ნიადაგში აზოტის, ფოსფორის, გოგირდის, კალი–
უმის და სხვა იონების წარმოქმნას. ამასთან ერთად ნიადაგში თავისუფლად მცხოვრები ბაქტე–
რიები ახდენენ ატმოსფეროს მოლეკულური აზოტის ფიქსაციას და ამ ელემენტით ნიადაგის
გამდიდრებას. რის შედეგადაც მაღლდება ნიადაგის ნაყოფიერება, იზრდება მოსავლიანობა,
მცირდება მოსავლის მიღებაზე გაწეული საწარმოო ხარჯები, რითაც იზრდება რენტაბელობა.

ნიადაგის მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგის (Mini-till) განხორციელებისთვის თავთა–
ვიანი მარცვლეულის წარმოების სამ ძირითად რეგიონში: კახეთში, დედოფლისწყაროს ტერი–
ტორიაზე ზურაბ თეთვაძის კუთვნილი ნაკვეთებიდან გამოყოფილი იქნა სადემონსტრაციოდ 2
ჰა მინი–მალური დამუშავების ტექნოლოგიის, ხოლო 2 ჰა ინტენსიური ტექნოლოგიის განხო–
რციელებისთვის; ქვემო ქართლში, მარნეულის ტერიტორიაზე შპს „ლომთაგორას“ კუთვნილი
ნაკვეთებიდან- 1 ჰა მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიის, ხოლო 3 ჰა ინტენსიური
ტექნოლოგიის განხორციელებისთვის; სამცხე-ჯავახეთში, ახალქალაქის ტერიტორიაზე- სერი–
ოჟა ეზოიანის კუთვნილი ნაკვეთებიდან 1 ჰა მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიის, ხოლო 1
ჰა ინტენსიური ტექნოლოგიის განხორციელებისთვის; აღნიშნულ სადემონსტრაციო ნაკვეთე–
ბისთვის ჩატარდა აგროქიმიური ანალიზი, მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგისთვის
განკუთვნილ ნაკვეთებს ჩაუტარდათ ჩიზელირება (ღრმად დამუშავება ბელტის გადაუბრუნე–
ბლად), ხოლო ინტენსიური ტექნოლოგიისთვის გათვალისწინებულ ნაკვეთებზე ღრმად ხვნა და
ანეულად დატოვება. შემდეგ, შესაბამის სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ჩატარდა ტექნოლოგიის
სახის მიხედვით გათვალისწინებული ტექნოლოგიური ოპერაციები.

ნიადაგის მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიით გათვალისწინებნული ოპერაციების ტექ–
ნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილ 1-ში

ხორბლის მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიით მოყვანის ტექნიკურ-ეკონომიკური
მაჩვენებელები

ცხრილი 1

ნიადაგის მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები
ტექნოლოგიური ოპერაციები ვადები ფულადი სახსრების დანახარჯები

ლარი/ჰა
ი/მ,ზ.

თეთვაძე
შპს

„ლომთაგო
რა

ი/მ
ს. ეზოიანი

ლ/ჰა მჯ/ჰა ლ/ჰა მჯ/ჰა ლ/ჰა მჯ/ჰა
1 ნაკვეთის ფრეზირება მოსწორებით

და მასთან ერთად მინიმალური
დამუ–შავების სათესით თესვა,
კომბინირე–ბული სასუქების შეტანა
და ფარცხვა

სექტე–
მბერი

583 825 489 796 570 832

2 Sesxureba Tovliseburi obis
winaaRmdeg

ნოემბე–
რი–დე–
კემბერი

90 60 95 64 95 62

3 herbicidebis Setana barty
bis
fazaSi

120 72 120 68 120 70

4 Sesxureba marcvlovanTa Jangis,
nacris da sxv. winaaRaaRmdeg

95 65 90 63 90 66

5 Sesxureba mavneblebis
winaaRmdeg

vegetac

iis per–
iodSi

95 67 90 69 90 65
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6 Cawolis sawinaaRmdego
saSualebebiT Sesxureba

აღერები
ს ფასაში

110 66 115 66 115 67

7 azotovani sasuqebis Setana yvavilო
ბის

fazaSi

117 86 117 88 117 90

8 მოსავლის აღება კომბაინით ივლისი 100 242 100 240 120 238

ჯამი 1310 1483 1216 1454 1317 1490

ნამჯის მუ-
ლჩად ქცევა

ნამჯის აღე-
ბა ბარდა-
ნებად

ნამჯის მუ-
ლჩად ქცევა

ნულოვან
ტექნოლოგი

აზე გადა-
სვლა შესა-
ძლებელია

ნულოვან
ტექნოლოგი
აზე გადას-

ვლა არ შეი-
ძლება

ნულოვან
ტექნოლოგი
აზე გადა-
სვლა შესა-
ძლებელია

ხორბლის ინტესიური ტექნოლოგიით გათვალისწინებნული ოპერაციების ტექნიკურ-
ეკონომიკური მაჩვენებელები მოცემულია ცხრილ 2-ში

ხორბლის ინტენსიური ტექნოლოგიით მოყვანის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებელები
ცხრილი 2

N

xorbali

ტრაქტ
ორის
simZl
avre
cZ

teqnol
ogiuri
manqana

xvedriTi-
sawarmoo
danaxarje-
bi lari/ha

(ზ.თეთვაძე)

ხvedriTi
sawarmoo

danaxarjebi
lari/ha

(ლომთაგორა)

ხvedriTi
sawarmoo

danaxarjebi

lari/ha (ს.
ეზოიანი)

1 dadiskva ori
mimarTulebiT 8-10
sm siRrmeze

100 diskoebi
ani
farcxi

102 114 106

2 mineraluri sasuqis
Setana 40-60 kg/ha
kaliumi; 40-60 kg/ha
fosfori

50 mineral
uri sas.
Semtani

197 190 202

3 xvna 20-22 sm
siRrmeze beltis
gadabrunebiT

150 5korpus
iani
guTani

110 120 100

4 kultivacia
farcxviT 6-8
smsiRrmeze

100 kultiva
tori +

kbilebi–
ani
farcxi

52 60 47

5 Tesviswina

dafarcxvaდა
მოსწორება

50 kbilebia

ni fa–
rcxi+
მომშანდა
კებელი

40 45 35

6 Tesva azotovani
sasuqebis SetaniT
(60-90 kg/ha)

100 კომბინირ
ებული
მარცვლე
ულის
სათესი

448 392 433
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7 Sesxureba
Tovliseburi obis
winaaRmdeg

50 Semsxure
beli

95 102 93

8 niadagis dafarc-xva
3-4 foTlis-fazaSi

50 kbilebia
ni
farcxi

25 24 24

9 herbicidebis Setana
bartyobis fazaSi

50 Semsxure
beli

120 112 124

1
0

Sesxureba marcv-
lovanTa Jangis,
nacris da sxv.
winaaR.

50 Semsxure
beli

90 87 95

1
1

Sesxureba mavne–
blebis winaaRmdeg
vegetaciis-periodSi

50 Semsxure
beli

110 112 110

1
2

Cawolis-sawinaa–
Rmdego saSualebe-
biT Sesxureba

50 Semsxure
beli

115 120 120

1
3

azotovani sasuqe–
bis Setana yvavi-

lობის fazaSi

50 sasuqebi
sSemtani

110 102 100

1
4

mosavlis aReba 177 kombainი 100 100 100

ჯამი 1714 1680 1689

ხორბლის ინტენსიური და მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიით მოყვანის შედარებითი
ეკონომიკური მახასითებლები მოცემულია 3 ცხრილში

ხორბლის ინტენსიური და მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგიით მოყვანის შედარებითი
ეკონომიკური მახასითებლები

ცხრილი 3

მაჩვენებელების დასახელება
ი/ მ ზ.

თეთვაძე
შპს

„ლომთაგორა“
ი/მ

ს.ეზოიანი

1 2 3 4 5
1 1 ჰა-ზე პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული

თანხა ინტენსიური ტექნოლოგიით, ლარი/ჰა
1714 1680 1689

2 1 ჰა-ზე პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული
თანხა მინიმალური ტექნოლოგიით, ლარი/ჰა

1310 1216 1390

3 1 ჰა-ზე პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული
ენერგია ინტენსიური ტექნოლოგიით მჯ/ჰა

1772 1787 1755

4 1 ჰა-ზე პროდუქციის მოყვანაზე დახარჯული
ენერგია მინიმალური ტექნოლოგიით მჯ/ჰა

1583 1524 1490

5 მოსავლიანობა ინტენსიური ტექნოლოგიით 5,0 4,9 5,0
6 მოსავლიანობა მინიმალური დამუშავების

ტექნოლოგიით
4,9 4,7 5,0

7 შემოსავლები 1 ჰა ფართობზე ინტენსიური
ტექნოლოგიით ლარი/ჰა

2250 2205 2250

8 შემოსავლები1 ჰა ფართობზე მინიმალური
დამუშავების ტექნოლოგიით ლარი/ჰა

2205 2115 2250

9 ამონაგები 1 ჰა ფართობზე, ინტენსიური
ტექნოლოგიით, ლარი/ჰა

536 525 561
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10 ამონაგები 1 ჰა ფართობზე, მინიმალური
დამუშავების ტექნოლოგიით, ლარი/ჰა

895 899 860

11 ეკონომიკური ეფექტი ნიადაგის მინიმალური
დამუშავების ტექნოლოგიის გამოყენების
შემთხვევაში ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან
შედარე ბით 1 ჰა-ზე ლარი/ჰა

359 464 299

12 დახარჯული ენერგიის ეკონომია 1 ჰა-ზე მჯ/ჰა 189 263 265
13 ვეგეტაციური ვადის წინსწრება დღეებში 25 27 20
14 ტრაქტორის გავლის რაოდენობა ინტენსიური

ტექნოლოგიის გამოყენებისას
14 14 14

15 ტრაქტორის გავლის რაოდენობა მინიმალუ-
რი დმუშავების ტექნოლოგიის გამოყენებისას

8 8 8

16 ერთი ცალი მინიმალური დამუშავების სათე-
სის გამოყენებით მიღებული წლიური ეკონო-
მიკური ეფექტი, საშუალოდ ლარებში, როცა
სათესის წლიური დატვირთვა შეადგენს 200
საათს.

36800 ლარი/წელი

17 სათესის ყიდვისთვის კაპიტალდაბანდების
ამოგების ვადა, წელი.(როცა ევროპულო წარ-
მოების მინიტილის 1 ცალი სათესის ღირებუ-
ლება არის 48300 ლარი)

1.31 წელი

როგორ ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან ჩანს, გარე საწარმოო პირობების გათვალი–
სწინებით ხორბლის წარმოების მინიმალურ ტექნოლოგიას ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედა–
რებით გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

 25-30 %-ით მცირდება ხვედრითი ფულადი საწარმოო დანახარჯები;
 15-20 %-ით მცირდება ხვედრითი ენერგეტიკული დანახარჯები;
 დაახლოებით ერთნაირი მოსავალი მიიღება ორთავე ტექნოლოგიის გამოყენების შე–

მთხვევაში;
 ეკონომიკური ეფექტი ერთ ჰექტარზე მინიმალური დამუშავების შემთხვევაში საშუა–

ლოდ იზრდება 374 ლარით, ინტენსიური ტექნოლოგიის გამოყენებასთან შედარებით;
 ვეგეტაციის ვადის წინსწრება მინიმალური ტექნოლოგიის გამოყენების შემთხვევაში

ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით შეადგენს საშუალოდ 24 დღეს, რაც განსა–
კუთრებით მნიშვნელოვანია სამთო პირობებში, ვინაიდან იქ ვეგეტაციის პერიოდი
საგრძნობლად მცირეა;

 ტრაქტორების გავლების რაოდენობა მინიმალური ტექნოლოგიის გამოყენებისას 6 გავ–
ლით ნაკლებია ინტენსიური ტექნოლოგიიის გამოყენებასთან შედარებით, რაც ნიშნავს,
რომ ნიადაგის დატკეპნა საგრძნობალდ მცირდება;

 ვინაიდან თესვა წარმოებს ნიადაგის ფრეზირებასთან ერთად საგრძნობლად მცირდება
ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის დაკარგვა წყლისმიერი და ქარისმიერ ეროზიული მო–
ვლენების მიზეზით;

 დამატებითი კაპიტალდაბანდების ამოგების ვადა მინიმალური დამუშავების ევროპული
სათესის შეძენაზე, როცა სათესის წლიური დატვირთვა ნორმატიულია, ე.ი. 200 საათის
ფარგლებშია, შეადგენს 1,3-1,5 წელს.
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Comparative economic analysis of wheat production by minimum tillageand
intensive technologies
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Shota Tsukoshvili–ph.D.student.
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Abstract

The article establishes the basic priorities for minimum tillage wheat production compared
intensyvnoy technologies on the basis of economic analysis conducted by the chronometry of observations in
different regions wheat production. In Dedoplistskaro, Marneuli and Akhalkalaki districts selected
demonstration plots in these areas raspostranen technology minimum tillage and intensyvnoy technologies.
Comparative economic analysis of the production process adapters’wheat for minimum tillage have been
drawn up and intensyvnoy technology, calculated the energy and production costs for the production of grain
and manufactured.

The results show that the yield is not significantly changed. Specific energy and maintenance costs
are significantly reduced, also reduced the period of vegetation, compaction and erosion.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

В РЕАЛИЗАЦИИ   НОРМАТИВНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

БЕЖАН БАСИЛАШВИЛИ-д.т.н., проф,
ИГОРЬ ЛАГВИЛАВА-акад. док
РЕВАЗ ХАЖОМИЯ-акад. докт.

Ключевые слова: технологический процесс, комплексная механизация, инженерное обеспечение,
производительность агрегата, расходы.

РЕФЕРАТ
      Предметом статьи  является необходимое инженерное обеспечение сельскохозяйственных процессов,
выполняемых механизированными способами, а тематика работы основывается на  повышении эффективности
применения технических средств и внедрения полноценной комплексной механизации производства
сельскохозяйственных продуктов. Для решения этих вопросов  следует  исследовать и проанализоровать все
вопросы, связанные с их эксплуатацией как по призводственной,  так и  по техническим направлениям. Для
этого необходимо  реализовать максимальные показатели машинно-тракторных агрегатов, соответствующие  их
эксплуатационным свойствам как по техническим, так и по нормативными возможностям, что предусматривает
применение машинно-тракторных агрегатов с минимальными эксплуатационными расходами и   высокими
производительностями. Эти показатели зависият от многих разных факторов  (комплектование и состав
агрегата, его управление  как в рабочем, так и в транспортном режимах и т.д.) [1, 4].
    Выполнение в соответствии с агротехническими требованиями сельскохозяйственных механизированных
технологических процессов предусмотривает необходимое соблюдение тех отдельных параметров, которые
определяют основные технико-экономические показатели процесса. Процесс установления и внедрения
прогрессивных форм выработки или срок работы, а также норм горючего, обслуживания техники и т.д.,
представляет процесс нормирования, который значительно зависит от проффесионального управления и
выполнения как под инженерным обеспечением, так и под  агротехническим надзором.
    В соответствии с поставленными   в статье  вопросами, на примере инженерного овеспечения конкрктного
технологического процесса, разаботаны основные вопросы для его полноценного выполнения:1) Технические
средства и агротехнические требования на посев зерновых; 2) Суточный и часовой темп работы; 3) Состав
посевных звеньев; 4) Расчет потребности в механизированных загрузчиках сеялок; 5) Материально-техническое
обеспечение посевных технологических комплексов.
      Разработанные  в статье  вопросы и полученные результаты успешно могут  использоваться инженерами  и
техническим персоналом  сельско-хозяйственного производства по уходу зерновых колосовых.
     Заключение: Проффесиональное инженерное обеспечение сельскохозяйственных технологических просессов
является определяющим фактором для получения конечных положительных результатов, соответствующих
нормативным параметрам.

Основная часть: Сельскохозяйственный механизированный технологический процес
представляет собой  воздействие  на разработку или переработку  данного материала с целью
изменения его свойств в нужном направлении. А конкретный технологический процесс
характеризуется определенныи показателями: 1) качественный (глубина обработки почвы, норма
высева семьян, высота среза растения и т.д.), 2) энергетический (расходы механической энергии) и
экономический (производительность, расходы труда и средств) [2, 4].
    Обьем  той работы (га, т, ткм/час, смена или сутки), который в данных условиях данным средством
(агрегат, машина, рабочая сила) выполняется за единицу времени с сохранением качественными
показателями, представляет норму выработки, выполнение которой обеспечивает получение
нормативного результата (га/ч, кг/ч, т/га и т.д.). В данных условиях производства расход времени на
единицу обьема работы или  производимой продукции, представляет норму времени выполнения
данной работы или производства продукции.
    Установлено, что, чем выше уровень механизации, тем больше зависимость производительности
труда, обьема и  качества производимой продукции от использования техники. Таким образом,
полноценный и професиональный инженерно-технический  надзор и  обслуживание представляет
гарантию получения конечных положительных результатов.
    Значение и сущность  инженерно-технического обеспечения сельскохозяйственных технологиче-
ских процессов целесообразно рассмотривать на примере конкретного процесса.
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    Для Грузии, одной из значительных и стратегических культур  является озимая пшеница, для
производства которой почти  полностью внедрена комплексная механизация. При этом, следуя за
техническим прогрессом, необходим его систематический инженерный надзор и усовершенствование.
    Для производства высококачественной озимой пшеницы по природно-климатическим условиям
одним из регионов Грузии являтся восточная ее часть, в частности - регион Кахетия. В статье
рассмотрены возможности и обязательства выбранного модельным обьектом Чалаубанского сервис-
центра   сельскохозяйственной техники Дедофлисцкаройского района. Обязательство обьекта
предусмотривает посев озимой пшеницы на 500 га площади в 4...6 суточном периоде, установленного
для данного региона оптимальным агротехническим периодом.
    Средняя площадь выделенных для посева участков Fср = 50 га, средняя длина гона L =700 м. По
механическому составу почва соответствует  среднему типу. Средняя дальность полей от сервис-
центра – 4 км.
    Требуется в  лучшие агротехнические сроки организовать процесс посева зерновых технлогическим
комплексом с полным инженерным обеспечением.

Технические средства и агротехнические требования на посев зерновых:

На современном этапе большинство сервис-центров Грузии обеспечены тракторами разного
класса и разной мощности с соответствующими сельскохозяйственными машинами. Внизу приведены
некоторые из них, примененных в модельном  обьекте с указанием марки, мощности двигателя ((Nдв,
квт)  и часовым расходом топлива (Gч, кг/ч).

Колесные тракторы:  Nдв                      Gч1) John  Deere – 6930  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110,3         27,7
2) CLAAS  ARION  430  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     84,6          21,2

    3) Zetor  Proxima Power 120 . . . . . . . . . . . . . .     81           21,4
    4) Belarus 826  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60         13,74

Гусеничные тракторы:
    1) ДТ – 75M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70           16,7
        2) NEV HOLAND – 4060  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44,13          11

         В модельном сeрвисном обьекте для посева зерновых, в частности - озимой пшеницы, есть
возможности составления и комплектования посевных агрегатов следующего вида (посевная машина
СЗ - 3,6): 1) John  Deere  6930   +  4 СЗ-3,6 ;   2)  CLAAS  ARION 430  +  4 СЗ-3,6;
          3) Zetor  Proxima Power 120  + 2 СЗ-3,6;  4) Belarus 826  + СЗ-3,6;
           5) ДТ – 75M  + 2 СЗ-3,6;    6)  NEV HOLAND – 4060  + СЗ-3,6.

Часовая производительность этих агрегатов (Wч, га/ч) при рабочей скорости
1...2 м/сек (8...12 км/ч)  изменяется  в пределах Wч = 2,5...14,7 га/ч, а для каждого из них составляет [3,
7]:                            Wч1 = Wч2 = 9,8...14,7 га/ч; Wч3 = Wч5 =4,9...7,35 га/ч;

Wч4 = Wч6 = 2,5...3,7 га/ч.
        Суточные производитеьности составляют (1 смена, 8 ч):

Wсут1 = Wсут2 = 78,4...117,6 га/сут; Wсут3 = Wсут5 = 39,2..58,8 га/сут;
Wсут4 = Wсут6 = 20...29,6 га/сут.

    Агротехнический срок посева пшеницы 4...6 сут, норма посева  180...200 кг/га. Отклонение от
нормы высева не более ± 5 %,  неровномерность высева отдельных высевающих аппаратов   до ± 4
%. Глубина подсева 6...8 см, отклонение от средней глубины подсева  до ±1 см [3, 4].

Суточный и часовой темп работы:
     Суточный темп выполнения работы составляет:Tсут = F / DKa = 500 / 5 . 0,85 ≈ 118 га/сут,

где F = 500 общая площадь, подготовленная для посева, га;D = 5 - агротехнический срок посева, сут.;Ka = 0,85 – коэффициент, учитывающий погодные условия в период посева.
     Групповой часовой темп агрегатов определяется по выражению:Tч = Tсут / tсм . α = 118 / 8 . 1 ≈ 15 га/ч,

     где tсм = 8  нормативный срок рабочей смены, ч;α = 1 - коэффициент сменности.
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Состав посевных звеньев:
Для определения оптимального состава посевных звеньев необходимо в данных условиях

установить удельную   часовую производительность агрегата, приходящуюся на каждый киловатт
мощности двигателей энергетических средств, которая определяется формулой [2, 7]:

(Wч)уд = Wч / Nэф E га/квт.ч,
     где Wч -  часовая производительность данного агрегата,  га/ч;Nэф – эффективная мощность двигателя данного энергетического средства, квт; E – коэффициент использования мощности (E = 0,9).
      Удельные производительности по агрегатам составляют (га/квт.ч):

 (Wч)уд1 =0,1;   (Wч)уд.2 =0,14;  (Wч)уд.3 =0,07;  (Wч)уд.4 =0,054;  (Wч)уд.5 =0,045.
     По расчету видно, что в данных условиях для посева зерновых более эффективно применение
агрегатов CLAAS  ARION 430 +  4 СЗ-3,6 и Zetor  Proxima Power 120  + 2 СЗ-3,6.
Соответственно,  технологический  комплекс  формируется  со следующим составом:

1) CLAAS  ARION 430  +  4 СЗ-3,6;
2) Zetor  Proxima Power 120  + 2 СЗ-3,6.

Часовую производительность такого комплекса посева зерновых можно определить по формуле [4,7]:
(Wч)зв = ∑nji Wчi га / ч ,

     где   n - количество звеньев в комплексе;i – количество агрегатов i типа в j группе;  Wчi - часовая производительность i – го агрегата, га/ч:Wч1 = Wч2 = 12,2; Wч3= Wч5 = 6,12; Wч4  = 3,1 .
A Таким образом

 (Wч)зв = Wч2 + Wч3 = 12,2 + 6,12 = 18,32 га/ч.
     Сравнение агротехнических требовании и существующих технических возможностей показывает,
что опережение с нормой посева составляет 3,32 га.

Расчет потребности в механизированных загрузчиках сеялок.
Для обеспечения посевных агрегатов семенами организуют звено транспортировки и загрузки

сеялок. Потребность в загрузчиках сеялок рассчитывают в такой последовательности. Рабочий путь,
который пройдет сеялка в данных условиях, определяем из выражения [2, 6]:Lагр. = 104 Vmρ / Bq м,
     где V  = 0,453 - емкость семенного ящика, м3;m = 800 – обьемная масса семян, кг/м3;ρ = 0,9 – коэффициент заполнения емкости семенами;B = 3,6 – ширина захвата (рабочая) сеялки, м;q  = 200 - норма высева семян, кг/га.
Тогда Lагр. = 4530 м.

Пологая, что заправка будет организована с одной стороны поля, определим число рабочих ходов
агрегата в прямом и обратном направлениях загона от одной заправки сеялок до другой:

nх = Lагр / 2L = 4530  / 2.700 = 3,2.
Полученное значение nx округляется в меньшую сторону ввиду того,  что  заправка  будет

проводится  только на поворотной полосе   с одной стороны поля, т.е. принимаем nх= 3.
Рабочий путь агрегата между заправками:Lагр. = 2 . 700 . 3  = 4200 м.
Требуемое количество семян для заправки в одну сеялку находим по формуле:Q = Lагр. B q / 104  = 4200 . 3,6 . 200 / 10000 = 302,4 кг.
Число сеялок, которые может загрузить семенами один загрузчик, находим из соотношения:nз = Vз m ρ / Q  = 1,2 . 800 . 0,9 / 302,4 = 2,8 , т.е. nз ≈ 3,

где Vз = 1,2 – емкость загузчика, м3 (загузчик MTT – 12);
Материально-техническое обеспечение работы технологического комплекса

                                                             посева пшеницы

Материально-техничесое обеспечение работы звеньев посева пшеницы, а также их надежного и
беспрепятственного функционирования обеспечивают соответствующие сервис-центры с
соответству-ющим техническим обслуживанием и доставками на месте горюче-смазочных
материалов. Для этого он выделяет подвижной ремонтной мастерской и средство для заправки
нефтепродуктами [1, 5].
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Необходимое количество нефтепродуктов определяется по удельному расходу горючего,
приходящего на единицу работы [4, 6]:g = Gч Kт / Wч кг/га,

где Gч - часовой расход топлива при работе двигателя энергетического средства (трактора) на
номинальном режим, кг/ч;Kт – коэффициент, учитывающий неполную загрузку двигателя трактора при поворотах и
холостых ходах. В зависимости от рабочей ширины захвата посевного агрегата, значение этого
коэффициента при посеве составляет: для колесных тракторов - Kт = 0,62...0,92 , для гусеничных – Kт

= 0,69...0,93 [12, табл. 1.48].
Для примененных агрегатов часовой  (кг/ч) и удельный  (кг/га) расходы топлива составляют:

1) CLAAS  ARION 430  +  4 СЗ-3,6 : Gч = 21,2;                  2)  Zetor  Proxima Power 120  + 2 СЗ-3,6 : Gч = 22;
Таким образом, g1 = Gч Kт / Wч = 21,2 . 0,8 / 12,2 = 1,4 кг/га;g2 = Gч Kт / Wч = 22 . 0,8 / 6,12 = 2,9 ≈ 3 кг/га.

Cуммарный расход топлива: ∑g = 4,4 . 500 = 2200 кг.
По суммарным расходом топлива можно определить необходимое количество разных масел,

которое  установливается по процентным соотношениям с суммарным расходом топлива,  и средние
их значении составляют [5]: масло автотракторное – 2,0 % от общего расхода топлива, что составляет
44   кг;  масло дизельное – 5,0 %, что составляет  110 кг; консистентные смазки – 0,6 %, что составляет
13,2 кг; трансмиссионое масло – 1,3 % , что составляет  28 кг; бензин для пусковых двигателей – 1,0
%, что составляет  22 кг.
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Abstract

        Practical experience of the world's agricultural production indicates that to increase and maintaining in the industry
of level of mechanization is necessary the full realization of the modern achievements of science and technology that
improve the production operation of the machine and tractor units.
        In connection with the increased role of machines in agricultural production and the complication of the tasks
facing the rural engineering service it is becoming increasingly clear that further progress in the organization of
production would only be achieved on the basis of comprehensive application by engineering and technical personnel of
agricultural departments successes of modern science. Is considered as an anachronism the consideration of problems
machines application, in that is ignored currently occurring in the branches of agricultural production the scientific and
technical progress, aimed primarily on improvement of organization of production and its management methods.
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sasoflo-sameurneo teqnikis Senaxva-daculobis
mniSvneloba misi gamoyenebis saerTo

servisul sistemaSi

beJan basilaSvili-teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori,

igor lagvilava-akademiuri doqtori,

revaz xaJomia- akademiuri doqtori.

sakvanZo sityvebi: agresiuli garemo, korozia, konservacia, samanqano ezo.

referati

     sasoflo-sameurneo teqnikis eqspluataciis damaxasiaTebel Taviseburebas manqanebis
gamoyenebis sezonuroba, maTze atmosferuli faqtorebis da agresiuli garemos (sasuqebi,
Sxamqimikatebi da a.S.) zemoqmedeba warmoadgens. sasoflo-sameurneo manqanebis umetesoba ga-
moiyeneba wlis 10...15 –dan 55...60 dRemde, xolo danarCeni dro ar muSaoben da eqvemde-
barebian Senaxvas.  teqnikis sworad Senaxvas gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. igi sa-
Sualebas iZleva SevamciroT atmosferuli naleqebisa da agresiuli garemo-nivTierebebis
damazianebeli zemoqmedeba da gavzardoT manqanebis momsaxurebis vada.
     sasoflo-sameurneo teqnikis Senaxva-daculobis sakiTxi ZiriTadad  Seicavs misi Sena-
xvis saxeebs da meTodebs, aseve samanqano ezosa da manqanebis mosaTavsebeli baqnebis  Ziri-
Tad elementebs.

Sesavali. sasoflo-sameurneo teqnikis xangrZlivi Senaxvisas misi kvanZebisa da
detalebis zedapirze atmosferuli garemos zemoqmedebiT viTardeba JangviTi pro-
cesebi da koroziuli movlenebi. koroziis Sedegad ki icvleba detalebis zomebi
da masalis xarisxi. manqanebis sakuTari masa iwvevs struqturuli mdgomareobis
cvlilebas da narCen deformacias.
     sasoflo-sameurneo manqanaTa detalebis korozia sxvadasxva saxisaa. liTonis
zedapiris an moculobis dazianebis xasiaTis mixedviT ganasxvaveben mTlian, adgi-
lobriv da amorCeviT korozias. mTliani korozia SedarebiT naklebad saSiSia,
vinaidan am dros masala umniSvnelod kargavs Tavis samuSao Tvisebebs. adgilo-
brivi koroziebi detalebis zedapirebis calkeuli ubnebis dazianebiT xasiaTdeba
da mTlian koroziaze gacilebiT ufro saSiSia. amorCeviTi korozia specifikuri
xasiaTisaa. am saxis korozias ganicdian sxmulebi, romlebic ramodenime  struqtu-
rul erTeuls Seicaven.
     muSaobisa da Senaxvis dros sasoflo-sameurneo manqanebze moqmedeben atmo-
sfero, niadagi, Sxamqimikatebi, organuli da mineraluri sasuqebi. magaliTad,
mcenareTa dacvisa da Txevadi sasuqebis Semtan manqanebze zemoqmedebs siTxieri da
atmosferuli korozia. niadagdammuSavebeli manqanebi ganicdian abraziul da
koro-ziul cveTas. amasTan, liTonis danakargebi miwaTmoqmedebaSi gamoyenebuli
liTonis aqtiuri nawilis saerTo raodenobidan weliwadSi Seadgens 1,2...1,4 % -s.
      niadagobrivma koroziam SeiZleba imoqmedos manqanebis arasamuSao periodSic,
Tu samuSao organoebi da sxva detalebi ar aris gawmendili miwisa da narCenebisa-
gan an inaxeba miwaze. vinaidan sasoflo-sameurneo agregatebis Senaxvis xan-
grZlivoba ramodenimejer aRemateba maTi gamoyenebis periods, liTonebis koro-
ziuli dazianeba, gansakuTrebiT Tu ar aris daculi konservaciis wesebi, SeiZleba
iyos ufro meti, vidre muSaobis periodSi.
      agresiuli garemos (mineraluri da organuli sasuqebi, Sxamqimikatebi, miwa)
arsebobis SemTxvevaSi sasoflo-sameurneo manqanebis calkeuli detalebis
atmosfe-ruli korozia SeiZleba 10–jer da metad gaizardos. manqanebis gasu-
fTavebis Semdeg datovebuli Ddanagvianebis narCenebiM tenis arsebobis SemTxvevaSi
warmoadgens qimiurad aqtiurs da aCqarebs koroziis process.

guTnebis, saTesebis, kultivatorebis da sxva sasoflo-sameurneo manqanebis
muSa organoebis daukonservirebeli nawilebi Senaxvis periodSi Jangdeba da ifa-
reba JangiT. Ddetalebze arsebuli danagvianeba zrdis korozias, vinaidan tenTan
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erTad igi qmnis aqtiur eleqtroqimiur garemos, romelic iwvevs koroziis intensi-
ur process.
      sasoflo-sameurneo manqanebis sworad Senaxvas gansakuTrebuli mniSvneloba
aqvs. igi saSualebas iZleva SevamciroT atmosferuli naleqebisa da agresiuli ga-
remo-nivTierebebis damazianebeli zemoqmedeba da gavzardoT manqanebis momsaxure-
bis vada, SevamciroT danaxarjebi teqnikur momsaxurebasa da remontze, rac uzrun-
velyofs manqanebis mwarmoeblobis gazrdas da maT umtyuno muSaobas.

ZiriTadi nawili.
sasoflo-sameurneo teqnikis Senaxvis organizacia Seicavs iseTi sakiTxebis da-

muSavebas, rogoricaa Senaxvis sawarmoo bazis Seqmna da srulyofa, samanqano ezo-
ebis specializebuli samsaxurebis Seqmna, teqnologiuri mowyobilobebiT da sako-
nservacio masalebiT uzrunvelyofa, agreTve samanqano ezoebSi Sromis orga-
nizaciisa da anazRaurebis progresiuli formebis danergva.
      sasoflo-sameurneo teqnikis Senaxvis sam saxeobas ganasxvaveben: cvlebsSoris
Senaxva, mokledroiT Senaxva da xangrZlivad Senxva. cvlebsSoris Senaxvaze aye-
neben teqnikas, romelTa gamoyenebis Sesveneba Seadgens 10 dRemde xangrZliobas.
mokle-xniT Senaxva–es aris ara samuSao periodi 10 dRidan 2 Tvemde, xolo xan-
grZlivi periodi Sedgens 2 Tveze meti periodiT Sesvenebas.
      cvlebsSoris da moklevadian Senaxvaze manqanebs ayeneben uSualod samuSaos
damTavrebis Semdeg, xolo xangrZliv Senaxvaze–ara ugvianes 10 dRisa samuSaoTa
damTavrebis momentidan. agresiul masalebTan kontaqtSi momuSave manqanebs Sena-
xvaze ayeneben samuSaos damTavrebisTanave.
     arsebobs Senaxvis sami ZiriTadi meTodi: daxuruli (garaJSi an sawyobSi), Ria
(Sesabamisad aRWurvil Ria baqnebze) da kombinirebuli, rodesac erTdroulad
gamoyenebulia daxuruli da Ria meTodebi.
     Senaxvis ukeTesi meTodia daxuruli meTodi (Tumca igi ufro Zviria). am dros
manqanebs, saamwyobo kvanZebs da detalebs aTavseben avtogaraJebSi, fardulebSi,
sawyobebSi, specialur an Sesabamis nagebobebSi, sadac isini naklebad ganicdian
klimatur da atmosferul zemoqmedebebs. Ddaxurul SenobaSi ZiriTadad unda Sevi-
naxoT marcvlis sawmendi manqanebi, herbicidebisa da Sxamqimikatebis Semtani manqa-
nebi, mosavlis amRebi rTuli kombainebi da sxva manqanebi, romelTa Ria baqnebze
Senaxva saWiroebs did SromiT xarjebs.
     sasoflo-sameurneo manqanebi unda inaxebodes firmis (meurneobis) calke mow-
yobil da aRWurvil teritoriaze–samanqano ezoSi. samanqano ezo warmoadgens  meu-
rneobis centraluri karmidamos saremonto-samomsaxureo bazis elements, sadac
xdeba teqnikis da masze moxsnili kvanZebis da detalebis Senaxvis organizeba,
atareben axali teqnikis awyobas  da Camowerili teqnikis daSlasa da defeqtacias,
samanqano-satraqtoro agregatebis dakompleqtebas da gamarTvas, martivi sasoflo-
sameurneo manqanebis remonts.
      dReisaTvis, umetes firmebsa da servis centrebSi manqanebs ZiriTadad
inaxaven myar iatakian Ria baqnebze an saxuravqveS, xolo calkeul detalebs,
saamwyobo kvanZebs da agregatebs, romlebic swrafad ziandeba atmosferuli
zemoqmedebisagan, xsnian manqanidan da Sesabamisi momzadebis Semdeg abareben
sawyobSi.
      myar iatakiani Ria baqnis farTobi SeiZleba ganisazRvros formuliT:

  1 2 3
δF 1 1 K F F F ,

100
      
 

saS

sadac F1  aris Ria baqanze manqanebis saerTo raodenobis ganTavsebisaTvis
     saWiro farTobi maTi gabarituli zomebis GaTvaliswinebiT, m2;

δ - sarezervo farTobis procenti (rekomendebulia aviRoT  5 % -mde);

Kსაშ - im  zolebis  farTobebis  gamoyenebis   saSualo  koeficienti,
            romlebzedac ganTavsebulia manqanebi (aiReba 0,62...0,92);

F2 - manqanebis rigebs Soris gasavleli farTobi, m2;
F3 - gamwvanebis zolisa da Robis farTi, m2.

F1 sidide ganisazRvreba gamosaxulebidan:
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1
1

F ,


 
n

i i
i

lb
sadac li aris manqanis sigrZe, m;

        bi - manqanis sigane, m;
n – Senaxvaze dasayenebeli manqanebis raodenoba.

    Bbaqnis sigrZe, romelzedac unda ganTavsdnen Senaxvaze dasayenebeli manqanebi,
iangariSeba formuliT:

 δ1 1
100 ,

γ

   
 

iK F
S =

saS

sadac γ aris manqanebis dasayenebeli baqnis siganis da sigrZis Tanafardoba

(aiRe-ba 2 : 3).
     baqnis sigane B, romelic saWiroa manqanebis ganTavsebisaTvis, ganisazRvreba
gamosaxulebidan:

  1
δ1 1 K F

100B ,
S

   
 

saS

   manqanebis gansaTavsebeli zolebis raodenoba P ganisazRvreba formuliT:

 
Bp ,

m l a


saS

sadac lsaS aris Senaxvaze mdgomi manqanebis saSualo sigrZe, m;
– manqanebs Soris manZili, m (aiReba 0,7...1,0 m);

m – zolze  manqanebis  ganTavsebis  wesis  maCvenebeli  (erTrigiani
ganTavsebisas m = 1, orrigianisas m = 2):

n

i
i 1

l
l ,

n



saS

manqanebis rigebs Soris gasavlelis farTi iangariSeba formuliT:

   2F Sb P 1 b B + b P 1 ,     saS maqs saS

sadac bmaqs aris manqanis maqsimaluri sigane, m; bsaS–zolebs Soris gasavlelis
saSualo sigane, m:

1 2 3 P 1b b b bb ,
P 1

    


saS

sadac b1, b2, b3   arian   rigebTan   axlos   arsebuli   gasavleli
              zolebis  sigane, m;

 -  agregatebis  zomebis  da   maTi    moxvevis    radiusebis

             gamTvaliswinebeli koeficienti  2 2,5   
B   baqnis zomebis gansazRvrisas bsaS –s mniSvnelobas Rebuloben 8...10 m–s tols,

Semdeg ki azusteben manqanebis zomebisa da mocemul zolze maTi moxvevis
radiusis mixedviT.

SemoRobvisa da gamwvanebis zolisgan dakavebul farTobs angariSoben
formuliT:
F3 = 2C [S + bmaqs.+ 2C + B + bsaS (P + 1)],
sadac C aris SemoRobvisa da gamwvanebisaTvis gankuTvnili zolis sigane, (C = 2...4
m).
      manqanebis mosaTavsebeli baqnis saerTo sigrZes sazRvraven gamosaxulebidan:
L = S + bmaqs+2C ,
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xolo misi sigane
M = F /L
      daskvna: sasoflo-sameurneo teqnikis gamoyenebis saerTo servisuli uzru-
nvelyofis   erT-erT   mniSvnelovan  faqtors   misi   standartul moTxovnebTan
Sesabamisi Senaxva-daculoba warmoadgens, romlis drosac miRweulia iseTi pi-
robebi, rodesac manqanebi da agregatebi ar ganicdiss mavne agresiuli garemosa
da atmosferuli movlenebis zegavlenas.
     statiaSi mocemulia sasoflo-sameurneo teqnikis Senaxva-daculobis ZiriTadi
sakiTxebi, ganxilulia misi Senaxvis saxeebi da meTodebi, gansazRvrulia samanqano
ezosa da manqanebis mosaTavsebeli baqnebis ZiriTadi elementebi, romelTa mni-
Svnelobebi dgindeba konkretuli struqturis sawarmoo-teqnikuri monacemebis
mixe-dviT.

Senaxvis periodSi manqanebis teqnikuri momsaxurebis saSualebiT xorcieldeba
maTi saerTo mdgomareobis kontroli da marTva. kontrols da momsxurebas
eqvemde-barebian ZiriTadi kvanZebi da mTlianad manqanis is parametrebi, romlebic
srulyo-fil Senaxvas ganapirobeben.
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IMPORTANCE OF AGRICULTURAL MACHINERY MAINTENANCE IN ITS USAGE
COMMON SERVICE SYSTEM
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Key words: Aggressive environment, corrosion, conservation, machinery yard

Abstract:

      The characterizing feature of agricultural machinery represents the seasonality of its usagesasoflo-
sameurneo, impact on them of atmospheric factors aggressive environment (fertilizers, pesticide etc). The
majority of agricultural machinery are used annually from 10...15 up to 55...60 days, the remaining time they
are not operated and are subjected to storage. The proper storage of machinery has especial importance. It
gives the possibility to reduce destructive impact of atmospherical precipitates and aggressive environment-
substances and increase the service life of machinery.
          The issue of maintenance of agricultural machinery mainly includes modes and methods of its storage,
as well as basic elements of machinery yards and machinery arrangement platforms.
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sasoflo sameurneo kulturebis warmoebisaTvis saWiro teqnikis

nomenklaturisa da raodenobis gansazRvra

teqnologiuri procesebis energodanaxarjebis safuZvelze

elguja SafaqiZe–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

grigol Citaia–teqnikis akademiuri doqtori,
givi mosaSvili–teqnikis akademiuri doqtori;

roland jafariZe-teqnikis akademiuri doqtori;

referati

statiaSi mocemulia sasoflo-sameurneo kulturebis movla-moyvanis teqnologiuri proces–
ebisaTvis saWiro teqnikis nomenklaturisa da raodenobis gansazRvra mocemuli konkretuli farTobis,

farTobis daxris kuTxis, operaciis saxis, kulturis (erTwliani, mravalwliani) da sxva parametrebisa

da teqnologiuri procesebis energodanaxarjebis gaTvaliswinebiT. mocemulia sasoflo-sameurneo kultu-

rebis movla-moyvanisa da mosavlis aRebis operaciuli teqnologiebis Semadgeneli operaciebi da maTi

ciklebi, ganxilulia warmoebis maRali teqnologiebi,  SerCeulia traqtorebi simZlavris im diapazonSi,

romlebic meurneobriobis Tanamedrove xerxebs Seesabameba da gaangariSebulia maTi etalonur traqtorze

gadamyvani koeficientebi.

sakvanZo sityvebi: savargulis farTobi, teqnologia, traqtori, energodanaxarjebi, sawvavis

xarji, weviTi winaRoba, mwarmoebluroba.

saqarTvelos sasoflo-sameurneo warmoebis upirvelesi amocanaa uzrunve-
lyos mosaxleobis moTxovnileba kvebis produqtebiT, xolo warmoeba-nedleuliT.
saqarTveloSi TiToeul sul macxovrebelze modis 0,15–0,16 ha saxnavi, rac sakma-
risi ar aris mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofisaTvis. amitom, didi yuradReba
unda mieqces mosavlianobis zrdas, romelic miiRweva uxvmosavliani jiSebisa da
axali, Tanamedrove manqanuri teqnologiebis danergviT.

saqarTvelo mTagoriani qveyanaa. mTis masivebs teritoriis 92% ukavia.
samTo miwaTmoqmedebis pirobebSi SezRudulia savargulis nakveTis zomebi. ferme-
ruli meurneobebis jamuri farTi Seadgens daaxloebiT 958000 ha-s. aqedan 5-ha-mde
farTis fermeruli meurneobebis saerTo farTobi Seadgens 609000 ha-s, anu mTliani
farTobis 63.5%-s; 5-dan 10 ha-mde meurneobebis saerTo farTia 49000 ha (5,12%), 10-dan
50- ha-mde farTisa ki 49000 ha-s (7,3%); 50 ha-s zeviT ki - 251000 ha (26,2%). analogiuri
mdgomareobaa naklebad mTian raionebSic. Aase magaliTad,  martvilis raionSi 8558
ha-dan 0-dan 5 ha-mde nakveTebs ukavia 6889 ha (80,5%), 5-dan 10 ha-mde 94 ha (1,2%), 10-
dan 50 ha-mde 45 ha (0,5%) da 50 ha-dan zeviT 153 ha (17,8%). baRdaTis raionis
analogiuri maCveneblebia 5288 ha (100%), 4776 ha (90,3%), 82 ha (1,5%), 366 ha (7%) da 64
ha (1,2%). rogorc vxedavT savargulebis ZiriTadi raodenoba modis 0-dan 5 ha-mde
farTobis nakveTebze.

saqarTvelos statistikis departamentis 2005 wlis monacemebiT privati-
zebuli iyo saxnavi farTobis daaxloebiT 55%, (privatizebuli farTobis 10%
gadaeca miwis mflobelebs), maT Soris 0,5 ha-mde nakveTebi 54%,  0,5-1,5 ha nakveTebi
32%, 1,5-5,0 ha nakveTebi 4%, 5,0 ha da meti farTobis nakveTebi 10%. es nakveTebi
dayofilia mijnebiTa da misasvleli gzebiT, rac amcirebs dasamuSavebel farTobs
da arTulebs teqnikis gamoyenebas.

saTanado kvlevebiT damtkicebulia, rom sasoflo-sameurneo kulturebis
movla-moyvanisaTvis farTobis erTeulze dayvanili danaxarjebi minimaluria,
roca 0,5 ha-mde farTobze energetikul wyarod gamoiyeneba motobloki, 0,5-1,5 ha-ze -
mcire simZlavris traqtori (20 kvt), 1,5-5,0 ha-ze -saSualo simZlavris traqtori (60
kvt), xolo 5 ha-ze zeviT - mZlavri traqtori (100 kvt). miuxedavad nakveTebis ase
mcire zomebisa, kerZo mflobelebis orientacia mimarTulia didi simZlavris tra-
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qtorebis SeZenaze. magaliTad, martvilis municipalitetSi 50kvt meti simZlavris
143 traqtoria, xolo naklebi simZlavris-72 traqtori; igive maCveneblebi baRdaTis
raionSi Seadgens 116 da 19. aRniSnuli mdgomareoba iwvevs isedac mcire nakveTebis
sasargeblo farTis Semcirebas mosabruni zolebis xarjze da produqciis Tvi-
TRirebulebis zrdas gazrdili sawvavis xarjis gamo. amitom, adgilobrivi pro-
duqcia TiTqmis yovelTvis ufro Zviri jdeba importulze. aqve unda avRniSnoT,
rom nakveTebis mcire zomebi iwvevs kulturebis movla-moyvanis teqnologiebis
arasrulad Sesrulebas, xolo axali manqanuri teqnologiebis danergvas SeuZle-
bels xdis.

erTwliani kulturebis movla-moyvanisa da aRebis teqnologiebis Semadge-
neli operaciebi SeiZleba davyoT sam ZiriTad ciklad: a) niadagis Tesviswina da-
muSaveba da Tesva, b) mcenareTa movla da rigTaSorisebis damuSaveba, g) mosavlis
aReba da transportireba. es ciklebi calkeuli kulturebis mixedviT TiTqmis ar
gansxvavdebian erTmaneTisagan, magram, gansxvaveba SesamCnevi xdeba sxvadasxva inte-
nsivobis teqnologiebis gamoyenebis dros. cnobilia, rom sasoflo-sameurneo kul-
turebis movla-moyvanisa da aRebis teqnologiebi sam ZiriTad kategoriad iyofa:
normaluri, intensiuri da maRali teqnologiebi, rac aisaxeba Sesrulebuli ope-
raciebis saxeebsa da raodenobaSi. niadagis Tesviswina damuSavebisa da Tesvis ci-
klis daniSnulebaa niadagis momzadeba Teslis misaRebad da Teslis moTavseba
ganviTarebisaTvis optimalur garemoSi. am mizniT xdeba nidagis meqanikuri damu-
Saveba, gamdidreba organuli da mineraluri sasuqebiT,  Tesva da motkepna. imis
mixedviT, Tu rogoria meurnis (fermeris) finansuri mdgomareoba, SeirCeva teqno-
logiis intensiurobis done.

normaluri teqnologiis dros ciklis operaciuli teqnologiebia: aoSva,
xvna, mineraluri sasuqebis Setana, dadiskva, dafarcxva, Tesva da naTesebis motke-
pna. intensiuri teqnologiis dros CamonaTvals emateba organo-mineraluri sasu-
qebis da kompostis momzadeba, Setana da niadagSi CakeTeba, wveTovani rwyva da
aRmonacenis dafarcxva.

marcvleulis warmoebis maRali teqnologia iTvaliswinebs manqanuri teqno-
logiuri procesebis iseT dagegmvas, romelic uzrunvelyofs ekologiurad da
biologiurad SesaZlo sufTa mosavlis miRebas Tanamedrove teqnikiTa da eroziis
sawinaaRmdego RonisZiebebis gaTvaliswinebiT. Tanamedrove ekonomikuri mdgomareo-
bidan gamomdinare saWiroa, rom maRali teqnologia SeirCes ise, rom produqciis
TviRirebuleba iyos minimaluri, maqsimaluri mosavlianobis dros. am problemis
warmatebiT gadaWra ki SesaZlebelia mxolod kombinirebuli manqanebis gamoyene-
biT.

movlis da rigTaSorisebis damuSavebis cikli iTvaliswinebs mcenareTa da-
cvas mavneblebisa da daavadebebisagan, sarevelebis mospobas da niadagis struqtu-
ris, wylisa da aeraciis reJimebis aRdgenas, meqanikuri damuSavebiT. am SemTxvevaSi,
rogorc normaluri, ise intensiuri da maRali teqnologiebi manqanuri Sesrule-
biT TiTqmis emTxveva erTmaneTs, amitom, yvela intensivobis teqnologiaSi gai-
Tvaliswineba intensiuri teqnologiis  manqanuri operaciebi.

mesame cikls warmoadgens mosavlis aRebis, transportirebisa da pirveladi
damuSavebis operaciebi. aq ukve gansxvavebaa amRebi manqanebis konstruqciasa da pi-
rveladi gadamuSavebis operaciebSi, kulturebis mixedviT, magram, ar icvleba te-
qnologiaTa intensiobis  Sesabamisad.

mravalwliani kulturebis movla-moyvanis teqnologia gamoricxavs opera-
ciebis Serwymas, amitom, ZiriTadad gamoiyeneba intensiuri teqnologia. mrava-
lwliani kulturebiT dakavebuli farTobi iyofa 3 jgufad: xexilis baRebi, venaxi
da Cai, romlis mixedviT xdeba intensiuri teqnologiis meqanizebuli samuSaoebis
Sesruleba; aqac intensiurobis mixedviT teqnologiis operaciebs Soris gansxva-
veba ar aris.

manqanuri  teqnologiiT Sesasrulebel samuSaoTa jamuri moculobis dasa-
dgenad SeviswavleT sasoflo-sameurneo savargulebis saerTo farTobebi admini-
straciul regionebSi Semavali raionebis doneze. aRmoCnda, rom raionebSi sava-
rgulebis umetesi nawilis farTobebi meryeobs erTidan xuT heqtramde zRvrebSi.
mTian raionebSi ufro meti farTobis nakveTebi TiTqmis saerTod ar gvxdeba.
danarCen raionebSi 5-dan 10 heqtramde  farTobis nakveTebis raodenoba mini-
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maluria, xolo  10-dan 20 da meti ha zomis nakveTebSi SeimCneva nakveTebis rao-
denobis zrdis tendencia. raionuli monacemebis safuZvelze Sedgenilia regi-
onaluri savargulebis danawileba nakveTebis farTis zomebisa da daraionebuli
kulturebis mixedviT, romelTa SejamebiT miRebulia maCveneblebi qveynis masSta-
biT.

magaliTad, kaxeTis regionis maCveneblebidan Cans, rom 0-dan 5 heqtramde zo-
mis nakveTebi saSualod 47,3% Seadgens. im raionebSi, sadac TavTavianebi mono-
kulturas warmoadgens, mniSvnelovnad maRalia 10-dan 20 da meti heqtris toli
farTobis nakveTebis wili da Seadgens: siRnaRis raionSi 79,2%, dedofliswyaros
raionSi 43,49%, sagarejos raionSi 45,25%, maSin rodesac imave regionis Telavis,
axmetisa da yvarlis raionebSi igive maCveneblebi Sesabamisad Seadgens 12, 18  da
21,23%. igive mdgomareobaa qveynis masStabiT, rac regionebSi; aRniSnulis analizi
gviCvenebs, rom erTwliani kulturebisa da saTibebisaTvis gamoyofili  savargu-
lebis saerTo farTobia 655,319 aTasi heqtari, aqedan 62,17% ukavia 0-dan 5 ha-mde
farTis nakveTebs, 5,31% - 5-dan 10 ha-mde,  5,26% - 10-dan 20 ha-mde,  27,26% 20 da meti
ha farTobis nakveTebs. saxnavi farTobis saerTo sidideze gavlenas axdens
saTibebiT dakavebuli farTobebi.

sasoflo-sameurneo kulturebis movla-moyvanisa da aRebis teqnologia Se-
dgeba mravali martivi teqnologiuri procesisagan, romelTa Sesruleba xasi-
aTdeba gansxvavebuli specifikiT da moiTxovs sxvadasxva saxis teqnikis gamo-
yenebas. Ees teqnikuri saSualebebi erTmaneTisagan gansxvavdeba traqtorebis
simZlavriT,Mmanqanis modebis ganiT, damuSavebis formiTa da siRrmiT, procesis
mimdinareobiT da Sesrulebuli operaciebis raodenobiT. magaliTad, xorblis
moyvanisa da aRebis teqnologia Seicavs ocamde sxvadasxva teqnologiur ope-
racias, romlebic mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan rogorc dani-
Snulebis, ise energoSemcvelobiTa da mwarmoeblurobiT. amitom, Sesrulebuli sa-
muSaoebis moculobebis pirdapiri dajameba ver mogvcems Sesrulebuli samuSaos
faqtiur moculobas da igi ar gamodgeba saWiro teqnikis rogorc nomenklaturis,
ise raodenobis dasadgenad. saWiro xdeba gamoviyenoT aTvlis iseTi sistema, rome-
lic organulad daakavSirebs am operaciebs erTmaneTTan. aseTi sistemaa eta-
lonuri heqtrebis sistema, romelic saSualebas gvaZlevs pirobiT etalonur he-
qtrebSi davadginoT samuSaoTa jamuri moculoba. am sistemaSi aTvlis sawyis we-
rtilad aRebulia etalonuri traqtoris mier normalur pirobebSi Sesrulebuli
pirobiTi etalonuri heqtari, romelic miRebulia meqanizebul samuSaoTa gazomvis
erTeulad. is warmoadgens samuSaoTa moculobas, romelic Seesabameba marTkuTxa
konfiguraciis 1 ha farTobis  nawveralis moxvnas 20-22 sm. siRreze Semdeg eta-
lonur pirobebSi: niadagis kuTri winaRoba–0,5 kg/sm2, tenianoba_20-22%, reliefi–
vake, saqcevis sigrZe - 800 m, simaRle zRvis donedan - 200 m-mde. masTan gadamyvani
koeficientebiT dakavSire-bulia calkeuli operaciebi da maTi Semsrulebeli
wevis saSualebebi. etalonur traqtorad adreul sistemebSi miRebuli iyo tra-
qtori ДТ-75. dRevandel pirobebSi, roca soflis meurneobis warmoebis meqani-
zaciaSi gamoiyeneba Cqarosnuli, mZlavri traqtorebi da amasTanave traqtoro-
mSeneblobis Tanamedrove tendenciebi, ZiriTadad iTvaliswinebs Tvliani traqto-
rebis warmoebas, traqtori ДТ-75 Tavisi meqanikuri maxasiaTeblebiT veRar ga-
modgeba etalonur erTeulad. garda amisa etalonur pirobebSi niadagis kuTri wi-
naRobis sidide–0,5 kg/sm2 aRebulia ruseTis pirobebisaTvis, rac saqarTvelos pi-
robebisaTvis dabali maCvenebelia. amitom, mis nacvlad unda aviRoT Ko=0,6 kg/sm2..

Tanamedrove sasoflo-sameurneo warmoebis meqanizaciisaTvis Sesabamisi
Tvliani etalonuri traqtoris dadgenisaTvis CavatareT saTanado gaangariSeba.

rogorc cnobilia, agregatis saaTuri mwarmoebluroba iangariSeba gamosa-
xulebiT:

   11,0T BVWs               (1)

sadac: B - aris agregatis konstruqciuli modebis gani, m;
V – agregatis gadaadgilebis siCqare, km/sT;

091, - guTnis konstruqciuli  modebis ganis gamoyenebis koeficienti;
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9,01   - buqsaobis koeficienti Tvliani traqtorebisaTvis etalonur

pirobebSi nawveralze muSaobisas;

 = 0,85 - drois gamoyenebis koeficienti.
agregatis modebis ganis gansazRvrisaTvis gamoviyenoT agregatis weviTi

winaRobis saangariSo formula niadagis xvnis operaciisaTvis:

GfaBkR 0   (kn)KK     (2)

sadac: k0 – aris niadagis  kuTri winaRoba da aiReba 60kn/m2-is
       toli;
a = 0,22 m – xvnis siRrme;
G = 30 kn – traqtoris gasaSualoebuli wona, kn;
f = 0,12 – nawveralze Tvliani traqtoris gorvis winaRobis

                          koeficienti.
aqedan:

;
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                (3)

traqtoris sasargeblo muSaobaze daxarjuli nominaluri simZlavre Nn
SeiZleba gamovsaxoT damokidebulebiT:

)1(
6.3

1
  RVNN ten  kvt

saidanac agregatis efeqturi simZlavre ganisazRvrebaFformuliT:

t
e

RVN


 )1(
6,3

1 
  kvt          (5)

sadac: R – aris agregatis wevis winaRoba,  kn;
V – agregatis moZraobis siCqare, km/sT;

t =0,72 – traqtoris margi qmedebis koeficienti.

me-5 gamosaxulebidan ganvsazRvroT R  da CavsvaT me-3 – Si,  miviRebT:
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me-6 gamosaxulebis pirvelSi CasmiTa da saTanado gardaqmnebiT miviRebT
mwarmoeblurobis saangariSo formulas Zravis nominaluri simZlavris mixedviT:
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saidanac ganvsazRvravT Zravis efeqtur simZlavres:
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1
36,0
1,0

36,0
sT

 kvt     (8)

 etalonuri traqtoris simZlavris saangariSod SevitanoT Semdegi

mniSvnelobebi: WsT=1,0 ha/sT; k0=60kn/m2; a=0,22m; =1,09;  1-=0,9; f=0,2; τ=0,85, t=0,7,
V=7 km/sT Cqarosnuli traqtorebisaTvis, G=30kn – traqtorebis gasaSualoebuli
wonaa (cxrilidan 2),  maSin:

1 60 0, 22 0,1 30 0, 2 7 0,9 56,54 15,0 71,54
0,36 1,09 0,7 0,85 0,36 0,7eN      

    
   

 kvt (9)
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Tu gaviTvaliwinebT moulodnel SemTxveviT winaaRmdegobebs, maSin
teqnologiuri simZlavre unda gavzardoT 20%-iT, miviRebT:

1, 2 71,54*1, 2 85,84et eN N     kvt  (10)

miRebuli Sedegebis mixedviT etalonur traqtorad SevirCieoT “CLAAS”-is
firmis Tvliani traqtori ARES-577 nominaluri simZlavriT Ne = 88 kvt, romlis
masaa Mt = 2770kg (wona Gt = 27,15kn)  da sawvavis xarji Gsaw =0,225kg/kvtsT, vinaidan
traqtoromSeneblobis Tanamedrove tendenciebi ZiriTadad iTvaliswinebs Tvliani
traqtorebis warmoebas.

SevarCioT traqtorebi simZlavris im diapazonSi, romlebic meurneo-briobis
Tanamedrove xerxebs Seesabameba da viangariSoT maTi etalonur traqtorze
gadamyvani koeficientebi. Sedegebi mocemulia cxrilSi 1.

fizikuri traqtorebis pirobiT etalonur traqtorebSi gadamyvani
koeficientebis mniSvnelobebi

cxrili 1.
traqtoris

marka
Zravis

simZlavre,
kvt

gadamyvani
koeficienti

traqtoris
masa, kg

energo-
Semcveloba,kv

t/t

tra1
klas

i
ATLES-936 184 2,091 3830 48 I
ATLES-926 167 1,898 3830 43,6 II
ARES-826 129 1,466 3060 35,8 III
ARES-577 88 1,00 2770 31,7 IV
ARES-547 66 0,750 2535 26 V

Б 922 65 9.739 4300 15,11 VI

Б 550 42 0,477 3770 11,14 VII

Б 310 24,6 0,280 1620 15,1 VIII

Т-25 18,39 0,209 1780 10,33 IX

motobloki 6,0 0,068 400 15

cnobilia, rom sasoflo-sameurneo kulturebis movla-moyvanisa da aRebis
teqnologiebi miRebuli mosavlis raodenobis mixedviT sam ZiriTad kategoriad
iyofa: normaluri, intensiuri da maRali teqnologiebi, rac aisaxeba
Sesrulebuli operaciebis saxeebsa da raodenobaSi, am mimarTebiT ganvixiloT
teqnologiuri procesebis pirveli cikli – niadagis Tesviswina damuSavebisa da
Tesvis cikli. danarCeni ciklebi mcenareTa movlis da regTaSorisebis
damuSavebis, mosavlis aRebis, transportirebisa da pirveladi damuSavebis
gaiangariSeba analogiurad.

niadagis Tesviswina damuSavebisa da Tesvis ciklis teqnologiis inten-
siurobis done SeirCeva meurnis finansuri mdgomareobis mixedviT; arCeven no-
rmalur, intensiur da maRal teqnologiebs. Nnormaluri teqnologiis dros
ciklis operaciul teqnologias eqneba Semdegi saxe:

                                                    cxrili 2.

# teqnologiuri
procesis

dasaxeleba

traq-
toris
masa,kg

traq
t.

simZ
lav-
rekvt

Mmanqanis
marka

Mmanq
anisM
masa,
kgM

Mmwar
mo-

Eblu
r-oba
Hha/sT

Eenerg.
xarji
Mmj/ha

1. nawveralis aoSva 4820 88 ЛДГ-10 2370 6,4 110
2. min.sasuqis dat-

virTva
4720 66 ПУ-06 380 85 3,9

3. min.sas. gadazidva
da mobneva

4720 66 ЬИУ-8б 2030 7,0 85

4. Nniadagis xvna
22sm siRrmeze

4820 88 ПН-5-40 800 1,0 454
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5. kultivacia
farcxviT

4720 66 КЗУ-6 ЗБС-
1, 6c

900 3.0 327

6. Teslis da
sasuqis
transpotireba

4720 66 2ПТС-4 1050 4,2 104,5

7. Tesva min. sas.
SetaniT da teqn.
LliandiT

4820 88 СЗ-3,6б, 3 1450 6 172,1

8. naTesis motkepna 4820 88 КЗК-60 834 6,0 76,5

cxril 2-Si mocemuli teqnologiebis Semadgeneli operaciebi sruldeba
sxvadasxva manqaniT, romlebic daagregatebulia sxvadasxva markis traqtorTan,
moqmedi agregatebis saeqspluatacio maxasiaTeblebi–mwarmoebluroba,  gadaadgi-
lebis siCqare, masa–mkveTrad gansxvavdeba erTmaneTisagan, amitom, fizikur he-
qtrebSi gamosaxuli  Sesrulebuli samuSaos moculoba ar gamodgeba agregatebis
efeqtianobis, Sesrulebuli samuSaos jamuri moculobis gansazRvrisaTvis da
teqnkis eqsploataciis ekonomiurobis Sesafaseblad. Cven gamoviyeneT Sesrulebu-
li samuSaos Sefasebis etalonuri heqtris sistema, romelic saSualebas gvaZlevs
gadamyvani koeficientebis daxmarebiT ganvsazRvroT sxvadasxva agregatebis mier
Sesrulebuli samuSaoebis Tanafardoba.

sasoflo-sameurneo kulturebis movla-moyvanisa da aRebis teqnologiuri
procesis efeqturoba fasdeba miRebuli mosavlis Rirebulebis fardobiT
procesis dros Sesrulebuli samuSaos jamur TviTRirebulebasTan romelic fa-
sdeba Sesrulebuli samuSaos moculobiT etalonur heqtrebSi. fulad erTe-
ulebSi gamosaxuli produqciisa da Sesrulebul samuSaoTa Rirebuleba pirdapir
kavSirSia bazris koniunqturasa da infliaciis maCvenebelTan, rac iwvevs efeqti-
urobis maCveneblis myisier cvalebadobas, rac yovel calkeul momentSi sxvada-
sxvaa, amitom, misi gamoyeneba saerTo teqnologiisa da calkeuli manqanuri opera-
ciebis Sedarebis dros miuRebelia. teqnologiuri procesis Sfasebisas da gada-
myvani koeficientebis saangariSod saWiroa SeirCes iseTi maxasiaTebeli, romelic
mudmivia da damokidebulia mxolod agregatis teqnikur-ekonomikur maxasiaTeble-
bze. aseT maxasiaTebels warmoadgens procesis SesrulebisaTvis saWiro energiis
xarji damuSavebuli farTis erTeulze, romelic iangariSeba gamosaxullebiT:

    ,mpsaw
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mmmmm

tw

tttt
e 














 neegN

T
Gem

T
Ge

W
KE ee


  ( 11)

K - servisis gamTvaliswinebeli koeficientia, K K = 1,1 ... 1,3 [3];
W – agregatis mwarmoebloba, ha/sT;
et, eman, – traqtorisa da  manqanis 1kg masis damzadebaze daxarjuli energiaa,

Sesabamisad tolia 120 da 104 mj/kg [2];
esaw, - gamoyenebuli sawvavis energoaRWurvilobaa da 10 mj/kg tolia [2];
em - muSebis  energetikuli eqvivalentia da traqtoristisaTvis 1,26 mj/kacsT-is

tolia
Gt, Gm – traqtorisa da manqanis masa, kg [2];

mant ,  –energiis danaxarjebis maCvenebelia traqtorisa da manqanis

amortizaciaze, Sesabamisad 15 da12%;

mant ,  - energiis danaxarjebis maCvenebelia traqtorisa da manqa-nis teqnikur

momsaxurebasa da remontze, Sesabamisad 17 da14%;
m – agregatSi manqanebis raodenobaa, [1];
Ttw Tmw. – traqtorisa da manqanis wliuri datvirTvaa, sT [2];
Ne – traqtoris nominaluri simZlavrea, kvt.;
ge – sawvavis Sewonili kuTri xarjia, kg/kvt.sT /3/;
nm – momsaxure personalis raodenobaa.
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cxrilSi mocemuli teqnologiuri operaciebisaTvis pirveli  formulis mi-
xedviT SevadgineT energetikuli danaxarjebis saangariSo sistema da ene-
rgodanaxarjebis gaangariSebis modeli.

gaangariSebis mixedviT gansazRvrulia niadagis Tesviswina damuSavebisa da
Tesvis operaciaTa energodanaxarjebis mniSvnelobebi. etalonuri traqtoriT
etalonuri heqtris Sesasruleblad saWiro energodanaxarjebia 404,9 megaj/ha.
teqnologiuri operaciebis Sesasruleblad saWiro energodanaxarjebis Sefardeba
etalonur energodanaxarjebTan, gvaZlevs  fizikuri heqtris etalonur heqtarSi
gadamyvan koeficients:

Kgad = Ei/Eet N             (12)

magaliTisaTvis, niadagis Tesviswina damuSavebisa da Tesvis operaciaTa
energodanaxarjebis mixedviT naangariSebi gadamyvani koeficientebis mniSvnelobebi
mocemulia me-3 cxrilSi.

Ggadamyvani koeficientebis saangariSo cxrili
cxrili 3.

# teqnologiuri
operaciebis dasaxeleba

NZr Ei Kgad

1. xvna 22-25 sm siRrmeze 88 454 1,21
2. xvna 20-22 sm siRrmeze 88 404,9 1,00
3. aoSva 66 110 0,27
4. mineraluri  sasuqis

datvirTva
66 3,9 0,01

5. mineraluri sasuqis
transportireba  da Setana

66 85 0,21

6. kultivacia farcxviT 66 327 0,81
7. Teslis da sas.

transportireba
66 104,5 0,26

8. TavTavianebis Tesva
satransporto liandis
datovebiT

66 162,4 0,40

9. naTesis motkepna 88 76,5 0,19

analogiurad iangariSeba fizikuri heqtrebis etalonurSi gadamyvani
Akoeficientebi. gadamyvani koeficientebisa da regionSi miwis savargulebis
fizikuri heqtrebis raodenobis mixedviT iangariSeba maTi etalonur heqtrebSi
gamosaxuli jamuri raodenoba.
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ORIGINAL CROPS BASED ON THE ENERGY CONSUMPTION OF THE PROCESS
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Abstract

The article deals with definition of necessary technical nomenclature and their number which is
necessary for growing agrarian cultures having in view its land area, angle of the land slope, type of
operation, type of culture–annual or perennial, and other parameters considering energy consumption of the
culture.

The article describes various technical operations and the cycles employed when gathering
agricultural crops. The tractors are selected according to their capacity, and coefficients for switching them to
a model one are calculated.

The work conducted which is depicted in hectares is not an effective parameter for calculating the
total volume of the work carried out, or for evaluation of its economic effectiveness. Instead, Etalonic System
of Hectare (etalonuri heqtris sistema) system of evaluation was applied through which it is possible to define
a correlation of work done by different aggregates.

The effectiveness of technological processes of growing and gathering agricultural crops is assessed
through correlation of value of collected crop with the total cost of work done. The cost of the product and of
the work is directly connected with market and inflation data. Therefore, when assessing technological
processes and calculating coefficients, it is important to chose such characteristic which is enduring and
depends on technical-economic features of the aggregate. This type of characteristic is the cost of energy
spent on fulfillment of the operation on per calculated land.

The same principle is applied when coefficients of changing ( or switch) Physical to Etalonic hectares
are calculated. Based on switching coefficients and number of physical hectares of arable lands in the region,
their summative amount depicted in etalon hectares are calculated.
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melioracia da irigacia

Melioration and Irrigation

strategiuli kulturebis mosavlis
saeqsperto potencialis gazrda rwyvis teqnologiis

optimizaciiT

vaxtang nanitaSvili- teqnikis mecnierebaTa kandidati, asocirebuli profesori,

sakvanZo sityvebi: sarwyavi teqnika, irigaciuli erozia, ekologiuri usafrTxo-
eba, dawvimeba.

რეფერატი:

naSromSi ganxilulia Caisa da citrusovani kulturebis morwyvis sakiTxi, rogorc
didmniSvnelovani RonisZieba, romelic iZleva maRali da xarisxiani mosavlis miRebis
garantias, orientirebuls saeqsporto produqciis gazrdaze.

mocemulia Caisa da citrusovani plantaciebis sarwyavi dasawvimi dana-dgarebis
konstruqciuli sqemebi, ZiriTadi kvanZebi da muSaobis principebi. agreTve maTi teqnikuri
parametrebi da morwyvis teqnologia.

saqarTveloSi meCaieobasa da mecitruseobas rogorc prioritrtul dargebs
qveynis meurneobis ganviTarebaSi gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs.

saqarTvelos niadagur-klimaturi pirobebi ganapirobebs sasoflo-sameurneo
kulturebis rwyvis aucileblobas, ara marto aRmosavleT raionebSi, romelic
arasakmarisi tenianobis zonaSia moqceuli, aramed dasavleTSic, sadac miuxedavad
atmosferuli naleqebis siWarbisa, maTi araTanabari ganawilebis gamo wlis ga-
nmavlobaSi, igrZnoba tenis deficiti. mcenaris vegetaciis periodSi, amitom, Caisa
da subtropikuli kulturebis morwyva sxva teqnologiur procesebTan erTad
iTvleba mniSvnelovan agroteqnikur RonisZiebad.

rwyvis teqnologiebidan Caisa da citrusovani kulturebisaTvis CvenSi far-
Tod gamoiyeneba dawvimebis stacionaluri sistemebi. magram, imis gamo, rom aseTi
sistemebi iTvleba kapitalur nagebobebad da maTTvis saWiroa didi raodenobiT
milsadeni, sxva deficituri masalebi da Sesabamisad didi kapitaluri dabandebebi,
momavalSi naklebad mizanSewonilia.

Caisa da citrusebis rwyvis ganxorcieleba ufro efeqturia poziciuri mo-
qmedebis dasawvimi danadgarebiT, romelTa gabaritebi saSualebas iZleva gamovi-
yenoT isini ise, rom mcenareTa rigTa Soris gadaadgileba moxdes maTi amoZirkvisa
da dazianebis gareSe.

ukanasknel wlebSi saqarTveloSi damuSavda da damzadda grZelWavliani da-
sawvimi danadgari ddC-50 (avtori o. nanitaSvili).

dasawvimi danadgari ddC-50-is teqnikuri monacemebi:
mwarmoebloba, ha/sT. -------------------------------------------------------0,65
ZiriTadi sigane rigTa Soris, romelzec
gaTvlilia danadgari, m. ------------------------------------------------1,75, 2,05.
wylis xarji, l/wm. -----------------------------------------------------------50
wneva, m -------------------------------------------------------------------------------70
moqmedebis radiusi, m -------------------------------------------------------68
wvimis intensivoba, mm/sT --------------------------------------------------12-13
manZili mrwyvelebs Soris, m -------------------------------------------100
manZili poziciebs Soris,  m -------------------------------------------110
yvelaze maRali mosarwyavi mcenaris simaRle, m -----------0,90
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momsaxure personali, kaci ------------------------------------------------1
danadgaris masa Zalovani danadgariTa da
satumbo agregatiT, kg -------------------------------------------------------2850
gabarituli zomebi, mm
     sigrZe --------------------------------------------------------------------------4120
     sigane ---------------------------------------------------------------------------2450
     simaRle -----------------------------------------------------------------------3265

nax. 1 dasawvimi danadgaris ddC-50-is sqema.

Caisa plantaciebis sarwyavi grZelWavliani dasawvimi maRali liandis mqone
pnevmoTvlebiani (wina Tvlebis mosabrunebeli meqanizmiT) danadgari ddC-50 warmo-
adgens misabmels, romelic Sedgeba Semdegi ZiriTadi kvanZebisagan (nax.1)  CarCo (1),
koWa (2), xelna (3), xrutuna (4), baqani (5), isari (6), muxruWi (7). sakiduri (8),
Semwovi milyeli (9), sadawneo molsadeni (10), kibe (11), jalambari (12), satumbo
agregati (13), savali borbali (14), daswvimi aparati (15).

danadgari muSaobs poziciurad, rogorc wreze (nax. 2) ise seqtorze. igi
wyals iRebs sarwyavi arxidan an milsadenis daxuruli qselis hidrantidan.  mu-
Saobis adgilamde da poziciidan poziciamde misi gadaadgileba xdeba Cais modi-
fikaciis t-16mC markis TviTmavali SasiT. poziciebze danadgari fiqsirdeba
muxruWiT, ris Semdegac moexsneba TviTmavali Sasi sxva samuSaos Sesasruleblad.

danadgaris rTul reliefur pirobebSi gamoyenebisaTvis Catarda kvlevebi
misi muSaobis usafrTxoebis mizniT ferdobis daxrilobis mixedviT. miRebuli
Sedegebis mixedviT danadgari flobs maRal dinamikur mdgradobas, rac saSu-
alebas iZleva rekomendebuli iqnes mTiani masivebis mosarwyavad. dawvimebis dros
eroziuli procesebis kvlevebma gviCvena agreTve, rom msubuqi da sasualo meqa-
nikuri Sedgenilobis Tixnar niadagebSi danadgaris gamoyeneba eroziuli proce-
sebis warmoqmnis gareSe Caisa da citrusovani kulturebis rwyvis Catarebis srul
garantias iZleva 11-12 gradusamde daxrilobis ferdobebze, xolo mZime Tixnar
niadagebSi garantiis zRvarma ar unda gadaaWarbos 9 graduss. aRniSnul pirobebSi
ufro meti daxrilobis ferdobebze rwyvis Catarebas Tan axlavs eroziis warmo-
qmnis saSiSroeba.

dawvimebis danadgaris erT-erT mniSvnelovan teqnikur maxasiaTebels warmo-
adgens mdgradobis maCveneblebi. maT mixedviT ganisazRvreba danadgaris eqsplu-
ataciis SesaZlo areali, muSaobis usafrtxoebis xarisxi da Sesabamisad misi sae-
rTo teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi.

mdgradobis maCveneblebis sidideebi kidev ufro mniSvnelovania danadgaris
ferdobze muSaobis dros. mobiluri manqanebis analogiurad, ferdobze momuSave
dawvimebis danadgaris mdgradoba (rogorc statikuri, aseve dinamikuri pirobebi-
sTvis) SeiZleba daxasiaTdes misi grZivi da ganivi mdgradobis maxasiaTeblebiT.
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________  danadgaris gadaadgilebis gza
---------------  sarwyavi arxi

  danadgaris dgomis adgili

nax. 2. dasawvimi danadgari ddC _ 50 –is muSaobis sqema
Cais plantaciebis wreze rwyvis dros

grZivi mdgradobis darRvevis SemTxvevaSi adgili eqneba danadgaris gadayi-
ravebas win (daRmarTi) an ukan (aRmarTi), xolo ganivi mdgradobis darRvevis
SemTxvevaSi – mis gadabrunebas gverdiTi mimarTulebiT (marjvniv an marcxniv).

amrigad, gansaxilveli dawvimebis danadgari warmoadgens poziciuri moqme-
debis agregats. mis dinamikur mdgradobaze niadagis mikroreliefisa da sae-
qspluatacio wonis garda, gavlenas axdens saWirxni saqSenidan maRali wneviT (70
m) gamodinebuli Wavlis mier ganviTarebul reaqtiuli Zala, romelic moqmedebs
damWirxni milyelis vertikaluri RerZis garSemo mbrunavi saqSenis RerZis

gaswvriv. es ukanaskneli, Tavis mxriv, niadagis sibrtyis mimarT daxrilia  ku-
TxiT, romlis optimaluri sidide meryeobs 3228  -is farglebSi, rac Seesa-

bameba Wavlis maqsimaluri frenis manZils.

reaqtiuli P Zala, saqSenTan erTad, asrulebs brunviT moZraobas 15.0 n
br/wT sixSiriT. amitom P Zalis mier Seqmnili momenti ayiravebis SesaZlo RerZis
mimarT erTi periodis ganmavlobaSi icvlis Tavis xasiaTs amyiravebel,
mastabilizebel da am or sapirispiro xasiaTis momentebs Sua arsebul Sualedur
(amyiravebel-mastabilizebeli) momentebs Soris. danadgaris dinamikuri (rogorc
grZivi, aseve ganivi) mdgradobis TvalsazrisiT P Zalis is mimarTulebaa
saintereso, romlis drosac es Zala cdilobs amoayiravos momuSave agregati.
amitom dawvimebis danadgaris mdgradobis ganxilvisas reaqtiul P Zalas
pirobiTad miniWebuli aqvs fiqsirebuli mimarTuleba. kerZod iseTi, rodesac mis
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mier Seqmnili momenti ayiravebis RerZis (grZivi an ganivi) mimarT asrulebs
amyiravebeli momentis funqcias. am daSvebis gaTvaliswinebiT (ferdobis
mikroreliefis Taviseburebebs mxedvelobaSi ar viRebT) ganvsazRvroT agregatis
dinamikuri mdgradobis kuTxeebi.

grZivi dinamikuri mdgradobis sazRvrebis gaTvlisaTvis ganvixiloT d gra-

dusian aRmarTze momuSave dawvimebis danadgarze moqmed ZalTa sqema (nax. 3).
mdgradobis kriteriumad am SemTxvevisaTvis SeiZleba gamoyenebul iqnas niadagis
normaluri reaqciis sidide gantvirTul Tvalze. Cvens SemTxvevaSi aseTad gve-

vlineba BZ  reaqcia wina Tvlebze. misi dadebiT mniSvnelobis dros wina Tvlebi

karg kontaqtSia niadagTan da danadgari ar SeiZleba amoyiravdes (e. lvovi).

BZ reaqciis dasadgenad SevadginoT danadgarze moqmed ZalTa momentebis

gantoleba ukana datvirTuli Tvlebis niadagTan kontaqtis O2 wertilis mimarT

0cossinsincos 00   PhPlHGGaLZ B dd (1)

sadac P reaqtiuli Zalaa;

0h  da 0l - reaqtiuli Zalis modebis O3wertilis Sesabamisad vertikaluri da

grZivi koordinatebi O2wertilis mimarT;

G - დანადგარის წონა;

H da a – simZimis O centris vertikaluri da grZivi koordinatebi;

 - saqSenis daxris kuTxe;

L – danadgaris baza.

nax. 3 aRmarTze momuSave dasawvim danadgarze moqmed ZalTa sqema
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(1) gantolebidan ganvsazRvroT BZ  reaqciis sidide

   
L

hlPHaG
Z B

 cossinsincos 00 
 dd

. (2)

amrigad, danadgaris grZivi dinamikuri mdgradobis piroba misi aRmarTze
muSaobis dros SeiZleba gamoixatos utolobiT:

0BZ
              (3)

am reaqciis nulovani mniSvneloba

0BZ
(4)

warmoadgens danadgaris aramdgradi wonasworobis pirobas
K
d  kuTxis

kritikuli mniSvnelobiT. am kuTxis sidide gamoiTvleba formuliT:

 


 sincos
cos

tg 00 lh
G

PaH K
K 

d

d (5)

analogiurad ganisazRvreba ganivi dinamikuri mdgradobis
K
d  kritikuli

kuTxe. am SemTxvevaSi mdgradobis kriteriumad gvevlineba niadagis BZ  reaqciis

sidide. misi mniSvnelobis dasadgenad SevadginoT danadgarze moqmed ZalTa
momentebis gantoleba datvirTuli Tvlis niadagTan O2 Sexebis wertilis mimarT
(nax. 4).

  0cossinsincos5.0 00   PhPlHGlBGBZB ddm     (6)

sadac B – agregatis liandia;

ml - simZimis O wertilis eqscentriteti agregatis grZivi RerZis mimarT;

0h  da 0l - reaqtiuli P Zalis modebis O3wertilis koordinatebi O2wertilis

mimarT.

nax 4. danadgarze moqmed ZalTa sqema ganivi daxris ferdobze
muSaobis dros
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(6) gamosaxulebis gardaqmnebiT da wina msjelobebis analogiurad,

kritikuli
K
d  kuTxis gansazRvrisaTvis viRebT Semdeg damokidebulebas:

   


 cossin
cos

5.0tg 00 hl
G

PlBH K
K 

d

md (7)

nax. 5-ze moyvanilia (5) da (7) gantolebebis grafikuli amoxsnebi K
d  (1 da 2

mrudebis kveTis wertili) da
K
d  (1 da 3 mrudebis kveTis wertili) kuTxeebis

mimarT.

nax. 5. diagrama dasawvimi danadaris dinamikuri mdgradobis kritikuli kuTxeebis
gansazRvrisaTvis:

1. dtgHy  - grZivi dinamikuri mdgradobisaTvis;

dtgHy  - ganivi dinamikuri mdgradobisaTvis;

2.  


sincos
cos 00 lh

G
Pay 

d

;

3.    


cossin
cos

5.0 hl
G

PlBy 
d

m

Tu (5) da (7) gamosaxulebebSi CavsvamT P = 0, miviRebT grZivi da ganivi
statikuri mdgradobis zRvruli kuTxeebis saangariSo damokidebulebebs.

niadagis mdgomareobisa da mikroreliefis garemoebaTa mixedviT, ferdobis re-
aluri qanobebi, romlebzec SeuZlia imuSaos danadgarma ddC-50-ma, gacilebiT
naklebia ferdobis zedapiris aradeformirebuli pirobebidan gamoTvlil Teori-
ul mniSvnelobebze.



104

Nliteratura:

1. Мирцхулава Ц. Е. Водная эрозия почв, Тбилиси, "Мецниереба". 2000, стр. 423.
2. Nanitashvili O., Nanitashvili V. Technology of antierosion sprinking Irrigation. Bulletin of the Georgian

National Akademy of Sciences. 173, N1. 2006. p 108-109;
3. О. Наниташвили, М.Вартанов, В.Наниташвили "Экологически безопасное дождевание чайных и

цитрусовых плантаций в горных условиях". Экологические системы и приборы, Москва, изд.
"Научтехлитиздат". N6 2008 г.

4. Наниташвили О.С. Рехвиашвили Э.Р. Наниташвили В.О. "Устойчивость установки ДДЧ-50 на
поперечном склоне". Тракторы и сельскохозяйственные машины. М. "Машиностроение", N3, 2003, с.
24-29.

Increase of the Export Potential of Harvest Strategic Production by the
Optimization Of The Irrigation Technology

V.Nanitashvili- Academic Doctor of technical

Key words: Irrigation Technology, water-sprinkler, Irrigation erosion, ecological safety.

Abstract
The question of the irrigation of tea and citrus cultures is discussed as a significant measure which

gives a guarantee of the achievement of high and qualitative harvest oriented on the increase of export
production.

Construction diagrams of the irrigation water-sprinkler for tea and citrus plantations, main units and
principles of operation as well as engineering data and irrigation technology are given.
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mcenareTa dacva

Plant protection

ამერიკული თეთრი პეპელას (Hyphantria cunea Dr.) პოპულაციის დინამიკა
დასავლეთ საქართველში

ანზორ მაისურაძე – დოქტორანტი,
ლეილა  გვერდწითელი –პროფესორი,
თინათინ გოგიშვილი -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი
ელეონორა  აბაშიძე - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

რეფერატი
სტატიაში  მოცემულია მცენარეთა ერთ-ერთი საშიში მავნებლის ამერიკული თეთრი პეპელას

გავრცელების არეალი საქართველოში, განხილულია ამ მავნებლის ძირითადი საკვები მცენარეები, მისი
პოპულაციის დინამიკური თავისებურებანი, დადგენილია მავნეობის ინტენსიობის ზონები. გამოვ-
ლენილია  ამერიკული თეთრი პეპელას ბიოაგენტები, რომლებიც გავლენას ახდენს მავნებლის პოპუ-
ლაციაზე.

საკვანძო სიტყვები: ამერიკული თეთრი პეპელა, რიცხოვნობის დინამიკა, პოპულაციის სიმჭი-
დროვე,მავნეობის ზონები,ბიოაგენტები, ენტმოპათოგენური სოკოები.

ამერიკული   თეთრი   პეპელა  ფართოდ არის   გავრცელებული დასავლეთ საქართვე-
ლოში   და  გამოირჩევა   მაღალი მავნეობით. მავნებელი  თავდაპირელად 1976 წელს გავრცე-
ლდა  სამტრედიის რაიონში და სწრაფად მოიცვა მთელი დასავლეთ საქართველო. მავნებლის
გავრცელება განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ  მის წინააღმდეგ გადამჭრელი საკარანტინო ღონი-
სძიებები დროულად არ ჩატარებულა, დასავლეთ საქართველოს  ეკოლოგიური პირობები კი
ხელსაყრელი აღმოჩნდა  მავნებლის გავრცელება–გამრავლებისათვის. ამერიკული თეთრი   პეპე-
ლა  ადვილად   ეგუება   გარემო   პირობების   ცვლილებებს   და  მას დიდ მანძილზე   გადაფრე-
ნის   უნარი   აქვს. გამომდინარე აქედან, მოსალოდნელი იყო, რომ მისი გავრცელების არეალი
კიდევ   უფრო გაფართოვდებოდა.

2014–2016წწ აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთში, კერძოდ, სიღნაღის, დედოფლი-
სწყაროს, ყვარლის რაიონებში აღინიშნებოდა მავნებლის  მცირე ზომის კერები, რაც დროთა
განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელების საშიშროებას  ქმნის.

ამერიკული თეთრი  პეპელა (Hyphantria cunea Drury) პოლიფაგი მწერია, იკვებება 600-ზე მეტი
სახეობის  მცენარით, ხეხილის, ტყის  ჯიშების, დეკორატიული  მცენარეების, ბოსტნეულ-ბაღჩე-
ული  კულტურების ფოთლებით და ყლორტებით. მასობრივი  გამრავლების დროს იწვევს მცენა-
რის სრულ დეფოლაციას, რის შემდეგ დაზიანებულ მცენარეზე ქერქიჭამიები სახლდებიან [1].

სურ.1. ამერიკული თეთრი პეპელას მიერ დაზიანებული მცენარე
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რამდენიმე წლის განმავლობაში ამერიკული თეთრი პეპელას  მავნე ზემოქმედებით მცე-
ნარე კნინდება  და  ხმება. გარდა   ამისა, მავნებელი სახლდება   ადამიანთა  საცხოვრებელ   ბი-
ნებში, აზიანებს ავეჯს  და  იწვევს მოსახლეობაში ალერგიულ დაავადებებს.

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა  ამერიკული თეთრი პეპელას  არეალის, მავნეობის
ზონების  დაზუსტება  და პოპულაციის  დინამიკისა  და მასზე მოქმედი  ბუნებრივი ფაქტო-
რების  დადგენა–გამოვლინება.

მიუხედავად მავნებლის წინააღმდეგ ყოველწლიურად ჩატარებული  ფართომაშტაბური
ღონისძიებებისა, მწერის არეალი   დასავლეთ საქართველოში 1990 წლიდან თანდათანობით
ფართოვდებოდა. გავრცელებას ხელს უწყობს აგრეთვე ტრანსპორტისა და ტვირთბრუნვის ინტე-
ნსივობა, რკინიგზისა და გზატკეცილების გასწვრივ მკვებავი მცენარეების სიმრავლე  (განსა-
კუთრებით თუთა, ჭადარი, ნეკერჩხალი, კაკალი, თხილი და სხვ.) და რელიეფი (ბუნებრივი ბა-
რიერის არ არსებობა). ამერიკული თეთრი პეპელას  ბიოეკოლოგიიდან გამომდინარე ის
ძირითადად გავრცელებულია დაბლობ რაიონებში და მთისპირა ჰაბიტატებში (ზღვის დონიდან
200-350 მ-ზე). ცდებმა გვიჩვენა, რომ ამერიკული თეთრი პეპელას განვითარება, თაობების რაო-
დენობა და რიცხოვნობის დინამიკა, რეგიონების მიხედვით, ყოველწლიურად იცვლება.

ჩვენს მიერ 2009–2015წწ   ჩატარებული მარშრუტული გამოკვლევების  შედეგად დასა-
ვლეთ საქართველოში  გამოვლენილია ამერიკული თეთრი პეპელას  კერები, რომლებიც გავ-
რცელების და მავნეობის სხვადასხვა ინტენსიობით გამოირჩევა, რის საფუძველზეც დასავლეთ
საქართველო დაყოფილია  ზონებად :

1. მავნებლის მაღალი გავრცელების ზონებია: ზუგდიდი, ხობი, ლანჩხუთის, ოზურგეთის
რაიონები, აჭარა და აფხაზეთი;

2. საშუალო გავრცელების ზონა: სამტრდიის, აბაშის, მარტვილის, სენაკის და ხონის
რაიონები;

3. დაბალი გავრცელების ზონა: შედის ბაღდათის, ქუთაისის, ზესტაფონის, წყალტუბოს,
და ვანის რაიონები

ამერიკული თეთრი პეპელას ლარვების მცენარეზე (შერჩეული იყო თხილის მცენარე) და-
სახლების სიმჭიდროვის დასადგენად სამტრედიის რაიონის სოფლებში 2009–2015წწ   გამო-
ყოფილი იყო  სტაციონარული ნაკვეთები და ჩატარებული მარშრუტული გამოკვლევები. მავნე-
ბლის დასახლების სიმჭიდროვეს (მავნეობის) მიხედვით სამტრედიის რაიონი დაყოფილი გვაქვს
შემდეგ ზონებად: მაღალი სიმჭიდროვის, საშუალო სიმჭიდროის და დაბალი სიჭიდროვის
ზონები.

სურ.2. ამერიკული თეთრი პეპელას მატლები

1. მაღალი სიმჭიდროვის ზონაში გაერთიანებულია სამტრედიის  რაიონის მდინარე რიო-
ნის მიმდებარე   სოფლები: გომმუხარყუა, გომნატეხები, ზედა ეწერი, დაბლაგომი, დაფნარი,
კეთილაური, კვირიკე, კორმაღალი, მთისძირი , ცივწყალი გორმაღალი, მტერჩვეული, ნაწილო-
ფეთო, პატარა ოფეთი, საჯავახო, წიაღუბანი, გვიმრალა, ბუღნარა, ვაზისუბანი, ნოღა, ნიგო-
რზღვა, ტოლები, ქვაყუდე, ქვემო ბაში, ქვემო ნოღა და ჭოგნარი.

გავრცელების სიმჭიდროვე ძლიერ კერებში შეადგენდა 18 -22 ეგზემპლარს. ამ ზონაში
მავნებელი გავრცელებულია 600-800 ჰექტარ ფართობზე.
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საშუალო გავრცელების ზონაში გაერთიანებულია სოფლები იანეთი, კეჭინარი, მელაური,
ეწერბაში, მიწაბოგირა, ნაბაკევი, ნინოშვილი, ნინუაკუთხე, ოჭოფა, პატარა ეწერი, პირველი
ეწერბაში, ქვედა ბაში, ღანირი, შუა ბაში, ჩხენიში, ჭაგანი, ხიბლარი,ხუნჯულაური, ჯიქითუბანი
და ახალსოფელი. ამ ზონაში  სიმჭიდროვე შეადგინა 12 -16 ეგზემპლარს. მავნებელი გავრცე-
ლებულია 300–400 ჰა.

სუსტი გავრცელების ზონაში განიხილება ქალაქი სამტრედია და მიმდებარე ტერი-ტორია
მდინარე  რიონიდან 5 კილომეტრის  რადიუსში. აქ სიმჭიდროვე არ აღემატებოდა 5–6 ეგზ.
მავნებელი  ამ ზონაში გავრცელებულია 50–70 ჰა.

მატლების სიმჭიდროვის დინამიკა ცვალებადობს როგორც წლების , ასევე სეზონის   და
თაობების მიხედვით. 2010 წელს სამტრედიის რაიონში II თაობის მატლების რიცხოვნობა  მეტი
იყო , ვიდრე I თაობაში, რაც გაპირობებული იყო  ხელსაყრელი ტემპერატურული რეჟიმით.

შესაბამისად II თაობის მიერ დაზიანებული ყლორტების და ფოთლების რაოდენობაც
გაცილებით მეტი იყო , ვიდრე პირველი თაობის შემთხვევაში.

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად აგრეთვე დადგენილია ბუნებრივი ბიოა-
გენტები, რომლებიც გარკვეულ გავლენას ახდენენ  ამერიკული თეთრი პეპელას პოპულაციის
დინამიკაზე .

ლაბორატორიის პირობებში (მცენარეთა დაცვის ისტიტუტი) ბუნებაში შეგროვილი მავ-
ნებლის კვერცხებიდან, მატლებიდან და ჭუპრებიდან  გამოყვანილი  იყო  პარაზიტი მწერები
ტაქინები და იხნეუმონიდები, კვერცხის მტაცებელი-ოქროთვალა (Cryzopa); წითელი ტკიპა,
კრაზანა (Polista gallicus) და ენტომოპათოგენური  სოკოები Beauveria bassiana, Aspergillus niger,
Alternaria sp., Fusarium sp. [2]. ბათუმის ლაბორატორიაში ჭუპრიდან გამო-ყვანილია  პარაზიტი
Chouioia cunea Yang, რომელიც   ამერიკული თეთრი პეპელას ერთ–ერთ  ძირითად ბუნებრივ
მტრად არის ცნობილი [3]. ჩინეთში ამერიკული თეთრი პეპელას წინააღმდეგ ქალაქის ზონაში
ბრძოლა მხოლოდ ამ სახეობის პარაზიტით ტარდება, ვინაიდან  დაუშვებელია  ქალაქის ზონაში
პესტიციდების გამოყენება [4]. საქართველოშიც ეს პარაზიტი ეფექტურად ამცირებს მავნებლის
პოპულაციის დინამიკას.
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The dynamics population of  the Fall webworm  (Hyphantria cunea Dr.)  in  the West Georgia
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Tinatin Gogishvili – Academic doctor of Agriculture,
Eleonora Abashidze –Doctor of biology.
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Abstract:
The fall webwarm was first registered in the west Georgia in 1976 and soon became  one of the most harmful

pest in  the west Georgia. It is  a polyphage pest and attacking more than 600 species of forest, fruit  trees and
ornamental plants. As  a result as carried out observation and research were established the dynamic of population
and density in different zones. It was identified regulating factors high temperature and biological agents, insects
and entomopathogenic fungi.
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გამძლეობის კოეფიცენტით თუთის ფიტოპლაზმური დაავადებისადმი
რეზისტენტული ფორმების გამოვლენა

ნოდარ სტეფანიშვილი–სოფლის მეურნეობის დოქტორი,
ივეტა მეგრელიშვილი–ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,
ლაშა ციგრიაშვილი–მაგისტრი,
ირინე ჩარგეიშვილი–სოფლის მეურნეობის დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: თუთა, რეზისტენტობა, ფიტოპლაზმური დაავადება

Resistance,   Mulberry, Phytoplasma Disease
რეფერატი

მცენარეთა დაავადებები და რეზისტენტობა უჯრედში მიმდინარე რთულ პროცესებთან არის
დაკავშირებული. ნორმალური საარსებო პირობების დარღვევის შემდგომ მცენარეებში წარმოიშვება
სტრესული მდგომარეობა და მცენარე იყენებს თავდაცვის სხვადასხვა ვარიაციებს. ფოთლის კუტიკულისა
და უჯრედის კედლის სისქე წარმოადგენს თუთის მცენარის ერთ-ერთ მექანიკურ ბარიერს, რომელიც
ხელს უშლის პათოგენს შეაღწიოს მცენარის შიდა ქსოვილებში. ფარული დაცვის მარკერებად მიჩნეულია
აგრეთვე ფოთლის წვრილუჯრედოვანი ანატომიური სტრუქტურა, ფიზიოლოგიურად აქტიური
უჯრედებით მდიდარი გამტარი სისტემა და მედულში რბილი ლაფნის ჭარბი რაოდენობა. პათოგენისაგან
დაცვას თუთის  მცენარე ანხორციელებს აგრეთვე ორგანიზმში გამომუშავებული ქიმიური ნივთიერებების
საშუალებითაც. ამ მხრივ  გამძლეობის მარკერებად მიჩნეულია სილიციუმის და  ასკორბინის ჭარბი რაო-
დენობა.

მცენარეთა თვითდაცვის საქმეში ძალზე მნიშვნელოვანია აგრეთვე უჯრედის არის რეაქციის
როდენობა. დადგინდა უჯრედის არის რეაქციის pH და ყუნწის რბილი ლაფნის უჯრედთა რაოდენობას
შორის დადებით  კორელაციური კავშირში, რაც გახდა დასაყრდენი რეზისტენტული ფორმების გამო–
ვლენის-გამძლეობის კოეფიცენტის K საშუალებით, რომელიც გაიანგარიშება ფოთლის ყუნწის მეზო–
პეციოლში დამატებითი რბილი ლაფნის რაოდენობის შეფარდება უჯრედის არის რეაქციის მა–
ჩვენებელთან. თუ K-1.0 და მეტ ერთეულს შეადგენს ფორმა რეზისტენტულად შეიძლება იქნეს მიჩნეული.
თუ K-1.0-ზე დაბალი მაჩვენებელით გამოიხატება ფორმა მიმღებიანად ჩაითვლება.

მცენარეთა დაავადებები და რეზისტენტობა უჯრედში მიმდინარე რთულ პროცესებთან
არის დაკავშირებული. დაავადება არის ფიზიოლოგიური პათოლოგია, რომელიც ვლინდება ცო–
ცხალ ორგანიზმში პათოგენის  შეჭრის და უჯრედების განადგურების შედეგად. ასეთი წინაპი–
რობა წარმოიქმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც  დაირღვევა მცენარეებში ნორმალური საარსებო
პირობები და წარმოიშვება სტრესული მდგომარეობა. ასეთ სიტუაციაში მცენარე შეძლებისდა–
გვარად  იცავს თავს გადარჩენისათვის და იყენებს წლების მანძილზე გამომუშავებულ თავ–
დაცვის ფართო ვარიაციებს, რომლებიც განაპირობებენ მცენარის გამძლეობას და სიმტკიცეს.

მასპინძელ-პარაზიტის ურთიერთობაში გამოვლენილია პათოგენების ორი ჯგუფი: ნეკრო–
ტროფები და ბიოტროფები. ნეკროტროფები ჯერ კლავენ მცენარის უჯრედებს და შემდგომ
აპარაზიტებენ მას, ანუ მასპინძლისა და პარაზიტის უჯრედებს შორის მყარდება შეუთავსებელი
ურთიერთობა. პარაზიტი გამოყოფს სპეციფიკურ  ტოქსინს, რომელიც სასიკვდილოდ მოქმედებს
მცენარის უჯრედებზე და იწვევს მცენარის დაღუპვას. თუ მასპინძლის გენოტიპი არ არის
მგრძნობიარე ამ ტოქსინის მიმართ, ან არის ნაკლებად მგძნობიარე, მასპინძლის უჯრედები არ
იღუპება და მცენარე იქნება რეზისტენტული. პათოგენები რომლებიც უჯრედში შეჭრის
შედეგად ცოცხალს ტოვებენ თავის მასპინძელს და იკვებება ცოცხალი მცენარის ქსოვილით
ბიოტროფებია. ბიოტროფები არიან პარაზიტები, რომლებიც საკვებ ნივთიერებებს იღებენ
ცოცხალი უჯრედისაგან, ისინი ამყარებენ შეთანხმებულ, შეწყობილ, ანუ სიმბიოზურ დამო–
კიდებულებას თავის მასპინძელთან /თ. სამადამადაშვილი,2014/.

ამგვარად, შეუთავსებელი ურთიერთობა პარაზიტსა და მასპინძლის უჯრედებს შორის არის
დაავადების განვითარების წინაპირობა. იმ შემთხვევაში თუ პათოგენის მიერ გამოყოფილი
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ტოქსინი სასიკვდილოდ არ მოქმედებს მცენარის უჯრედებზე და მასპინძლის გენოტიპი არ არის
მგრძნობიარე, ან ნაკლებად მგრძნობიარე ამ ტოქსინის მიმართ, მცენარე ჩაითვლება რეზისტე–
ნტულად.

ცნობილია, რომ მცენარეს გააჩნია პასიური და აქტიური თავდაცვის მექანიზმები. პასიური
დაცვა წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც იცავს მცენარეს მანამ, სანამ მოხდება პათოგენის
კონტაქტი მცენარესთან. იმისათვის რომ, პათოგენმა მცენარე დააინფიციროს, თავდაპირველად
მან უნდა გადალახოს მცენარის ბუნებრივი, მექანიკური ბარიერები-კუტიკულა, უჯრედის
კედელი და ა.შ. უჯრედის კედლის გასქელება და გამკვრივება ხელს უშლის მრავალპათოგენს
მცენარის შიდა ქსოვილებში შეღწევას. მრავალი დაკვირვება იძლევა იმის თქმის საშუალებას,
რომ კუტიკულისა და უჯრედის კედლის გამკვრივება წარმოადგენს მცენარის რეზისტენტობის
ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს. მაგრამ ამ ტიპის დაცვაც არარის სრულყოფილი და პათოგენი
ხშირ შემთხვევაში აღწევს თავის მიზანს.

მრავალი პათოგენი მცენარეში იჭრება სხვადასხვა საშუალებით, მაგალითად თუთის ფიტო–
პლაზმის გადამტანი მწერი Hishimonus Sellatus Uhler საკვების მოპოვების დროს  აინფიცირებს
ახალგაზრდა თუთის ფოთლებს, რომლის კედლები თხელი და ადვილად შესაღწევია.
ხანდაზმული ფოთლის შემთხვევაში ფოთლის ფირფიტის სისქეს მატების პარალელურად
გადამტან მწერს უჭირს საკვების მოპოვება, რაც გამოიხატება მწერთა დასახლების და საკვებად
გამოყენების შემცირერბაში. პათოგენისაგან დაცვას მცენარეები ახორციელებენ აგრეთვე
ორგანიზმში გამომუშავებული ქიმიური ნივთიერებების საშუალებითაც. ამ კუთხით მცენარეში
არსებული ქიმიური ნივთიერებები შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად კატეგორიად: ძირითადი და
მეორადი მეტაბოლიტები. ძირითადი მეტაბილიტები არის ნივთიერებები რომლებსაც წარმო–
ქმნის მცენარის ყველა ის უჯრედი, რომელიც პირდაპირ, უშუალოდაა ჩართული ზრდაში,
განვითარებაში ან რეპროდუქციაში. მაგალითად: ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. მეორადი
მეტაბოლიტები არ არიან პირდაპირ ჩართული მცენარის ზრდასა და რეპროდუქციაში, მაგრამ
დიდ როლს ასრულებენ მცენარის დაცვაში. ჩვეულებრივ, ეს ნივთიერებებია- ტერპენოიდები ,
ფენოლები და ალკალოიდები. ტერპენოიდები აღმოჩენილია თითქმის ყველა მცენარეში და
ფოტოსინთეზის პროცესში ხელს უწყობს ფოთლებიდან აქროლადი გაზის გამოყოფას, რომელიც
იცავს უჯრედის მემბრანას დაზიანებისაგან. ტერპენოიდები ხელსუწყობენ ზოგიერთ მცენარეებს
წარმოქმნან სურნელება ანუ ეთერზეთები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენენ
მწერების ტოქსინებს და იცავდნენ მცენარეს პათოგენის შეჭრისგან.

გარემოსთან ურთიერთობაში მცენარეებს გამოუმუშავდათ აგრეთვე ფარული დაცვის
სხვასასხვა ვარიაციები, რომლებიც ფაქტიურად წარმოადგენენ გამძლეობის მარკერებს. მათი
გამოვლინების და სისტემაში მოყვანის შემდეგ შესაძლებელი გახდება მცენარეთა ფორმების,
ჯიშების და სახეობების სასიცოცხლო პროცესებში არსებული განსხვავებების დადგენა, რაც
აისახება მცენარის საერთო დაავადებისადმი მდგრადობის პროგნოზირებაში.

თუთის მცენარეში ფარული დაცვის მარკერებად მიჩნეულია-ფოთლის წვრილუჯრედოვანი
ანატომიური სტრუქტურა, ფიზიოლოგიურად აქტიური უჯრედებით მდიდარი გამტარი
სისტემა, მედულში რბილი ლაფნის ჭარბი რაოდენობა. ქიმიური შემადგენლობიდან  სილიცი–
უმის და ასკორბინის მჟავის შემცვლელობა. ასკორბინის მჟავა ითვლება მცენარეული ორგა–
ნიზმების  სიცოცხლისა და თავდაცვისუნარიანობის  ერთ-ერთ მაჩვენებლად, ხელს უწყობს
უჯრედში ენერგეტიკული ბალანსის სტაბილიზაციას, აწესრიგებს მცენარის ზრდა-განვითარე–
ბის მრავალ მეტაბოლიზურ პროცესებს /ა.ი. ენიკეევი.2009/. სილციუმი კი  ასრულებს  საკმაოდ
დიდ ფუნქციას მცენარეთა ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც მცენარეები იმყოფებიან
სტრესულ პირობებში /მ. კოლესნიკოვი.2001,ეპშტეინი, 2009. 2004/. იგი განაპირობებს მცენარე–
ებში მექანიკურ სიმაგრეს, აძლიერებს ეპიდერმისის კედლებს და იცავს სასიცოცხლო
ორგანოებს. დადგენილია, რომ სილიციუმის ოპტიმალური დოზა ხელს უწყობს ქსოვილებში
აზოტისა და ფოსფორის ნივთიერებათა ცვლას, ტოკსიკური ნივთიერებების რაოდენობის.

მცენარეთა თვითდაცვის საქმეში ძალზე მნიშვნელოვანი აგრეთვე უჯრედის არის რეაქციის
ოდენობა, რადგან მრავალი ფერმენტატული პროცესი  ცოცხალ ორგანიზმში რეგულირდება გა–
რემოს რეაქციით. თუთის ფოთოლში ყველაზე ძლიერი ავტოლოზი მიმდინარეობს როცა pH
შეადგენს 5,8. ხოლო წყდება საერთოდ 9,0 დროს. ოპტიმალური მოქმედება ჰიდროლიზირე–
ბული ფერმენტების ხდება მაშინ როცა pH-შეადგენს-6,8-8,9. დადგენილია, რომ pH- გაზრდა
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იწვევს მცენარეებში ზოგიერთი მიკრო და მაკრო ელემენტების შემცირებას, ხოლო შემცირების
შემთხვევაში კი იზრდება კალიუმის, კალციუმის და მაგნიუმის შემადგენლობ, რომ თუთის
ფოთლებში ძლიერი  ორგანული მჟავიანობა უარყოფითად მოქმედებს აბრეშუმხვევიას
სიცოცხლის უნარიანობაზე. /ხ.ს.ხამიდი.2004/. თუთის ფოთოლში მჟავიანობა საერთოდ
კონსერვატიული თვისებებით ხასიათდება და  სავეგეტაციის პერიოდის მანძილზე ნაკლებად
იცვლება, თუმცა ფოთლის სიმწიფესთან ერთად ადგილი აქვს მჟავიანობის უმნიშვნელოდ
შემცირებას.

შესაძლებელია თუთის რომელიმე ფორმას ჰქონდეს ფოთლის წვრილუჯრედოვანი ანა–
ტომიური სტრუქტურული აგებულება და უჯრედებით მდიდარი გამტარი სისტემა, მაგრამ
დაბალი ჰქონდეს სხვა გამძლეობის მარკერები-სილიციუმის და ასკორბინის მჟავის შემცვლე–
ლობა, ან პირიქით, მაღალი ჰქონდეს სილიციუმის და ასკორბინის  მჟავა და გამტარ სისტემაში
რბილი ლაფნის მცირე რაოდენობა. რომელ ფაქტორს უნდა მიენიჭოს ამ შემთხვევაში
უპირატესობა? რა განსაზღვრავს ფორმების გამძლეობას, არსებობს თუ  გამძლეობის მარკერებს
შორის რაიმე კორელაციური ურთიერთობა? საკითხში გარკვევის მიზნით, აუცილებელი გახდა
ისეთი განზომილებების შემოღება, რომელიც დაარეგულირებდა და ნათელ წარმოდგენას
მოგვცემდა თუთის ფორმების მიმღებიანობასა და მდგრადობას შორის. კვლევის შედეგად
დადგენილი იქნა, რომთუთის ფორმებში  სილიციუმის და ასკორბინის მჟავის შემცვლელობა
მკვეთრად იცვლება ვეგეტაციის პერიოდიში, ხოლო უჯრედის არის მჟავიანობა შედარებით
კონსერვატიული მაჩვენებელით ხასიათდება. ასევე ჯიშის ან ფორმის გენეტიკურ  მაჩვენებელს
წარმოადგენს ფიზიოლოგიურად აქტიური უჯრედების რაოდენობა, რომელიც პრაქტიკულად
არ იცვლება სავეგეტაციო პერიოდში. ამ მაჩვენებლების დაყრდნობით განვსაზღვრეთ
გამძლეობის კოეფიცენტი.

მოძიებულ თუთის ფორმებში განსაზღვრული იქნა pH-ის და ფოთლის ანატომიური სტრუ–
ქტურა-ყუნწის გამტარ სისტემაში რბილი ლაფნის უჯრედთა რაოდენობა. დიაგრამაზე წარმო–
დგენილი მასალიდან ჩანს, რომ pH-ის კონცენტრაცია განსაზღვრავს ძირითადად მცენარეებში
უჯრედული სტრუქტურის შენებას და ფორმების მდგრადობას. უჯრედში მაღალი მჟავიანობა /
Ph-5.5/ არ აქვთ არცერთ ფორმას, მჟავიანობის შემცირების შემთხვევაში /6.0-7.0/ თუთის
ფორმების დიდი ნაწილისთვის არის მისაღები, ხოლო  მჟავიანობის ნეიტრალურ და სუსტი
ტუტისკენ გარდამავალ შემთხვევაში, კვლავ მცირდება მცენარეთა ასეთ ჯგუფში მათი რაოდე–
ნობა.

ამრიგად, კვლევით დადგენდა, რომ მოძიებულ თუთის ფორმების უმრავლესობას /66.7%/
აქვს ნეიტრალური და სუსტი უჯრედის არის რეაქცია. მჟავე არის რეაქცია მატარებელია
მხოლოდ ოთხ ფორმა, ხოლო ტუტისკენ მიდრეკილი მიმართულება აქვს მხოლოდ ერთ ფორმას.

რეზისტენტობაზე მოქმედი მრავალი ფაქტორებიდან ჩვენ დაუკავშირეთ ერთმანეთს
მხოლოდ  ყუნწის ანატომიური სტრუქტურისა და უჯრედის არის რეაქციის მაჩვენებლები,
რომლებიც კონსერვატული თვისებებით ხასიათდებიან და ნაკლებად იცვლები სავეგეტაციო
პერიოდიში. სხვა მაჩვენებლები-სილიციუმისა და ასკორბინის მჟავის შემცვლელობა,
ხასიათდება არაერთგვაროვანი მაჩვენებლებით და მკვეთრად იცვლება  ვეგეტაციის  პერიოდში,
ამიტომ ჯიშის ან  ფორმების გამძლეობის კოეფიცენტის განსაზღვრის დროს, ამ მაჩვენებლების
ჩართვა მიზანშეწონლად არ იქნა მიჩნეული. ამრიგად, თუთის ფიტოპლაზმური
დაავადებისადმი რეზისტენტული ჯიშებისა და ფორმების განსაზღვრა შესაძლებელია  მოხდეს
გამძლეობის კოეფიცენტის საშუალებით, რომელიც გულისხმობს  ფოთლის ყუნწის
მეზოპეციოლში დამატებითი რბილი ლაფნის რაოდენობის შეფარდებას, უჯრედის არის
რეაქციის მაჩვენებელთან.

                                K=A/P სადაც: K-არის გამძლეობის კოეფიცენტი;
A - რბილი ლაფნის რაოდენობა, ც.
P-უჯრედის არის რეაქცია

K-1.0- და მეტი ერთეულის შემთხვევაში ჯიში ან ფორმა რეზისტენტულად შეიძლება იქნეს
მიჩნეული. თუ K-1.0-ზე დაბალი მაჩვენებელით გამოიხატება ფორმა მიმღებიანად ჩაითვლება.
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ფორმების რაოდენობა pH რბილი ლაფნის რაოდენობა

დიაგრამა - კავშირი pH და რბილი ლაფნის რაოდენობას
შორის

აღნიშნული მაჩვენებლებზე დაყრდნობით ცხრილში წარმოდგენილი გვაქვს თუთის
ფორმების რეზისტენტობა გამძლეობის კოეფიცენტის საშუალებით. წარმოდგენილი ცხრილი–
დან ჩანს, რომ მაღალი გამძლეობის კოეფიცენთი აქვთ-8 ფორმას, რომელთა შორის მაღალი
ტოლერანტული თვისებით გამოირჩევა სოფელ შინდისში მოძიებული ფორმა, რომლის
გამძლეობის კოეფიცენტი -2.50 ერთეულს შეადგენს. ეს ფორმა მამრობითია, აქვს ფოთლის
წვრილუჯრედოვანი აგებულება და უჯრედის არის მჟავიანობა-6.2 ერთეული. მაღალი
რეზისტენტობა გამოავლინეს აგრეთვე ფორმებმა № 3 და №14, რომელთა გამძლეობის კოე–
ფიცენტი შეადგენდა-1.70-1.86 ერთეულს. შვიდ ფორმას -№1,№2,№4,№5,№8,№10 და №12
აღმოაჩდათ 1.0-ზე დაბალი გამძლეობის კოეფიცენტი. მათი გამოყენება საწარმოო დანიშნუ–
ლების საკვები ბაზის გასაშენებლად არ იქნება მართებული. ეს ფორმები გამრავლდება თუთის
საკოლექციო ნაკვეთში და გამოყენებული იქნება სასელექციო საქმიანობაში საწყის მასალად.
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თუთის რეზისტენტობის განსაზღვრა    გამძლეობის   კოეფიცენტის საშუალებით

N მოძიებული ფორმის
ადგილი

შიდა ლაფნის
რაოდენობა, ც
A

ფოთლის არის
მჟავიანობა
  B

გამძლეობის
კოეფიცენტი
K= A/B

1. მცხეთა - საგურამო     7.08    7.6    0.93
2. რუსთავი    4,78   8.0    0.60
3. მცხეთა - ჯიღაურა    11.20    6.8    1.70
4. მცხეთა -გალავანი    4,75    7.9    0.60
5. მცხეთა - წილკანი    4.60     7.9    0.58
6. ქარელი- დირბი    9.63    7.0    1.36
7. ხაშური -ალი    10.50    6.9   1.54
8. კასპი-      6.17    7.7    0.80
9. თბილისი -შინდისი    15.50    6.2   2.50
10. თბილისი -კალა    5.22    7.9    0.66
11. თბილისი- დიღომი    9.1    7.1    1.28
12. მარნეული    5.2    7.9    0.66
13. გარდაბანი-ქესალო    8.0   7.6    1.05
14. გარდაბანი -კუმისი   12.09    6.7   1.86
15. გარდაბანი- მარტყოფი    9.2    7.4    1.24

დასკვნა:

1. გარემოსთან ურთიერთობაში თუთის მცენარეს გამოუმუშავდა პათოგენისგან თავდაცვის
სხვადასხვა ვარიაციები, მათ შორის მექანიკური ბარიერი-კუტიკულის და უჯრედის კედლის
გამკვრივება სისქე და ორგანიზმის სტრუქტურის ფიზიოლოგიურად აქტიური უჯრედების
დიდი რაოდენობა. არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე იმ ქიმიური ნივთიერებების
მაჩვენებლებს- სილიციუმი, ასკორბინის მჟავა, უჯრედის არის რეაქცია, რომლებიც დიდ
როლს თამაშობენ გამძლეობის მიმართებაში.

2. თუთის ფიტოპლაზმური დაავადებისადმი რეზისტენტული ჯიშებისა და ფორმების განსა–
ზღვრა შესაძლებელია გამძლეობის კოეფიცენტის საშუალებით, რომელიც გულისხმობს
ფოთლის ყუნწის მეზოპეციოლში დამატებითი რბილი ლაფნის რაოდენობის შეფარდებას,
უჯრედის არის რეაქციის მაჩვენებელთან.
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Identification of Forms, Resistant to Mulberry Phytoplasma Disease , by Means of
Coefficient of Resistance
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Abstract

The diseases and resistance of plants depend on the complex processes which take place in plant’s cells. Owing to
violation of normal environment conditions of a plant, it endures stress and use different ways of self-defense. The
thickness of a leaf cuticle and sell wall   is one of the mechanical barriers of mulberry, which prevents pathogens to
penetrate into internal tissues of plant. The microcellular anatomical structure of the leaves, the conducting system
rich with physiologically active agents and abundant quantity of phloem in medullary tissue are recognized as
markers of the plant’s hidden means of self- defense. Mulberry plant resist the pathogens with the help of the
chemicals produced by plant itself. The marker of resistance in this case can be considered the abundant content of
silicium and ascorbic acid.
     For the plants’ self-defense is also very important the number of reaction in a cell. Direct correlation dependence
between the quantity of phloem cells in a leaf stake and the number of the reaction in cell has been established, on
the base of which was carried out identification of resistant forms - by means of coefficient of resistance - K, which
is calculated by the interaction of quantity of abundant phloem in the mesopetiol of a leaf stake to the indicator of
reaction of cell environment. The mulberry form is considered resistant if the coefficient of resistance K is more
than 1.0. If K is less than 1.0, then the form is considered susceptible.
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entomofagebis ricxovnobis gazrdis gzebi bunebaSi

TinaTin gogiSvili–soflis meurneobis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: entomofagebi, gamravleba, efeqturoba.

referati

sasoflo–sameurneo kulturebs did zians ayeneben maTze gavrcelebuli mavne organizmebi. maT

winaaRmdeg brZolis RonisZiebis Cautareblobis SemTxvevaSi mosavlis 35–40% ikargeba.

mavne mwerebis ricxovnobis da mavneobis Semcirebis erT–erTi efeqturi da ekologiurad sufTa

saSualebaa entomofagebis raodenobis gazrda.

naSromSi moyvanilia entomofagebis rolis gaZlierebis gzebi. erT–erTi maTgania naTesebis da

nargavebis siaxloves neqtarmatarebeli mcenareebis (wiwibura, kama, mdogvi, rafsi, oxraxuSi, mzesumzira,

esparteti da sxva) SeTesva. miTiTebulia tyis siaxlovis gavlenaze entomofagebis ricxovnobaze. cno–
bilia, rom tye qmnis xelsayreli pirobebs cocxali arsebebis, maT Soris entomofagebis, cxove-

lmyofelobis gazrdisaTvis.

qimiuri preparatebis Sesxureba mniSvnelovnad amcirebs entomofagebis raodenobas. im SemTxvevaSi,

Tu pesticidebis gamoyeneba aucilebelia, es unda moxdes gonivrul vadebSi, kerZod mavne mwerebi unda

iyvnen mgrZnobiare fazebSi (matli, zrdasruli faza), xolo entomofagebi–gamZle fazebSi (kvercxi,

Wupri).

sasoflo-sameurneo kulturebs did zians ayenebs maTze gavrcelebuli mavne organizmebi:

maT winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis Cautareblobis SemTxvevaSi mosavlis 35-40% ikargeba.

entomofagebi garkveul rols asruleben mavneblebis ricxovnobis regulirebaSi.

dedamiwis zurgze binadrobs ramdenime aTasi saxeobis mavneblebis bunebrivi mtrebi. eseni

arian–mtaceblebi, parazitebi. bevri maTgani parazitobs matlebze, kvercxebze, zrdasrul

fazebze. didi sargebloba moaqvT brakonidebs, xalcidebs, taqinebs da sxva.

nebismier sasoflo-sameurneo kulturaSi arsebobs Taviseburi agrobiocenozi. cocxali

organizmebis mravali saxeoba imyofeba Zalian rTul urTierTdamokidebulebaSi. aq yovelTvis

arsebobs mTeli jgufebi mavne mwerebisa da maTTan erTad sasargeblo saxeobebi–entomofagebi,

romlebic anadgureben mcenareebisaTvis saSiS mavneblebs. saqarTvelos sxvadasxva klimatur

zonaSi gavrcelebulia sasargeblo mwerebis saxeobebi: mtacebeli bzualebi, Wiamaiebi, taqinebi,

oqroTvalurebi, brakonidebi, xalcilebi da sxva: specialistebis amocana mdgomareobs entomo-

fagebisi ricxovnobis gazrdasa da maTi rolis gaZlierebaSi mcenareTa mavne mwerebis winaaRmdeg

brZolisaTvis.

imisaTvis, rom SevinarCunoT entomofagebi da gavzardoT maTi efeqturoba, saWiroa gava-

xangrZlivoT maTi sicocxlis xangrZlivoba da nayofiereba. sasoflo-sameurneo kulturebis

moyvanisaTvis unda Seiqmnas entomofagebiT da maTi moqmedebisaTvis xelsayreli ekologiuri pi-

robebi.

entomofagebis mizidvis, gamravlebisa da efeqturobis gazrdisaTvis mkvlevarebi urCeven

neqtarmatarebeli mcenareebis SeTesvas. dadgenilia, rom zogierT ayvavebul mcenareze entomo-

fagebis kvebisas mkveTrad izrdeba maTi sicocxlis xangrZlivoba (10-15-jer), kvercxdebis

periodi da nayofiereba–3-4-jer (1,2,3,4).

Cvens mier cdebi da dakvirvebebi tardeboda goris raionSi 2014-2015 wlebSi. davadgineT,

rom saukeTeso neqtarmatareblebi arian–wiwibura, kama, mdogvi, rafsi, oxraxuSi, mzesumzira,

esparteti da sxva.
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im entomofagebisaTvis, romlebic nela gadaadgildebian da mokle manZilze frenen

(triqograma, afitisi), neqtarmatarebel mcenareebs SeTesaven xexilis baRis rigTaSorisebSi an

dasacavi mcenareebis garSemo, xolo im entomofagebisaTvis, romlebic did manZilze gadaadgi-

ldebian (taqinebi, brakonidebi, oqroTvalurebi, neqtarmatarebeli mcenareebi SeiZleba dava-

kavSiroT asobiT kilometriT.

tyis zolebSi da napirebze vrceldebian peplebi da zogierTi nela gamravlebadi mwerebi,

romlebic gazafxulidan iwyeben ganviTarebas kvercxismWamelebi, parazituli buzebi da sxva

sasargeblo mwerebi; isini aq grovdebian da Semdeg gadaafrindebian naTesebze.

mavneblebis parazitebi da mtacebeli mwerebi ukeTesad izamTreben sagviano kulturebze–

mzesumziraze, simindze Warxalze, kartofilze, amitom, am kulturebs zafxulis meore naxeva-

rSi pesticidebiT ar amuSaveben.

niadagi warmoadgens saukeTeso adgils mtaceblebis da parazitebis didi jgufebis

arsebobisaTvis. maTi ricxovnoba 1ha farTobze meryeobs 20-dan 90 aTasamde.

entomofagebis ricxovnobis dinamikis Seswavlam gviCvena, rom maTi mniSvnelovani nawilis

SesanarCuneblad aucilebelia mTeli savegetacio periodis ganmavlobaSi sworad SevaTavsoT ku-

lturebis saadreo da sagviano jiSebi. marcvlovani kulturebi, gansakuTrebiT sagviano,

inarCuneben mtacebeli da parazituli mwerebisi maRal ricxovnobas ivlisamde, xolo mzesu-

mzira–seqtembramde. Cveni dakvirvebiT, sagviano kulturebi Semodgomazec axdenen sasargeblo

mwerebis mravali saxeobis koncentrirebas – Wiamaiebis, mtacebeli bzualebis, oqroTvalurebis

(cxrili N1).

entomofagebis ricxovnoba saadreo da sagviano jiSebze (saSualo raodenoba 1m2-ze)

cxrili 1.

Tve xorbali

(saadreo)

lobio

(saSualo)

mzesumzira (sagviano)

maisi 3.5 4.8 6.3

ivnisi 1.2 4.0 6.0

ivlisi 0.8 2.3 5.8

agvisto 1.0 2.1 8.2

seqtemberi 0 1.2 12.3

rogorc N1 cxrilidan Cans, sagviano jiSze (mzesumzira) seqtemberSic ki maRalia entomo-

fagebis raodenoba, maSin, rodesac saadreo jiSze (xorbali) seqtemberSi saerTod ar aRiniSneba

sasargeblo mwerebi, xolo ivlis-agvistoSi Seadgens mxolod 0,8-1,0 egzemplars 1m2-ze.

Cveni dakvirvebiT, mtacebeli bzualebi, rodesac maTi raodenoba 1m2-ze Seadgens 2

egzemplarze ar aZleven puris xoWoebis matlebs da mavTula Wiebs, gamravldnen 1-2 erTeulze

metad 1m2-ze.

Cvens mier Catarda specialuri kvleva entomofagebis ricxovnobaze neqtarmatarebeli

mcenareebis SeTesvis gavlenis Sesaswavlad. am mizniT, xexilis baRSi, napirebze, SevTeseT

wiwibura. gamoirkva, rom entomofagebi (Wiamaiebi, mtacebeli bzualebi) SeTesil nakveTebze meti

raodenobiT gvxvdeboda, vidre SeuTesav nakveTebze, amasTan, isini gvxvdebodnen gvian

Semodgomamde, maSin, rodesac SeuTesav nakveTebze ivlisis bolos arc erTi entomofagi ar

aRmoCnda (cxrili 2).

cxrili 2

varianti Wiamaiebi mtacebeli bzualebi

SeTesili 7,6 8.3

SeuTesavi 2,4 3.1
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rogorc 2 cxrilidan Cans, wiwiburas SeTesviT entomofagebis ricxovnoba gacilebiT

sWarbobs SeuTesav farTobebSi entomofagebis raodenobas.

entomofagebis ricxovnoba gansxvavebulia imisda mixedviT, Tu ramdenad axlos aris

kulturuli mcenareebis nargavebi da naTesebi tyesTan.

cnobilia, rom merqniani da buCqovani mcenareebi qmnian xelsayrel pirobebs mravali

sasargeblo mweris ganviTarebisaTvis. tyis zolebi amcirebs qaris siCqares, zrdis haeris fa-

rdobiT da absolutur tenianobas, agrovebs zamTris naleqebs, amcirebs zafxulis maRal

temperaturas. yovelive es ki xels uwyobs mravali cocxali arsebis, maT Soris entomofagebis

gamravlebas da ganviTarebas. Cveni dakvirvebebis Sedegebi mocemulia N3 cxrilSi.

entomofagebis ricxovnoba xorblis naTesebSi tyis zolTan axlos cxrili 3.

(300-400 es raodenoba 1m2)

ganviTarebis fazebi mtacebeli xoWoebi Wiamaiebi oqroTvalurebi

milSi gasvla 1.8 4.1 2.3

daTavTaveba 2.0 5.0 3.1

rZisebri simwife 1.7 6.2 5.8

cvilisebri simwife 1.3 18.0 18.4

gamokvlevebma gviCvena, rom tyidan mniSvnelovani manZiliT (3-4kg) daSorebul naTesebSi

entomofagebis ricxovnoba naklebi iyo 50-60%-iT.

entomofagebis SenarCunebisaTvis didi mniSvneloba aqvs qimiur wamlobaTa vadebis sworad Se-

rCevas. pesticidebis Sesxureba unda Catardes im periodSi, rodesac mavne mwerebi mi-m-RebTan

fazebSi (matli, zrdasruli faza) arian, xolo entimofagebi-gamZle fazebSi (kvercxi, Wupri).

amrigad, entomofagebis SenarCunebisa da maTi efeqturobis gazrdis mizniT, didi

mniSvneloba aqvs neqtarmatarebeli mcenareebis SeTesvas naTesebSi da nargavebSi, tyis zolebis

siaxloves da wamlobaTa gonivrul vadebSi Catarebas.
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Ways of increase of entomophags in nature
Tinatin Gogishvili- Academic doctor of Agriculture

Key words: entomophags, reproduction, efficiency.

Abstract

Parasites spread on agricultural species harm them. In case of non-implementation of the event of fighting against
them, 35–40% of harvest is lost.

One of the most effective and ecologically pure means of decrease of the parasites is increase of entomophags.
Ways of increasing of the role of entomophags are given in the work. One of them is seeding of nectar-bearing

plants near corps and seedlings (buckwheat, fennel, mustard, rapeseed, parsley, sunflower, sainfoin, etc.), which refers to
the impact of closeness of the forest on the number of entomophags. It is known that the forest provides convenient
conditions for growth of resuscitating of living beings, among them entomophags.

It is known that spraying of chemical preparations significantly decrease the number of entomophags. In the
event if it is necessary to use pesticides, it shall be carried out in reasonable terms, in particular, parasites shall be in
sensitive phase (worn, mature phase), and entomophags – in endurable phase (egg, pupa).



117

veterinaria

Veterinary

saqarTvelos  sabazro segmentSi gadaadgilebuli axali xorcis
veterinalur-sanitaruli eqspertiza

giorgi danelia- soflis meurneobis akademiuri doqtori
Tamar falavandiSvili-teqnikis akademiuri doqtori
manana cincaZe-soflis meurneobis akademiuri doqtori

naTia natroSvili-veterinariis akademiuri doqtori
giorgi natroSvili-veterinari eqimi, ekonomikis akademiuri doqtori.

sakvanZo sityvebi: xorci, organoleptika, amiaki  piroqsidaza, formalini, eqspertiza.

referati:

    saqarTvelos sabazro segmentis  drois xangrZlivobasTan dakavSirebiT   Seswavlilia
axali saqonlis xorcis veterinalur  sanitaruli eqspertizis Sedeegebi, romlis
safuZvelzec Sesyidvidan 2 saaTis Semdeg misadmi wayenebuli ZiriTadi maCveneblebi:
organoleptika, raodenobrivi qimiuri analizebidan PH, amiakis  Secveloba, aseve TvisebiTi
analizebi-reaqcia peroqsidazaze, CuSO4-ze, formalinze, akmayofilebs standartebs, 24
saaTis gasvlis Semdgom zemoT aRniSnuli parazitebi (t0 C-180-200), iwyebs mcireoden
cvlilebebs, romlis gamoyeneba  teqnikuri reglamentis  Tanaxmad  daSvebulia  Zexve-
ulisa da sosisis  warmoebaSi, 48-72 saaTis ganmavlobaSi.  Semdgom, sagrZnoblad uaresdeba
produqciis xarisxobrivi maCvenebelebi. Mmatulobs amiakis   Semcveloba, rac  gapirobebu-
lia  aminofukatori  baqteriebis zemoqmedebiT, aseve uaryofiT  Sedegs  gvaZlevs
reaqcia CuSO4-sa  da formalinze, ris gamoc aucilebelia  axal xorcze sistematiuri
monitoringis Catareba adamianis  janmrTelobis keTildReobisaTvis.

Kkveba yoveli cocxali  organizmis arsebobis erT-erTi aucilebeli pirobaa,
romelic  ganapirobebs mis janmrTelobasa da Sromisunarianobas. sakvebi pro-
duqti aris  mineralur da organul nivTierebaTa erToblioba, romlis mni-
Svneloba organizmisaTvis mravalmxrivia.  igi aucilebelia  rogorc plastikuri
masala sxeulis  qsovilebis  Sesaqmnelad,  sasicocxlo  procesebis  dros  da-
Slili ujredebisa da qsovilebis aRsadgenad. biologiurad srulfasovani  da
ekologiurad  sufTa produqcia  amaragebs  organizms  ara mxolod  mineraluri
da organuli nivTierebebiT, aramed hidro da lipovitaminebiT, glicidebiT, enzi-
mebiT da a.S

kvebis produqtebis warmoebis  sferoSi saqmianobis ganmaxorcieli mewarme
valdebulia daicvas  produqciis warmoebasTan, SenaxvasTan, tranportirebasa  da
moxmarebasTan dakavSirebuli normebi, wesebi, maxasiaTeblebi anu gansakuTrebuli
moTxovnebi,  romelic saxelmwifo standartiT aris  dadgenili.   varCevT   mcena-
reuli da cxoveluri  warmoSobis  kvebis produqtebs,  romelTac sruliad gan-
sxvavebuli niSan-TvisebaTa  erToblioba  gaaCnia. kvebis produqtebs Soris saqon-
lis xorci  maRali kvebiTi Rirebulebis  sakvebi produqtia, romlis Semadge-
nlobaSi  sakmao raodenobiT  Sedis  iseTi biologiuri naerTebi rogoricaa:  ci-
lebi, lipidebi,  lipovitaminebi, glicidebi, fermentebi, organuli mJavebi,  aseve
mineraluri marilebi. xorc-produqtebisaTvis cilebi didmniSvnelovani sakvebi
masalaa, romelic mkvebav TvisebaTa mixedviT ori saxisaa: srulfasovani da ara-
srulfasovani. srulfasovania:  albumini, globulini,  prolamini, nukleoprotei-
debi. aRniSnul  cilebs kargad iTvisebs organizmi. isini ZiriTadad  kunTovan
qsovilebSi  moipoveba. arasrulfasovani  cilebia: kolageni da elestini, rome-
lic umTavresad  Sedis SemaerTebel  qsovilebSi.
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frinvelis xorcSi  srulfasovani  cila 20%-mdea, arasrulfasovani ki-1,5%,
saqonlis xorcSi srulfasovani 13-15%-ia, arasrulfasovani-3%.  xorcSi  glici-
debi  (naxSirwylebi) mcire raodenobiTaa: saqonlis xorcSi-0,5%-ia, mineraluri
nivTierebebidan  xorcSi Sedis P, K,  Na, Ca, Fe, romelTa raodenoba 0,8-1,3%-ia. aseve
mcire raodenobiT aris vitaminebi, sadac warmodgenilia: A, B, C da Evitaminebi.
  xorci Sedgeba ZiriTadi  nawilisgan: kunTovani  qsovili, cximovani, SemaerTe-
beli  da Zvlovani. xorc-kombinatSi  yovelis saxis saklavi gansakuTrebuli yu-
radRebiT unda Semowmdes, saveterinaro zedamxedvelobis qveS. mosalodnelia
xorci daavadebuli  iyos, romelic saSiSia  adamianis jamrTelobisaTvis, rameTu
cnobilia rogorc endogenuri (sisxlis mieri)  daavadebebi, aseve  egzogenuri (ha-
er-wveTovani).   anu xorcis daavadeba  SeiZleba  gamowveuli iyos  infeqciuri mi-
kroo-rganizmebiT   da  invaziuri WiebiT.   infeqciuri nozologiis daavadebebia:
cimbiris wyluli, tuberkuliozi, Turquli, pnevmonia, wiTeli qari,   bruceleozi,
xolo invaziuri:  finozi,  triqinelozi, eqinokoki.

cimbiris wyluli metad saSiSi daavadebaa, rogorc cxovelisaTvis aseve ada-
mianisaTvis, romelsac iwvevs  cimbiris  wylulis Cxiri  da misi sporebi, uZlebs
110-1300 C temperaturas. cimbiris wyluliT inficirebuli saklavisa da yvela pro-
duqtis   moxmareba akrZalulia. Aam daavadebis pirutyvi da produqcia unda
ganadgurdes utilizaciiT   (dawviT).

Turquli-infeqciuri daavadebaa. ZriTadad avaddeba msxvili rqosani pirutyvi.
am SemTxvevaSi  saqonlis dakvla dauSvebelia  da saWiroa  saswrafo karantinis
ga-mocxadeba. B

brucelozi-mZime daavadebaa, advilad gadadis adamianze, romlis baqteriebi
Zlier patara zomisaa, Znelad Cans   mikroskopSi, sam Tvemde cocxloben niadagis
akumulaciur fenaSi, xolo or Tvemde saqonlis cximSi. aseTi xorcis sakvebad
gamoyeneba dauSvebelia. E

eqinokoki-lentisebri Wiaa, romelic mZime daavadebis gamomwvevia. sakvebad uva-
rgisia da saWiroebs utilizacias (dawvas), im mizniT, rom naklavis xorciT
dasnebovneba ar  moxdes  saWiroa  veterinalur-sanitaruli eqspertiza,  romelic
orjer warmoebs: pirvel rigSi cocxali  saklavis, Semdgom–daklulis
eqspertiza  saSualebas gvaZlevs  davadginoT, ramdenad  vargisia xorc-produqtis
sakvebad gamoyeneba, rogoria misi Rirseba. veterinaluri   eqspertizis  ZiriTadi
priori-tetia winswari  anamnezis  Sekreba da Sesabamisi  diagnozis  dasma. Tu
cxovelSi sawyisi formaa da jer kidev   mTlianad  ar aris   masiurad
gavrcelebuli organizmSi, Tuki  Sedegi  saimedoa  maSin eqspqrtizis saTanado
daskvnis Semdeg, misgan warmoebuli xorc-produqtebi sakvebad gamoiyeneba.

veterinalur-sanitaruli eqspertizis  Tanaxmad Sinauri   cxovelebis dakvlis
Semdeg xdeba  parenqimul da prozenqimul organoTa paTogenuri Seswavla. aseve
organoleptika. Ddiagnozis  dasmis mizniT xdeba baqterio-histo-toqsikologiuri
da  bioqimiuri maCveneblebis dadgena (Tavi, RviZli, kuWi, Tirkmeli, nawlavebi)
ris safuZvelzec xdeba saeqsperto aqtis  gacema. xorcis xarisxobriv maCveneble-
bze da kvebiT  uvneblobaze aseve did gavlenas axdens ekosistema da antropoge-
nuri procesebi, maT Soris saxifaToa pesticidebi, romelic  arasrulfasovnad,
Warbi raodenobiT  gamoiyeneba  bunebriv  saTib-saZovrebze. rqosani pirutyvi   Zo-
vis periodSi an TivaSi   fiqsirebul pesticids iReben sakvebTan erTad  da infi-
cirdeba. Ddakvlis Semdeg  xorci gadadis  momxmareblis xelSi, romelic
SeiZleba gaxdes  Zlieri intoqsikaciis  mizezi.

mowamluli xorci ganicdis Rrma bioqimiur cvlilebebs. saxeldobr, icvleba
cilebis  fizikur-koloiduri  struqtura, romelic dabla scems sagemovno
Tvisebebs da kvebiT Rirebulebas, ris gamoc aucilebelia toqsikur  nivTierebaTa
xvedriTi wilis gansazRvra da misi Sesabamisobis dadgena standartTan.

I–jgufSi-gaerTianebulia  toqsikuri   nivTierebani, romlis sakvebad gamoyeneba
kategoriulad akrZalulia. maT miekuTvneba: yviTeli fosfori, propazini, heqta-
qlori, diqlorSardovana, dikrezidi, karbofosi, dioqsidini,  fosfor da qloro-
rganuli  SenaerTebi, hormonebi.

II –jgufSi-Sedis pesticidebi romelTa zRvrulad dasaSvebi  koncentratebi  Se-
mdegia:  amidofosi 0,3 mg/kg-ze, atrazine  0,025  mg/kg-ze. Hheqsaqlorcikloheqsani
0,1 mg/kg-ze.
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III-jgufi, rogorc zemoT avRniSneT landSaftebi, romliTac dakavebulia
bunebrivi saTib-saZovrebis  Sxamian balaxebTan  brZolis  sawinaaRmdegod  gamoi-
yeneba  herbicidebi, romelnic mZime   liTonebs Seicavs da romlis  momxmarebeli
pirutyvia. Ggrovdeba ra mis organizmSi. dakvlis Semdeg  mas sakvebad  adamiani
iyenebs rac sazianoa  adamianis jamrTelobisaTvis. amasTan  dakavSirebiT dadgeni-
lia mZime liTonebis   kvotebi  xorc-produqtebisaTvis. Mmag-kg-ze:Cu-5,0;   Zn-70,0;
Fe-50;   F-2;  I-1.0; Pb-0,5;    As-0,1;   Cd-0,05;   Hg-0,03;    Cr-200,0  [1].

xorci warmoadgens sasurvel garemos mikrofloris gaaqtiurebisaTvis,
vrceledebian ra masSi  mikroorganizmebi  gamoyofen fermentebs, romlebic  aRwe-
ven qsovilis cilovan SenaerTebSi. Aam  mxriv   yurdsaRebia  xorcis Senaxvis pi-
robebi, sacavebi, Sokis darbazis sanitaruli mdgomareoba, satranporto
saSualeba, temperatura, tenianoba, ganiaveba, xorcSi mimdinare  qimiuri da
biologiuri  prcesebis mimdinareobis intesiuroba.

paTogenuri mikroflora vrceldeba: egzogenuri (kontaqturi, haerwveTovani)
dfa endogenuri (sisxlis  mieri) gziT. ukanaskneli daavadebis nozologiis
mixedviT  SeiZleba iyos limfogenuri da hematogenuri,  gansakuTrebiT zafxulis
periodSi, rodesac  fardobiTi tenianobac maRalia  (90-95%). Aam momentisaTvis
adgili aqvs mikrosporis  swraf  ganviTarebas. Aam situaciidan  gamosvlis mizniT
aucilebelia xorcis gayinva, radgan  araswori Senaxvis  fonze iwyeba cilebis,
sa-xeldobr aminomJavebis hidrolizi, rasac  mohyveba xorcis damJaveba da warmo-
iqmneba:  ketomJavebi,  spiriti, amiaki, alkaloidebi, amonomJavebis Warbi raodenoba
xels uwyobs mikrofloris gamravlebas da lipidebis  liziss [1,2].

Cveni kvlevis mizans warmoadgenda Segveswavla saqarTvelos (Tbilisi) saba-
zro-ekonomikur pirobebSi  axali xorcis veterinarul-sanitaruli  eqspertiza,
Segveqmna xelovnuri arasasurveli garemo pirobebi  (gayinvis gareSe), risTvisac
igi davayoneT Sesyidvidan  2, 24, 48, 72 saaTis ganmavlobaSi, 18-200C t-ze. xorc- pro-
duqtebSi Seswavlili iqna: organoleptika, qimiuri raodenobrivi analizebidan PH
(ionometruli  meTodi), reaqcia amiakze (titraciis meTodi), xolo Tvisebebidan:
reaqcia-peroqsidazaze,  gogirdmJavaze da formalinze ris safuZvelzec dagvedgi-
na   misi Sesabamisoba standartTan (7269/79)[3] saanalizod laboratoriuli
nimuSebi aRebuli iqna:  dezertirebis, gldanisa da navTluRis bazrebidan.

organoleptika
I. I.2 saaTis Semdeg:

feris toni: Ria wiTeli, vardisferi Seferilobis, teniani. konstitencia: myi-
fe, elastiuri, Zlieri bzinvarebiT, xelis SexebiT advilad swordeba, gamoxatuli
sisxlZarRvebiT. struqtura: urRvevi. suni: sasiamovno, specifikuri saqonlis xo-
rcisaTvis damaxasiaTebeli. cximi: odnav moyviTalo usuno.
II. 24saaTis Semdeg:

feris toni: mowiTalo  Seferilobis, teniani.  konstitencia: naklebad mJave, sa-
Sualod elastiuri, xelis SexebiT swordeba  mcireodani bzinvarebiT.
struqtura: urRvevi suni: specifikuri saqonlis xorcisaTvis damaxasiaTebeli.
cximi:  odnav moyviTalo sunis gareSe.

III. 48 saaTis  saaTis Semdeg:
feris toni:  Ria yavisferi, naklebad teniani, limfuri gamonadeni. konstitencia:

aramyife, naklebad elastiuri, xelis SexebiT ar swordeba, sisxlZarRvebis gareSe.
struqtura: araerTgarovani. suni: arasasiamovno  (biologiuri). cximi:  yviTeli
ara sasiamovno suniT.

IV. 72 saaTis Semdeg:
  feris toni:  ruxi-yavisferi, zedapiri mSrali tenis gareSe. Zirze SesamCnevi
limfuri yavisferi Seferilobis gamonadeni. konstitencia: gamomSrali zedapiriT,
magari. xelis SexebiT ar swordeba. naxeTqebiT. struqtura: Secvlili, araspeci-
fikuri. suni: putruli, mJave, momJao. cximi:  yviTeli moyavisfro laqebiT, mZaRe
suniT.
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qimiuri validirebuli meTodebiT xorc-produqtebis gamokvleva saimedobis dadgenis
TvalsazrisiT (standarti)

# gamokvlevebi
siaxlis mxriv
keTilxarisxiani xorci

siaxlis mxriv
saeWvo xorci

sakvebad
uvargisi

PH 5,5-6,2 6,3 6,3
2 NNHNH4(amiaki) 0,1-1,25% 1,27-1,68% 1,68-2,65%

3 reaqcia:peroqsidaze + susti+ _
4 Oreaqcia: CuSO4-ze gamWvirvale fifqisebri Sededebuli

5 reaqcia:
formalinze

gamWvirvale Oodnav mRvrie Sededebuli

xorc-produqtis  kvlevis Sedegebis  monitoringi drois xangrZliovobis mixedviT
siaxlis mxriv

keTilxarisxiani
xorci

siaxlis
mxriv

saeWvo xorci

sakvebad uvargisi
xorci

#

sa
aT
i gamokvlevebi

sdandar
ti

Sedegi sdanda
rti

Sede
gi

sdandar
ti

Sedegi

PH 5,7-6,2 5,9

NHNH4  % 0,1-1,25 0,8

reaqcia:
peroqsidaze

+ +

reaqcia:CuSO4-ze gamWvir. gamWvir.

1 2

reaqcia:formalinze gamWvor. gamWvirv.

PH 6,3 6,5

NHNH4  % 1,m27-
1,68

2,0

reaqcia:
peroqsidaze

susti+ sust
i+

reaqcia:CuSO4-ze Ffifqi
s.

Fodn
av

fifq
is.

2 24

reaqcia:formalinze Oodnav
mRvrie

Oodn
av

mRvr
ie

PH >6,3 7,0

NHNH4  % 1,68-2,65 2,4

reaqcia:
peroqsidaze

_ _

reaqcia:CuSO4-ze Sededeb. Sededeb.

3 48

reaqcia:formalinze Sededeb. mRvrie
Sededeb.

PH >6,3 7,4

NHNH4  % 1,68-2,65 2,9

reaqcia:
peroqsidaze

_ _

reaqcia:CuSO4-ze Sededeb. Zlier
Sededeb.

4 72

reaqcia:formalinze Sededeb. Zlier
Sededeb.

  K
kvlevis Sedegad (cxrili 2)  naTlad Cans, rom axali xorci romelsac Sesyi-

dvidan 2 saaTis Semdgom Cautarda eqspertiza akmayofilebs  standarts siaxlis
mxriv, rogorc keTilxarisxiani produqcia. 24 saaTis Semdeg SeimCneva umni-Svnelo
cvlilebebi, sadac mcire odenobiT matulobs PH daNNH4 xvedriTi  wili, aseve ic-
vleba TvisebiTi reaqciebi:CuSO4 , peroqsidaze da formalinis mimarT, aseTi  si-
axlis mxriv saeWvo xorci standartiT dasaSvebia Zexveulisa  da sosisis war-
moebaSi, radganac teqnologiuri reJimis Sesabamisad  vakum-aparatebis saSualebiT
xdeba maTi Termuli damuSaveba maRal temperaturaze ara umetes 1400C, rac Seexeba
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48 da 72 saaTis Semdeg momatebulia rogorc PH –is  aseveHNH4 -is raodenobac,
sadac adgili aqvs swrafad  mimdinare aminofikaciis process, rac vizualuradac
aSkaraa organoleptikuri maCveneblebis safuZvelze, igi sakvebad uvargis
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Catarebuli eqsperimentis safuZvelze SesaZlebelia Semdegi daskvnebis gamotana:
1. Aaxali xorci saimedoa dakvlidan 2 da 24 saaTis ganmavlobaSi, Tumca, es
reglamenti   ar gamodgeba zafxulis cxeli periodisaTvis, radganac biosferoSi
gaaqtiurebulia aerobuli da anaerobuli mikrooerganizmebi.
2. veterinarul-sanitaruli eqspertiza saerTaSoriso standartebis (kodeqsi-
“alimentariusi”) Tanaxmad xorc-produqtebSi biologiuri srulfasovnebisa da
ekologiuri sisufTavis dadgenisaTvis  moiTxovs Semdegi testebis Catarebas:
organoleptika (feris  toni, suni, gemo, struqtura, konstitencia) cilebi, cximebi,
fakultatur anaerobuli da mezofiluri aerobuli mikroflora (stafilokoki, ko-
limorfiuli baqteriebi, nawlavis Cxiri, salmonelebi). PH,NNH4, antibiotikebi
(tetraciklinis jgufi), reaqcia CuSO4 ,-ze, peroqsidaze, formalinze, mZime liTo-
nebi (Pb, Ag, As, Hg, Cd), pesticidebi (qlororganuli, fosfororganuli),  radionu-
kleitidebi (ceziumi 137,  stronciumi-90), hormonebi, emulgatorebi.
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Veterinary-sanitary examination of fresh meat, the displaced imn the
Georgian market segmat
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Abstract

Segments of Georgian Market have been studied. By veterinary-sanitary expertise in connection with currency of time
in conditions of  180-200 temperature. As a result of organoleptic and chemical analysis it was established: after 2 hours
from the purchase of the product for good quality meat is standard, after 24 hours is slightly increased in comparison
with standard PH  ,NHNH4 reactions: on peroxidaze, CuSO4 ,-or towards formalin, usage of which based on technical
regulation is allowed for production of sausages of different varieties, and 48 and is especially poor owing to activation
of micro-flora that inflicts harm to human health.
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kvebis mrewveloba

Food Industry

საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული კონიაკის
პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა

თამარ ფალავანდიშვილი - ტექნიკის  აკადემიური დოქტორი;
გიორგი დანელია - სოფლის მეურნეობის  აკადემიური დოქტორი;
ცირა ავალიანი - ს/ს სარაჯიშვილის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;

საკვანძო სიტყვები: კონიაკი, ბიოქიმიური პარამეტრები, ეკოლოგიური სისუფთავე, მძიმე ლი-
თონები, რადიონუკლეიდები, კონკურენტუნარიანობა.

რეფერატი

ეკოქიმიური ექსპერტიზის საფუძველზე შესწავლილი იქნა სამამულო ბაზრის სეგმენტში არსებული
ექსპორტირებული და იმპორტირებული კონიაკის პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, კვებითი
უვნებლობის თვალსაზრისით  მათში მძიმე ლითონებისა და რადიონუკლეიდების ხვედრითი წილი.
ადგილობრივი წარმოების კონიაკის ეკოქიმიური ექსპერტიზა შესწავლილია ს/ს სარაჯიშვილის მიერ
წარმოებული პროდუქციის მაგალითზე, რის საფუძველზეც დადგინდა: ბიოქიმიური სრულფასოვნება და
ეკოლოგიური სისუფთავე, რომელიც პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტს; დასაშვებია მისი რეალიზაცია
მსოფლიო ბაზრის ნებისმიერი სეგმენტისათვის.

კონიაკის  წარმოება 300 წლის წინათ დაიწყო და მის სამშობლოდ საფრანგეთი ითვლება,
ხოლო საქართველოში-1884 წლიდან, რომლის ფუძემდებლი  დავით სარაჯიშვილი იყო.

საკონიაკე სპირტი მრავალი წლის მანძილზე მუხის კასრებში ძველდება და სპირტს სძენს
შესაბამის ფერის ტონს, სასიამოვნო გემოსა და ბუკეტის შემადგენელ კომპონენტებს.
ექსპერიმენტული კვლევის მიზანია საქართველოს ბაზრის სეგმენტსა და მარკეტინგულ
სისტემაში არსებული კონიაკის პროდუქციის ეკო-ქიმიური ექსპერტიზა.

მაღალხარისხიანი საკონიაკე სპირტის მისაღებად საჭიროა ღვინო ისე გამოიხადოს, რომ
ნახადში გადავიდეს არამარტო ეთილალკოჰოლი, არამედ ღვინის შემადგენელი სხვა
კომპონენტები. საკონიაკე სპირტის სიმაგრე უნდა მერყეობდეს 62-700-მდე. კონიაკის მოსა–
მზადებლად ატარებენ გენერალურ კუპაჟს, რომელშიც შედის კონიაკის მარკის შესაბამისად
დაძველებული სპირტი, სიმაგრის დასაყვანად კონიაკის კონდიციამდე (400) ემატება დაბალ–
გრადუსიანი სპირტი, 0,7-1,5% შაქრის სიროფი და მცირეოდენი კოლერი ორდინალური კონი–
აკების ფერის მისაყვანად კონდიციამდე [1].

კონიაკის ნახადი მრავალნაირი კომპონენტებისაგან შედგება, რომლეთა შორის არის
მეთილის სპირტი. მეთილის სპირტის  ტოქსიკური თვისებების გამო, მისი შემცველობა სტა–
ნდარტით ნორმირდება.

ნახშირწყლები საკონიაკე სპირტში გროვდება მუხის კასრში დაძველების პროცესში. მუხის
მერქნის ჰემიცელულოზა ჰიდროლიზდება, რის შედეგადაც სპირტში წარმოიქმნება შაქრები.
ერთწლიან საკონიაკე სპირტში შაქრები თითქმის არ არის. 13 წლის შემდეგ კი 0,92 გ/ლ-ს
შეადგენს. 21 წლიანში კი 1,14გ/ლ-ს. საკონიაკე სპირტში შაქრები მოცემულია მონოსაქარიდების
სახით. კონიაკს კი საქაროზა და მისი კარამელიზაციის პროდუქტები ემატება, რომელიც მას
სიტკბოსთან ერთად სირბილეს მატებს. კონიაკის მზა ნაწარმში შაქრების შემცველობა
სტანდარტით ნორმირდება [2].

როგორც ახალგაზრდა, ისე ძველი საკონიაკე სპირტები ყოველთვის შეიცავს რკინის მცირე
და სპილენძის შედარებით მეტ რაოდენობას. საკონიაკე სპირტში სპილენძის მუდმივად
არსებობა უნდა აიხსნას შემდეგი მიზეზით: საკონიაკე სპირტი იხდება სპილენძის ქვაბში; მისი
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ცხელი ორთქლი გაივლის სპილენძის კლაკნილა მილებს და თან გაიტაცებს მცირე რაოდენობით
სპილენძსაც. გამოხდილი სპირტი თავსდება სპილენძისაგან დამზადებულ მიმღებში, რომელიც
ნაწილობრივ ამდიდრებს სპირტს სპილენძით. სპილენძით გამდიდრებას იწვევს აგრეთვე
სარდაფის მეურნეობაში გამოყენებული სპილენძის ინვენტარიც, ამიტომაა რომ ახალგაზრდა
სპირტი სპილენძს საკმაო რაოდენობას შეიცავს. მუხის კასრის ტკეჩიდან გამოსული
ექსტრაქტული ნივთიერება, მოსალოდნელია ნაწილობრივ ლექავდეს სპილენძს და ამით
ამცირებდეს კიდეც მას ძველ სპირტში. ეს რაოდენობა სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ
კონიაკში წარიმართოს კატალიზური პროცესები მათი მონაწილეობით. აქედან გამომდინარე
რკინის და სპილენძის შემცველობა კონიკის მზა პროდუქციაში ნორმირდება სტანდარტის
შესაბამისად [3].

მთრიმლავი ნივთიერებების დაგროვებას ხსნარში ძირითადად ადგილი აქვს საკონიაკე
სპირტის მუხის კასრში დაძველების პირველ 3-5 წელიწადში. ამის შემდეგ ის ან ნელა იმატებს
ანდა ზოგიერთ წელს კიდეც ეცემა. ეს გამოწვეული უნდა იყოს იმით, რომ ძველ სპირტებში
ტანინის ექსტრაჰირებას მუხის ტკეჩიდან სჭარბობს მისი დაჟანგვა. დაჟანგული ტანინი კი
ლევენტალის მეთოდით არ განისაზღვრება. ამავე დროს ტანინის მატება დამოკიდებულია თვით
მუხის კასრზე. შედარებით ახალ კასრში ტანინის ნამატი გაცილებით მეტია, ვიდრე შედარებით
ძველ კასრებში [4,5].

ჩვენს მიერ შერჩეულ საკვლევი კონიაკების ს/ს სარაჯიშვილის ბრენდებში (3*, 5*, V.S.,
V.S.O.P., X.O.) განისაზღვრა ეთილის და მეთილის სპირტის შემცველობა, ასევე შაქრების,
სპილენძისა და რკინის მასური კონცენტრაციები, მთრიმლავი ნივთიერებები. კვლევის შედეგები
წარმოდგენილია   ცხრილში 1.

ს/ს სარაჯიშვილის ბრენდების ბიოქიმიური პარამეტრები
ცხრილი 1

საკვლევი პარამეტრი
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1 3* 39,9 0,09 15,5 0,14 1,2 0,23
2 5* 40,1 0,09 15,8 0,17 1,3 0,25
3 V.S 40 0,14 13,6 0,57 1,9 0,3
4 V.S.O.P 40,1 0,17 8,7 0,49 2,7 0,35
5 X.O 40,1 0,17 8,35 0,49 2,7 0,52

მიღებული შედეგებიდან ირკვევა, რომ ს/ს სარაჯიშვილის ბრენდები (3*, 5*, V.S., V.S.O.P.,
X.O.) ყველა ზემოთ მოყვანილი პარამეტრების მიხედვით შესაბამისობაშია სტანდარტთან.
მთრიმლავი ნივთიერებების (ტანინის) რაოდენობა იზრდება სპირტის სიძველესთან დაკა–
ვშირებით და გავლენას ახდენს მის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე (სძენს სხეულს, მთლიან
სახეს, სუნსა და ჰარმონიას და ხდის სრულყოფილს). ბრენდ XO-ში ყველაზე მაღალია ტანინის
შემცველობა და შეადგენს 0,52 გ/ლ.

საყოველთაოდ ცნობილია მძიმე ლითონების უარყოფითი გავლენა ადამიანის ჯანმრთე–
ლობაზე. განსაკუთრებით მძიმე ტოქსიკურობით გამოირჩევა ტყვია, კადმიუმი, დარიშხანი,
ვერცხლისწყალი და თუთია, მითუმეტეს როცა ისინი ადამიანის ორგანიზმში საკვები პრო-
დუქტებიდან ხვდებიან და პროლანგირებული თვისებებით ხასიათდებიან [6].

კვების პროდუქტებში როგორც ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალების (Pb, Cd, As, Hg,
Zn) განსაზღვრა, ასევე რადიონუკლეიდების (Sr-90 და Cs-137) შემცველობაზე ანალიზები
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს უვნებლობის თვალსაზრისით , ვინაიდან ორგანიზმში ამ
რადიაციის ,,აკუმულატორებს“ დაგროვებითი ხასიათი აქვს. ამ მიზნით ს/ს სარაჯიშვილის
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ბრენდებში (3*, 5*, V.S., V.S.O.P., X.O.) განისაზღვრა ტოქსიკური ელემენტებისა და
რადიონუკლეიდების  შემცველობა. მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილში 2.

ტოქსიკური ელემენტების და რადიონუკლეიდების  შემცველობა ს.ს. სარაჯიშვილის
ბრენდებში

ცხრილი 2.

ტოქსიკური ელემენტები მგ/ლ

№
პროდუქციის
დასახელება Pb Cd As Hg Zn

რადიონუკლეიდე
ბი (Cs-137, Sr-90),

ბკ/ლ;

1 3* <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,5 <20

2 5* <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,5 <20

3 V.S <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,5 <20

4 V.S.O.P <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,5 <20

5 X.O <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,5 <20

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ს/ს სარაჯიშვილის
ბრენდებში ტოქსიკური ელემენტებისა (Pb, Cd, As, Hg, Zn) და რადიონუკლეიდების ხვედრითი
წილი უმნიშვნელოა და შორს არის ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციასთან, რაც ადასტურებს ს/ს
სარაჯიშვილის სასმელების უსაფრთხო გამოყენების შესაძლებლობას.

დიაგრამა 1 -ზე წარმოდგენილია  ს/ს სარაჯიშვილის  ბრენდების შესაბამისობის დადგენა
ეთილის სპირტის, შაქრების, მეთილის სპირტის, რკინის, სპილენძის და მთრიმლავი ნივთი-
ერებების შემცველობასთან.

კვლევის მიზანს ასევე წარმოადგენდა საკონიაკე სპირტებში დაძველების დროის გავლენის
შესწავლა მთრიმლავი ნივთიერებების (ტანინის) შემცველობაზე. ექსპერიმენტისათვის აღებული
იქნა ს/ს სარაჯიშვილის სხავადსხვა წლოვანების საკონიაკე სპირტები, რომლთა დაძველება
ხდება მუხის კასრებში. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ №3.

ექსპერიმენტის მონაცემებით ირკვევა, რომ რაც მეტია საკონიაკე სპირტის წლოვანება, მით
მეტია მათში მთრიმლავი ნივთიერებების შემცველობა, რაც აიხსნება იმ ჟანგვა-აღდგენითი პრო-
ცესებით, რომლებიც მიმდინარეობს მუხის კასრში ხანგრძლივი დროით დაყოვნების შედეგად.

საკონიაკე სპირტის დაძველების დროის გავლენა მთრიმლავი ნივთიერებების
შემცველობაზე ცხრილი 3.

ამჟამად გავრცელებულია როგორც ღვინომასალისა და სპირტების, ასევე კონიაკის მზა
პროდუქციის შეფასება დეგუსტაციის დროს 10 ბალიანი ნიშნით. დეგუსტაციის ძირითადი
მაჩვენებლებია: გამჭვირვალობა 0,1-0,5; ფერის ტონი 0,1-0,5; ბუკეტი 0,6-3,0; გემო 1,0-5,0;
ტიპიურობა 0,2-1,0 [7, 8].

№ ნიმუშის დასახელება გამოხდის
წელი

წლოვანება მთრიმლავი
ნივთიერებები, გ/ლ

1 საკონიაკე სპირტი, სათ.6, ლაგერი 9 1988 28 0,36

2 საკონიაკე სპირტი, სათ.14, ლაგერი 52 1984 32 0,39

3 საკონიაკე სპირტი, ლაგერი 41 1968 48 0,45
4 საკონიაკე სპირტი 1959 57 0,49

5 საკონიაკე სპირტი, ლაგერი 9 1944 72 0,53

6 საკონიაკე სპირტი, სათ.1 1932 84 0,95
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დეგუსტაციის მიზანი იყო შეგვეფასებინა სარაჯიშვილის კონიაკის ბრენდი (3*, 5*, V.S. ,
V.S.O.P., X.O.) ორგანოლეპტიკური თვისებები (გამჭვირვალობა, ფერი, ბუკეტი, გემო,
ტიპიურობა).დეგუსტაციის შედეგები მოცემულია ცხრილი 4.

ს/ს სარაჯიშვილის ბრენდების დეგუსტაციის შედეგები ცხრილი 4

№
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რ

ი
შე

ფ
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ა

1 ბრენდი 3* 0,5 0,5 3.2 3.3 1.0 8.5

2 ბრენდი 5* 0,5 0,5 3.4 3.2 1.0 8.6

3 ბრენდი VS 0,5 0,5 3.6 3.6 1.0 9.2

4 ბრენდი VSOP 0,5 0,5 3.8 3.7 1.0 9.5
5 ბრენდი XO 0,5 0,5 3.9 3.9 1.0 9.8

დეგუსტაციის შედეგებიდან ირკვევა, რომ ბრენდი XO გამოირჩევა საუკეთესო საგემოვნო
თვისებებით და მისი საერთო ბალური შეფასება შეადგენს 9,8-ს.

დეგუსტაციის მიზანი იყო ასევე შეგვეფასებინა სხვადასხა წლოვანების საკონიაკე
სპირტებში დაძველების დროის გავლენა მის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე (გამჭვირვალობა,
ფერი, ბუკეტი, გემო, ტიპიურობა). კონიაკის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების შეფასება ხდება
10 ბალიანი სისტემთ. გამჭვირვალობა 0,1-0,5; ფერი 0,1-0,5; ბუკეტი 1-3; გემო 1-5; ტიპიურობა
0,1-1,0. დეგუსტაციის შედეგები მოცემულია ცხრილი №5.

დეგუსტაციის შედეგებიდან ირკვევა, რომ 28-დან 84 წლამდე დაძველების  სპირტები
გამოირჩევიან მაღალი საერთო ბალური შეფასებით და კარგი საგემოვნო თვისებებით. მათ
შორის  ყველაზე მაღალი საერთო ბალური შეფასება 9,9 მიიღო იმ საკონიაკო სპირტმა, რომლის
წლოვანება 84 წელია.

საკონიაკე სპირტი სტანდარტის მიხედვით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
იგი უნდა იყოს გამჭვირვალე უფერული, რაიმე მინარევების გარეშე. გემო და არომატი სუფთა,
ყვავილოვანი ან ვანილინის სუსტი ტონით. არ უნდა ჰქონდეს მკვეთრად გამოხატული
ალდეჰიდების, ეთერებისა და უმაღლესი სპირტების ტონი. არ ისუსხებოდეს და არ უნდა
ჰქონდეს რაიმე გარეშე გემო და სუნი არომატში. სიმაგრე უნდა მერყეობდეს 62-70 გრადუსამდე.
100 მლ უწყლო სპირტზე შეიცავდეს: უმაღლესი სპირტები- 180-600მგ; ალდეჰიდები 10-50 მგ;
რთული ეთერები (ძმარმჟავაეთილის, ძმარმჟავა მეთილის, ძმარმჟავაიზოამილის, იზოამილე-
თილის, იზოვალერიანეთილის, იზოვალერიანამილის) 50-250მგ; მქროლავი მჟავები ა/უ 80მგ.

სხვადასხვა წლოვანების საკონიაკე სპირტების დეგუსტაციის შედეგები

ცხრილი 5
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1 საკონიაკე–სპირტი, სათ.6, ლაგერი 9 1988 28 0,5 0,5 2,7 4,8 1,0 9,5

2 საკონიაკე–სპირტი, სათ.14, ლაგერი 52 1984 32 0,5 0,5 2,7 4,8 1,0 9,5

3 საკონიაკე–სპირტი, ლაგერი 41 1968 48 0,5 0,5 2,7 4,8 1,0 9,5

4 საკონიაკე–სპირტი 1959 57 0,5 0,5 2,9 4,8 1,0 9,7

5 საკონიაკე–სპირტი, ლაგერი 9 1944 72 0,5 0,5 2,9 4,9 1,0 9,8

6 საკონიაკე–სპირტი, სათ.1 1932 84 0,5 0,5 2,9 5,0 1,0 9,9
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აღნიშნული კომპონენტები მიუთითებენ საკონიაკე სპირტისა და კონიაკის ხარისხზე,
რომლებიც პერიოდულად ისაზღვრება დინამიკაში.

ასევე შესწავლილი იქნა საქართველოში შემოტანალი იმპორტირებული საკონიაკო სპი–
რტების ხარისხი, მათში ეთილალკოჰოლის, ალდეჰიდების, მქროლავი მჟავების, უმაღლესი სპი–
რტების და საერთო ეთერების შემცველობა.მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 6.

იმპორტირებული ზოგიერთი საკონიაკე სპირტის ბიოქიმიური პარამეტრები

ცხრილი 6
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გრ
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მგ/100 მლ უწყლო სპირტზე

1 საკონიაკე სპირტი - ბულგარეთი 5 65 19,5 52,8 330,5 108,3

2 საკონიაკე სპირტი - საფრანგეთი 3 69,1 9,8 45,85 247,9 89,1

3 საკონიაკე სპირტი - საფრანგეთი 5 69,1 12,6 38,2 255,4 109,5

4 საკონიაკე სპირტი - საფრანგეთი 8 60,3 17,8 49,25 247,9 90,5

ასევე მიღებული შედეგები წარმოდგენილია 2 დიაგრამის სახით.
კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ საქართველოში იმპორტირებული საკონიაკე სპირტები

მაღალი ხარისხისაა და აკმაყოფილების სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
კვლევის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს სუპერმერკეტებში

წარმოდგენილი იმპორტირებული კონიაკების ანალიზი. ფრანგული კონიაკებიდან წარმოდგე-
ნილია ცნობილი მაღალხარისხოვანი ბრენდები, როგორიცაა Hennessy, Courvoisier და Gamus.
ცხრილში წარმოდგენილია აღნიშნული ბრენდების დახასიათება სიმაგრისა და ორგანოლე-
პტიკური მაჩვენებლების მიხედვით (ცხრილი 7).

იმპრტორებული ფრანგული კონიაკების დახასიათება
ცხრილი 7

კონიაკის მარკა წლოვანება ორგანოლეპტიკური მახასიათებელი სიმაგერე

Hennessy V.S. 5- დან 10 -მდე
მდიდარი, ნაზი, ძლიერი გემო. ოქროსფერი, ანანასის,

მსხლის, თხილის და კარამელის არომატული
ბუკეტი.

400

Hennessy
V.S.O.P.

4.5 -დან 25 -მდე
გემო გამომხატველი და ნაჯერი, ფერი ქარვისფერი,

გარგრისა და ატმის არომატით.
400

Courvoisier V.S. 8-დან -12-მდე რბილი გემო, ყვავილებისა და ხილის არომატით. 400

Courvoisier
V.S.O.P.

15-დან 20-მდე
რბილი გემო, მწიფე ხილისა და სანელებლის

არომატით
400

Gamus X.O. 3-დან 5 -მდე
სასიამოვნო მწარე გემო, ფერი ქარვისფერი, ხილისა

და სანელებლების არომატით.
400

Gamus Grand
V.S.O.P.

20 წელი
ხილის გემო, ფერი ოქროსფერი, ყვავილების

არომატით.
400

Gamus Napoleon 30-დან 40-მდე
დიდებული და სრული გემო, მდიდარი ხილისა და

ყვავილების არომატით
400
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აღნიშნული ბრენდები გამოირჩევა მაღალი საგემოვნო თვისებებით და ხარისხობრივი
მაჩვენებლებით.

ამავდროულად, შევისწავლეთ საოჯახო პირობებში კონიაკის მსგავსი სასმელის დამზადე–
ბის დროს მუხის ქერქის რაოდენობის გავლენა მთრიმლავი ნივთიერებების შემცველობაზე. ამ
მიზნით აღებული იქნა საკონიაკე ღვინის სპირტის 5 ნიმუში, რომელშიც მოთავსებული იქნა
სააფთიაქო ქსელში შეძენილი მუხის ქერქის განსხვავებული რაოდენობა (5, 10, 15, 20, 25გ).
ექსპერიმენტი დაყენებული იქნა 15.10.2015 წელს, ნიმუშები გაიხსნა 8 თვიანი დაძველების
შემდეგ 15.06.2016 წელს. ნიმუშებში განისაზღვრა ტანინის შემცველობა ლევენტალის მეთოდით.
კვლევის შედეგების მიხედვით აგებული იქნა 2.

მიღებული შედეგები გვიჩვენებს, რომ მუხის ქერქის რაოდენობის ზრდასთან ტანინის
შემცველობა პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია.

8 თვის მანძილზე მუხის ქერქმა საკონიაკე სპირტს შესძინა კონიაკის დამახასიათებელი
შესაბამისი ფერის ტონი მუხის ქერქის რაოდენობასთან მიმართებაში, სპეციფიკური გემო და
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მუხის ქერქის რაოდენობა 25გ/ლ-ს შეადგენდა.

დასკვნა: ეკოქიმიური ექსპერტიზის საფუძველზე შესწავლილი იქნა საქართველოს ბაზრის
სეგმენტში არსებული ექსპორტირებული და იმპორტირებული კონიაკის პროდუქციის
ბიოქიმიური პარამეტრები, მათში მძიმე ლითონებისა და რადიონუკლეიდების ხვედრითი
წილი. ყველა ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრით შესაბამისობაშია სტანდართთან და აკმაყოფილე-
ბს ISO-991-ის   წაყენებულ მოთხოვნებს;
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ს/ს სარაჯიშილის ბრენდები (3*, 5*,V.S., V.S.O.P., X.O.) კონკურენტუნარიანია, როგორც ეროვნულ,
ისე საერთაშორისო ბაზარზე.

ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით დადგინდა იმპორტირებული საკონიაკე
სპირტების (ბულგარეთი და საფრანგეთი) შესაბამისობა სტნადარტთან; ასევე ჩატარდა ბაზრის
სეგმენტის კვლევა იმპორტირებულ კონიაკებზე, რომლებიც კონკურენტუნარიანია, არა მხოლოდ
საქართველოში, არამედ   მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
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The eco-chemical analyze of cognac in Georgian
Marceting systems

Tamar Palavandishvili - Academic doctor of Technical,
Giorgi Danelia - Academic doctor of Agriculture,
Cira Avaliani – S/C Brandy ‘’Sarajishvili’’ Head of Laboratory

Key words: Cognac, Brandy, biochemical parameters, ecological safety, heavy metals, competitiveness,
Market segment .

Abstract

On the basis of the eco-chemical examination it was studied bio-chemical parameters, the concentration
of  heavy metals and radionuclide in the imported and exported cognacs the local markets are congested with.
The eco-chemical analyze of the locally produced cognac was carried out on the example of the studies made
by the joint-stock company “Sarajishvili”. As a result  It was revealed bio-chemical and ecological safety that
meets the levels set by International standards and the refore the sales can be permitted in any world Market
segment.
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YsaqarTvelos marketingul sistemaSi arsebuli
importirebuli yavis produqciis ekoqimiuri eqspertiza

giorgi danelia –soflis meurneobis akademiuri doqtori,

Tamar falavandiSvili –teqnikis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: yava, naleqiani, unaleqo, kofeini, mZime liTonebi, bioqimiuri
xarisxobrivi maCveneblebi

referati

ekoqimiuri eqspertizis safuZvelze Seswavlilia samamulo bazris segmentSi
arsebuli importirebuli yavis (naleqiani, unaleqo) produqcia validirebuli bazisuri
meTodebiT, ris Sedegadac dadginda: unaleqo yavidan sasaqonlo RirsebiT gamoirCeva
@”iakob monarqi” da “neskafe”, romelic pasuxobs yavis niSan-TvisebaTa erToblibas.
ZiriTadi naerTi kofeini Seesabameba standarts; naleqiani yavidan liderobs kolumbiisa
da braziliis produqcia, vidre saqarTvelos pirobebSi dafasoebuli “Ceri”. kvebis
uvneblobis TvalsazrisiT, rogorc unaleqo, aseve naleqiani yavaSi, mZime liTonebis
xvedriTi wili araumetesia standartiT daSvebul zRvrul koncentraciasTan.

yavis istoria daiwyo didi xnis win. X saukuneSi, Soreul, cxel, eTiopiaSi
mTian adgilze saxelad–kafa, sadac Txebma gaakeTes namdvili aRmoCena. axalgazrda
mwyemsma kaldim SeamCnia, rom Txebi didi mondomebiT miirTmevdnen mowiTalo na-
yofs patara buCqebidan, ris Semdegac kuntruSebdnen gasammagebuli ZaliT. cnobi-
smoyvare mwyemsma gadawyvita gaesinja nayofi, foTlebi, romlis gemo ar moewona,
Tumca, man maleve SeamCnia, rom moexsna daRlilobis SegrZneba da xasiaTic Sesa-

mCnevad gamousworda. mwyemsma, amis Sesaxeb uambo axloblebs. maleve ambavi yavaze
moedo mTels raions.

uCveulo foTlebisa da nayofis saswaulebrivi moqmedebis Sesaxeb gaiges
berma-misionerebma. am aRmoCenam isini Zalian daainteresa. xangrZlivi Sromis Se-
degad SeZles SeeqmnaT yavis foTlebis naxarSi. saswauli moqmedebis siTxe,
romelsac SeeZlo gezarda adamianis tonusi, ganedevna sevda da exmareboda, rom
ar CasZinebodaT xangrZlivi locvebis dros. pirvelad berebma gamoigones yavis
sasmeli. isini marcvlebs ubralod JRinTavdnen wyliT. mogvianebiT, imave berebma
moifiqres yavis Senaxvis meTodi, maTi sxva monasterSi transportirebis dros,
yavis marcvals aSrobdnen mzeze.

sparsuli legendis Tanaxmad, rodesac pirvelad gasinja yava winaswarme-
tyvelma muhamedma, igrZno imxela energia, rom daamarcxebda 40 mxedars. musu-
lmanebi yavas islamis Rvinos uwodebdnen. arabebi Zalian ufrTxildebodnen yavis
xeebs. akrZaluli iyo mcenaris nergebis qveynidan gatana, damnaSavee ki sikvdiliT
isjeboda. simkacre gamowveuli iyo yaviT vaWrobis gansakuTrebuli Semosavliano-
biT.

XVI saukuneSi stambolSi pirveli yavaxana gaixsna, rac mTeli msofliosTvis
mibaZvis sagnad iqca. miuxedavad imisa, rom am sasmels kaTolikuri eklesia eWvis
TvaliT uyurebda, italiam yava mainc umtkivneulod miiRo da gaiTavisa. XVII
saukuneSi ki veneciaSi gaixsna pirveli yavaxana da aqedan daiwyo triumfaluri
svla danarCen evropaSi.iohan sebastian baxma ki am popularul sasmels kantatac
miuZRvna. albaT bevrma ar icis, rom yava Sedioda mefe erekle II-s meniuSi
liqiorTan erTad, Tumca rogorc Cans es sasmeli sakmao fufunebas warmoadgenda
da yvelasaTvis xelmisawvdomi mxolod XX saukuneSi gaxda.

yavis xis sasqonlo nawili, risTvisac misdeven mis moSenebas, aris garsisagan
gawmendili Teslebi, rasac Cven Cveulebriv yavis marcvlebs vuwodebT. XII sukuneSi
CineTSi pirvelad gamoCnda namdvili yavis kultura.TandaTanobiT velurma yavam,
romelic izrdeboda eTiopiaSi, daipyro msoflio. yavis gza gadioda wiTeli
zRvis gavliT arabeTSi, romelic sargeblobda didi popularobiT. gansakuTrebiT
iemenSi, qalaq moxaSi, sadac movaWreebma pirvelad gaaSenes yavis plantaciebi. ori
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saukunis ganmavlobaSi iemeni amaragebda saukeTeso yaviT mTeli aRmosavleTis
qveynebs [1].

im droidan rac, Txebis mier aRmoCenil iqna yavis Zala, XIV saukunemde yavis
momzadebam ganicada bevri cvlileba. Tavidan es iyo ubralod naxarSi
foTlebisgan momzadebuli.Semdeg eTiopelma tomebma daiwyes Rvinis momzadeba
fermentirebuli yavis marcvlebisagan.am sasmels erqva “qahwah” (sityvasityviT–
“sasmeli, romelic xels uSlis Zils”). arabebi iyenebdnen yavis marcvlebs
saWmelSi. xarSavdnen maT yavis sasmelis mosamzadeblad, amzadebdnen Rvinos
fermentirebuli mwife nayofisagan. TurqeTSi yavis nayofs jer xalavdnen cecxlze
– es Taviseburi prototipia im yavisa, romelic aseTive popularulia dRes.
sasmels momzadebuli moxaluli yavisagan, romelsac erqva qahve, 200 wlis Semdeg
Searqves evropuli saxeli : caffe, café, coffee.

evropaSi yava moxvda 1615 wels, moxetiale venecieli vaWrebis wyalobiT.
aromatulma sasmelma Tavadaznaurobis yuradReba miipyro. amavdroulad, iyvnen
iseTebic, romlebmac axali sasmeli cudad miiRo. ramodenime saxelmwifom igrZno
bundovani safrTxe da daJinebiT urCevdnen pap kliment VIII–s gamoecxadebina
osmaleTis imperiis nebismieri sasmeli uwmindurad. Tumca, erTi ylupi magari yava
sakmarisi gaxda, rom pap kliment VIII-s mieCnia es sasmeli uflis kurTxevad da
misca qristianebs misi moxmarebis ufleba.

pirveli oficialuri yavis saxli gaixsna londonSi. inglisSi yavas Tvlidnen
saukeTeso samkurnalo saSualebad. eqimebi sayovelTaod uwerdnen SeZlebul
avadmyofebs dafquli yavisagan, Taflisagan da gamdnari karaqisagan momzadebul
fafas kuW-nawlavis daavadebebis samkurnalod.

safrangeTSi pirveli yavis saxli gaixsna 1672 wels, sadac maSinve atexes
gangaSi RviniT movaWreebma - maTi mogeba SesamCnevad Semcirda. wavida Savi piari.
RviniT movaWreebis gaerTianebam gamoacxada, rom yava iyo “wyliT gazavebuli
bunebrivi airis namwvi “ da moisyides adgilobrivi sasuliero pirebi, raTa yava
gadaecaT sajaro anaTemiisTvis. Magram, miuxedavad amisa yavis marcvlis aromatma
daubinda goneba da moajadova frangebis guli. mefe ludoviko XV Tavisi xeliT
xarSavda yavas.

germanelebi axal evropul modas auCqareblad Sexvdnen. Tavidan ismendnen
istoriebs umSvenieres sasmelze, Semdeg gasinjes, ganixiles da swrafad mixvdnen,
rom yaviT vaWroba momgebiani saqme iyo.germanuli yavis biznesi viTardeboda
imdenad warmatebulad, rom erTi saukunis Semdeg prusiis mefem fridrixma
gamoacxada yavaze saxelmwifo monopolia. droTa ganmavlobaSi evropaSi daiwyo
dava, imis Sesaxeb, sasargeblo Tu mavnebeli iyo yavis produqcia.

1732 wels baxma dawera kantata yavaze, romliTac dascinoda germanel eqimebs,
romlebic iyvnen am  sasmelis winaaRmdegebi. am dros ki eqimebs ar eZinaT - 1788

wels, Svedma medikma gustavsonma Caatara eqsperimenti. patimrebs, romlebsac
hqondaT misjili samudamo patimroba, yoveldRee asmevdnen erT Wiqa naturalur
yavas. miuxedavad cixis mZime pirobebisa, patimrebma, romlebic regularulad
iRebdnen yavas icocxles 70-80 weli. TviTon eqsperimentatorma icocxla 62 weli,
Tumca Tavs ikavebda yavisagan da iyo gacilebiT ufro karg pirobebSi vidre
patimrebi. 1819 wels frangma mecnierma rungem SeZlo gamoeyo yavis eqstraqtidan
ufero, abreSumisebri kristalebi, odnav mware gemoTi. xsnari, romlis aRmgznebi
moqmedeba ramodenimejer aRemateboda yavis naxarSs. am nivTierebas daerqva kofeini

[2]. yavis aRmoCenis Semdeg, yavam ganicada meored dabadeba-is gaxda samkurnalo sa–
Sualeba. dRes kofeins farTod iyeneben medicinaSi mravali daavadebis samkurna–
lod. is Sedis ocze meti preparatis SemadgenlobaSi, rogorc biostimulatori.

yava, evropidan amerikaSi Cavida kolonizatorebTan erTad. 1700 wels safra–
ngeTis fexosanTa armiis kapitanma axal adgilze Caitana yavis buCqi, romelic man
dargo safrangeTis koloniis miwaze - martinikze, karibis zRvaSi. 50 wlis Semdeg
kunZulze iyo daaxloebiT 19 milioni yavis xe. yavis xem aqedan daiwyo Tavisi
gamravlebis gza danarCen tropikul raionebSi samxreT da centraluri
amerikisken. SeerTebuli Statebis kongresma yava gamoacxada nacionalur sasmelad,
Cais zedmeti gadasaxadebis protestis niSnad, romelsac axdevinebda britaneTis
monarqia.
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petre pirvelma sabolood gaxsna fanjara evropaSi, saidanac igrZno yavis
nazi aromati. ruseTisTvis yava siaxle iyo  holandiidan. petre didi xSirad
stumrobda amsterdamis burgomistrs nikolai vitsens, im droisaTvis cnobil
mewarmes da yaviT movaWres sadac man daagemovna yava da moewona. roca dabrunda
ruseTSi man Cveulebad aqcia mejlisze yavis sma. didma Tavadma menSikovma
Seagrova Tavis sasaxleSi, nevis sanapiroze, yavis WurWlis saukeTeso koleqcia.
mogvianebiT, grafma Seremetevma gaaSena sakuTar mamulSi holandiuri saxli, sadac
moawyo yavis oTaxi. XIX saukuneSi ruseTi gamovida bneli Sua saukuneebidan da
miiwevda evropasTan erTad progresisaken. 1822 wels safrangeTSi gamoigones
pirveli espresso aparati. italielebma daxvewes frangebis gamogonili aparati
Tanamedrove saxemde  da gaxdnen liderebi am mSvenieri aparatis warmoebisa. amis
Semdeg italias Tvlian yava “espresos” samSoblod. am qveyanaSi yava imdenad
mniSvnelovania yoveldRur cxovrebaSi, rom fasebi yavaxanaSi regulirdeba
italiis mTavrobis mier. italiaSi dResdReobiT funqcionirebs orasi aTasze meti
yavaxana. 1906 wels jorj konstant vaSingtonma, romelic iyo ingliseli qimikosi
gvatemalaSi, SeamCnia naleqi Tavisi yavis maduRaris Zirze da kedlebze. amis
Semdeg man pirvelma daiwyo masiuri warmoeba xsnadi yavisa (am saxeoba hqvia Red ECoffee), rasac mohyva aTobiT axali saxeobis gaCena. yava (arabulad “kahva”)
maradmwvane xeebisa da buCqebis gvari (coffea), endrosebrTa ojaxisa, romlis 50-mde
saxeoba gavrcelebulia afrikisa da aziis tropikebsa da subtropikebSi. 4-5

saxeoba kulturulia, orive qveynis naxevarsferos Tbil qveynebSi. endemur kul–
turaSi gavrcelebulia ufro arabuli yava (arabica) foTlebi da didi zomis
surnelovani yvavilebi aqvs, wiTeli an iisferi wvniani nayofi, Seicavs or
mobrtyelebul Tesls, misi samSobloa eTiopia XIV-XV saukuneebSi yavis kultura
arabebma danerges da mxolod XVIII saukuneSi gavrcelda brazilaSi, sadac axla
gaSenebulia yavis plantaciebis 8%.

saqarTveloSi pirveli yavaxana, Camosuli stumrebisaTvis, moawyo ekaterine
WavWavaZem, zugdidSi dadianebis sasxleSi.

yavis ZiriTadi mwarmoebeli qveyana braziliaa, romelsac msoflio eqsportis
1/3-ze meti uWiravs. savaWro qselSi iReben nedl da moxalul yavas, marcvals
fxvnilisa da xsnadi saxiT.

xeze mokrefil marcvals aclian rbilobs da ukeTeben fermentacias 50-60
gardusze aSroben, aprialeben. nedli marcvlisagan Rebuloben kofeins, xolo
moxalulisagan dafqvis Semdeg amzadeben sagemovno Tvisebebis mixedviT. yava-

eqspertizis Tanaxmad sxvadasxva xarisxisaa da ganisazRvreba misi bioqimiur nae–
rTTa SedgenilobiT. standartis diapazonis Tanaxmad misi bioqimiuri Tvisebebidan

gamomdinare masSi Sedis: 13-14%-azotovani nivTierebebi (ZiriTadad proteinebis sa–
xiT); 0.65 - 2.7%- kofeini; 2-3% Saqrebi (monosaqaridebis saxiT); 12-15%-cximebi (ro–
gorc najeri aseve ujeri); 3-4% mineraluri nivTierebebi (P,K,Ca,Mg, Na, Zn, Mo, Bo, Co...)

arsebobs yavis marcvlebis ori tipi: arabika-tradiciuli yava, iTvleba ufro
gemrielad, da robusta-kofeiniT gajerebuli, momJavo, gamoiyeneba xsnadi yavis da-
samzadeblad. arabikas tipis yava mohyavT laTinur amerikaSi, aRmosavleT afrikaSi,
arabeTsa da aziaSi. robustas tipis yava izrdeba dasavleT da centralur
afrikaSi, aseve samxreT-aRmosavleT aziaSi da braziliis zogierT nawilSi [3].

Tanamedrove cxovreba warmoudgnelia yavis gareSe. es aromatuli sasmeli
Cvens droSi sakulto gaxda da gvxvdeba msoflios yvela kuTxeSi. gansakuTrebiT
popularulia e.w. xsnadi yava. miuxedavad imisa, rom naleqian mosaxarS yavaSi
gacilebiT metad aris SenarCunebuli am produqris sasargrblo da sagemovno
Tvisebebi, xsnadi yavis popularobis mTavari mizezi misi momzadebis simartiveSi
mdgomareobs. yavis produqcia popularulia msoflios sursaTis kvebis sakiTxebSi
da dResac sazRvargareTis mravali civilezebuli qveynisaTvis misi kvleva
mniSvnelovania eqspertizis kuTxiT. aseve, muSavdeba axali yavis produqcia
gansxvavebuli teqnologiuri reJimebi. swored amis gamo bazris segmentSi xSirad
gvevlineba sxvadasxva kategoriis yava sxvadasxva qveynis StrixkodebiT. Aaqve,
unda aRvniSnoT, rom msoflio kvebis produqtebTan dakavSirebiT msoflios
qveynebi iyofa sam nawilad: I bomonduri sazogadoeba, romlisaTvis yava
yoveldRiuri da sistematiuri moxmarebis produqtia, II gardamaveli msoflis
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qveynebi, romelnic aseve masiurad iyeneben yavis nawarms da III ganviTarebadi
qveynebi (afrika), sadac yava delekatur produqciad gvevlineba, swored es
gaxldaT Cveni aTvlis wertili, rom saqarTvelos araTanabar sabazro ekonomikur
pirobebSi dagvedgina realoba da gamogvexata Cveni mosazreba yavasTan
dakavSirebiT. miTumetes yava odiTganve gamoiyeneboda saqarTveloSi qarTuli
elitis mier.

Cven mier, sakvlev obieqtad SerCeul iqna xsnadi da naleqiani yavis Semdegi
nimuSebi:

1. Nescafe -(neskafe klasiki) 100% naturaluri xsnadi yava, granulebSi.
damzadebis TariRi: 16/07/2015, vargisianobis vada: 15/07/2017; mwarmoebeli Sps
“nestle yubani”, ruseTi, krasnodaris mxare q. timaSevski, hibridis q. saxli 2a
masa/ neto 50 g mwarmoebeli qveynis Strixkodi: 4607085440071.

2. induri yava - 100% naturaluri xsnadi yava, fxvniliseburi, damzadebulia
indoeTSi, 50 grami. damzadebis TariRi: 22/07/2015 vargisianobis vada: 22/07/2018.

3. Jacobs monarch - naturaluri xsnadi sublimirebuli yava, Semadgenloba: 100%
sublimirebuli eqstraqti, energetikuli Rirebuleba 100g-ze:423kj/100kkal. kvebiTi
Rirebuleba: cilebi - 14.6g, naxirwylebi - 10.3g. mwarmoebeli ukraina. damzadebis
TariRi: 30/07/2015, vargisianobis vada: 17/05/2017, sufTa wona: 2 g. Strixkodi:
4823001412735.

4. Ceri (Cherie) (“natifi) - 50 g. yava, warmoadgens ZiriTadad aziuri robustasa
da samxreT_amerikuli arabikas jiSis yavebis nazavs. gamoirCeva kofeinis
SedarebiT maRali SemcvelobiT. yavis mwvane marcvlebi Cvens sawarmoSi, yavis
industriaSi aRiarebuli saukeTeso danadgarebis saSualebiT aris gawmendili.
damzadebis TariRi: 22/09/2015, vargisianobis vada: 22/09/2016.

5. dafquli marcvali “brazilia” - 100 g, SefuTulia : 06/10/2015, I xarisxis
moxaluli marcvali indoneziidan. Strixkodi: 2201141001002.

6. dafquli marcvali “arabika” - 100g, SefuTulia: 06/10/2015. I xarisxis
moxaluli marcvali indoneziidan. Strixkodi: 2201141001002.

7. dafquli marcvali “kolumbia” - 100g, SefuTulia: 06/10/2015. I xarisxis
moxaluli marcvali indoneziidan. Strixkodi: 2201141001002.

8. dafquli marcvali “neskafe” - 100g, SefuTulia: 06/10/2015. I xarisxis
moxaluli marcvali indoneziidan. Strixkodi: 2201141001002.

9. dafquli marcvali “moka” - 100g, SefuTulia: 06/10/2015. I xarisxis moxaluli
marcvali indoneziidan. Strixkodi: 2201141001002

aseve, Cvens mier mocemulia bazris segmentSi arsebuli unaleqo yavis

laboratoriuli kvlevis Sedegebi, romelic Caatara უკრაინულმა ორგანიზაცამ -
"დამოუკიდებელი სამომხმარებლო ექსპერტიზების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ТЕСТ".
      warmoebis meTodis mixedviT xsnadi yavis sami saxeoba arsebobs:
fxvniliseburi-am saxis yava miiReba yavis eqstraqtis (gamonawvilis) gafrqveviT da
gaSrobiT. xsnadi yavis segmentSi es yvelaze iaffasiani produqtia.

granulirebuli (aglomerati) - yavis es saxeoba miiReba fxvnilis dasvelebiT
da Semdgom misi granulirebiT. es produqti SedarebiT muqi feris “xorklian”
granulebs warmoadgens.

sublimirebuli (Freeze-dried coffee)-aris SedarebiT Ria feris, gluvi granulebi.

es produqti yavაSi yvelaze Zviria da gansakuTrebiT maRali xarisxiT xasiaTdeba.
mis misaRebad yavis eqstraqti iyineba da Semdgom Sreba Txevadi fazis gavlis
gareSe. am tipis SrobiT miiReba organoleptikuri maCveneblebiT naturalurTan
maqsimalurad miaxloebuli sasmeli.

testirebisaTvis SeirCa sublimirebuli xsnadi yavis 6 marka: MilagroGold, Jacobs
Monarch, Ambassador Blue label, GrandosGold, Manhattan Classic, Nescafe Gold.

laboratoriuli SemowmebisaTvis ZiriTadi maCveneblebi iyo tenianoba da
kofeini saerTo wili. tenianoba - maCvenebeli romelic gansazRvravs, ramdenad
aris Senaxuli produqti. xsnadi yava unda Seicavdes tens araumetes - 7%-s. es
maCvenebeli warmodgenil yvela nimuSis normaSi aRmoaCnda. rac Seexeba kofeins,
naturalur xsnad yavaSi misi wili unda iyos aranakleb 2.3%. kvlevam aCvena, rom

kofeinis Semcveloba yvela testirebul produqSi aRniSnulze metiა: 2.74%-dan

(Ambassador) 4.69%-mde (Grandos) [4].
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eqsperimentis dros yvela nimuSi momzadebuli iqna yavisa da wylis erTi-
daigive proporciiT. miRebuli sasmelis garegnul iersaxe standartulia, Tumca
gansxvaveba sagrZnobi aRmoCnda sagemovno Tvisebebsa da  aromatSi.

cxril 1-Si moyvanilia organoleptikuri da laboratoriuli kvlevis Sede-
gebi;

Unaleqiani yavis analizi organoleptikis, tenianobisa da kofeinis
Semcvelobis mixedviT

ცხრილი 1
Milagro Gold Jacobs

Monarch
Ambassador Blue

label
Grandos Gold Manhattan

Classic
Nescafe Gold

aromati-
daxvewili,
mkveTrad
gamoxatuli;
gemo-
sasiamovno,
dabalansebu
li;
tenianoba -
5.2%;
kofeini -
4.5%.

aromati -
daxvewili,
mkveTrad
gamoxatuli;
gemo - odnav
momJavo;
tenianoba -
5.9%;
kofeini -
3.4%.

aromati -
damakmayofil
ebeli,
zedmetad
moxaluli;
gemo -
damakmayofil
ebeli, odnav
momwaro;
tenianoba -
5.4%;
kofeini -
2.72%.

aromati-
damakmayofile
beli, zedmetad
moxaluli;
gemo -
damakmayofile
beli,
arasakmarisad
gamokveTili;
tenianoba -
5.0%;
kofeini - 4.69%.

aromatic-
damakmayofil
ebeli,
naklebad
gamoxatuli;
gemo -
damakmayofil
ebeli,
usiamovno,
ubralo;
tenianoba -
4.9%;
kofeini-3.75%.

aromatic -
damakmayofi
lebeli,
odnav
damwvari;
gemo -
damakmayofi
lebeli,
odnav
damwvari;
tenianoba -
5.4%;
kofeini -
3.65%.

       Cvens mier, SerCeul sakvlevi yavis Sefasebis mizniT, produqciaSi gansa–
zRvrulia mineraluri da bioqimiuri Semadgenloba. miRebuli Sedegebi

warmodgenilia cxrilSi 2; 3, agreTve nax. 1 da 2.

mineraluri da bioqimiuri analizis Sedegebi naleqian yavaSi
Mcxrili  2.

teniano-
ba, %

nacari %

Aazotovani
nivTierebe-
bi (saerTo
cila) %

cximi %
kofeini

%

#
#

Dდasaxe
leba

sta
nda
rti

Sed
egi

stan
dar-
ti

Sede
gi

sta
nda
rti

Sede
gi

stan
dar-
ti

Sedegi
sta
nda
rti

Sed
egi

1
1

brazi-
lia

4.1 5.2 12.3 14.2 2.5

2
2

kolu-
mbia

4.3 5.3 13.2 14.3 2.3

3
3

arabika 4.2 5.0 13.4 14.3 2.4

4
4

Ceri 4.0 4.9 13.8 12.3 1.5

5
5 Mმoka

4-5

3.9

4-5

5.1

13-14

13.2

12-13

14.7

1.3-
2.3

2.2
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Nnax. 1 mineraluri da bioqimiuri analizis Sedegebi naleqian yavaSi

mineraluri da bioqimiuri analizis Sedegebi unaleqo yavaSi

cxrili 3.

# dasaxeleba ტenianoba,
%

Nნacari,
%

saerTo
cila, %

cximi,
%

kofeini
%

2 Jakobs Monarch 4.4 4.5 13.9 12.3 2.6

3 Nescafe 4.3 4.8 14.0 14.0 2.3

4 induri 4.1 4.7 13.7 14.3 2.1
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ყავის სახეები

Tavisufali wyali
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azotovani
nivTierebebi
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nax. 2 mineraluri da bioqimiuri analizis Sedegebi unaleqo yavaSi
Cvens mier, sakvlevi sxvadasxva tipis yavis ekologiuri sisufTavis dadgenis

mizniT ganvsazRvreT mZime metalebi, ukanaskneli yvela nimuSSi aRmoCnda a/u
standartiT gaTvaliswinebul zRvrebSi.

mZime metalebis Semcveloba naleqian yavaSi cxrili 4Pb
mg/kg

Hg
mg/kg

As
mg/kg

Cd
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Cu
mg/kg

Zn
mg/kg

#
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lia” 7 4 2

2
“kolu
mbia”

0.00
4

-
0.00
4

- 2.6 5.2

3
“arabi
ka”

0.00
6

-
0.00
5

0.00
2

2.5 4.8

4 “Ceri”
0.00
6

-
0.00
5

- 2.3 3.7

5 “moka”
0.00
5

-

0.3

0.00
3

-

10

2.4 4.0

mZime metalebis Semcveloba unaleqo yavaSi
cxrili 5

# dasaxeleba Pb
mg/kg

Hg
mg/kg

As
mg/kg

Cd
mg/kg

Cu
mg/kg

Zn
mg/kg

1 Jacobsmonarch 0.001 - 0.003 0.001 4.8 5.5

2 Nnescafe 0.003 - 0.004 0.003 4.7 5.2

3 induri yava 0.004 - 0.002 - 5.0 6.1

naleqiani yavis organoleptikuri daxasiaTeba
cxrili 6

yavis
daxasiaTeba

feris toni Aaromati
gemo da

harmoniuloba
konsistencia

Bbrazilia muqi yavisferi
SesamCnevad

mZafri

momwaro,
SeigrZnoba

kofeinis aromati

Ffxvieri
erTgvarovani

კolumbia
Mmuqi

Calisferi
saSualod
mZafri

Oodnav momwaro,
naklebad

harmoniuli

Ddispersiuli
erTgvarovani

აrabika Ria yavisferi
naklebad mZafri,

nazi buketi

aramomwaro,
aromatuli,
harmoniuli

wminda,
minarevebis

gareSe

Ceri Ria yavisferi არამძაფრი
ნაზი, ნაკლებად

ჰარმონიული

erTgvarovani,
SedarebiT
msxvili

moka muqi yavisferi
mkveTrad

SesamCnevi yavis
surneli

Mmomwaro gemo,
naklebad

harmoniuli

fxvieri,
erTgvarovani

unaleqo yavis organoleptikuri daxasiaTeba

cxrili 7
Yyavis
dasaxeleba

feris
toni

aromati gemo da harmoniu-
loba

კონსისტენცია

iakobs
monarqi

Ria
yavisferi

Kkofeinis
surneli, nazi
buketi

odnav momwaro,
harmoniuli, swra-
fad SeigrZnoba
tonusis momateba

minarevebis
gareSe,
garnulebi
erTgvarovani

ნeskafe Mmuqi
yavisferi

kofeinis
gamoxatuli
surneli

saSualod momwaro,
harmoniuli

araerTgvarovani
struqturi

იnduri Mmuqi
yavisferi

Aaraordinaluri
motkbo

mkveTrad gamoxatu-
li mware gemo

erTgvarovani,
minarevebis
gareSe
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   miuxedavad amisa, yava mastimulirebeli saSualebaa da aaqtiurebs gonebas
da pirovnebis SemoqmedebiT unarianobas. radgan sabazro ekonomikuri pirobebi
gaxsnilia da adgili aqvs saxelmwifos SezRudul rols ekonomikaSi, eqspertizis
ZiriTadi mizania aramxolod misi ekologiuri sisufTave, aramed biologiuri
srulfasovneba. ris gamoc, Cveni kvlevis mizans warmoadgenda saqarTvelos bazris
segmentSi agveRo laboratoriuli nimuSebi da mogvexdina maTi gaeqsperteba
bazisuri meTodebis safuZvelze, radgan yovel kapitalistur qveyanaSi adgili
aqvs produqciis falsifikacia-unifikacias da atestacias, romelsac akontrolebs
civilizebuli qveynebis antimonopoliuri samsaxuri, romelic saqarTveloSi
srulfasovnad Camoyalibebuli ar aris. eqapertiza Sekruli treadaa da unda
ganisazRvros aramarto ekologiuri sisufTave aramed biologiuri
srulfasovneba, am xerxs mimarTavs msoflios mravali qveyana, maT Soris: aSS,
germania, italia, safrangeTi, espaneTi [4-5].

kvlevis Sedegebis safuZvelze, SegviZlia davaskvnaT, rom bazris segmentSi
prioritetulia unaleqo yava, maT Soris liderobs Jacobs monarch-i, meore
adgilzea Nescafe, xolo rac Seexeba indur yavas, is farTod gavrcelebuli
kulturaa indoeTSi, xarisxi SedarebiT dabalia. kvlevis Sedegad davrwmundiT,
rom higroskopuli wylis Semcveloba naleqian yavaSi SedarebiT maRalia, vidre
unaleqoSi. es damokidebulia teqnologiur reJimze, sadac adgili aqvs yavis
granulacias wyliT. yavis marcvlis produqtiuloba damokidebulia: niadagur-
klimatur pirobebze, teqnikur simwifeze, pirvelad gadamuSavebaze da
teqnologiur reJimze (Termodinamikuri procesebi), sadac xdeba mwvane yavis
fermentacia, rac gansazRvravs aromatizacias [6]. rac Seexeba unaleqo yavas
teqnologiuri reJimis Semdeg, xdeba dafqva, mniSvnelovania dafqvis xarsxi. rac
metia dispersiuloba, miT metia duRilis dros aqtiuri nivTierebebis wyliT
gamowvlilva. Aseve mniSvneloba eniWeba moduRebis teqnologias SaqarTan erTd.

sxvadasxva qveynebis yavis marcvlebis bioqimiuri parametrebi mocemuli
cxrilSi 2 da 3; bioqimiuri maCveneblebidan Cans, rom saerTo cilebis Semcve-

lobiT SedarebiT gamoirCeva iakobs monarqi (13.9%-ia); Semdeg liderobs neskafe
(13.5%); Jacobs monarch- parametrebi pasuxobs standartebs, garda amisa, mas gaaCnia
harmoniuli suni. xolo meore adgilzea Nescafe, romelic aromatizirebulia, nazi
sasmelia, daculia standartebi; rac Seexeba indur yavas -  SedarebiT dabalia
xarisxi fasis Sesabamisad misi rentabelobis donidan gamomdinare.  Mineraluri

nivTierebebis Semcveloba  mocemulia cxrilSi 4 da #5 (mocemulia toqsikuri da

pottoqsikuri elementebis z.d.k-ebi mg/kg). radgan yava ZiriTadad modis eTiopiidan
afrikamde, am qveynebSi cnobilia, rom qimizaciis roli fufunebaa da garda amisa
abioturi faqtorebidan afrika da aseve brazilia iTvleba ekologiurad sufTa
qveynebad. Cven mainc ganvsazRvreT mZime metalebis Semcveloba;

cxrilSi 6 da 7 naCvenebia organoleptikuri maCveneblebi. miuxedavad imisa,
rom organoleptika identuri da subieqturia, sasmelebis SemTxvevaSi obieqtur
xasiaTs atarebs. ganvsazRvreT feri, suni, gemo da aromati 5 baliani sistemiT,
romelic Semdegnairad ganawilda: 5 - Zalian kargi, 4 - kargi, 3 - saSualo, 2 -

damakmayofilebeli, 1 - cudi.

organoleptikuri maCveneblebis Sefaseba unaleqo yavaSi ბალური სისტემით
cxrili 8.

unaleqo yava feris toni suni gemo aromatiJacobs 5 5 5 5Nescafe 4 4 5 4
induri yava 3 3 4 4
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organoleptikuri maCveneblebis Sefaseba naleqian yavaSi ბალური სისტემით
cxrili 9

naleqiani
yava

Fferis toni aromati Ggemo da
harmoniuloba

konsistencia

ბrazilia 4 - muqi-
moSavo

4 - Zlier
aromatuli;

4 - momwaro
sasiamovnod
harmoniuli

5 – fxvieri,
erTgvarovani

ნeskafe 5 - yavisferi 5 – aromatuli 5 - saSualo
momwaro,
harmoniuli;

5 – fxvieri,
erTgvarovani

კolumbia 5 - Ria
yavisferi

5 - saSualo
aromatuli

5 -  sasiamovno
specifiuri gemoTi,
harmoniuli;

5 – fxvieri,
erTgvarovani

Ceri 3 -  Ria
yavisferi

4 - naklebad
aromatuli

5- damaxasiaTebeli,
naklebad
harmoniuli;

5 – fxvieri,
erTgvarovani

მoka 3 - yavisferi 4 - naklebad
aromatuli

4 - damaxasiaTebeli
Cveulebrivi  suniT,
naklebad
harmoniuli

5 – fxvieri,
erTgvarovani

daskvnebi:

1.  saqarTvelos bazris segmenti Zlieraa gajerebuli yavis produqciiT,
sadac arCeveni sakmaod didia. unda aRvniSnoT, rom fasi Seesabameba xarisxs;

2. yoveldRiurad realizebadi unaleqo yavebidan gayidvadia Jacobs monarch-i,
igi aramarto akmayofilebs biosrulfasovnebas, igi ekologiurad sufTaa.
analogiuria  Nescafe, romelic SedarebiT xasiaTdeba momwaro gemoTi. misi eko-
logiuri da qimiuri maCveneblebi standartulia.

3. induri yava jdeba standartis diapazonSi da mas Tavisi momxmarebeli hyavs,
yovel SemTxvevaSi realizebadia. ra Tqma unda, fasidan gamomdinare xarisxic
eqvivalenturad ar aris maRali.

4. naleqiani yavidan popularulia colunbia radganac aRniSnuli qveynisTvis
yava wamyvani kulturaa da maRali mewarmeobiT xasiaTdeba, akmayofilebs
standarts da moTxovnadia nebismieri qveynisaTvis.

5. analogiuria “neskafe”, rolis samSoblo braziliaa. produqcia xasiaTdeba
maRali SemosavlebiT da marTvis kompleqsuri sistemiT; maRalia xarisxi da
rentabelobis done.

6. bunეbrivia kvebis produqtebis eqspertizis dros aucilebelia
mikroflorisa da virusebis gamokvleva, gansakuTrebiT importuli produ-
qciisaTvis, radganac misi SefuTvis markirebis da transportirebis dros, Tu
sasawyobe meurneobebSi ar aris daculi sanitarul-higienuri pirobebi. uanaleqo
yavis marcvals, romelic tomrebiT Semodis, SeiZleba hqondes biologiuri an
sorbciuli suni. Cvens SemTxvevaSi organoleptikuri suni emTxveva yavis niSan-
TvisebaTa erTobliobas feris tonTan erTad. rac Seexeba yoveli yavis marcvali,

aris Termulad damuSavebuli 200-ze, amitom riski mikroorganizmebis dagrovebisa
naklebia, Tundac imis gamo, rom Semdgom periodSi momxmarebeli naleqian yavas
aduRebs, xolo unaleqos amuSavebs cxeli wyliT, rac gamoiwvevs mikrofloris
gauvnebelyofas.

 L
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The eco-chemical analyze of the imported coffee products in
Georgian Marketing system

Giorgi Danelia - Academic doctor of Agriculture,
Tamar Palavandishvili - Academic doctor of Technical

Key words: coffee, the caffeine, ground, instant, heavy metals, biochemistry quality indicators, Iternational
standards;

Abstract

On the basis of the eco-chemical examination it was revealed that the imported coffee (ground, instant)
produqcts in the local Market segment are valid due to the basic methods. As a result it wasconfirmed that the
instant coffee such as “Jacobs Monarch” and “Nescafe” differ from others and combines all qualitities which
coffee contains. The basic compound – caffeine meets the levels set by standards unlike Indian coffee, which
is also reflected organoleptically. The ground coffee from Columbia and Brazilia has taken more leading
position  than “Cherry”, the coffee that is packaged in Georgia. In accordance with food safety, the
concentracion of heaevy metals in coffee (graund, instant) does not axceed the levels set by Iternational
standards.
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metyeveoba

  Forestry

Tbilissa da mis SemogarenSi xelovnurad gaSenebuli

fiWvnarebis ganaxleba-aRdgenisa da eqsploataciis

rekomendaciebi

arCil SainiZe - soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori
arCil ZirkvaZe - soflis meurneobis  akademiuri doqtori

ruslan daviTaZe - soflis meurneobis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: daavadeba, zexmeli, xmobadi, ganaxleba-aRdgena, eqsploatacia.

referati

   kacobrioba 21-e saukunes iseTi globaluri da  ekologiuri  problemebiT Sexvda,
rogoricaa  jansaRi sakvebi  produqtebisa da  sufTa wylis ukmarsoba, niadagur-klimaturi
cvlilebebi,  garemos  araxelsayreli faqtorebiT gamowveuli uaryofiTi Sedegebi, rome-
lsac auarebeli zarali da msxverpli  moaqvs mosaxleobisaTvis.
Ggaremos dabinZureba Tanamedrove ekologiur problemas warmoadgens. gasuli ori saukune
TvalnaTliv gviCvenebs, rom rac ufro  maRal safexurs aRwevs sazogadoebis ganviTareba,
miT ufro  uaresdeba planetis ekologiuri mdgomareoba.
  uZvelesi droidan adamiani Tayvans scemda bunebis sagnebsa Tu  movlenebs, cdilobda
rac  SeiZleba meti sargebeli mieRo misgan, ris Sedegadac Seiqmna mcenareTa da cxovelTa
mravali axali saxeoba anu Bbiomravalferovneba. samwuxarod, bunebrivi resursebis inte-
nsiuri aTvisebis Sesabamisad gaizarda  adamianis uaryofiTi gavlena  garemoze  da  igi
gascda dasaSveb  sazRvrebs.
  bunebrivi garemos SenarCuneba, aRdgena da dacva erTerTi, mniSvnelovani saxel-
mwifoebrivi amocana gaxda, romlis  dadebiTad  gadawyvetsTan mWidrodaa realoba, maTi
keTildReobis amaRleba, amitomac  savsebiT  gasagebia adamianTaASeSfoTeba da zrunva eko-
logiuri  wonasworobis damyarebisaTvis.
  globaluri ekologiuri problemebi,  rogorc   mTel  msoflioSi, aseve Cven qveya-
naSic aRiniSneba. garemos dacvas, misi resursebis gonivrulad  da racionalurad  gamo-
yenebas  gansakuTrebuli  mniSvneloba aqvs iseTi mTagoriani qveynisaTvis, rogoric
saqarTveloa. G
  garemos  erT-erTi  ZiriTadi Semadgeneli  komponenti–mcenareuli safari, gansakuTrebiT
ki-tye, Cveni qveynis  erovnuli  simdidrea  da mis dacvas udidesi saxelmwifoebrivi mni-
Svnaloba eniWeba.
  winamdebare  naSromSi  ganxilulia q. TbilisSi da mis SemogarenSi arsebul xlovnurad
gaSenebul fiWvnarebSi zexmeli, xmobadi  da daavadebuli  xeebis aRricxvis Sedegebi,
daavadebis  gamomwvevi  mizezebi, maTi sanitarul-higienuri mdgomareoba, tyis bunebrivi
ganaxleba, gakeTebulia Sesabamisi daskvnebi.

  Sesavali – amJamad, dedamiwis mosaxleoba  iseT  droSi cxovrobs rodesac mTe-
li sigrZe-siganiT unda gaacnobieros is WeSmariteba, rom  adamiani garemosagan
ganuyofelia, igi yovelTvis  iyo, aris  da damokidebuli  darCeba biosferoze,
mis resursebze. amitom, bunebaSi ekologiuri wonasworobis SenarCunebasa da Sem-
dgomSi  mis  gaZlierebas sasicocxlo mniSvneloba eniWeba, ara marto ekosi-
stemisTvis, aramed TviT  adamianisTvisac.
 tye xels uwyobs garemos ekologiuri mdgomareobis SenarCunebasa da reguli-
rebas. mcenareul samyaroSi igi yvelaze  myari da produqiuli formaciaa da niv-
TierebaTa biologiuri  brunvis maRali  intensvobiTa da nayofierebiT gamoirCeva
(g. gigauri2004, gv. 93).
  satyeo mecnierebis da tyis meurneobis warmoebis erT-erT  ZiriTad amocanas
warmoagens tyis aRdgena-ganaxlebis mecnierulad dasabuTebuli RonisZiebebis
Semu-Saveba da warmoebaSi danergva.
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   q. Tbilisi saqarTvelos  sxva  qalaqebTan SedarebiT ekologirad yvelaze
ufro dabinZurebul qalaqadaa miCneuli. ekologiuri pirobebis  gaubjo-
esebisaTvis  saWiro gaxda qalaqsa  da  mis  SemogarenSi gaSenebuliyo tye-parpebi,
gazonebi, skverebi,  dendroparkebi  da sxva msgavsi adgilebi, sadac farTo
masStabiT  ganxorcieldeboda  satyeo sakulturo samuSaoebi.
   TbilisSi es RonisZiebebi XX  saukunis  20-ian  wlebidan   daiwyo,  meore  mso-
lio  omis Semdg ki ufro  farTo  xasiaTi miiRo.  Aamave  periodSi mniSvnelov-ad

gaizarda  merqnian  saxeobaTaA asortimenti, kerZod:  eldaris fiWvi  (Pinus  eldarica
Medw), Savi fiWvi (Pinus  nigra Arn.),kviparosi (Cupressum lawsoniana Mast; C. sempervirens),
kedari  (Cedrus  deodora Laws) da sxva wiwvovani Tu foTlovani  saxeobebi.

Tbilisis SemogarenSi erozirebul, gaudaburebul, gaxriokebul mTis fe-
rdobebis ulamazesi da mimzidveli adgilebis gamwvaneba-gatyevebis samuSaoebma
uSualod xeli  Seuwyo mwvane  samoselis  gafarToebisa  da Sesabamisad bunebis
wiaRSi qalaqis   mosaxleobis  organizebul dasvenebas, maTi  ekologiuri gana-
Tlebis  donis  amaRlebas, agreTve qalaqis sanitarul-higienuri  pirobebis   gau-
mjobesaba-gajansaRebas.

XIX saukunis bolos Tbilisis ganapiras, TiTqmis dausaxlebel adgilas,
maxaTas mTis mimdebare teritoriaze  Tbilisis mkvidrma, cnobilma eqimma n. xuda-
dovma  gaaSena fiWvis tye, romelic dRes “xudadovis tye”is saxelwodebiTaa
cnobili
   1956 wlidan saqarTvelos damsaxurebuli  metyevis  i. CodriSvilis xelmZRvane-
lobiT Tbilisis zRvis irgvliv fiWvnarebis gaSeneba  daiwyo. 1980-82 ww Tbilisis
garSemo  2137 ha-ze gaSenda tye  da dairgo  8.5 aTasze meti wiwvovani saxeobis ne-
rgi. aRniSnuli  tyis  kulturebidan umetesi maTgani dRes axalgazrdaa an Sua-
xnovan koromebs warmoadgens.  tyeebis  gaSeneba ZiriTadad  wminda  koromebis  sa-
xiT,   zolebrivad, nergebis dargviT an Teslis daTesviT  xdeboda.
  k v l e v i s  S e d e g e b i:

2016 wlis  ivnis-seqtemberSi  q. Tbilissa da mis  SemogarenSi (Tbilisis zRvis
irgvliv, zahesi,  gldani, nucubiZe, xudadovis tye,  didi lilo,  kus tba, Savna-
bada,  oqroyana, Sindisi, Sindisi-krwanisi, wyneTi, kojori, zemo  beTania)  xelo-
vnurad gaSenebul fiWvis  koromebSi Cven mier Catarebuli iqna 8 sm da  meti  dia-
metris mqone fiWvis xmeli, xmobadi da daavadebuli xeebis aRricxva. aRricxuli
xeebis raodenobam daaxloebiT 55 aTasi  Seadgina.  Tu amas davumatebT 8 sm-ze
naklebi dimetris mqone mcenareTa raodenobas romlebic sakmaod didi rao-
denobiTaa, maSin es ricxvi 60 aTass  gadaaWarbebs.
   aRricxviT  dadginda, rom TesliT gamravlebul fiWvnarebSi, romelic maRali
sixSiriT  xasiaTdeba, ZiriTadad xmeli da xmobadi  16 sm-ze meti diametris xeebi
iyo. amis ZiriTadi mizezi koromis TviTgamoxSirva anu Sigasaxeobrivi brZolaa,
xolo, nergiT gaSenebul  fiWvnarebSi xmobis ZiriTadi mizezi fesvis yelis
daavadebaa (saWirod  migvaCnia es sakiTxi specialistebma Seiswavlon, amiT Tavi-
dan avicilebT mosalodnel uaryofiT Sedegebs. agreTve xmobis ZiriTad mizezs
garemos ekologiuri faqtorebi warmoadgens.

tyis aRricxvasTan erTad SeviswavleT tyis bunebrivi ganaxlebis mdgomareoba
rogorc TesliT ise nergiT gaSenebul  koromebSi. bunebrivi ganaxlebis Seswavla
movaxdineT sanimuSo farTobze aRebul saaRricxvo baqnebze, zomiT 2X2, xolo
aRmonacen mozardis daTvla movaxdineT simaRlis mixedviT. kvlebis Sedegebi
mocemulia cxrilSi.

cxrilis monacemebidan Cans, rom pirvel sanimuSo farTobze,  romelic
mTlianad TesliTaa warmoSobili, maRali (0.7-0.8) sixSiriT  xasiaTdeba. aRmonaceni
mozardis raodenoba 1 ha-ze sul 22.81 aTas cals Seadgens. aqedan  rcxila-10.4
aTasi, nekerCxali–0.8 aTasi, xolo soWi-1.61 aTasi calia.
  meore sanimuSo farTobi, romelic aseve TesliTaa warmoSobili,  saSualo (0.5-
0.6) sixSiriT xasiaTdeba.  aRmonacen-mozardis raodenoba 1 ha-ze sul 22.3 aTas
cals Seadgens. saxeobebis  mixedviT  Semdegnairad nawildeba:  rcxila – 12.2 aTa-
si,  wifeli – 8.8 aTasi, xolo  soWi – 1.3 aTasi cali. rac Seexeba mesame, meoTxe
da mexuTe sanimuSo farTobebs, romlebic dargviTaa warmoSobili, maRali  (0.7-0.8)
sixSiriTaa warmodgenili.  aRmonaceni mozardis saerTo raodenoba 1 ha-ze
Sesabamisad 15.3 aTas, 1.5 aTas da 1.6 aTas cals Seadgens-. saxeobebis mixedviT
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mesame  sanimuSo farTobze wifeli – 6.2 aTas da rcxila 9.1 aTas cals Seadgens,
meoTxe da mexuTe sanimuSo farTobebze Sesabamisad ifani – 1.5 aTas da fiWvi 1.6
aTas cals Seadgens.

Ksur 1. kavkasiuri soWi (Abies Nordmaniana Spach) zemo beTania

tyis bunebrivi ganaxlebis aRricxvis monacemebi
cxrili

aRmonacen-mozardis raodenoba metrebSi.  (aTasi cali 1 ha-ze)san.
far.
N

 tyis
sixSire

  saxeoba 0.5 -1.0 1.1 – 3.0 >3.1 sul gaSenebis saxe

 1 0.7-08
rcxila
nekerCxali
soWi

6.5
0.5
1.6

3.3
0.2
0.01

1.6
0.1
-

10.4
0.8
1.61

TesliT

sul 8.6 3.61 1.7 12.81

2 0.5-0.6
rcxila
wifeli
soWi

5.3
5.1
1.3

5.8
3.7
-

1.1
-
-

12.2
8.8
1.3

TesliT

sul 11.7 9.5 1.1 22.3

3 0.7-0.8
wifeli
rcxila

3.7
4.8

2.4
3.1

0.1
1.2

6.2
9.1 dargviT

sul 8.5 5.5 1.3 15.3

4 0.7-0.8 ifani 1.2 0.3 - 1.5 dargviT

sul 1.2 0.3 - 1.5

5 0.7-0.8 fiWvi - 0.1 1.5 1.6 dargviT

sul - 0.1 1.5 1.6

Tu am monacemebs SevadarebT v. gulisaSvilis tyis bunebrivi ganaxlebis
skalas, davinaxavT, rom meore sanimuSo farTobze ganaxleba kargad mimdinareobs,
pirvel da mesame sanimuSo farTobze–ganaxleba damakmayofilebelia, xolo meoTxe
da mexuTe sanimuSo farTobze–ganaxleba sustia. aRsaniSnavia is faqtic, rom
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pirvel da meore sanimuSo farTobebze arsebul fiWvnarebSi didi raodenobiTaa
soWis aRmonacen-mozardi, rac iSviaT movlenas warmoadgens am teritoriisaTvis
(sur. 1).
Cveni gamokvlevebiT dadgenda, rom rac ufro mdidaria da metadaa ganaTebuli
niadagi tyis qveS, miT Zlieria balaxeuli safris ganviTareba, adgili aqvs
niadagis dakordianebas, rac abrkolebs aRmonacenis zrda-ganviTarebas. dako-
rdebul  niadagze balaxeuli safris konkurenciis Sedegad aRmonaceni ispoba da
tyis ganaxlebis procesi wydeba.
  kalTis Zlieri Sekrulobis SemTxvevaSi tyis qveS  sinaTlis  simciris Sedegad
neldeba mkvdari safris gaxrwnis procesi.  Cvens  SemTxvevaSi fiWnvar koromebSi
mkvdari safari sqeli (7-8 sm) da uxeSia, rac aseve ganaxlebis procesze uaryo-
fiTad moqmedebs.
 tyis bunebrivi  ganaxlebis mdgomareobidan gamomdinare SeiZleba Semdegi daskvne-
bis gakeTeba:
 TesliT ganaxlebul koromebSi niadagis mkvdari safari naxevrad fxvieria,

dafaruloba 80 %-ia;
 nergiT ganaxlebul  koromebSi  mkvdari   safaris  dafaruloba 100%-ia,

xolo sisqe ki 7-8 sm-ia;
 mSrali havis gamo mkvdari safari ar ixrwneba, ar aqvs  sinotive, ris gamoc

masSi moTavsebuli Tesli ar Rivdeba da kargavs aRmonacenis unars;
fiWvis  koromebis SenarCunebisa  da SemdgomSi  aRdgena-ganaxlebis ganxor-

cielebisaTvis  mizanSewonilad migvaCnia:
1. zexmeli da daavadebuli xeebis moWris Semdeg  moxdes  niadagisSewamlva

sokovani daavadebebis sawinaaRmdego preparatebiT;
2. nergebis dargva noember-martis TveebSi moxdes  da  ganxorcieldes maTi

movla agroteqnikuri  wesebis dacviT;
3. daavadebisadmi gamZleobis TvalsazrisiT tyis aRdgena-galaxleba TesliT

ganxorcieldes. agreTve moxdes mkvdari safris  aCiCqvna mTlianad zole-
brivad  an  budobrivadda  daiTesos   Sesabamisi saxebis fiWvis Tesli;

4. esTetikuri mdgomareobis gaumjobesebis mizniT,  mcenareTa  biologiuri
Tvisebebis gaTvaliswinebiT Seiqmnas Sereuli koromebi  wiwvovani da foT-
lovani saxeobebiT.

5. teritoriis   sanitarul-higienuri  mdgomareobis  gaumjobesebis mizniT
moxde tyis gawmenda sxvadasxva  sayofacxovrebo  narCenebisagan;

6. tyis dacva, aRdgena-ganaxlebis  RonisZiebebis  ganuxorcielebis SemTxvevaSi
5-10 wlis Semdeg aRniSnuli koromebi  mTlianad  ganadgurdeba, teritoria
daifareba  ekal-bardiT, ZeZviT,  gauvali buCqnarebiT, sadac SeuZlebeli
gaxdeba tyis ara  marto bunebrivi, aramed xelovnuri ganaxlebac.
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Tbilisi and its surroundings of pine forest plantations renewal-restoration
                                  and maintenance recommendations.
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Abstract

Humanity have met the 21st   century with the global and environmental problems such as the shortage of health food
products and fresh water, soil and climatic changes, negative outcomes losses and victim for the population of the
country.
   Environment pollution is resent day ecological problem. The past two centuries clearly shows that after reaching the
higher level of development by the society, the ecological condition of the planet is getting worse.

From ancient time people worship things and events of natural, tried to obtain as much profit from it as
possible, which resulted formation of many new species of plants and animals, biodiversity. Unfortunately, alongside
with intensive development of natural resources, negative impact of people to environment was increased and went
beyond the legal limits.
   Global environment problems take place all over the world as well as in our country. Environment protection,
reasonable and rational utilization of its resources is especially important for the mountainous such as Georgia. One
of the major components of environment –plant cover, especially forests is natural wealth of our country and protection
thereof has the greatest public importance.
  In the present work, the results of registration of very dry, during trees and diseased trees in pinewoods planted
artificially in Tbilisi and surrounding area, as well as causes of disease, sanitary-hygienic condition of pinewood, natural
renewal of wood, have been reviewed    and the relevant conclusions have been made.
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agraruli ekonomika

Agrarian Economy

SromiTi resursebi soflad-gamoyenebis regulireba

omar qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis ekonomikis

samecniero ganyofilebis akadmikos-mdivani, akademikosi.

sakvano sityvebi: SromiTi resursebi, demografiuli procesebi, Sromisunarianebi, dasaqmebis

done, TviTdasaqmeba, Sromis nayofiereba, qalTa monawileoba samewarmeo saqmianobaSi.

referati

aRniSnulia, rom mdgradi ganviTareba ucilobriv moiTxovs rogorc bunebrivi, ise ekonomikuri

pirobebis, maT Soris SromiTi resursebis racionalur gamoyenebas. warmodgenil statiaSi, saTanado

monacemebis safuZvelze ganxilulia soflad SromiTi resursebis gamoyenebisa da dasaqmebis sakiTxebi.

xazgasmulia, rom SromiTi resursebis kvlavwarmoebaze, gamoyenebis efeqturobasa da regulirebaze did

gavlenas axdens yofa-cxovrebis pirobebi da gare migraciis calmxrivi gaaqtiureba.

  Camoyalibebulia agraruli seqtoris ganviTarebis siZneleebis ganmapirobebeli, SromiTi resu-

rsebis araefeqturi gamoyenebis miRma arsebuli mizezebi.

kvlevam gviCvena, rom saqarTvelos yvela regionis mosaxleobaSi qalebi sWarboben mamakacebs.

SromiTi resursebis struqturaSi Zalze maRalia pensionerTa xvedriTi wili, rac imaze migvaniSnebs, rom

SromiTi resursebis Sevsebis mTavari wyaro-axalgazrdoba, obieqturi da subieqturi mizezebis gamo

SemoqmedebiTad ar aris CarTuli am procesSi. naCvenebia TviTdasaqmebis done.

 aRniSnulia, rom Sromisunariani mosaxleobis xvedriTi wili TandaTan daiwyebs klebas, gansakuTrebiT

maSin, rodesac Sromis bazarze gamova dabali bunebrivi matebis wlebSi dabadebuli axalgazrdoba. am

SemTxvevaSi, mniSvnelovania ucxouri investiciebis mozidva da efeqturi gamoyeneba.

naCvebebia soflis SromiTi resursebis ekonomikurad aqtiur, araaqtiur, dasaqmebul da

TviTdasaqmebulTa ricxovnoba. gamoTqmulia azri, rom TviTdasaqmebulTa didi raodenoba pirvel rigSi

aixsneba imiT, rom maT sxvagan wasvla da arsebobis saSualebis mopoveba ar SeuZliaT.

soflis meurneobaSi dabalia Sromis nayofierebis done, aseve maTi saSualo Tviuri Semosavali,

rasac ganapirobebs susti materialur-teqnikuri baza, fermerTa arasaTanado kvalifikacia.

    gaanalizebulia samewarmeo saqmianobaSi qalTa monawileobis done da asakobrivi parametrebi.

Camoyalibebulia maTi aqtiurobis xelSemwyobi mimarTulebebi.

cnobilia, rom SromiTi resursebi moicavs Sromisunariani asakis mosaxleobas da

faqtobrivad momuSave pensionrebsa da mozardebs. amdenad, SromiTi resursebis formireba

mniSvne-lovanwilad mosaxleobis ricxovnobasa da asakobriv stuqturazea damokidebuli. aRi-

niSnulis gamo, SromiTi resursebis asakobriv struqturas, maTi gamoyenebis regulirebasa da
efeqtianobas didi yuradReba unda mieqces.

saqarTvelos mosaxleobis ricxovnoba bolo sam aTeul weliwadSi Semcirebis
tendenciiT xasiaTdeba. es, mraval faqtors ukavSirdeba, romelTa Soris mTavaria rogorc

bunebrivi aseve meqanikuri Semcireba (migracia). ukanasknel xans aRiniSna struqturuli

cvlilebebic. Tu 50 wlis win qalaqad cxovrobda mosaxleobis mxolod 41.6%, axla es
maCvenebeli 10%-iTaa gazrdili. mosaxleobis saerTo ricxovnobaSi Semcirda mamakacebis

xvedriTi wili, xolo qa-lebisa piriqiT_gaizarda. aqve unda aRiniSnos, rom mosaxleobis

saerTo raodenobaSi pensionerTa xvedriTi wili 12,7% dan 14.8% mde amaRlda, rac eris
dabarebis maCvenebelia. es procesi gansakuTrebiT igrZnoba mTis regionebSi, rasac Tan sdevs

ZiriTadad xandazmulTa (iq darCenilTa) gamravlebis dabalunarianoba.

saTanado monacemebis analizi cxadyofs, rom urayofiTi demografiuli procesebi
(mosaxleobis `gadabereba~, sikvdilianobis tempis metoba Sobadomis tempze da a.S) ufro

swrafad viTardeba soflad, vidre qalaqad, rac soflad yofa-cxovrebis pirobebis gauarese-

biTaa gapirobebuli.
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dRes, mimdinare demografiul procesebSi umTavres Taviseburebas mosaxleobis

garemigraciis calmxrivi gaaqtiureba warmoadgens, Tumca, ufro sagangaSo SeiZleba iyos is

faqti, Catarebuli specialuri gamokvlevebiT migrantebis ZiriTad masas (daaxloebiT 70%) 20-
50 wlis mosaxleoba Seadgens, romelTa Soris umetesi nawili mamakacia. zemoaRniSnuli ra Tqma

unda uaryofiTad aiasaxeba SromiTi resursebis kvlavwarmoebaze da maTi gamoyenebis

efeqturobaze, rogorc erovnuli meurneobis yvela dargSi, ise agrarul seqtorSi.
soflis aqtiuri mosaxleobis xvedriTi wili saqarTvelos mosaxleobaSi Seadgens 57,6 %-

s, Sesabamisad, momuSaveTa 63,5%-s, daqiravebulTa–28,1%-s da a.S. amasTan, umuSevrobis done

mci-rdeba 5,1 punqtiT, aqtiurobis done izrdeba 9,4 punqtiT, xolo dasaqmebis done 14,2
punqtiT.

rogorc ucxoeli eqspertebi aRniSnaven, saqarTvelos aqvs imaze meti resursi, rac mas

sWirdeba ekonomikis ganmtkicebisaTvis, magram igi mas ver iyenebs. amasTan, isic unda aRiniSnos,
rom agraruli seqtoris ganviTarebis siZneleebs, SromiTi resursebis araefeqturad

gamoyenebasTan erTad, sxva mizezebic ganapirobebs, kerZod:

- samxreTuli da subtropikuli kulturebis plantaciebis gadabereba, maTi bunebriv  bio-
logiur zRvars qvemoT yofna;

- mosaxleobis moumzadebloba privatizaciisaTvis;

- kerZo mewarmeebis saTanado gamocdilebis uqonloba;
- miwaTmoqmedebis struqturis araswori Secvla;

- fermerul meurneobaTa araoptimaluroba;

- sasoflo-sameurneo savargulebis gaumarTlebeli danawevreba;
- bazris konuqturis cvlilebebisadmi araswori midgoma;

- sairigacio  infrastruqturis, melioraciuli sistemebis da saerTod sawarmoo da

socialuri infrastruqturis mZime mdgomareobaSi yofna;
- sezonuri warmoebis miusadagebloba bazris moTxovnilebisadmi, sasoflo-sameurneo

warmoebis ganviTareba ZiriTadad eqstensiuri mimarTulebiT;

- zoovetiranuli samsaxuris ukiduresi mougvarebloba;
- materialur-teqnikuri bazis metad dabali done;

- tradiculi saeqsporto bazrebis dakargva da axal bazrebSi SeRwevis uunaroba;

- adgilobriv bazarze kvebis produqtebis momwodebelTa daucveloba;
- ucxo qveynebidan ekologiurad dabinZurebuli sakvebi produqtebis importi da mosa-

xleobis daucveloba sursaTis mavneobisagan;
- agresiuli konkurencia qveynisTvis perspeqtiul sagareo bazrebze;

- manqana–iaraRebis, Sxamqimikatebis, sawvavisa da warmoebis sxva saSualebebis mwvave defi-

citi;
- fermerTa dabali kvalifikacia;

aRniSnuli garemoeba moiTxovs saxelmwifos doneze SromiTi resursebis gamoyenebis xaziT

kompleqsuri, sitemuri kvleviTi samuSaoebis Catarebas da Sesabamisi  RonisZiebebis damuSavebas.
kvlevam gviCvena, rom saqarTvelos yvela regionis mosaxleobaSi qalebi sWarboben mamakacebs.

ase magaliTad, guriaSi qalebi Seadgenen mTeli mosaxleobis 52,3%-s, qvemo qarTlSi 50,4%-s,

samegrelo-zemosvaneTSi 51,2%-s, kaxeTSi 51.3%-s da a.S. rac Seexeba SromiTi resursebis stru-
qturaSi Sromisunarian asakSi myofi qalebis da kacebis xvedriT wilebs, is kaxeTSi Sedgens

50.6%-s da 49,4%-s, qvemo qarTlSi 50.6%-s da 49.4%-s, samcxe-javaxeTSi 50.4%-s da 49,6%-s,

guriaSi 51,6%-s da 48,4%-s.
SromiTi resursebis Sevsebisa da gamoyenebis regulirebis mTavari wyaro axalgazrdobaa,

romelic Sedis Sromisunarian asakSi. Tu am maCvenebliT davaxasiaTebT Cveni qveynis soflis

mosaxleobis SromiTi resursebis sturqturas dinamikaSi arcTu sasurvel suraTs davinaxavT,
rogorc  mTlianad qveyanaSi, aseve mis calkeul regionSi mosaxleobaSi 16 wlamde axalga-

zrdaTa xvedriTi wili mcirdeba, xolo 65 wels zeviT asakis mqoneTa ricxovnoba ki izrdeba,

rac bunebrivia ar SeiZleba dadebiT demografiul procesad CaiTvalos.
zemoaRniSnulis miuxedevad, oficialuri monacemebis mixedviT qveyanasa da mis regionebSi

jer-jerobiT ar mcirdeba SromisunarianTa xvedriTi wili mTel mosaxleobaSi, ase magaliTad,

aRniSnuli kategoriis mosaxleobis xvedriTi wili 2004 wels 62.1% Seadgenda, xolo 2008
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wels man 64% gadaaWarba, rac, ra Tqma unda, namdvilad pozitiuria, magram unda iTqvas, rom

mateba gamowveulia ara mozardebis Sromisunarian asakSi SesvliT, aramed igi soflis mosa-
xleobis saerTo ricxovnobis meqanikuri zrdis Sedegia.

Sromisunariani mosaxleobis xvedriTi wili TandaTan daiwyebs klebas, gansakuTrebiT ki

im wlebSi rac Sromis bazarze gamova ukiduresad dabali bunebrivi matebis wlebSi dabadebuli
axalgazrdoba. aRniSnuli daskvnis gakeTebis saSvalebas iZleva is faqti, rom 1989 wlidan

dawyebuli dRemde saqarTvelos mosaxleobis bunebrivi matebis maCvenebeli TandaTan  uaresdeba.

statistikis saxelwifo departamenti ar aqveynebs Sesaferis monacemebs regionebis da soflis
mosaxleobis  WrilSi, magram Tu gaviTvaliswinebT mosaxleobis saerTo ricxovnobaSi axalga-

zrdaTa Semcirebis da xandazmulTa zrdis tendencias, unda vivaraudoT, rom bunebrivi matebis

maCveneblebi bevrad uaresia soflad, vidre qalaqad.
momavalSi, mosaxleobis kvlavwarmoebis regulirebisa da SromiTi resursebiT sasoflo-

sameurneo warmoebis normaluri uzrunvelyofis interesebi obieqturad moiTxovs qvyanaSi me-

cnierulad dasabuTebuli da praqtikulad realizebadi aqtiuri demografiuli politikis
SemuSavebas da ganxorcielebas

mosaxleobis ekonomikuri aqtiuroba praqtikulad maT dasaqmebaSi gamoixateba, romelic

ori ZiriTadi funqciis matarebelia. is, erTi mxriv aris mosaxleobis keTildReobis erT-erTi
ZiriTadi maxasiaTebeli, xolo meore mxriv–ekonomikis Semdgomi ganviTarebis aucilebeli

piroba. rogorc wesi, dasaqmebis done, ucxouri investiciebis moculoba da sagareo vaWrobis

balansi qveynis ekonomikuri `simtkicis~ ganmsazRrel indikatorebs warmoadgens.
qveyanaSi ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis ricxvi daaxloebiT 1965,0 aTas kacs Sea-

dgens.  mniSvnelovnad Semcirda agreTve dasaqmebulTa raodenobac, 1700,0 aTasamde.

ekonomikurad aqtiur mosaxleobaSi dasaqmebulTa xvedriTi wili Sesabamisad 90%-dan 86%-mde
daeca. miuxedavad Semcirebisa, dasaqmebis es done TiTqos ar unda iyos urigo maCvenebli, magram

is ar asaxavs realur suraTs, radgan masSi moiazreba TviTdasaqmebuli mosaxleobac (miwis

mesakuTreni), romelTa saqmianobis ZiriTad mizans warmoadgens mogebis an ojaxuri Semosavlis
miReba, anu, maTSi igulisxmeba soflad mcxovrebi mosaxleobac, romelTac sakuTrebaSi aqvT

miwis garkveuli nakveTi. saidanac maT aqvT Tundac mcire Semosavali. sayuradReboa, rom

TviTdasaqmebulTa ricxovnoba saqarTveloSi ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis 54,8% Seadgens,
anu, dasaqmebulTa umetesobas TviTdasaqmebulebi Seadgenen. TviTdasaqmebelTa done gansa-

kuTrebiT maRalia kaxeTSi, Sida qarTlSi, qvemo qarTlSi, guriaSi, samegreloSi da imereTSi,

sadac maTi xvedriTi wili dasaqmebulebSi 60-86%-is farglebSi meryeobs.
Cvens qveyanaSi, TviTdasaqmebulTa done bevrad maRalia evropis qveynebTan SedarebiT,

sadac es maCvenebeli 10-15%-s Seadgens. miuxedavad amisa, aq sagangaSo ufro isaa, rom TviTda-
saqmebulTa zrdis tendencias calmxrivad gamoxatuli mimarTuleba aqvs. kerZod is, rom bolo

wlebis monacemebiT TviTdasaqmebulTa daaxloebiT 60%-mde soflis meurneobaze modis, sadac

metad dabalia TviTdasaqmebidan miRebuli Semosavali. (saSualod is qveyanaSi TveSi 98 lars
Seadgens, xolo regionebSi 128 laridan (Tbilisi) 55 laramde meryeobs (imereTi). dasaqmebelTa

aramarTlzomieri ganawileba ekonomkuri saqmianobis saxeobebis mixedviT gapirobebulia imiT,

rom saerTaSoriso standartebis mixedviT (romelic moqmedebaSia 1996 wlidan) dasaqmebulad
iTvleba 15 wlis da masze ufrosi asakis yvela piri, vinc gamokvlevis Catarebis momentis wina

7 wlis ganmavlobaSi muSaobda erTi saaTi mainc Semosavlis miRebis mizniT an usasyidlod exma-

reboda sxva Sinameurneobis wevrebs.
seriozuli cvlilebebi moxda dasaqmebulTa gadanawilebaSic. amJamad, soflis meurneo-

baSi, dasaqmebulia mTeli dasaqmebuli mosaxleobis 53,4%, anu imaze meti vidre danarCen

dargebSi erTad aRebuli, rac utyuari maCvenebelia qveynis ekonomikuri ganviTarebis uki–
duresad dabali donisa. amasTan erTad, soflis meurneobis ganviTarebis dabali donisa da

Sromis dabali nayofierebis maCvenebelia is, rom miuxedavad dargSi koncentrirebuli didi

odenobis muSa-xelisa, aq mosaxleobisaTvis saWiro kvebis produqtebis warmoeba mxolod 14-
15%-is farglebSia.

soflis meurneobaSi dasaqmebulTa didi raodenoba pirvel rigSi gapirobebulia imiT,

rom maT sxvagan wasvlis da `arsobis~ puris mopovebis saSualeba  ar gaaCniaT (asakis, jan-
mrTelobis da sxva pirobebis gamo), amitom iZulebuli arian daTanxmdnen minimalur Semosavals.

ekonomikuri TvalsazrisiT gansakuTrebiT mniSvnelovania Sromis nayofierebis dadgena.

warmoebuli saerTo produqciis Sefardeba SromiTi resursebis saerTo raodenobasTan. gaanga-
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riSebam aCvena, rom qveynis regionebis soflis mosaxleobis mixedviT es maCvenebeli saSualod

1200 lars Seadgens. amasTan, is ufro dabalia  samegrelo-zemo svaneTis regionSi (919 lari),
xolo yvelaze maRali–samcxe-javaxeTSi (1874 lari).

rogorc vxedavT Sromis nayofierebis maCvenebeli soflis meurneobaSi Zalze dabalia,

rac obieqturi da subieqturi mizezebiT, agreTve organizaciul-ekonomikuri faqtorebiT aris
gapirobebuli. Sesabamisad, dabalia sasoflo-sameurneo warmoebaSi dasaqmebulTa saSu-alo

Tviuri Semosavali, ekonomikuri saqmianobis sxva sferoSi dasaqmebulebTan SedarebiT.

swori agraruli politikis gatarebis  SemTxvevaSi sasoflo-sameurneo brunvaSi CarTu-
li iqneba dReisaTvis  daumuSavebeli miwebi, ris Sedegadac damuSavebaSi  myofi miwebi savara-

udod gaizrdeba TiTqmis orjer. meqanizaciis TandaTanabiTi zrdis SemTxvevaSi Sromis uzru-

nvelyofis koeficienti Semcirdeba da Sesabamisad, ekonomikurad aqtiuri mosaxlobis done
miuaxlovdeba saWiro moTxovnas.

soflis meurneobis materialur-teqnikuri bazis ganmtkiceba aucilebeli pirobaa

soflad SromiTi resursebis aqtiuri dasaqmebisaTvis, rac sxva kompleqsur RonisZiebasTan
erTad xels Seuwyobs soflis mosaxleobis gamoTavisuflebas mZime fizikuri Sromisagan,

saWiro unar-Cvevebis gamomuSavebas da Sromis kvalifikaciis amaRlebas.

gansakuTrebul mniSvnelobas iZens samewarmeo saqmianobis ganviTarebis xelSewyoba
saerTod da m.S. soflad da am sferoSi qalebis aqtiuri mozidva, maTi samewarmeo ini-

ciativebis realizaciisaTvis Sesabamisi samarTlebrivi bazis, ekonomikuri da organizaciuli

garemos formireba.
     saqarTveloSi, qalTa ganaTlebis maRali done da SromiTi orientaciis maRali xarisxi

sasurvel winapirobebs qmnis samewarmeo saqmianobaSi maTi aqtiurad CarTvisaTvis. dReisaTvis,

dasaqmebuli qali-mewarmeebis raodenoba 4-5 jer naklebia mamakacebTan SedarebiT. individu-
aluri mewarmeebidan ki qalTa raodenoba 1/3 ia. mewarme qalebis absolurturi umravlesoba

vaWrobasa da momsaxurebis sxvadasxva sferoSia dasaqmebuli.

   biznesis dawyebis TvalsazrisiT yvelaze nayofieri asakia 30-40 welia. irkveva, rom 30
wlis asakis qalebi 4-5 jer ufro xSirad iwyeben bizness, vidre amave asakis kacebi. saerTod,

biznesisi wamowyeba 50 welze ufrosi asakis qalebisaTvis SedarebiT rTulia. 40 wlamde asakis

qalebis samewameo aqtiurobis maCvenebeli (60%) 6 jer ufro maRalia 50 welze ufrosi asakis
qalebis analogiur maCveneblebTan SedarebiT (10%).

    qalTa samewarmeo aqtiurobis xelSemwyob mTavr mimarTulebebad unda miviCnioT me-

warmeobis dawyebis msurvelTa da momqmed biznesmenTa codnis donis amaRleba da maTTvis
finansuri mxardaWeris organizeba. codnis amaRlebaSi igulisxmeba samarTalmcodneobis,

marketingis, menejmentis, biznesis organizaciisa da administrirebis safuZvlebis swavleba,
komunikaciis xelovnebis aTviseba da a.S.
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Abstract

The sustainable development process requires reasonable exploitation of natural as well as economic
resources including human resources. Based on relevant data, the present article discusses the problems of
human resources and employment in rural areas. The population’s lifestyle and increase rate of immigration
negatively affects human resource development, its efficiency and regulation processes. The main reasons for
existed difficulties in agrarian sector and ineffective utilisation of human resources are presented in the paper.
The study showed that in all regions the women outnumber men, and the rate of retired persons are rather
high in human resources; this indicates to the fact that the important segment of the youth which is the main
source for staffing labour force is not actively included in this process due to a number of objective or
subjective reasons and the rate of self employment is high.   The author predicts that the rate of working
capacity population in the villages will gradually decrease predominantly during the periods when labour
market is to be staffed with new resources born during the period of birth rate decrease. In this case, the
foreign investment should be attracted and efficiently utilized.

The article presents the figures illustrating economically active and non-active, employed and self-
employed labour force, and suggests that high number of self-employed could be explained by lack of
employment opportunities. The average salary and level of efficiency in Georgian agriculture is rather low
determined by poor material-technical base and insufficient qualification of the farmers. The article also deals
with women participation in industrial activities, their qualification and age; also some measures which will
ensure women’s active involvement in labour force are specified.
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marcvleuli meurneobis ganviTarebis optimizirebuli prognozuli
teqnikur-ekonomikuri parametrebi

omar qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis ekonomikis

samecniero ganyofilebis akadmikos-mdivani, akademikosi,

paata kuRuaSvili- saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi.

sakvanZo sityvebi: marcvleuli meurneoba, axleburi xedva, optimizirebuli prognozi

referati

gaSuqebulia soflis meurneobis dargisa da m.S. marcvleuli meurneobis ganviTarebis

axleburi xedva. mocemulia optimizirebuli prognozuli varianti 2025 wlamde periodi-saTvis

saqarTveloSi xorlisa da simindis naTesi farTobebis, mosavlianobebisa da pro-duqciis
warmoebis moculobebis Sesaxeb, agreTve erT sul mosaxleze xorblisa da simindis warmoebis

doneebi. CamoTvlilia warmoebis prognozuli masStabebis misaRwevad saWiro faqtorebi da

pirobebi.

saqarTveloSi, marcvleuli meurneobis ganviTareba unda efuZnebodes mTeli soflis

meurneobis dargis ganviTarebis axlebur xedvas, romelic Semdegnairad unda Camoyalibdes:
soflis meurneoba, rogorc Tvalsawier ise Soreul perspeqtivaSi orientirebuli unda iyos

sabazro urTierTobaTa motivaciebisa da moTxovnebis Sesabamis mdgrad da usafrTxo ganviTa-

rebaze, romelic unda eyrdnobodes urTierTSewonasworebuli, zonalurad diferencirebuli
ekonomikur-teqnologiuri garemos Seqmnasa da srulyofas, mecnierul-teqnikuri progresis

miRwevebs, mtkice sawarmoo da socialur infrastruqturas, sameurneo riskis moTxovnebis

Sesabamis ekonomikur meqanizmsa da instituciur sistemas, ramac unda Seqmnas safuZveli sasu-
rsaTo usafrTxoebisa da ekonomikuri zrdis uzrunvelsayofad, soflad socialuri viTarebis

gasaumjobeseblad.

amis Sesabamisad, mraval faqtorTa gaTvaliswinebiT, soflis meurneobis ganviTarebis pro-
gnozuli (perspeqtiuli) parametrebi damuSavda or (pesimistur da optimistur) variantad,

romelsac sarekomendacio xasiaTi aqvs

pesimistur variantSi SenarCunebulia soflis meurneobis ganviTarebis arsebuli kano-
nzomierebani da tendenciebi, warmoebis zrdis dabali tempebi. Ooptimistur variantSi ki gaTva-

liswinebulia SedarebiT maRali tempebi, im angariSiT, rom maqsimalurad dakmayofildes mosa-

xle-obis moTxovnileba, pirvel rigSi, marcvleulze, kartofilze, bostneulze da mecxo-
veleobis produqtebze. amasTan, gaTvaliswinebulia qveynisaTvis maprofilebeli dargebis opti-

maluri donis SenarCuneba sabazro ekonomikis moTxovnaTa Sesabamisad.

ekonomikuri parametrebis gaTvlis SedegadD gamovlinda, rom: optimizirebuli variantiT,
2025 wlisaTvis, saSemodgomo xorblis farTobis optimalur zRvrad miCneulia: 114,0 aTasi ha,

mosavlisa-421,8 aTasi tona,  simindisa: 170,0 aTasi ha (m,S, samarcvle 120,0 aTasi ha) da 714.0

aTasi tona, lobiosi: 13,0 aTasi ha da 14,0 aTasi tona.
rogorc prognozuli gaangariSeba adasturebs, soflis meurneobis mTliani produqcia

SesaZlebelia gaizardos 2025 wels pesimisturi variantiT 4717.4 mln laramde da opti-

misturi variantiT 5774.0 mln laramde, maT Soris memcenareobis produqcia Sesabamisad 2442.9
da 3197.7 mln laramde, mecxoveleobis produqcia ki–2274.5 da 2576.3 mln laramde.

saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis optimizebuli modelis Sesabamisad gaTvlilia
aseve or variantad perspeqtiuli parametrebi calkeuli regionebis (mxareebis) mixedviT.

    Tvalsawieri (2025 w) periodisaTvis, romelSic sruladaa asaxuli bunebriv-ekonomikuri

pirobebidan gamomdinare maTi potenciuri SesaZleblobebi, dadginda Semdegi parametrebi:
    kerZod, dadginda rom xorbali didi moculobiT warmoebuli iqneba kaxeTSi, 2025 wels

saqarTveloSi mosaladneli warmoebis 45,7 %, Sida qarTlSi-23,0 %, qvemo qarTlSi-20,2 %;

simindi–imereTSi-31,3 % da samegrelo-zemo svaneTSi 30,4 %;
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sasoflo-sameurneo warmoebis prognozuli masStabebis misaRwevad saWiroa:

 seleqciisa da meTesleobis gaumjobeseba da kulturaTa Tesva maRalmosavliani jiSebiT;

 sargavi masalis warmoebis teqnikuri bazis gadaiaraReba;

 mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis zedmiwevniT miznobrivi da srulyofili gatareba;

 arsebuli sarwyavi sistemebisa da mcire qselebis srul mzadyofnaSi moyvana, maTi reabi-

litaciisa da ganaxlebis safuZvelze;

 materialur-teqnikuri resursebiT momaragebisa da gamoyenebis zonalur-diferencirebuli

rekomendaciebis damuSaveba da danergva;

 produqciis gadamuSavebis (m.S eqspres-gadamuSavebis), gasaRebis, warmoebis saSualebebiT mo-

maragebisa da sawarmoo momsaxurebis tipis damoukidebeli da mini-integrirebuli

sawarmoebis (ko-operativebis da sxva formis) Seqmna;

 saxelmwifo dakveTebisa da Sesyidvebis meqanizmis SemuSaveba da amoqmedeba;

 sabazro segmentebis sworad SerCeva da produqciiT gajerebis stabilurobis miRweva.

 sameurneo riskis marTva;

 warmoebis optimizaciisa da mdgradi ganviTarebis ekonomikuri modelebis Seqmna da misi rea-

lizaciis ekonomikuri meqanizmis damuSaveba.
zemoT aRniSnuli, prognozuli parametrebi Seesabameba im pozicias, rom jer TandaTan

unda davZlioT wlobiT dagrovili krizisuli viTareba da done, araintensiuri ganviTarebis

tempi da TandaTan gadavideT progresul teqnologiebze.
  aseTi midgomiTa da strategiuli motivaciebis realizaciiT saqarTvelos SeuZlia msoflios

erT-erTi umdidresi qveyana gaxdes.

es, rom realobad iqces aucilebelia sasoflo-sameurneo warmoebis intensiuri ganviTareba.
 warmoebis intensiuri ganviTarebis aucilebloba gapirobebulia msoflio globalizaciis

Seuqcevadi procesiT, rodesac maqsimalurad unda gamovlindes TiToeuli regionis (saxe-

lmwifos, mxaris, zonis da a.S.) potenciali, roli da adgili Sromis saerTaSoriso danaw-
ilebaSi, specifikuri geopolitikuri, ekonomikuri da socialuri niSan-Tvisebebi da Zalxazebi,

momavlis modeli da wonadi saxe, prioritetuli, magistraluri mimarTulebebi.

    soflis meurneobis intensiuri ganviTareba niSnavs imas, rom TiToeuli heqtari sasoflo-
sameurneo savarguli, pirutyvisa da frinvelis saxe moeqces intensiuri, mravalkomponenturi,

avtomatizebuli, programirebuli teqnologiuri, biologiuri da marTvis sistemebis gavlenis

qveS, raTa am kompleqsuri arsenalis urTierTSejerebuli, da erTdrouli gamoyenebiT miviRoT
ara mxolod agroteqnikurad da zooteqnikurad maRali, aramed biologiuri potencialis

Sesabamisi programirebuli produqcia.

soflis meurneobis intensiuri ganviTarebisaTvis aucilebelia:

 ekonomikur-teqnologiuri garemos swori Seswavla da Sefaseba;

 niadaguri da bioklimaturi potencialis maRali datvirTviTa da maRali ukugebiT, zona-

lur-diferencirebuli specifikis Sesabamisi gamoyeneba;

 axali, intensiur teqnologiebze morgebuli jiSebisa da hibridebis gamoyvana da maTi inte-
nsiuri da industriuli teqnologiebiT movla-moyvana;

 warmoebis teqnologiuri kompleqsis marTvis avtomatizebul, programirebul sistemebze

gada-yvana;

 mTeli resursuli potencialis: miwis, warmoebis ZiriTadi saSualebebis, intensifikaciis
faqtorebis, SromiTi resursebis, axleburi, Tanamedrove, intensiuri teqnologiebis Sesa-

bamis normativebze da ekonomikur zrdaze orientirebul moTxovnebze dayrdnobili,

zonalur-diferencirebuli, modificirebuli gamoyeneba;

 intensiur safuZvlebze mowyobili da marTvis avtomatizebul sistemur modelebze dafu-

Znebuli sawarmoo infrastruqtura, rasac aranaklebi roli miekuTvneba vidre TviT warmo-

ebis process.

 warmoebis marTvaSi risk-menejmentis faqtoris aucilebeli gaTvaliswineba;

 Zlieri investiciuri garemos Seqmna da regulirebuli gamoyeneba;

 inovaciuri ekonomikis TandaTanobiTi da miznobrivi gamoyeneba.

    ai, ase srulad da rTulad dgas axla, msoflios nebismieri qveynis winaSe, warmoebis inte-

nsiuri ganviTarebis, globalizaciis gavleniT wamoWrili aucileblobis problema.
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   soflis meurneobis intensiuri ganviTareba dRis wesrigSi ayenebs aranakleb saWiro proble-

mas-es aris adgilobrivi jiSis sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis aucilebloba, es,
gansa-kuTrebiT iTqmis marcvleul kulturebze.

     yovelive aRniSnulis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos soflis meurneobisaTvis, Tvalsawier

perspeqtivaSi, ganviTarebis marketinguli modelisa da prioritetuli mimarTulebebis Sesaba-
misad damaxasiaTebeli iqneba Sesabamisi teqnikur-ekonomikuri parametrebi (romlebic unda mivi-

CnioT mecnierulad dasabuTebul sarekomendacio doneebad). statistikuri masala (optimi-

zirebuli variantebis saxiT), cxrilebad warmodgenilia qvemoT.
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-

*
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marcvleuli kulturebis mosavlianobebi (c/ha)
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marcvleuli kulturebis produqtebis warmoebis moculobebi (aTasi tona)

(prognozi, optimizirebuli 2025 w)

     rogorc iTqva, Tvalsawieri (2025 w) periodisaTvis, romelSic sruladaa asaxuli

bunebriv-ekonomikuri pirobebidan gamomdinare maTi potenciuri SesaZleblobebi, dadginda rom
xorbali didi moculobiT warmoebuli iqneba kaxeTSi, 2025 wels saqarTveloSi mosaladneli

warmoebis 45,7 %, Sida qarTlSi-23,0 %, qvemo qarTlSi-20,2 %; simindi–imereTSi-31,3 % da

samegrelo-zemo svaneTSi 30,4 %;

Grain crop development prognosis and technical-economic
options

Omar Keshelashvili-Academician-Secretary of Economic Department of Georgian Academy of
Agricultural Sciences,  Academician,
Paata koruashvili- Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences.

Key words: cereal farming, new vision, optimized forecast.

Abstract

The paper highlights new vision for cereal crop management development within agriculture sector.  The
optimized prognostic variant is given for the period of 2025 on the area of horticultural and maize crops in
Georgia; data of their production on per capita.  The factors and conditions required to achieve the predictive
scale of production are listed.
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qeri 160,0 _ 0,2 _ _ _ 26,4 5,2 23,0 32,2 73,0
Svria 50,0 _ _ _ _ _ 3,0 4,8 24,8 13,2 4,2

simindi

marcvlad
714,0 16,8 223,8 217,6 47,0 14,7 19,7 27,3 70,6 74,7 11,8

lobio 14,05 0,30 0,90 0,5 0,20 0,05 2,0 2,6 4,7 1,7 1,1

Wvavi 5,4 _ _ _ _ _ _ _ _ 3,0 2,4

barda 9,6 _ 0,90 0,30 1,6 _ 0,80 0,40 0,10 5,5 _

soio 12,0 _ 3,8 7,7 0,1 _ 0,4 _ _ _ _



155

fauna

FFFauna

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ КОРОЕДОВ (COLEOPTERA, IPIDAE) ЮЖНЫХ

СКЛОНОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

К.Б.Исаева
Институт зоологии, НАН Азербайджана

Ключевые слова: короед, доминант, ствол, кормовые растения, ксилофаг.

Реферат
В статье исследована фауна короедов южного склона Большого Кавказа. Автором приводится

список 20 видов короедов этой территории, 2 из которых (Hylesinus oleiperda Fabricius 1792;
Taphrorychus bicolor Herbst 1793) впервые отмечаются для фауны Азербайджана.

Фауна жуков-короедов семейства İpidae насчитывает на Кавказе 137 видов, из которых
для Азербайджана известно 89. В составе их наряду с широко распространенными в
Палеарктике видами, встречаются средиземноморские, европейские и эндемичные виды.
Короеды живут под корой, реже в древесине лесных и плодовых деревьев, многие из них
наносят ощутимый физиологический и технический вред. Некоторые из них развиваются
также на травянистых растениях, при этом они живут в нижней части стеблей и в верхней
части корней. Отдельные тропические виды живут также в зернах кукурузы, в семенах пальм
и в плодах тунгового дерева. Личинки многих видов питаются грибками, растущими на
стенках материнских ходов.

В сохранении сельскохозяйственных культур Азербайджана и повышения их про-
дуктивности особое место занимает защита от вредителей, в том числе от вредных жуков-
короедов. Исследования короедов (İpidae) Азербайджана ведутся давно. В работах
Н.Г.Самедова (1963) приведены данные по фауне и биологии жуков-короедов
преимущественно Азербайджана. Вместе с тем фауна короедов республики изучена
недостаточно. Данные о распространении короедов в лесных и фруктовых насаждениях
Азербайджана встречаются редко и отрывочно.

Изучение фауны южных склонов Большого Кавказа Азербайджана является
актуальной задачей и в наше время. Весьма актуальными становятся задачи мониторинга
окружающей среды, выявление новых агентов биологического контроля вредных видов
насекомых и т.д.

Факторы, регулирующие численность короедов, способствуют познанию комплексных
причин и условий массового размножения вредителя, а также служат основой для разработки
научных основ мер борьбы.

Автором приводится список 20 видов короедов, 2 из которых (Hylesinus oleiperda Fab.,
1792; Taphrorychus bicolor Herbst., 1793) впервые отмечаются для фауны Азербайджана. В
настоящей работе рассматривается состав фауны, пищевые связи и встречаемость жуков-
короедов на южных склонах Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Особенности
рельефа, климатических условий отдельных районов южных склонов Большого Кавказа
определяют состав, структуру и специфичность растительности.
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Рис.1. Районы южных склонов Большого Кавказа (карта была составлена с помощью
программы ArcGis 10.3)

Определение энтомологического материала проводилось с использованием коллекций
Зоологического института АН Азербайджана.

Список видов короедов южных склонов Большого Кавказа
Подсемейство Scolytinae
Триба Scolytini
Род Scolytus Geoffr.
Scolytus ecksteini Butovitsch, 1929.

          Район обитания: 7
Повреждает ильм (Ulmus campestris). В районе обитания был отмечен на ильме. За

период исследования было собрано всего два жука на дереве поваленном ветром. Являются
вредными видами для лесных экосистем, в состав которых входят ильмовые породы. В
Азербайджане широко распространен в Ленкорани (Старк, 1952).

Scolytus fasciatus Reitter, 1890
Районы обитания: 3-5
Развивается в стволах и толстых ветвях абрикоса (Prunus armeniaca) и слив (Prunus

domestica). На южных склонах Большого Кавказа был отмечен главным образом в сильно
ослабленных стоящих деревьях. Является агрессивным ксилофагом. Чаще нападению
короеда подвергаются деревья без внешних признаков ослабления, реже ветви имеющие
сильные механические повреждения, стволы срубленных деревьев.

Scolytus eichhoffi Reitter, 1894.
Район обитания: 6
Развивается на стволах и ветвях ильма (Ulmus campestris). В районе обитания жуки

были найдены на стволе ильма с механическим повреждением коры. Scolytus eichhoffi широко
распространен в Азербайджане (Талыш), где является обычным обитателем лесных
насаждений в состав которых входят ильмовые породы (Старк, 1952). Массовый вид в
насаждениях и парковых культурах ильмовых.

Scolytus mali  Bechstein, 1805.
Районы обитания: 3-4-7
В районах обитания по нашим наблюдениям является обитателем преимущественно

плодовых садов. Встречается однако, и в лесных насаждениях. Повреждает плодовые
деревья. Доминантный вид в комплексе короедов плодовых садов и лесов. Вредит как
здоровым (редко), так и больным деревьям, ослабленным засухой или другими причинами
(Самедов, 1963). Зимует в фазе личинки, окукливается весной, в апреле. Обычен в
предгорных и горных районах республики.

Scolytus amygdali Guerin, 1847.
Районы обитания: 5-6-7
Развивается под корой стволов и ветвей фруктовых деревьев и сильно вредит им.

Изредка, в период дополнительного питания, повреждает почки и молодые побеги этих
деревьев (Самедов, 1963). На южных склонах Большого Кавказа отмечен главным образом на
абрикосе (Prunus armeniaca). Доминантный вид в комплексе ксилофагов фруктовых садов.

Scolytus rugulosus caucasicus Butovitsch, 1929.
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Районы обитания: 1-2-4
По частоте и вредоносности очень интенсивен. Вредит различным плодовым (яблоня,

груша, айва, вишня, абрикос) деревьям. Молодые жуки появляются в конце апреля или в
начале мая. В районах обитания встречаются все лето. Имеет две генерации в год – весеннюю
и летне-осеннюю. Зимует личинка, окукливание происходит весной.
Подсемейство İpinae
Триба Hylesinini
Род Hylesinus F.

Hylesinus oleiperda Fabricius, 1792
Район обитания: 6
Вид отмечен на стволе усыхающего бука (Fagus silvatica). Основным кормовым

растением является маслина (Olea europaea). Короеды Hylesinus oleiperda нападают на
ослабленные средневозрастные и молодые деревья и доводят их до полного усыхания в
течение 2-3 лет (Крыжановский, 1974). В указанном районе обычен. Развивается в одном
поколении. Впервые отмечаются для фауны Азербайджана (Габала, 18.06.2015).

Род Chaetoptelius Fuchs.
Chaetoptelius vestitus Rey, 1860.
Район обитания: 3
Повреждает фисташку, реже маслину. Размножается в массе под корой указанных

деревьев. В период дополнительного питания вредит также почкам деревьев. Нередко,
нападает на тонкие части ствола и ветвей «Элдарской сосны» (Крыжановский, 1974). Был
найден также на маслине (Olca europaea) (Старк, 1952). По нашим наблюдениям ходы
Chaetoptelius vestitus прокладываются под корой и резко отпечатываются на заболони. В июле
молодые жуки приступают к дополнительному питанию на побегах фисташкового дерева.
Триба Hylurgini
Род Blastophagus Eichh.

Blastophagus minor Hartig, 1834.
Районы обитания: 6-7
Развивается на стволах Pinus silvestris; P. strobus; P.pinea. На южных склонах

Большого Кавказа жуки-короеды Blastophagus minor являются доминантным видом в лесных
экосистемах, в состав которых входят сосновые породы. По нашим наблюдениям за весенние
и летние месяцы на южных склонах Большого Кавказа развивается одна генерация короедов.
Жуки заселяются под тонкой гладкой корой верхней или нередко средней части ствола
(Аверкиев, 1973).

Blastophagus piniperda Linnaeus, 1758.
Районы обитания: 2-4-5
Развивается на стволах и ветвях обыкновенной сосны (Pinus silvestris). Помимо нее

повреждает ель обыкновенную (Picea excelsa). Часто заселяет побеги, пострадавшие от
сильного ветра. В районах обитания Blastophagus piniperda является доминантным видом в
хвойных насаждениях. Осенью жуки покидают крону и зимуют у основания стволов сосен,
проделывая в толще коры короткие ходы (Мамедов, Атаева, Мурадова, 2014).

Триба Polygraphini
Род Carphoborus Eichh.

Carphoborus perrisi Сhapuis, 1873.
Районы обитания: 3,5
В районах обитания был отмечен на тонких ветвях маслины (Olea europaea). Помимо

маслины вредит фисташке (Fagus orientalis). В годы массового размножения вызывает
усыхание этих деревьев (Самедов, 1963). Маточный ход звездчатого типа. Личинковые ходы
продольные, густые.

Род Hypoborus Er.
Hypoborus fikus Erichson, 1836.
Районы обитания: 1-2-4
Развивается на стволе и на ветвях Ficus carica. По нашим наблюдениям предпочитает

самые молодые плодоносящие ветви, ослабленные, но не потерявшие жизнеспособности. На
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совершенно здоровых деревьях в районах обитания нами не был обнаружен, что многими
авторами обьясняется ядовитостью соков инжира. За весенние и летние месяцы на южных
склонах Большого Кавказа развиваются две генерации короедов в год. Очень часто заселяет
побеги, пострадавшие зимой от мороза. Отмечен как переносчик спор гриба Phomopsis
cinerascens – возбудителя рака инжира (Крыжановский, 1974). На южных склонах Большого
Кавказа абсолютная численность этого вида из года в год остается очень высокой.

Триба Cryphalini
Род Hypothenemus Westw.
Hypothenemus lezhavai Pjatnitski, 1929.
Районы обитания: 1-2-3
На  южных склонах Большого Кавказа часто был обнаружен на стволах и ветвях

шелковицы. Hypothenemus lezhavai широко распространен в Азербайджане (Ленкорань), где
является обычным обитателем шелковицы и цитрусовых (Старк, 1952).

Триба Thamnurgini
Род Taphrorychus Eichh.
Taphrorychus bicolor Herbst, 1793.
Район обитания: 5
Жуки найдены на стволах ореха (Juglans regia) с механическим повреждением коры.

Повреждает так же бук (Fagus silvatica; F. orientalis) и дуб (Quercus pedunculata; Q.pontica)
(Старк, 1952). Встречается в пределах распространения буковых лесов. Селится под корой
гибнущих ветвей и на стволах старых деревьев. Taphrorychus bicolor легко отличается от
других встречающихся видов рода по отсутствию на скате ясных рядов бугорков. Впервые
отмечаются для фауны Азербайджана (Огуз, 27.06.2013).

Taphrorychus lencoranus Reitter, 1913.
Район обитания: 2
Вид отмечен во влажных дубравах. Повреждает бук (Fagus orientalis) и дуб (Quercus

castanaeifolia, q.macranthera). Taphrorychus lencoranus широко распространен в
Азербайджане (Ленкорань) (Старк, 1952).

Триба İpini
Род İps De Geer.
İps acuminatus Gyllenhall, 1827
Район обитания: 4
Вид зарегистрирован в верхней части ослабленной сосны (Pinus silvestris). Основным

кормовым растением является сосна (Pinus austriaca, P.nigricans, P.silvestris). Отмечены
случаи повреждения пихты (Abies sibirica) и кавказской ели (Picea orientalis) (Старк, 1952).
Вид исключительно светолюбивый (Воронцов, 1967).

İps sexdentatus Boerner, 1767.
Районы обитания: 1, 3, 4
Ходы с молодыми жуками найдены на стволе сосны (Pinus silvestris). На Кавказе

вредит пихте (Abies pectinata) и ели (Picea orientalis) (Воронцов, 1967). В районах обитания
повреждает преимущественно старые толстомерные деревья. Нападает на еще сочные, но
мертвые, спелые и приспевающие деревья. Посещает обыкновенно срубленные, поваленные
или опаленные деревья (Римский-Корсаков, 1930).

İps typographus Linnaeus, 1758.
Районы обитания: 4,5,6
Вид отмечен на ели (Picea obovata, P.excelsa). На Кавказе в массе повреждает сосну

(Pinus silvestris) (Старк, 1952). В районах обитания как правило заселяет старые и толстые
ели. Молодые деревья заселяют редко. Типограф - злейший враг ели, заселяет ее во всех
случаях ослабления (Воронцов, 1967). Он является вторичным вредителем еловых лесов
(Римский-Корсаков, 1930).
Триба Xyleborini
Род Xyleborus Eichh.

Xyleborus dispar Fabricius, 1792.
Районы обитания: 2,4
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Встречается часто. Очень многояден, заселяет многие плодовые и лесные деревья.
Отмечен на стволе усыхающей груши и сливы. Отмечены случаи развития на сосне (Старк,
1952), на виноградной лозе и на розе (Самедов, 1963). Жуки заселяют преимущественно
здоровые, молодые и средневозрастные деревья, реже ослабленные первичными
вредителями. Ходы выгрызаются в древесине и бывают окрашены в черный цвет. Личинки
особых ходов не делают , оставаясь в маточных ходах, питаются древесным соком
развивающимся здесь грибом Ambrosia. Споры Ambrosia заносятся в ходы старыми жуками у
которых они локализуются в средней кишке (Самедов, 1963).

Xyleborus saxeseni Ratzeburg, 1837.
Районы обитания: 1-4-5
Редкий вид. Отмечен на вишне. Так же вредит сливе, яблоне, абрикосу. В

Азербайджане (Ленкорань) был отмечен на каштанолистном дубе (Самедов, 1963). В районах
обитания жуки повреждают в основном ослабленные деревья различного возраста. Они
нападают на поваленные и стоящие ослабленные деревья.

Таким образом, на южных склонах Большого Кавказа отмечено 20 видов из семейства
Scolytidae, 2 из которых оказались новыми для фауны Азербайджана. Видовое разнообразие
короедов этой территории очень высокое. Встречаемость на деревьях видов Hypothenemus
lezhavai (Ленкорань), Scolytus ecksteini (Ленкорань), Scolytus eichhoffi (Талыш), Taphrorychus
lencoranus (Ленкорань) показывает распространение этих видов не только в южной части
республики, но и на южных склонах Большого Кавказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Старк В.Н.- Фауна СССР. Жесткокрылые. Короеды / В.Н. Старк. -M.-Л., 1952, Том XXXI, 463 с.
2. Самедов Н.Г.- Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане /
Н.Г. Самедов. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1963, 384 с.
3. Крыжановский О.Л.- Жесткокрылые. Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур /
О.Л. Крыжановский. Л.: Наука, 1974, Том 2, 336 с.
4. Аверкиев И.С. - Атлас вреднейших насекомых леса / И.С.Аверкиев. Москва: Лесная промышленность,
1973, 128 с.
5. Мамедов З.М., Атаева Р.С., Мурадова Э.М. - Короеды вредитили (Coleoptera, İpidae) плодовых и лесных
деревьев Шеки-Закатальской зоны Азербайджана // Proceedings of the Azerbaijan Institute of Zoology, vol 32, № 2,
2014, pp.134 -139 (на аз. языке)
6. Воронцов А.И. - Лесная энтомология / А.И. Воронцов. Москва: Высшая школа, 1967, 399 с.
7. Римский-Корсаков М.Н.- Лесная энтомология / М.Н.Римский-Корсаков.- Москва: Государственное
техническое издательство, 1930, Изд. 2-е, испр. и доп., 45 с.

STUDY OF THE BARK BEETLES FAUNA (COLEOPTERA, IPIDAE) OF
THE SOUTHERN SLOPES OF THE GREATER CAUCASUS

K.B.Isayeva
Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan

Key words: bark beetles, dominant, trunk, fodder plants, xylophages

The results of investigation of the beetles fauna of southern slopes of the Greater Caucasus was given
in the article. The author provides a checklist of 20 species of bark beetles for this territory. Two species
(Hylesinus oleiperda Fabricius 1792; Taphrorychus bicolor Herbst 1793) were recorded firstly for the fauna
of Azerbaijan.
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saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo kulturaTa meTesleobas didi da kargi tradiciebi gaa-

Cnia. gamoCenil qarTvel mecnier-agronomTa mier gasuli saukunis 30-iani wlebidan moyolebuli

farTomasStaburi samuSaoebi Sesrulda meTesleobis, rogorc calke agroteqnologiuri rgolis
Camoyalibebis, funqcionirebisa da ganviTarebis xaziT. daisaxa misi gaZRolis mecnieruli sis-

tema, zonaluri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, rasac eyrdnoboda memarcvleobis dargis

usafrTxo da mdgradi ganviTareba.
   am saqmianobas udavod Seuwyo xeli jiSTagamocdis farTo qselis Seqmnam da dabejiTebiT Se-

iZleba iTqvas rom jiSTagamocdis xaziT dagrovilma didma gamocdilebam da zonaluri reko-

mendaciebis praqtikulma realizaciam srulyo meTesleobis sistema da Sesabamisad pureulis
da simindis movla-moyvanis mTeli teqnologiuri procesi. meTesleoba calke mecnierebad Camoya-

libda, romelic mWidro kavSirSia seleqciasa da genetikasTan. am dargis gamoCenilma mecni-

erebma l.dekapreleviCma, m.sixaruliZem, p.nasyidaSvilma da sxvebma Tavisi gamokvlevebiT Tvalsa-
Cino wvlili Seitanes meTesleobis ganviTarebaSi da daadgines, rom sasoflo-sameurneo kul-

turaTa da kerZod marcvleul kulturaTa movla-moyvanis saerTo sistemaSi gadamwyveti mniS-

vneloba aqvs maRalxarisxovan Teslsa da kargad organizebul da sworad Catarebul Tesvas.
    meTesleoba ara marto agronomiuli, aramed ekonomikur-organizaciul RonisZiebaTa erTo-

bliobaa, romlis safuZvlianobac gansazRvravs agroteqnikuri RonisZiebebis gamarTlebulobasa

da efeqtianobas, kulturaTa gaadgilebis dasabuTebulobas, sasursaTo usafrTxoebis uzrunvel-
yofas.

   am, kargad agebul saqmianobas, momdevno periodSi, gansakuTrebiT gasuli saukunis 90-iani

wlebidan TandaTan Seerya safuZveli. kerZo, fermeruli meurneobebis usistemod Camoyalibebam
gamoiwvia is, rom isini ver Caswvdnen meTesleobis aucileblobas, mis rolsa da mniSvnelobas,

arc pirobebi gaaCndaT misi ganviTarebisaTvis da am meurneobaTa TiTqmis absoluturma umravle-
sobam TavTavianTa da simindis (agreTve sxva kulturaTa) movla-moyvana meTesleobaze dayrdno-
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bis gareSeEaago. aseTma midgomam ukan daxia memarcvleobis dargi da SeiZleba iTqvas `daana-

gviana~ mosavlis miRebis mTeli procesi, risi ZiriTadi mizezi gaxda is, rom aRar iwarmoeboda
I da II reproduqciis, elituri da superelituri saTesle masala, ris gamoc gaZlierda sare-

vela mcenareTa da mavnebel-daavadebaTa uaryofiTi moqmedeba mcenareze, safrTxe Seeqmna jiSTa

siwmindes, iklo mosavlianobam. aranairi yuradReba ar eqceoda da arc axla eqceva jiSebisa da
hibridebis winaswar Seswavlas, ugulebelyofilia adgilobrivi jiSis Teslis warmoeba, TiTqmis

aRar arsebobs meTesleobis sistema da Sesabamisad arc zemoT aRniSnul kulturaTa maRal-

produqtiuli Teslis warmoeba. gauqmebulia Teslis inspeqciis, jiSuri siwmindisa da xarisxis
kontroli. rogorc mecnierebi amtkiceben, amJamad, saTesad gamoyenebuli Teslis 70% adgilo-

brivad moweuli rigiTi mosavlidan SeirCeva.

    amas daemata is, rom saxelmwifos xelSewyobiT fermerulma meurneobebma xeli mihyves erTi
SexedviT misaRebi, magram agronomiul-strategiuli TvalsazrisiT miuRebeli ucxouri hibri-

debis gamoyenebas, aman, calke, uaryofiTi gavlena iqonia jiSTa siwmindeze da maT daraionebze.

amas rom Tavi davaneboT, ukanasknel wlebSi, klimatis cvlilebis gamo isedac aqvs adgili mo-
savlis e.w. `Cavardnebs~, rodesac xan erT da xan meore raionSi ver Rebuloben mosavals.

    aSkaravdeba, rom ukanaskneli 20 welia aRar iwarmoeba jiSobrivad maRalxarisxovani Tesli

aRar arsebobs meTesleobis specializebuli sawarmoebi, aRar icdeba jiSebi, aRar gvaqvs Tesle-
ulis gardamavali fondi. meTesleobis sistema daucvelia kanonmdeblobiTac. ar gvaqvs kanoni

meTesleobis Sesaxeb, romlis aucileblobac didi xania dadga dRis wesrigSi.

   rogorc Cans, da es praqtikamac daamtkica, fermerul meurneobebs naklebad SeswevT Zala
TviTon awarmoon elituri da superelituri Tesli da Tesvac aseTi TesliT awarmoon.

    es, TvalnaTliv adasturebs imas, rom amJamad saqarTveloSi meTesleoba uyuradRebodaa

datovebuli da igi saxelmwifos Tvalsawieris miRmaa darCenili.
    aSkaraa, rom meTesleobis ganviTarebas saxelmwifoebrivi midgoma sWirdeba. meTesleoba unda

moeqces erTiani, saxelmwifoebrivi sistemis CarCoebSi, rac iTxovs imas, rom saWiroa Seiqmnas

meTesleobis sagangebo saxelmwifoebrivi samsaxuri, romelic gaakontrolebs I da II repro-
duqciis, elituri da superelituri saTesle masalis miznobriv warmoebas, zonaluri Tavi-

seburebebis gaTvaliswinebiT. saxelmwifom unda gansazRvros meTesleobis savaldebulo kontro-

lis sistemaze etapobrivi gadasvlis periodi, Seabamisi savaldebulo normebi da samarTlebrivi
moTxovna-valdebulebebi.

  saxelmwifoebrivi donis aseTi moTxovnebis Sesabamisad da gaTvaliswinebiT meTesleoba unda

gaviTardes zonebis mixedviT SerCeul fermerul meurneobebSi. am SemTxvevaSi gasaTvaliswi-
nebelia, rom jiSian, daraionebul da maRalxarisxovan saTesle masalaze moTxovna dRiTi-dRe

gaizrdeba da am meurneobebs am sferoSi komercializaciis xaziT SeeZlebaT nabijis win
gadadgma. ase daizogeba qveynis savaluto Tanxa, rac xmardeba ucxo qveynebidan hibridebis Semo-

tanas.

    amis naTelsayofad unda iTqvas, rom saqarTveloSi am mimarTulebiT ukve arsebobs dadebiTi
gamocdileba. meTesleobis mecnierul safuZvelze ganviTarebis saqmeSi did da sasargeblo sa-

qmianobas eweva `lomTagoris~, komercializaciis principeze agebuli agrokompania, sadac Ser-

wymulia saerTaSoriso da adgilobrivi gamocdileba. aq gamoyvanilia xorblisa da simindis axa-
li jiSebi, romlebic xasiaTdeba maRali agroteqnikuri TvisebebiT.

   es meurneoba kargi magaliTia imisa Tu rogor unda gaumjobesdes meTesleobis,

jiSTagamocdisa da jiSTa siwmindis dacvis saqme. aseTi tipisa da formis meurneobebi saWiroa
Seiqmnas saqarTvelos calkeul regionebSi, rasac xeli unda Seuwyos soflis meurneobis

saministrom.

   axla, erT mtkivneuli sakiTxs unda SevexoT. jiSTa gamocdis, mravali aTeuli wlis manZi-
lze kargad awyobili sistemis moSlam gamoiwvia is, rom qveyanaSi TviTneburad SemoaqvT wina-

swar Seuswavleli jiSebi da hibridebi, romlebsac Tan mohyveba iseTi mavnebel-daavadebebi ro-

melTanac brZola Wirs. aman, sagangaSo mdgomareoba Seqmna da Tu ase gagrZelda, ramodenime
weliwadSi aRar gveqneba simindis adgilobrivi jiSebi, rasac ucxouri hibridebiT Canacvleba

emuqreba.

    amJamad, msoflioSi, soflis meurneobis genetikisa da seleqciis miRwevebi imdenad didi da
STambeWdavia, rom zogjer TviT mecnierTa gancvifrebasac ki iwvevs. swored amis Sedegi iyo,

heterozisis Zalis gamovlena da am gziT samxreT amerikaSi e.w. mwvane revoluciis dawyeba. es,

didi xnis winaT iyo. amis Semdeg, am sferoSi udidesi miRwevebi moxda. miuxedavad amisa, hibri-
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dizaciis procesi mTlad stabilur sistemas ver qmnis da drodadro mecnierebs saWiro kore-

qtivebis Setana uwevT teqnologiur kompleqsSi, Tanac, hibriduli unari yovelTvis da yovel
pirobebSi Tanabari ZaliT verc vlindeba. igi SeiZleba kargad moergos ama Tu im mikrokli-

matur pirobebs da saerTod ver moergos da arc ivargos sxva geografiul sartyelSi.

    amitomac, yvela saxelmwifoSi, soflis meurneobis ZiriTadi sayrdeni Zala adgilobrivi,
aborigenuli, aseul saukuneebSi gamovlil-gamobrZmedili, niadagur-klimatur pirobebs ara

marto Seguebuli, aramed masTan `Sesislxorcebuli” jiSebia. aseuli saukuneebis manZilze

Seqmnili genetikuri Zalis erTi xelis dakvriT mospoba Teoriuladac ki warmoudgenelia, mis
Seqmnasa da srulyofas aseve xangrZlivi, evoluciuri procesis gavla sWirdeba.

  saqarTvelo, msoflioSi cnobili da ganTqmulia xorblis, vazis, xexilis unikaluri, abori-

genuli jiSebiT, romelTa msgavsic sxvagan ar moipoveba da amitom xdeba maTi kultivireba sxva
qveynebSi. maT, vercerTi, msoflios nebismier qveyanaSi gamoyvanili sxva jiSebi ver Secvlis da

ase kargad verc moergeba Cvens mTian da unikalur, mikrozonalur sivrceSic ki mkveTrad

gansxvavebul da swrafad cvalebad bunebriv pirobebsa da rac aranakleb sayuradReboa mosa-
xleobis eTnologiur specifikebs, adaT-wesebs, socialur kulturas.

   adgilobrivi jiSebis potenciuri unari maRal da intensiur teqnologiebze dayrdnobiT

unda gavaZlieroT da maqsimaluri ukugebiT gamoviyenoT. es, udavodDmoiTxovs meTesleobis
Semdgom srulyofasa da mecnierul safuZvlebze ganviTarebas. am mxriv misasalmebelia zogierTi

qarTveli fermeris mcdeloba raTa awarmoos da gaamravlos Zveli qarTuli aborigenuli ji-

Sebi, rasac yovelmxrivi xelSewyoba sWirdeba.
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moTxovnebi dasabeWdad warmosadgeni statiebis mimarT

(saerTaSoriso standartebis Sesabamisad)

1. statiis moculoba ganisazRreba 10 gv-mde. warmodgenili unda iyos erT egzemplarad
(LitNusx an AcadNusx-11; 1.0 intervalze; zomebi: Top 1.5; Bottom 1.5; Left 2.5; Right 1.5) da CD-ze.

2. statias win unda uZRodes saTauri, Semdeg mosdevdes avtor(eb)is dasaxeleba, xarisxisa da

wodebis miTiTebiT; calke striqonad unda iyos warmodgenili saZiebo (sakvanZo) sityvebi;
3. statias unda gaaCndes mecnieruli Rirebuleba;

4. statia unda iyos kiTxvadi (stilisturad daxvewili, mecnierulad da enobrivad redaqtire-

buli);
5. statias unda axldes mkafio referati (1000 niSani an 100-250 sityva) qarTulad (origina-

lis enaze) da inglisurad. inglisurenovani referati erTaderTi wyaroa, romlis mixedviTac

ucxoeli specialisti afasebs qarTveli mecnieris publikacias, iyenebs Tavis publikaciaSi, di-
skusiaSi Sedis avtorTan da a.S.

6. monacemebi, romlebic ar iTargmneba (avtoris gvari, gamoyenebuli literaturis CamonaTvali

da sxva) warmodgenili unda iyos romauli alfavitiT. amisaTvis gamoiyeneba transliteraciis
erT-erTi saerTaSoriso sistema (magaliTad (Unoffical system). araromauli alfavitiT SeiZleba

warmodgenili iyos mxolod statiis teqstebi da naxatebi saitze;

7. moTxovnebi referatis mimarT;

 referati (Abstract) unda gadmoscemdes samuSaos (samecniero naSromis) arss da gasagebi unda
iyos mkTxvelisaTvis TviT publikaciis wakiTxvis gareSe. igi ar unda Seicavdes iseT

masalas rac ar aris publikaciis ZiriTad teqstSi;

 referatSi mokled da zustad unda aisaxos statiis Sinaarsi, masSi gadmocemuli unda iyos

samuSaos ZiriTadi faqtebi da Sedegebi;

 referatis teqsti unda iyos lakoniuri da mkafio, Tavisufali zedmeti sityvebisagan, ga-

moirCeodes formulirebis damajereblobiT;
referati unda Seicavdes statiis Sinaarsis Semdeg aspeqtebs:

- samuSaos sagani, Tema, mizani;

- samuSaos Catarebis meTodi an meTodologia;
- samuSaos Sedegebi;

- Sedegebis gamoyenebis sfero;

- daskvnebi;
samuSaos sagani, Tema da mizani gadmoicema im SemTxvevaSi, roca is ar Cans statiis saTaurSi.

  samuSaos Catarebis meTodi an meTodologia aRweril unda iqnas im SemTxvevaSi, Tu igi gamo-

irCeva siaxliT an sainteresoa am samuSaos gamoyenebis TvalsazrisiT.
  unda SevecadoT ar gamoviyenoT CarTuli sityvebi (mag. statiis avtori ganixilavs...)

  (samagaliTo frazebi: gansazRvrulia, gaanalizebulia, vlindeba, SeswavliT miiReba Semdegi

Sedegebi, gapirobebulia, gamowveulia, rac ganapirobebs da a.S.).
8. referati inglisur enaze unda iyos:

 informaciuli (ar Seicavdes zogad frazebs);

 originaluri (ar iyos qarTuli referatis zusti kalki);

 Sinaarsiani (asaxavdes statis ZiriTad Sinaarss da kvlevis Sedegebs);

 struqturuli (misdevdes statiis logikas);

 `inglisurenovani~ (dawerili xarisxiani inglisuri eniT da inglisurenovani specialuri

terminebiT);

 kompaqturi (Seicavdes 100-250 sityvamde).
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