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guram aleqsiZe
saredaqcio_samecniero sabWos Tavmjdomare: biologiis mecnierebaTa doqtori, profesori,

akademikosi, saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidenti.

saredaqcio-samecniero sabWo:
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosebi: g.jafariZe (sabWos Tavmjdo-

maris moadgile), o.qeSelaSvili (sabWos pasuxismgebeli mdivani), j.guguSvili, j.kacitaZe, r.kopali-

ani, g.margvelaSvili, r.maxarobliZe, g.papuniZe, T. reviSvili, g.tyemelaZe, z.futkaraZe, n.qarqaSaZe,
T.yuraSvili, z.Canqseliani, n.CxartiSvili, r.CageliSvili, e.SafaqiZe, z.cqitiSvili, r.jabniZe, n.WiTa-

nava, a.giorgaZe (akademiis prezidentis moadgile).

saredaqcio-samecniero sabWos ucxoeli wevrebi:
profesorebi: vladimer loginovi (belorusia), iaroslav gazdalo (ukraiana), raiCo georgievi (bu-

lgareTi), vitali kuCeriavi (ukraina), nikoloz povoznikovi (ukraina), ian pikuli (poloneTi), gJe-

goJ roCka (poloneTi), iosef kania (poloneTi), andrei lepiarCiki (poloneTi),sok-iong li (korea),
azimxan satibaldini (yazaxeTi), panomir cenovi (bulgareTi) zeinal akparovi (azerbaijani), sadig

salaxovi (azerbaijani), galib gajievi (azerbaijani).

sagamomcemlo-saredaqcio kolegia:
g.aleqsiZe-mTavari redaqtori, g.jafariZe-mTavari redaqtoris moadgile, o.qeSelaSvili-pasuxismge-

beli redaqtori, e.SafaqiZe, a.giorgaZe.
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R.Jabnidze, A.Giorgadze (Deputy President of the Academy).
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Professors: V. Loginov (Belarus), I. Gadzalo (Ukraine), R. Georgiev (Bulgaria), V. Kucheriavy (Ukraine), N. Po-
voznikov (Ukraine), I. Piculi (Poland),  G. Rochka (Poland), J. Kania (Poland), A. Lepiarczyk (Poland), Soc-Yo-
ng Lee (Korea), A. Satibaldin (Kazakh), P. Tzenov (Bulgaria), Z.Akparov (Azerbaijan), S. Salakhov( Azerbaijan),
G.Gadjiev (Azerbaijan).

Publishing Board:
G.Aleksidze (Editor in-chief), G. Japaridze (Vice chief editor), O. Keshelashvili (Deputy editor), E.Shapakidze,
A.Giorgadze.
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mecniereba

Sciences

xorblis warmoebis strategia, prioritetebi da prognozi

saqarTveloSi

guram aleqsiZe

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis
prezidenti, akademikosi,

omar qeSelaSvili
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

ekonomikis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi.

sakvanZo sityvebi: xorbali, warmoeba, teqnologia, meTesleoba, eqsport-importi, strategia, pri-
oritetebi, saxelmwifoebrivi regulireba, ekologiurad sufTa produqcia, prognozi, perspeqtiva.

referati

aRniSnulia, rom xorbali saqarTveloSi gansakuTrebuli, strategiuli sasoflo-sameurneo kulturaa,

rasac ganapirobebs misi mdidari istoria, didi agronomiuli da ekonomikuri mniSvneloba. msoflioSi

cnobili xorblis 20 saxeobidan 12 saxeobis samSobloa wina azia, xolo 8 saxeoba warmoiSva samxreT kavka-

siidan. maTgan 5 saqarTvelos endemia.

    saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis saerTo sistemaSi gamokveTili pozicia ukavia memarcvle-

obas, kerZod xorblis warmoebas, romelic mniSvnelovanwilad gansazRvravs qveynis sasursaTo usafrTxoebas

da mis momavalze orientirebul ganviTarebas prioritetuli da strategiuli mniSvneloba eniWeba.

rogorc faqtobrivi monacemebidan Cans (saSualod, aTas tonobiT): xorblis sakuTari resursi Seadgens

75.0, importi-651.0 mTliani resursi (maragis CaTvliT)-796.0.

   amis Sesabamisad, erT sul mosaxleze gaangariSebiT moixmareba 110kg xorbali (fiziologiur normasTan

SedarebiT 87,3%), xolo  iwarmoeba mxolod 18 kg.

    saqarTvelos mosaxleoba weliwadSi 700-800 aTas tona xorbals moixmars, qveyanaSi ki xorblis

warmoebis maCvenebeli (moxmarebis mimarT, 8-10%-ia (75-80 aTasi tona, 50-52 aTasi ha-dan), danarCeni ucxo-

eTidan Semodis.

    xazgasmulia meTesleobisa da jiSTa gamocdis ganviTarebas saxelmwifoebrivi mniSvneloba.

saqarTveloSi, marcvleuli meurneobis ganviTareba da xorblis warmoeba orientirebuli unda iyos

sabazro urTierTobaTa motivaciebisa da moTxovnebis Sesabamis mdgrad da usafrTxo ganviTarebaze.

  ekonomikuri parametrebis gaTvlis SedegadD gamovlinda, rom: optimizirebuli variantiT, 2025 wlisa-

Tvis, saSemodgomo xorblis farTobis optimalur zRvrad miCneulia: 114,0 aTasi ha, mosavlisa-421,8 aTasi

tona. am periodisaTvis, xorbali didi moculobiT warmoebuli iqneba kaxeTSi, 2025 wels saqarTveloSi

mosaladneli warmoebis 45,7 %, Sida qarTlSi-23,0 %, qvemo qarTlSi-20,2 %.

xorblis warmoebis strategias uSualod ukavSirdeba ekologiurad sufTa produqciis miRebis sakiTxi.

saqarTvelos am mxriv ori etapi aqvs gasavleli: 1 etapi aris gardamavali periodi. am dros xdeba mcenareTa

dacvis integrirebuli sistemis danergva. me–2 etapi aris wminda ekologiuri warmoeba.

xorblis warmoebis stabilurobisa da mdgradobis SenarCunebis mizniT didi mniSvneloba aqvs mar-

cvleuli meurneobis ganviTarebis saxelmwifoebriv regulirebas. amas, mecnierul safuZvlad unda daedos

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier, mecnierTa erToblivi monawleobiT, sagangebod, dRevandeli

moTxovnebis Sesabamisad damuSavebuli komplequri miznobrivi programa `marcvali~-(saxelmwifoebrivi pro-

gramuli rekomendaciebi da prioritetul-strategiuli mimarTulebebi marcvleuli meurneobis mdgradi da

usafrTxo ganviTarebisaTvis).

aRniSnuli programa gamocemulia wignad da dainteresebul pirebs SeuZliaT misi, agreTve Sesabamisi ele-

qtronuli versiis gamoyeneba.
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xorbali saqarTveloSi endemuri da gansakuTrebuli, strategiuli sasoflo-samerneo kultu-

raa, rasac ganapirobebs misi mdidari istoria, didi agronomiuli da ekonomikuri mniSvneloba.

   istoriuli wyaroebiT, xorbali saqarTveloSi jer kidev neoliTisa da adrebrinjaos peri-
odebidan aris cnobili, roca xorbalTan erTad ukve iTeseboda fetvnairebi, sazeTe-boWkovani

kulturebi, moSenebuli iyo vazi da xexili.

arqeologiuri monacemebiT, xorblis karbonizebuli marcvlebi armoCenilia Zv.w.aR. VI-VII aTa-
swleulis Zeglebze (aruxlo, xramis gora, Sulaveri, Cixori, xelTubani). miwaTmoqmedebis pirveli

nimuSebi TariRdeba mezoliTis periodiT.

   antikuri saberZneTis istorikosebis, herodotesa da qsenofontes SromebSi mocemulia cnobebi
saqarTveloSi xorblis gavrcelebis Sesaxaeb. mogvianebiT, sulxan-saba orbeliani (1648-1725 ww.),

vaxuSti batoniSvili (XVIII s.) da sxvebi TavianT naSromebSi gvawvdian cnobebs saqarTvelos xor-

blebis Sesaxeb.
samecniero kvlevebiT dadasturebulia, rom msoflioSi cnobili xorblis 20 saxeobidan 12 sa-

xeobis samSobloa wina azia, xolo 8 saxeoba warmoiSva samxreT kavkasiidan. maTgan 5 saqarTvelos

endemia.
sul saqarTveloSi aRwerilia xorblis 14 saxeoba, 150-ze meti saxesxvaoba, forma da abori-

genuli jiSi.

xorblis endemuri saxesxvaobebisa da formebis simravliT saqarTvelos maoflioSi pirveli ad-
gili ukavia.

    aRsaniSnavia, rom qarTuli xorblebi xorblebis sxva saxeobebisagan gamoirCeva mTeli rigi
TvisebebiT, rac maT gansakuTrebul seleqciur Rirebulebas aniWebs. xorblis qarTuli saxeobebi

gamoirCeva sokovani daavadebebis mimarT maRali kompleqsuri imunitetiT, garemosadmi adaptaciis

maRali unariT, purcxobis da sxv, saukeTeso TvisebebiT.
   amJamad, saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis saerTo sistemaSi gamokveTili pozicia

ukavia memarcvleobas, kerZod xorblis warmoebas, romelic mniSvnelovanwilad gansazRvravs qveynis

sasursaTo usafrTxoebas.
   Tu gaviTvaliswinebT soflis meurneobis Tanamedrove mdgomareobis situaciur-ekonomiur ana-

lizsa da Tvalsawieri perspeqtivis moTxovnebsa da motivaciebs, marcvleuli meurneobis, upi-

ratesad xorblis warmoebis, momavalze orientirebul ganviTarebas prioritetuli da strategi-
uli mniSvneloba eniWeba.

amas ganapirobebs:

jer-erTi dargis ganviTarebis donisa da masStabebis Seusabamoba arsebul resursul potenci-
alTan;

meore-memarcvleobis ganviTarebis realuri da mzardi teqnologiuri da ekonomikuri SesaZle-

blobebi;
mesame-qveynis sasursaTo usafrTxoebis Seuferxebeli uzrunvelyofis aucilebloba;

meoTxe-memarcvleobis ganviTarebis saxelmwifoebrivi mniSvneloba.

  marketinguli strategiis Sesabamisad, sasursaTo marcvleuli kulturebis (xorbali, qeri, simi-
ndi, Svria) da marcvleul-parkosani kulturebis (lobio, barda, soio, muxudo, ospi) moyvana met-

naklebi masStabiT TiTqmis yvela regionSi SeiZleba, Tumca, mis regionul regulirebas axdens

istoriulad Camoyalibebuli obieqturi faqtori-mosaxleobis specifikuri moTxovnebi, romlis
Sesabamisadac aRmosavleT saqarTveloSi upiratesad moiyvaneba da moixmareba xorbleuli, xolo

dasavleTSi-simindi. es garemoeba mniSvnelovan gavlenas axdens marketingul badeze da sabazro

uzrunvelyofaze.
gasaTvaliswinebelia, rom saqarTvelos soflis meurneobis mravaldargovani struqtura, rac

obieqturi bunebriv-ekonomikuri pirobebis gavleniT aris Camoyalibebuli, saSualebas ar iZleva

ZiriTadi sasursaTo produqtebi, maT Soris sasursaTo da safuraJe xorbali, vawarmooT im
moculobiT, rom maqsimalurad dakmayofildes, rogorc saqarTvelos mosaxleobis, ise, miTumetes,

turistebisa da sakurorto da samkurnalo kerebSi myof damsvenebelTa moTxovnileba.

    perspeqtivaSi ki, Tu gaviTvaliswinebT da mxedvelobaSi miviRebT maRal da intensiur teqno-
logiebs, seleqciisa da genetikis miRwevebs, da, amis safuZvelze programirebuli mosavlis miRebis
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SesaZleblobebs, am SemTxvevaSi, saqarTvelo, sakuTari warmoebiT SeZlebs daikmayofilos xorbalze

sasursaTo moTxovnileba, magram, es, jer-jerobiT Teoriul da mecnierul CarCoebs ar scildeba.
sasursaTo usafrTxoebis maCvenebeli saqarTveloSi daaxloebiT Semdegnairad gamoixateba:

adamianTa raodenoba, romelic arasakmarisad ikvebeba Seadgens 1 mln-s, moSimSileTa raodenoba mosa-

xleobis saerTo raodenobaSi Seadgens 24,7%. es maCvenebeli msoflioSi Seadgens 12,5 %, ganviTa-
rebad qveynebSi 14,9 %, ganviTarebul qveynebSi 5%-ze naklebs.

rogoria Cveni qveynis sakvebiT TviTuzrunvelyofis procenti? saerTaSoriso normaa, rom impo-

rti ar unda aRematebodes sasursaTo produqtebis 20%. absoluturad 100-ve procentiT TviT
aSS-c ver uzrunvelyofs Tavis mosaxleobas. saqarTveloSi es zoma aRemateba 70%.

   mecnier-ekonomistebi miiCneven, rom saqarTvelo sasursaTo usafrTxoebis yvela doneze (saxel-

mwifo, saojaxo Tu individualur doneze) aris sasursaTo usafrTxoebis dabali donis, Zalian
maRali riskis Semcveli qveyana.

   amis Sesabamisad, qveynis ekonomikuri stabilizaciisa da mTeli agraruli seqtoris myari ganvi-

Tarebis mizniT, aucilebeli xdeba, mecnierTa erToblivi ZalisxmeviT damuSavdes saxelmwifoebrivi
mniSvnelobis, gamoyenebiTi xasiaTis, saqarTvelos sasursaTo usafrTxoebis strategiuli programa.

rogorc faqtobrivi monacemebidan Cans (saSualod, aTas tonobiT): xorblis sakuTari resursi

Seadgens 75.0, importi-651.0 mTliani resursi (maragis CaTvliT)-796.0 (zogierTi monacemiT 1028.0)
amis Sesabamisad, erT sul mosaxleze gaangariSebiT moixmareba 110kg xorbali (fiziologiur

normasTan SedarebiT 87,3%), xolo  iwarmoeba mxolod 18 kg.

    purisa da pur-produqtebis moxmareba 1,8-2,0 jer metia fiziologiur normasTan SedarebiT.
kvebis racionSi pur-produqtebze modis 60%, maSin roca saerTaSoriso standartiT igi Seadgens

15-30%, amasTan, dabalia saqarTveloSi miRebuli standarti-2399 k/kaloria dRe-Rame-Si. saerTa-

Soriso normiT igi Seadgens 2450 k/kalorias.
  saqarTvelos mosaxleoba weliwadSi 700-800 aTas tona xorbals moixmars, qveyanaSi ki xorblis

warmoebis maCvenebeli (moxmarebis mimarT) 8-10%-ia (75-80 aTasi tona, 50-52 aTasi ha-dan),

danarCeni nawili ucxoeTidan Semodis.
saqarTvelos soflis meurneobaSi produqciis eqsport-importis maCveneblebi bolo wlebis

mixedviT Semcirebis tendenciiT xasiaTdeba. mTlian eqsportSi soflis meurneobis produqtebis

wili wlebis manZilze mcirdeba 35,1-dan 24,2%-mde. rac imaze miuTiTebs, rom saeqsporto pro-
duqciis warmoebas ar eqceva saTanado yuradReba.

     eqsportSi ZiriTadi nawili soflis meurneobis produqtebidan modis alkoholur, ualko-

holo da Tambaqos nawarmze da igi meryeobs 64,5-dan 70,9 %-mde. rac Seexeba imports, aq soflis
meurneobis produqtebis wili 16,0-20,0 %-ia da aqac importis ZiriTadi nawili alkoholur, ua-

lkoholo da Tambaqos nawarmze modis_46,0 da 50,8%.
uaryofiTi balansi yvelaze TvalSisacemia xorblis da mecxoveleobis produqtebis warmoebasa

da moxmarebas Soris.

  rogorc wesi, eqsportisa da importis regulireba unda xdebodes ekonomikuri berketebis marjve
gamoyenebiT, swori samarketingo strategiiTa da moqnili menejmentiT.

dReisaTvis, saqarTvelo TiTqmis mTlianadaa damokidebuli importirebul xorbalze. xorblis

importi Seadgenda: 2007 wels 788 aTas tonas, 2010 wels 797 aTas tonas, 2014 wels 651.0 aTas
tonas. 2014 wels xorblis importis safasuri Seadgenda 151,7 mln. dolars, eqsportisa (53.2

aTasi tona) 12.4 mln. dolars.

  xorblis importSi ruseTis wili 96.0%-ia, ukrainisa 2%, danarCeni qveynebisa 2%. eqspo-
rtirebuli marcvlis 68.4 % TurqeTSi eqsportze modis. Cveni qveynidan xorblis eqsportis

zrdiTaa dainteresebuli yazaxeTi, rac ukavSirdeba yazaxeTidan evropasa da TurqeTSi xorblis

eqsportis zrdas.
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   xorblis mTliani raodenobidan (796.0 aTasi tonidan) gamoiyeneba: saTesled 14.0 aTasi tona,

pirutyvis sakvebad-27,0, spirtis sawarmoebad-2.0, sasursaTed-650.0 aTasi tona. danakargi Seadgens
13.0, eqsporti 53.2 aTas tonas. maragi wlis bolos 48.0 aTas tonas.

sabazro ekonomikam Tavisi mkacri moTxovnebi wauyena soflis meurneobas. dausabuTebelma da

naCqarevma reformebma, sxvasTan erTad, Tavisi uaryofiTi kvali daamCnia sasursaTo produqtebiT
TviTuzrunvelyofas, ris gamoc dairRva eqsport-importis balansi. saqarTvelos sasursaTo bazarze

Warbobs importis maCvenebeli, romelic xSir SemTxvevaSi uxarisxo produqci-iTaa warmodgenili.

  arniSnuli garemoeba gadaudeblad svams xorblis warmoebis swori strategiis SemuSavebis saki-
Txs, rac uzrunvelyofs: importis nawilobriv Canacvlebas; mosavlianobis zrdas; xarisxiani pro-

duqciis warmoebas; naTesi farTobebis zrdas; fermerTa codnis donisa da cnobierebis  amaRlebas;

   xorblis warmoebis strategiaSi gasaTvaliswinebulia intensifikaciis principebi: gulisxmobs
niadagis ganoyierebasa da niadagis minimalur damuSavebas, rac xels uwyobs sasurvel tenianobas,

haeracias, mcenaris kvebas da fesvTa sistemis ganviTarebas, exmareba mcenares swraf ganviTarebasa

zrdaSi, uzrunvelyofs Tesvis normis optimizacias (180–220kg) 1 ha-ze.
     aSkaraa, rom meTesleobis ganviTarebas saxelmwifoebrivi midgoma sWirdeba. meTesleoba unda

moeqces erTiani, saxelmwifoebrivi sistemis CarCoebSi, rac iTxovs imas, rom saWiroa Seiqmnas meTe-
sleobis sagangebo saxelmwifoebrivi samsaxuri, romelic gaakontrolebs I da II reproduqciis,

elituri da superelituri saTesle masalis miznobriv warmoebas, zonaluri Taviseburebebis

gaTvaliswinebiT. saxelmwifom unda gansazRvros meTesleobis savaldebulo kontrolis sistemaze
etapobrivi gadasvlis periodi, Sesabamisi savaldebulo normebi da samarTlebrivi moTxovna-valde-

bulebebi.

   saxelmwifoebrivi donis moTxovnebis Sesabamisad da gaTvaliswinebiT meTesleoba unda ganvi-
Tardes zonebis mixedviT SerCeul fermerul meurneobebSi. am SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia, 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 Semotanas.

amis naTelsayofad unda iTqvas, rom saqarTveloSi am mimarTulebiT ukve arsebobs dadebiTi

gamocdileba. meTesleobis mecnierul safuZvelze ganviTarebis saqmeSi did da sasargeblo saqmi-
anobas eweva `lomTagoris~, komercializaciis principeze agebuli agrokompania, sadac Serwymulia

saerTaSoriso da adgilobrivi gamocdileba. aq gamoyvanilia xorblisa da simindis axali 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

ruseTi

ukraina

sxva qveynebi

xorblis importi: ruseTi-96,0%;

ukraina-2,0%; sxva qveyenebi 2,0%

ruseTi 96,0%

ukraina 2,0% sxva qveynebi 2,0%
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calkeul regionebSi, rasac xeli unda Seuwyos garemos dacvisa da soflis meurneobis samini-

strom.
jiSTa gamocdis, mravali aTeuli wlis manZilze kargad awyobili sistemis moSlam gamoiwvia is,

rom qveyanaSi TviTneburad SemoaqvT winaswar Seuswavleli jiSebi da hibridebi, romlebsac Tan

mohyveba iseTi mavnebel-daavadebebi, romelTanac SemdgomSi brZola gaZnelebulia.
   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 jiSebi, rasac yove-

lmxrivi xelSewyoba sWirdeba.

      amJamad, Teslis xarisxi jiSis mflobelis, mewarmisa da momxmareblis urTierTobebis sfe-
roSia moqceuli. Teslis inspeqciis, jiSuri siwmindis da xarisxis kontrolis gauqmebiT daucve-

li darCa momxmarebeli da fermeri, bazari daikava falsificirebulma produqtma da rac mTavaria,

saSiSroeba daemuqra pirveladi meTesleobisa da seleqciis sferoebs, Sesabamisad Cvens genofonds.
    sabazro ekonomikis mqone ganviTarebuli qveynebis gamocdileba gviCvenebs, rom tradiciul

midgomebs-saxelmwifo regulirebis sferos ganekuTvneba mxolod im parametrebze savaldebulo kon-

trolis daweseba, romelic moqmedebs adamianis janmrTelobaze, garemoze, ara aqvs sayovelTao gamo-
yenebis statusi, rac aSkarad Cans im evropuli normatiuli aqtebis analizisas, romlebic Teslisa

da sargavi masalis samoqalaqo brunvaSi daSvebis pirobebs gansazRvravs.

   2005 wlis dekemberSi mTavrobam jiSTagamocdis samsaxuri gaauqma da Sedegmac ar daayovna. amas
mohyva meTesleobis sistemis mTliani moSla, riTac isargebles moxerxebulma pirovnebebma da

TviTneburad, yovelgvari winaswari Seswavlisa da Semo-wmebis gareSe daiwyes gaurkveveli warmoma-

vlobis xorblis „saTesle“ masalis Semotana, daxarisxeba, Sesabamisi fungicidebiT damuSaveba da
rogorc elituri saTesle masalis gayidva. amis Sedegad marcvlis mosavali katastrofulad daqve-

iTda..

imisaTvis, rom qveyanaSi wesrigi damyarebuliyo, sasoflo-sameurneo kulturebis, rogorc
adgilobrivi, ise ucxoeTidan Semotanili jiSebisa da hibridebis, maTi warmoebaSi gavrcelebisa da

meTesleobaSi danergvis mimarTulebiT, soflis meurneobis saministrom Sps “marcvleulis logi-

stikis kompania“-s daavala 2013 wlidan dawyebuliyo jiSTagamocdis samuSaoebi.
    kompaniis xelmZRvanelobam moamzada Sesabamisi proeqti, SearCia zonebi da 2013 wlis Semodgo-

midan daiwyo saSemodgomo xorblis jiSebis sakonkurso gamocdebi.

  jiSTagamocdis samsaxuri am etapze sTavazobs, rom axal jiSebs CarTavs jiSTagamocdis qselSi
da maT Seafasebs kompleqsurad, gamoarCevs ukeTess da am informacias miawvdis fermers. amasTan

erTad, perspeqtiul jiSs miecema oficialuri rekomendacia, raTa garemos dacvisa da soflis meu-
rneobis saministrom dauSvas gasavrceleblad. garda amisa, is ucxoeli seleqcioneri, firma Tu ko-

mpania, romelmac fermers miawoda axali jiSebi CairTveba oficialurad saxelmwifo jiSTa gamo-

cdis qselSi. amiT igi sisxlxorcielad aris dainteresebuli, raTa maTi jiSebi oficialurad
dainergos sxva qveyanaSi.

saqarTveloSi, marcvleuli meurneobis ganviTareba da xorblis warmoeba unda efuZnebodes mTe-

li soflis meurneobis dargis ganviTarebis axlebur xedvas, romelic Semdegnairad unda Camo-
yalibdes: soflis meurneoba, rogorc Tvalsawier ise Soreul perspeqtivaSi orientirebuli unda

iyos sabazro urTierTobaTa motivaciebisa da moTxovnebis Sesabamis mdgrad da usafrTxo

ganviTarebaze, romelic unda eyrdnobodes urTierTSewonasworebuli, zonalurad diferencirebuli
ekonomikur-teqnologiuri garemos Seqmnasa da srulyofas, mecnierul-teqnikuri progresis miRwe-

vebs, mtkice sawarmoo da socialur infrastruqturas da Sesabamis ekonomikur meqanizms, ramac sa-

fuZveli unda Seqmnas sasursaTo usafrTxoebisa da ekonomikuri zrdis uzrunvelsayofad, soflad
socialuri viTarebis gasaumjobeseblad.

    amis Sesabamisad, soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis xaziT, mraval faqtorTa gaTva-

liswinebiT damuSavda saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis mecnierulad dasabuTebuli
prognozuli (perspeqtiuli) parametrebi.
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     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.

    Tvalsawieri (2025 w) periodisaTvis, romelSic sruladaa asaxuli bunebriv-ekonomikuri piro-

bebidan gamomdinare misi potenciuri SesaZleblobebi, dadginda, rom: xorblis warmoebis progno-
zuli masStabebis misaRwevad saWiroa:

 seleqciisa da meTesleobis gaumjobeseba da xorblis Tesva maRalmosavliani jiSebiT;

 mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis miznobrivi da srulyofili gatareba;

 materialur-teqnikuri resursebiT momaragebisa da gamoyenebis zonalur-diferencirebuli re-

komendaciebis damuSaveba da danergva;

 produqciis gadamuSavebis, gasaRebis, warmoebis saSualebebiT momaragebisa da momsaxurebis tipis

damoukidebeli (integrirebuli, kooperirebuli da sxva formis sawarmoebis) Seqmna;

naTesi farTobi (aTasi ha), mosavlianoba (c/ha) da mosavali (aTasi tona)

(faqtiuri (2008w, 2014-2015w. da perspeqtiuli (2025w)

ZiriTadi regionebi

xorbali

saqarT

velo Sida
qarT-

li

mcxeTa
mTia-

neTi

kaxe-
Ti

qve-mo
qarTli

samcxe-
javaxe

Ti

naTesi

2008w
2014w.

2015w.

2025w.

48,6
51,9

52.3

114,0

8,2
_

6.6

26,3

*
_

_

5,3

29,2
_

35.4

52,2

7,2
_

7.3

23,0

*
_

_

6,5

mosavlianoba

2008w
2014w.

2015w.

2025w.

17,0
13.0

26.0

37,0

14.0
-

18.0

36,0

*
-

-

35,0

18.0
-

29.0

40,0

19.0
-

15.0

35,0

*
-

-

33,0

mosavali

2008w
2014w

2015w

2025w.

80.3
80.7

133.4

421,8

11.3
-

11.8

97.3

2.0
-

-

19.6

52.7
-

102.1

193.1

12.4
-

10.6

85.1

1.6
-

-

24.1

SeniSvna: * am regionis monacemebi statistikur publikaciaSi ar aris  mocemuli.

     rogorc Cans, Tvalsawieri (2025 w) periodisaTvis, xorbali didi moculobiT warmoebuli
iqneba kaxeTSi, 2025 wels, saqarTveloSi mosaladneli warmoebis 45,7 %, Sida qarTlSi-23,0 %,

qvemo qarTlSi-20,2 %.



10

   xorblis warmoebis strategias uSualod ukavSirdeba ekologiurad sufTa produqciis miRebis

sakiTxi.
   dReisaTvis, ekologiurad sufTa produqtebis warmoebaze zogierT qveyanaSi didi saxsrebi ixa-

rjeba, maSin roca mosaxleobis didi nawili faqtobrivad SimSilobs. es gamowveulia obieqturi
realobiT.

   ra mdgomareobaa am mxriv, saqarTveloSi, romlis agrobiomravalferovnebac kulturul  mcena-

reTa warmoSobis winaaziuri centris  nawilad iTvleboda: ganadgurebis pirasaa unikaluri sase-
leqcio masala, adgilobriv garemo pirobebs Seguebuli, endemuri jiSebi da saxeobebi; qarTuli ba-

zari savsea pesticidebiTa da genmodificirebuli organizmebiT gajerebuli importuli produqci-

iT, mTlianadaa moSlili Teslis xarissxis kontrolis sistema.
amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebisa da mcenareTa dacvis mizniT qimiuri saSu-

alebebis mkacrad miznobrivi da reglamentirebuli gamoyeneba da amis Sesabamisad, ekologiurad

daculi zonebis gamoyofa. ZiriTadi aqcenti unda gadavitanoT produqciis xarisxis gaumjobesebaze.
dRes-dReobiT, miaxloebiTi monacemebiT, amgvari warmoeba mTliani msoflio warmoebis  mxolod

2%–mdea. Tumca, arian  iseTi qveynebic, sadac ufro maRal Sedegebsac miaRwies, magaliTad avstri-

aSi ekologiurad sufTa warmoeba 10%–mdea. gamoirCevian: Svecia, SvedeTi, germania, italia, fineTi
da sxva. magram varaudoben, rom uaxloes momavalSi, aRniSnuli sidide msoflios masStabiT mxo-

lod 5%–mde Tu miaRwevs  da isic ramdenime qveynis xarjze.

    rogorc eqspertebi askvnian, mcire qveynebs da maT Soris saqarTvelos gansakuTrebuli Sesa-
Zlebloba aqvT biomeurneobebis ganviTarebisa da konkurentunariani poziciebis dakavebisa. amis

safuZvels iZleva xorblis adgilobrivi jiSebis maRali agroteqnikuri Rirsebebi, rac gamoixateba

imaSi, rom es jiSebi morgebulia zonalur Taviseburebebs, xasiaTdeba mavne organizmebis mimarT

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2025

naTesi

xorblis naTesi (aTasi ha)

2014 w-51,9;
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2025 w-114,0.
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medegobiT, Teslmcodneobis maRal doneze dayenebiTa da gamarTlebuli agroteqnikuri RonisZiebebis

gatarebis (qimiuri preparatebis gamoyenebis gareSe) pirobebSi potenciurad maRali, ekologiurad
daculi produqciis warmoebis SesaZleblobas iZleva. es pozicia saxelmwifoebrivi donis

rekomendaciad unda iqnas miCneuli.

ase rom, Tu saqarTvelo am mimarTulebiT wava didi Sansi aqvs gaitanos produqcia evropis
qveynebSi, sadac msyidvelobiTi unari maRalia.

   rac Seexeba ekologiur warmoebas, saqarTvelos am mxriv ori etapi aqvs gasavleli:

     1 etapi aris gardamavali periodi. am dros xdeba mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis
danergva.

    me–2 etapi aris wminda ekologiuri warmoeba.

    grZelvadian perspeqtivaSi, genmodificirebuli organizmebis regulireba moiTxovs qveyanaSi Se-
sabamisi materialur-teqnikuri bazis ganaxlebasa da ganviTarebas, rac, Tavis mxriv, garkveul xa-

rjebTan iqneba dakavSirebuli. amas Tan unda axldes biousafrTxoebis saerTaSoriso konvenciebis

dacva.
ekologiurad sufTa sasursaTo produqciis miReba SeiZleba mxolod am mizniT gamoyofil lo-

kalur zonebSi, sagangebod SerCeul farTobebze, sadac gatardeba specifikuri agroteqnikuri

RonisZiebebi. SeiZleba aseTi farTobebi gamoiyos komercializaciis principiT, uSualod momxmare-
belTa garkveuli jgufis dakveTiT, xelSekrulebis safuZvelze. aseT zonebSi, ekologiurad sufTa

produqciis warmoebis moculobebi iqneba mcire da Sesabamisad ZviradRirebulic. es iqneba dakveTi-

li biznesis specifikuri forma, romlis arealic savaraudod TandaTan gafarTovdeba, magram ara
TvalSisacemad.

xorbleulis sawarmoeblad, ekologiurad daculi mikozonebi savaraudod SeiZleba gamoiyos

dedofliswyaros, siRnaRis, sagarejos, gurjaanis, Telavis, yvarlis raionebSi.
miaxloebiTi prognozuli gaTvlebiT, 2025 wlamde periodisaTvis saqarTveloSi xorblisaTvis

gamosayofi 114000 ha. farTobidan ekologiurad sufTa produqciis sawarmoeblad, komerci-

alizaciis principebis dacviT, pesimisturi variantis mixedviT SesaZlebelia gamoiyos 8700-9900
ha (7-8%), saidanac 18,0 c. mosavlianobis pirobebSi SeiZleba miviRoT 15,6-17,8 aTasi tona xorba-

li. es xorblis sakuTari resursis 20,8-23,7 %-s da mTliani resursis (maragis CaTvliT) mxolod

1,5-1,7 %-s Seadgens. optimisturi variantis mixedviT 8700-9900 ha-dan 25 c. mosavlianobis
pirobebSi SeiZleba miviRoT 21,7-24,7 aTasi tona xorbali. es xorblis sakuTari resursis 29,0-

33,0 %-s da mTliani resursis (maragis CaTvliT) mxolod 2,1-2,4 %-s Seadgens.

   momxmarebelTa mier komercializaciis principebis Sesabamisad, rac sagangebo dakveTebs guli-
sxmobs, SeiZleba gamoiyos ufro meti farTobebi xorblis ekologiurad sufTa produqciis sawa-

rmoeblad, rasac moergeba zonalurad diferencirebuli agroteqnikuri RonisZiebebi.
   xorblis warmoebis stabilurobisa da mdgradobis SenarCunebis mizniT didi mniSvneloba aqvs

marcvleuli meurneobis ganviTarebis saxelmwifoebriv regulirebas.

   amosavali mecnieruli paradigma unda gaxdes ivane javaxiSvilis daskvna-debuleba: “Tu saqa-
rTveloSi swori saxelmwifoebrivi xedva iqneba, xorblis marcvali saxelmwifoebrivi damouki-

deblobis garanti gaxdeba“.

   xorblis warmoebis saxelmwifoebrivi regulireba unda eyrdnobodes:
1. marketinguli strategiis ZiriTad poziciebs;

2. am kulturis ganviTarebis Zlier mxareebs;

3. meTesleobis saxelmwifoebrivi regulirebis sistemasa da am mxriv misaReb poziciebs;
4. jiSTagamocdis monacemebsa da moTxovnebs;

5. Teslis xarisxis Semowmebasa da sertificirebas;

6. programirebuli mosavlis miRebis SesaZleblobebs;
7. ekologiurad sufTa produqciis warmoebis masStabebis zrdas;

8. xorblis warmoebis swor da dasabuTebul strategias, rac upiratesad gulisxmobs: importis na-

wilobriv Canacvlebas; naTesi farTobebisa da mosavlianobis zrdas; xarisxiani produqciis warmo-
ebas; fermerTa da specialistTa codnis donis, kvalifikaciisa da cnobierebis  amaRlebas;
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9. xorblis movla-moyvanis zonalurad diferencirebul teqnologiur programul rekomendaciebs,

romelSic gansakuTrebul adgils daikavebs maRali da unarCeno teqnologiebi, agreTve produqciis
teqnologiuri xarisxis marTva.

10. adgilobrivi, aborigenuli jiSebis upiratesobis aRiarebasa da maTi farTobebis zrdas da amis

Sesabamisad saseleqcio muSaobis gafarToeba-gaZlerebas.
am mizniT garemos dacvisa da soflis meurneobis saministroSi unda Seiqmnas Sesabamisi saga-

ngebo samsaxuri, romelsac mkacrad reglamentirebulad ganesazRvreba funqciebi da valdebuleba-

movaleobebi.
gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces xorblis movla-moyvanis teqnologiebis srulyofi-

saTvis samecniero kvlevis gafarToebas da am mxriv mecnierebis xelSewyobas.

  am xaziT Casatarebeli gamokvlevevbi moicavs mTel rig mniSvnelovan RonisZiebasa da teqnolo-
giur process. am mxriv unda gamoiyos:

 niadagis damuSavebis niadagdacviTi sistemis damuSaveba, romelic gamoricxavs, anda minimumamde

daiyvans qarismieri da wylismieri eroziis uaryofiT gavlenas. es sistema SeiZleba dainergos
40 aTas heqtarze met farTobze;

 Teslbrunvebis intensiuri sqemebis damuSaveba, warmoebis specializaciisa da niadagur-klimatu-

ri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT;

 gamokvlevebis gafarToeba mcenareTa mineraluri kvebis mimarTulebiT, rac unda Seesabamebodes
mcenareTa zrdis fazebs, jiSobriv specifikas, biologiur Taviseburebebs da ramac unda uzru-

nvelyos mineraluri sasuqebis, zonebis mixedviT diferencirebuli da mecnierulad dasabu-

Tebuli gamoyeneba;

 sarevela mcenareebis winaaRmdeg herbicidebis gamoyenebis sakiTxebis kvlevisas gaTvaliswine-

buli unda iqnas agroteqnikuri da qimiuri RonisZiebebis SeTanayobili gamoyeneba. amasTan erTad,

Seswavlili unda iqnas nitratebisa da sxva mavne nivTierebebis dagrovebis xasiaTi da daisaxos

gzebi maTi likvidaciisaTvis da misgan Tavis dasaxwevad;

 gamokvlevebis gafarToeba saxnavi miwebis intensiurad gamoyenebis sakiTxebze, romlis drosac

gaTvaliswinebuli unda iqnas sakvebi da Sualeduri kulturebis movla-moyvana, im varaudiT,

rom maTi farTobebi gaizardos 150-180 aTas heqtramde;

 gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos miwaTmoqmedebis produqtiulobis amaRlebasa da mdgra-

dobas. am mimarTulebiT damuSavdeba da srulyofili gaxdeba marcvleulis m.S. xorblis movla-

moyvenis intensiuri teqnologiuri sistemebi, romelic unda Seesatyvisebodes axali, maRale-

feqturi jiSebisa da hibridebis, meqanizaciis teqnikuri saSualebebisa da mowyobilobebis, mine-
raluri sasuqebis, herbicidebisa da pesticidebis gamoyenebis racionalizacias, agreTve mecni-

erul-teqnikuri progresis miRwevebis gamoyenebas;

 soflis meurneobis produqciis warmoebis zrdisaTvis gadamwyveti faqtoria mcenaris princi-
pulad axali jiSebisa da hibridebis gamoyvana, romelic unda esadagebodes intensiuri miwaTmo-

qedebis samomavlo teqnologiur da ekonomikur moTxovnebs da romlebic gamoirCevian uaryo-

fiTi garemo faqtorebisadmi medegobiT, maRalmosavlianobiTa da xarisxobrivi maCveneblebiT;
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos:

 _ zamTargamZle saSemodgomo xorblis da magari xorblis jiSebisa da hibridebis gamoyvanas

(heqtarze aranakleb 80-85 centneri mosavlianobiT);
_ genuri da ujredovani inJeneriis meTodebis damuSavebas;

_ programirebuli mosavlis miRebis teqnologiuri sistemebis damuSvebas, mcenareTa biolo-

giuri Taviseburebebis, zonaluri pirobebisa da mosavlianobis amaRlebis progresuli meTode-
bisa da saSualebebis diferencirebuli gamoyenebis gaTvaliswinebiT;

_ ekologiurad sufTa sasoflo-sameurneo produqciis miRebis teqnologiuri sistemebis damu-

Savebas, zonalobis gaTvaliswinebiT;
_ RonisZiebebis damuSavebas produqciis danakargebis Semcirebisa (an aRmofxvris) da Senaxvis

srulyofis mimarTulebiT;

_ agrobiomravalferovnebis Seswavlas da misi SenarCunebis xelSemwyobi RonisZiebebis ganxor-
cielebas.



13

marcvleuli meurneobisa da xorblis warmoebis saxelmwifoebriv regulirebas mecnierul safu-

Zvlad unda daedos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier, mecnierTa erToblivi mona-
wleobiT, sagangebod, dRevandeli moTxovnebis Sesabamisad damuSavebuli kompleqsuri miznobrivi

programa `marcvali~_(saxelmwifoebrivi programuli rekomendaciebi da prioritetul-strategiuli

mimarTulebebi marcvleuli meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis).
aRniSnuli programa gamocemulia calke wignad da dainteresebul pirebs SeuZliaT misi, agreTve

Sesabamisi eleqtronuli versiis gamoyeneba.
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Strategy, Priorities and Forecast of
Wheat Production in Georgia

Guram Aleksidze-President of the Georgian Academy of Agricultural Sciences, Academician,
Omar Keshelashvili-The Secretary of Economic Scientific Department of Georgian Academy of Agricultural
Sciences, Academician

Key Words: wheat, production, technology, seed production, export-import, strategy, priorities, state regulation,
ecologically pure production, prognosis, perspective

Abstract

Wheat in Georgia is a strategic agricultural culture and it has a long  history of development as well as a
significant economic importance. Out of 20 species of wheat known in the world, the origin of 12 species is Asia,
and 8 of them come from the South Caucasus, out of which 5 is  Georgian endemic wheat.

Wheat production occupies one of the leading positions in Georgian Agriculture and is credited to be a
guarantor of food safety in the country.

According to official data, the country produces 75 thousand tons per year and imports 651 thousand, so the
total amount of wheat is 796 thousand tons. Wheat consumption per person is 110 kg (in compare with
physiological norm - 87,3%), but actual production is only 18 kg per person. Georgian population consumes 700-
800 thousand tons, and the country produces only 8-10 % of it, the rest amount is imported from abroad.

The article also highlights the importance of development of seed production and testing of species.
Expansion of wheat production in Georgia should be based on market demand and safe, sustainable

development. Based on estimations, it has been defined that by 2025, the average optimal size of wheat area will
be 114. thousand hectares, and the crop  will reach 421,8 th, tons. By that time, the wheat crop will increase in
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Kakheti region, in 2025, and reach 45,7%; in Shida Kartli expected growth will reach – 23,0%, and in Kvemo
Kartli – 20,2%.

The wheat production is closely connected with the ecologically pure product manufacturing.  From this point
of view, Georgia has to pass two stages: 1. Transition period: implementation of integrated system of plant
protection will take place. Stage 2. Development of ecologically pure production will be maintained.

State regulation is important for wheat production stability and sustainability, which should be attained through
scientific researches, particularly by a complex target program “Grain” worked out by the Academy of
Agricultural Sciences. The program represents state recommendations and prioritisizes strategic directions for
sustainable and safe development of grain cultures in Georgia. The document has been published in one volume,
also electronic version of the book is available.
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meTesleobis ZiriTadi debulebebi da samrewvelo

meTesleobis organizaciis principebi

givi jamburia: soflis meurnebis mecnierebaTa doqtori, profesori

sakvanZo sityvebi: kartograma, niadagis rukebi, superelita, elita, reproduqcia.

referati

     statiaSi warmodgenilia meTesleobis organizaciis ZiriTadi debulebebi; samrewvelo meTesleobis piro-

bebSi saTesle masalebis warmoebis sakiTxebi industriuli meTodebis saSualebiT; gamaxvilebulia yuradReba

Teslis SenaxvisaTvis meqanizebuli kopleqsuri punqtebis gamoyenebisa da msxvili fermerul meurneobebSi spe-

cializebuli saTesle meurneobis Seqmnis aucileblobaze.

meTesleobis gadayvana sawarmoo specializaciisa da koncentraciis safuZvelze, Zalian
Zneli da rTuli procesia, moiTxovs meTesleobis sistemis struqturuli organizaciis
safuZvlian gardaqmnas, did kapital dabandebebs, specialuri kadrebis momzadebas.
   Tanamedrove cxovreba iTxovs meTesleobis industriuli safuZvelze gadayvanas. es procesi
jer kidev XX saukunis 60–iani wlebidan daiwyo. Aam periodidan meTesleobaSi energiuli da
gegmazomieri cvlilebebi daiwyo, ramac unda migviyanos Teslze qveynis moTxovnilebis sru-
lad dakmayofilebamde, misi xarisxis sagrZnob amaRlebamde, TviTRirebulebis Semcirebamde da
saWiro raodenobis Teslis stabiluri maragis Seqmnamde, mxolod axla warmoiSva imis Sesa-
Zlebloba, rom meTesleobis fermerul meurneobebSi ganxorcieldes Teslis gamoyvanis iseTi
teqnologia, rac xels Seuwyobs misi mosavlis Tvisebis mkveTr zrdas, rac Tavis mxriv, Tana-
medrove meTesleobis ZiriTadi amocanaa. sacdeli da sawarmoo monacemebi gviCvenebs, rom ua-
xloes wlebSi marcvleuli kulturebis mosavlianobis realuri zrda Seadgens ara nakleb 5-8
c /ha-ze.
   samrewvelo safuZvelze produqciis warmoebis damaxasiaTebel maCveneblad, maT Soris
meTesleobasac, warmoadgens teqnologiebis arseboba da misi reJimis mkacri dacva, warmoebis
saSualebaTa koncentracia, yvela sawarmoo procesis meqanizacia da avtomatizacia gamo-
Svebuli produqciis Sesabamisoba stadartTan da teqnikur pirobebTan.
   samrewvelo meTesleoba–es aris meTesleobis specialur meurnebebSi an meTesleobis ganyo-
filebebSi Teslis warmoeba, maRali jiSuri, saTesi da mosavlianobis Tvisebebis gansa-
kuTrebuli teqnologiebiT, yvela procesebis kompleqsuri meqanizaciisa da avtomatizaciis ba-
zaze xeliT Sromis danaxarjebis minimalizaciT.
   samecniero kvleviT centrSi Semavali dawesebulebebi warmoadgens axali jiSebis Teslebis
organizatorebs. isini daraionebuli da perspektiuli saTesle masaliT uzrunvelyofen same-
cniero-kvleviTi dawesebulebebis sacdel nakveTebs, saswavlo-sacdel da fermerul meurne-
obebs. D am dawesebulebebs, davalebebs axali originaluri jiSebis gamoyofisaTvis da sxva-
dasxva Teslis gasamravleblad aZlevs soflis meurneobis saministro, maTi uwyebrivi daqve-
mdebarebis gauTvaliswineblad.
   samecniero-kvleviTi centris dawesebulebebma da soflis meurneobis umaRlesi saswavle-
blebis saswavlo–sacdeli meurneobebma unda damzadon I reproduwciis, daraionebuli jiSe-
bis, elitur Teslebi, im raodenobiT, rac uzrunvelyofs specializebuli dawesebulebebis
moTxovnilebebs jiSmonacvleobisa da jiSganaxlebisaTvis.
   dadgenilia, rom marcvlvleuli da parkosani kulturebis Tesva sasoflo–sameurneo sawa-
rmoebma da msxvilma fermerulma meurneobebma, rogorc wesi, unda ganaxocielon V
reproduqciamde TesliT, xolo simindisa da sorgos pirveli Taobis TeslovaniHhibridebisa–
ara naklebi III reproduqciis TesliT.
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-specializebuli meTesleobebis dawesebulebebi moTxovnis Sesabamisad amravleben miRebul
Tesls, raTa uzrunvelyon msxvili fermeruli sawarmoebi da sxva saxis dawesebulebebi saTe-
sle masaliT
-msxvili frmeruli meurneobebi da sxva saxis sasoflo–sameurneo sawarmoebi amravleben mi-

Rebul saTesle masalas, raTa srulad iqnes dakmayofilebuli maTi moTxovna saTesle ji-
Sebze, gegmis Sesasruleblad saxelmwifo resursebisaTvis.
 sxvadasxva debulebebis, gankargulebebis da dadgenilebebis Sesabamisad, marcvlvleuli
kulturebis Teslebs msxvili fermeruli meurneobebi gamouyofen sxva sasoflo-sameurneo
sawarmoebs, romlebic ganlagebulia maTi momsaxurebis zonaSi, sabiTuo fasebSi, romlebic
dadgenilia sasoflo-sameureo sawarmoebisaTvis, xolo balaxisa da marcvleul-parkosani
kuturebis TeslebisaTvis soflis meurneobis saministros mier dadgenili fasebiT. jiSebze
danamatebis raodenoba maTi realizaciis dros specialuri saTesle dawesebulebisTvis dgin-
deba soflis meurneobis saministros mier.

cnobilia, rom soflis meurneobis sawarmoebSi iqmneba marcvlovani, zeTovani da balaxovani
kulturebis sadazRveo fondi, am kulturebis saerTo moTxovnilebis 15 %-is raodenobiT,
xolo sxvadasxva raionisaTvis saSemodgomo kulturebis Teslebis gardamavali fondebis
raodenobas adgens soflis-meurneobis saministro, im meurneobebisaTvis, romlebic ar awarmo-
eben marcvleuli kulturebis Teslebs. sadazRveo da gardamavali fondebi iqmneba specialuri
saTesle dawesebulebebisaTvis, gansazRvruli raodenobis Sesabamisad.
  meTesleobis debulebis mixedviT samecniero-kvleviTi centris dawesebulebis sacdeli me-
urneobebis da soflis meurneobis umaRlesi saswavlebebis saswavlo–sacdeli meurne-
obebisTvis soflis meurneobis saministros mier dadgenili unda iqnes marcvleuli kultu-
rebis Teslebis sadazRveo da gardamavali fondebis Semdegi raodenoba:
  sadazRveo fondi, pirveli rgoli 100 %, superelita rgolis Sesaqmnelad saWiro Teslis 50
%, xolo elituri da I reproduqciis marcvleuli kulturebis msxvili fermeruli meu-
rneobebisTvis sWiro raodenobis Tesli 25-30 %, raTa ganxorcieldes jiSganaxleba da jiSmo-
nacvleoba.
  Ddadgenilia, rom marcvleuli kulturebis Teslebis sadazRveo da gardamavali fondebi
msxvil fermerul meurneobebSi iqmneba iseve, rogorc ZiriTad saTesle fondebSi.
  meTesleobis debulebiT qveynis raionebs unda  daekisroT marcvlovani, zeTovani da bala-
xovani mcenareebis meTesleobis msxvili fermeruli meorneobis xelmZRvaneloba, aseve,
garkveuli RoniZiebebis ganxorcieleba meTesleobiis koncetraciis da specialiizacisaTvis,
marcvlovani, zeTovani kulturebisa da balaxovani mcenarebis samrewvelo safuZvelze gada-
sayvanad, axali zonaluri perspeqtiuli jiSebis Teslebis daCqarebuli gamravlebis orga-
nizacia da msxvili fermeruli meurneobebis maRalxarisxovani TeslebiT sruli
uzrunvelyofa.
  Ddagenilebis Sesabamisad raionebs normaluri saqmianobis gansaxorcielebad pirdapir daqve-
mdebsrebaSi unda gadaeces miwaTsargeblobis maRali kulturis mqone saukeTeso specialize-
buli fermeruli meurneobebis saWiro raodenoba.
   soflis meurneobis ganviTarebisa da intensifikaciis procesSi meTesleobis samrewvelo
safuZvelze gadayvana kanonzomieri movlenaa. specialuri fermeruli meurneobebSi an saTesle
dawesebulebebSi saTesle masalebis warmoeba, romelic unda ganxocieldes idustriuli
meTodebis saSvalebiT, rac Tavis mxriv gulisxmobs saTesle masalis gadamuSavebisa da
SenaxvisaTvis meqanizebuli kompleqsuri punqtebisa da saTesle qarxnebis gamoyenebas. Aamave
dros, sxvadasxva saxis jiSebis Teslebis gamoyvana gancalkavebulia sasusarTo da safuraJe
Teslebis warmoebisagan, ara meTesleobis dawesebulebebSi, romlebic awarmoeben sasaqonlo
Teslebs (romlebsac ar gaCniaT meTesleobis meurneobebi) yovelwliurad iReben maRalxari-
sxovani saTesle masalas sasaqonle Tesvis mTliani farTobebisaTvis.

specialuri fermeruli meurneobebi unda Seiqmnas saukeTeso msxvili dawesebulebis ba-
zaze, romelTac gaaCniaT miwaTmoqmedebis maRali kultura Dda kargad organizirebuli meTe-
sleoba. specializebuli fermeruli meurneobis raodenoba raionebsa da sxva admistraciul
erTeulebSi dgindeba im angariSiT, rom uzrunveyofili iqnes Tesvis procesis  sruli mocu-
lobiTi warmoeba da saxelmwifo resursebis, sadazRveo da gardamavali (saSemodgomo
kulturebis) fondebis Seqmna. sawarmoo meurneobaTa struqtura, romelTa bazazec iqmneba
specializebul saTesle meurneobebi, unda iyos iseTi, rom wlebis mixedviT uzrunveyofili
iqnes saTesle masalis warmoebis maRali efeqtianoba da maRali standartiuloba.
  Mmsxvili fermeruli meurneobebis specializebuli saTesle meurneobebis Seqmnisas auci-
leblad gasaTvaliwinebelia sxvadasxva ekologiuri faqtorebi niadag–klimaturi zone-
bisaTvis, romlebic ase Tu ise xelsayrelia Teslis formirebisaTvis, malxarisxovani saTesle
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masalebis Sesaqmnelad. Ggamoyofili unda iqnes bunebrivad xelsayreli zonebi, rogorc did
regionebSi, aseve SedarebiT mcire adgilis tradiciul erTeulebSi,

Aam mizniT adgenen masalis xarisxis mosavlianobisa da Tesvis kartogramebs. ZiriTads am
dros warmoadgens monacemebi Teslis mosavlianobisa da xarisxis maCveneblebis Sesaxeb.

monacemebs saTesle masalis xarisxovani Tesvis Sesaxeb iReben yoveli konkretuli erTe-
ulisaTvis, yvela msxvil fermerul meurneobebSi da amave raionis meTesleobis serTifi-
cirebis samsaxuridan.
  Yyvela gamosakvlevi kulturebisaTvis saTesle masalis Tesvis xarisxis maCveneblebi  gamo-
iangariSeba, rogorc saSualo ariTmetikuli, meurneobis, raionebis da niadag–klimaturi
zonis gaTvaliwinebiT. Mmosavlianobis gamosakvlevad gamoiyeneba statistikuri monacemebi,
sxvadasxva fermeruli meurneobis da raionis mixedviT. radganac jiSebis mosavlianobis
aRricxva ar aris srulyofili, amitom saWiroa visargebloT sxadasxva kulturis saSualo
ariTmetikuli maCvenebliT.
  Kkartogramis Sedgenis dros gamoiyeneba fizikuri da niadaguri rukebi, agreTve yovelwli-
uri metorologiuri monacemebi.

Mmocemuli kulturis ZiriTadi jiSebisaTvis yovelwliurad ganisazRvreba vegetaciis
periodis dawyebisa da xangrZilobis dro. mcenaris ganviTarebis calkeuli fazis dadgenis
dros yoveli periodisaTvis ganisazRvreba jamuri naleqebisa da saSvalo dRe_Ramuri
temperaturis sidide.
  CamoTvlili faqtorebis analizis Sedegad vlindeba is zonebi da meurneobebi, romlebsac
maRalxarisxovani saTesle masalis formirebisaTvis SedarebiT ufro xelsayreli mikrokli-
mati gaaCniaT.

damuSavebuli RonisZiebebi gviCvenebs, rom dReisTvis saTesle masalis warmoebis konce-
ntraciis Semdegi formebi ganisazRvreba:
 1. msxvili fermeruli meurneobebi, romlebsac gaaCniaT marcvleuli kulturebis Tesvis didi
farTobebi da axorcieleben Teslis damuSavebas, raTa uzrunvelyofili iqnes am meurneobebis
moTxonilebis sruli dakmayofileba saWiro saTesle masaliT.
  2. im raionebSi, sadac aris mcire gansxvaveba bunebriv pirobebSi, saTles masalis warmoebis
koncentracia xdeba meTesleobis specializebul meurneobebSi, raTa uzrunvelyofili iqnes im
msxvili fermeruli meurneobebis moTxovnebi, romlebic TviTon ar awarmoeben saTesle
masalas.
  3. regionebSi romelTac gaaCniaT ara mdgradi meTesleoba da saTesle masalis warmoebis
araxelsayreli klimaturi pirobebi, organizeba xdeba meTesleobis specializebul
meurneobebSi, romlebic mdebareoben ufro xelsayrel klimatur zonebSi.

Nnaxaz. 1 – Si  mocemulia mindvris kulturebis meTesleoba. M
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The main provisions of the methodology and principles of the organization
of     industrial methods

G. Gamburia-Doctor of Agricultural Sciences, Professor
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Abstract:

The basic provisions of a seed organization are told. Industrial production of the seed materials with the use of industrial
methods in the conditions of industrial seeding. The necessity of use of mechanical complex paragraphs and large farming
specialized seed farm creations for seed preservation.
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თუთის ჰიბრიდული ნერგების მიღების ახალი ტექნოლოგია

ნ.სტეფანიშვილი-სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი,
ა.წვერიკმაზაშვილი-ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
თ.მეტრეველი-აგრონომი

საკვანძო სიტყვები: თუთა, ნერგი, პლანტაცია, გამრავლება,თესლი

რეფერატი

თუთის ჰიბრიდული ნერგების მიღების ახალი ტექნოლოგია გულისხმობს თესლის დამზადებისთანავე
თესვას/ ივნისი-ივლისი/, პლასმასის კონტეინერის ჰუმუსიან ნიადაგში. მეორე წლის ადრე გაზაფხულზე უნდა
მოხდეს  მისი გადარგვა  ღია გრუნტში, ხოლო მე-3 წელს პირველი ფოთლის დამზადება. აღნიშნული ტექნო-
ლოგიით   ერთი წლით მცირდება ჰიბრიდული ნერგებიდან ფოთლის დამზადების ვადა და მიიღება სუფთა,
უნაყოფო აბრეშუმის ჭიის საკვები მასა, რომელიც გამოირჩევა მაღალი კვებითი ღირსებით. ასეთი ტექნო-
ლოგიით გაშენებული ინტენსიური პლანტაცია  შემდგომ წლებში ყოველწლიურად უნდა გადაიჭრას გაზა-
ფხულზე ფესვის ყელიდან 10 სმ სიმაღლეზე.

თუთის ხეს ძირითადად ამრავლებენ მისი ფოთლის სპეციფიკური გამოყენებისა და მიღების
მიზნით, თუმცა ამ მცენარეს მრავალი სხვა  სასარგებლო თვისებებიც გააჩნია, რომელიც წარმატებით
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახალხო მეურნეობის მრავალ დარგში. თუთის ხე მრავლდება რო-
გორც თესლით, ისე ვეგეტატიურად. ახალი, მაღალპროდუქტიული თუთის ჯიშების მიღების შე-
მდგომ ჩვენში უკანასკნელ პერიოდამდე დიდი უპირატესობით სარგებლობდა გამრავლების ვეგეტა-
ტიური წესი, რომელიც უზრუნველყოფდა მაღალი ფოთლის მიღების შესაძლებლობას და
გამრავლებული მასალის ერთგვაროვნებას. თესლით გამრავლების შემთხვევაში მიიღება არაე-
რთგვაროვანი, ჰიბრიდული თაობა, რომელიც ხასიათდება ნელი ზრდით და დაავადებისადმი მეტი
გამძლეობით. მეთუთეობაში თუთის ჰიბრიდული და ნამყენი ნერგების მიღების მიზნით გამრა-
ვლების ორივე წესი გამოიყენება. აბრეშუმის ჭიის გამოსაკვებად თუთას ძირითადად აშენებენ
ზოლებრივი, სხვა მცენარესთან შერეული და პლანტაციის სახით. ზოლებრივი, სხვა მცენარეებთან
შერეული და საკარმიდამო ფართობზე გაშენებული ნარგავი ყოველთვის მაღალშტამბოვანია.
პლანტაცია კი შეიძლება იყოს შტამბოვანი და ბუჩქოვანი ფორმის. ჩამოთვლილი ნარგაობიდან საქა-
რთველოში ძირითადად გავრცელებული იყო ზოლებრივი და შერეული ტიპის ნარგაობანი. ასეთი
ტიპის  ნარგაობა არ მოითხოვს სპეციალურ ფართობს, ასრულებს აგრეთვე ქარსაფარი დანიშნუ-
ლების და ნიადაგის ეროზიის დამაკავებელ ფუნქციას. პლანტაცია, სპეციალურად გამოყოფილ
ნაკვეთებზე შენდება. ნარგაობის ეს ტიპი სრულყოფილად არის მიჩნეული, რადგან შესაძლებელია
მასში გატარებული იქნეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეცნიერების უახლესი მიღწევები.
უკანასკნელ პერიოდში მეაბრეშუმეობის წამყვანი ქვეყნებში ფართოდაა დანერგილი თუთის
ინტენსიური ტიპის პლანტაციების გაშენება. ასეთი ტიპის ნარგაობა რამოდენიმე წლით ადრე შედის
ექსპლოატაციაში და ფართობის ერთეულზე იძლევა 4-5 ჯერ მეტ ფოთლის მოსავალს სხვა ტიპის
ნარგაობასთან შედარებით. ამ ტიპის პლანტაციებში შესაძლებელია მექანიზაციის საშუალებით ფო-
თლის დამზადების და გატანის შესაძლებლობა.

საქართველოს მეთუთეობის აგროწესების შესაბამისად თუთის ნამყენი ნერგის აღზრდას ესა-
ჭიროება 3 წელი: /1-ლი წელი-თესნერგების აღზრდა, მე- 2-ე წელი საძირეების აღზრდა და მე-3-ე
წელი ნამყენი ნერგის მიღება/. ნერგის მიღების ასეთი ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება  იმ
შემთხვევაში, თუ სანერგე მეურნეობას გააჩნია წინა წელს დამზადებული თუთის თესლი. მაგრამ,
თესლის  უქონლობის შემთხვევაში, ნამყენი თუთის  ნერგის მიღების პერიოდი იზრდება კიდევ
ერთი წლით. ნამყენი ნერგის მუდმივ ადგილზე დარგვის შემდეგ მცენარის  ვარჯის ფორმირები-
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სთვის საჭიროა კიდევ ორი წელი, ანუ პირველი ექსპლოატაციის ჩატარებამდე თუთის მაღალ და
საშუალო შტამბოვან მცენარეებს ესაჭიროება 6 წელი. ჰიბრიდული ნერგის გამოზრდას და ექსპლო-
ატაციაში შესვლას  ესაჭიროება 4-წელი:/ 1-ლი წელი თესლის დამზადება, მე-2-ე წელი თესნერგების
აღზრდა, მე-3-ე წელი თესნერგების მუდმივ ადგილზე დარგვა და ჰიბრიდული ნერგის აღზრდა და
მე-4-წელი ექსპლოატაცია. მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის სწრაფად აღდგენის მიზნით ჩვენს მიერ
შემუშავებული იქნა  თუთის ჰიბრიდული ნერგების მიღების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც  გული-
სხმობს დაჩქარებული მეთოდით ჰიბრიდული ნერგების მიღების შესაძლებლობას : 1-წელი /ივნი-
სის თვე/ თუთის თესლის დამზადება და თესვა პლასმასის კონტეინერის ჰუმუსიან ნიადაგში 2 სმ
სიღრმეზე; მე-2 წელი ადრე გაზაფხულზე (მარტი) კონტეინერებიდან თესნერგების გადარგვა ღია
გრუნტში, შესაბამისი დარგვის სიხშირის გათვალისწინებით; მე-3 წელს ტარდება პირველი ფოთ-
ლის დამზადება. აღნიშნული ტექნოლოგიით   ერთი წლით მცირდება ჰიბრიდული ნერგებიდან ფო-
თლის დამზადების პერიოდი. ჰიბრიდული ნერგების ყოველწლიური ექსპლოტაცია უნდა
ჩატარდეს   გაზაფხულზე, ფესვის ყელიდან 10 სმ სიმაღლეზე. ექსპლოატაციის ასეთი წესის გამო-
ყენების შემთხვევაში მცენარეებს თითქმის არ უვითარდება ყვავილი და ნაყოფი, რაც მეტად მნი-
შვნელოვანია სუფთა საკვები ფოთლის  დამზადებისათვის.

სამეურნეო თვალსაზრისით ხარისხოვანი თესნერგების მისაღებად საჭიროა თესლის დამზადება
არა შემთხვევითი მცენარეებისგან, არამედ მაღალმოსავლიანი, ჯანსაღი და კარგად განვითარებული,
სპეციალურად შერჩეული მშობელი ფორმებისაგან. თუთის თესლის თესვის ვადა ერთ-ერთი არსე-
ბითი მომენტია, რაზეც მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული თესნერგების როგორც გამოსავლიანობა,
ისე ხარისხი. თუთის თესლის საუკეთესო ვადად  მიჩნეულია ნაყოფის სრული მომწიფების პერი–
ოდი, როცა ნაყოფი თავისთავად, ან მცირედი შერხევითაც ადვილად ცვივა ხიდან.

ამდენად, თუთის დასათეს ოპტიმალურ ვადად ზაფხული არის მიჩნეული. თუთის თესლის ზა–
ფხულზე თესვა და იმავე წელს თესნერგების მიღება ჩვენს პირობებში პრაქტიკულად  შეუძლე-
ბელია, რადგან მოკლე სავეგეტაციო პერიოდი არ იძლევა ამის საშუალებას. ამისათვის, საქართვე–
ლოს პირობებში მიღებულია წინა წლებში დამზადებული თუთის თესლის გაზაფხულზე (აპრილის
მეორე ნახევარი) თესვა. სწორი და მაღალი აგროტექნიკური ღონისძიების გატარების შემთხვევაში
ასეთი ტექნოლოგიით შესაძლებელია საკმაო რაოდენობის სტანდარტული თესნერგების მიღება.
მორფოლოგიურად მწიფე თესლი გარედან დაფარულია ჯიშისათვის დამახასიათებელი ფერის
საკმაოდ სქელი ნაჭუჭით, რაც კარგად იცავს ჩანასახს არახელსაყრელი გარემოს ზემოქმედებისაგან.
თუთის თესლის გარსის სისქე ჯიშების მიხედვით ცვალებადობს, რაც გავლენას ახდენს თესლის
აღმოცენების უნარის შენარჩუნების ხანგრძლიობაზე.
თუთის თესლის შენახვის ხანგრძლიობის და  აღმოცენების უნარიანობის განსაზღვრის მიზნით გა-

მოიცადა ერთი და იმავე წელს დამზადებული სხვადასხვა  გენეტიკური წარმომავლობის სამი ჯიშის
თესლი -100 ცალის რაოდენობით, სამ განმეორებად, რომელიც განთავსდა  პეტრის ჯამში და შემ–
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დგომ თერმოსტატში საწყის ეტაპზე  ცვალებად 32-350ის და შემდგომ 28-300 ტემპერატურის
პირობებში.

თუთის თესლის აღმოცენების უნარიანობა
ცხრილი 1

№ თესლის
დამზადების
ადგილი

თესლის
დამზად
ების
დრო

2016 წ. 2017 წ. 2018 წ. საშუალო %-
კონტრო
ლთან

1 საქართველო 2015 98.2 93.6 74.5 88.7 100
2 უზბეკეთი 2015 96.3 88.7 65.8 83.6 94
3 აზერბაიჯანი 2015 95.6 86.6 67.4 83.2 93
საშუალო 96.7 89.6 69.2. 85.1
% 100 92 71

დაკვირვების შედეგად დადგენდა, რომ თუთის თესლი პირველი ორი წლის მანძილზე ინა-
რჩუნებს მაღალი აღმოცენების უნარიანობას, ხოლო მესამე წელს აღმოცენების უნარიანობა 29-30%
ით ქვეითდება და მისი გამოყენება საძირის მასალის მისაღებად  არ იქნება მიზანშეწონილი. მეტად
საინტერესო და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე  ადგილობრივი და შემოტანილი  თესლის
გამოყენების  უპირატერესობის საკითხის გარკვევას. ცდებით დადგენდა, რომ ერთი და იმავე წელს
დამზადებული შემოტანილ თესლთან შედარებით ადგილობრივ პირობებში დამზადებული თესლი
გამოირჩევა  აღმოცენების შედარებით ( 6-7 %) ით მაღალი უნარიანობით.

ახალი და ძველი ტექნოლოგიებით აღზრდილი  თუთის ჰიბრიდული ნერგების ხარისხობრივი
მაჩვენებლები (ტანის სიმაღლე, ფესვის ყელის დიამეტრი და მთავარი ფესვის სიგრძე) საგრძნობლად
განსხვავდება ერთიმეორესგან. წარმოდგენილი დიაგრამიდან ჩანს, რომ ახალი ტექნოლოგიით
აღზრდილი თუთის ჰიბრიდული ნერგის ტანის საშუალი  სიმაღლე  მერყეობს 140-150 სმ ფარგლე–
ბში, მაშინ როდესაც ძველი ტექნოლოგიით აღზრდილი ნერგების სიმაღლე განისაზღვრება მხოლოდ
50-60 სმ-ით. ასევე მაღალია-150-160 % ით ფესვის ყელის დიამეტრის და ნერგის მთავარი ფესვის
სიგრძის მჩვენებლებიც. ცნობილია, რომ ძლიერი სარგავი მასალა წარმოადგენს მცენარის შემდგომი
საერთო  სიძლიერისა და დაავადებისადმი მდგრადობის წინაპირობას, მტკიცე საკვები ბაზის შექ–
მნის წყაროს, რომ თესნერგების სიმაღლე და  ფესვის ყელის სიმსხო პირდაპირ კავშირშია მცენარის
შემდგომ გახარების და ხარისხობრივ  მაჩვენებელზე.

ახალი და ძველი ტექნოლოგიებით აღზრდილი ჰიბრიდული ნერგების ნაზარდის მაჩვენებლები
დიაგრამა
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ეკონომიკურმა გათვლებმა გვიჩვენა, რომ ახალი ტექნოლოგიით აღზრდილი ათასი ძირი თესნე-
რგების თვითღირებულება შეადგენს 50.6 ლარს, რაც 18% -ით ნაკლებია საკონტროლო ვარიანტთან
შედარებით.
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New technology for mulberry hybrid seedlings
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Abstract

New technology for mulberry hybrid seedlings implies sowing seeds ( June-July) potassium container in
humusous soil immediately before the seed production. In the spring of the second year, it should be transplanted
into the open ground and the first leaf in the 3 rd year. This technique reduces the production of leaf from hybrid
seedlings for a year and is adopted by a clean, unattached silk worm feed that is distinguished with high
nutritional value. Intensive plantation planted with such technology, should be resolved annually in the spring at
10 cm from the roots of the height.
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seleqcia da genetika

Breeding and Genetics

მანდარინის-Citrus Reticulata Bl. ნაყოფის სამედიცინო სარგებელი

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
ც.ათამაშვილი

საკვანძო სიტყვები: ციტრუსოვნები,მანდარინის ნაყოფი,შემადგენლობა,სამკურნალო ხილი

რეფერატი

ნაშრომში გაშუქებულია ადამიანის ჯანმრთელობთან დაკავშირებული ციტრუსოვანთა ნაყოფის მნიშვნე–
ლობის საკითხები. მოცემულია მანდარინის ნაყოფის ბიოქიმიური შემადგენლობის მაჩვენებლები. დასაბუ–
თებულია მისი განსაკუთრებული როლი მედიცინაში-ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის.

გატარებულია აზრი იმის შესახებ,რომ მეთოდური სელექცია ზრდის შესაძლებლობებს მანდარინის
ნაყოფის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესებისათვის.

შესავალი და თემის ძირითადი შინაარსი. ციტრუსოვან  მცენარეებს სახალხო მეურნეობაში
მრავალმხრივი გამოყენება აქვთ. ციტრუსის მცენარის თითქმის ყველა ნაწილი გამოიყენება სახალხო
მეურნეობაში. სუბტროპიკულ ხილს უდიდესი მნიშვლენობა აქვს ადამიანის კვების საქმეში. ცნო–
ბილია, რომ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები და პური, რომელსაც ადამიანი იღებს, უმე–
ტესად შეიცავს მჟავე ხასიათის ნივთიერებებს. ისინი ადამიანის ორგანიზმში ცილების შეთვისების
უნარსა და სისხლის ტუტიანობას ამცირებენ, იწვევენ შარდის, მჟაუმმჟავასა და სხვა მავნე
ნივთიერებების ორგანიზმში დაგროვებას.

ზოგადად, სუბტროპიკული ხილი შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისათვის საჭირო ისეთ ძვირფას
საკვებ ნივთიერებებს, როგორიცაა: მინერალური მარილები, ნახშირწყლები, ორგანული მჟავები,
ვიტანიმები და სხვა. აღსანიშნავია ციტრუსოვანთა ნაყოფის მაღალი კვებითი და დიეტური
მნიშვნელობა. სპეციფიკური არომატითა და ქიმიური შემადგენლობით ციტრუსების ნაყოფები
მნიშვნელოვნად გამოირჩევა დანარჩენი ხეხილოვნების ნაყოფისაგან. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ
ციტრუსოვანთა ნაყოფები ორგანულ მჟავათა დიდი რაოდენობით შემცველობის მიუხედავად
ანეიტრალებენ ჭარბ მჟავიანობას და ორგანიზმში ქმნიან ტუტე და მჟავა რექციათა წონასწორობას.
განსაკუთრებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ციტრუსოვანთა დიეტური და არომატული
ნაყოფები, რომლებიც არა მარტო ამშვენებენ სუფრას, არამედ მრავალი დადებითი თვისების გამო,
ადამიანის ჯანმრთელობის განუყოფელი თანამგზავრნი არიან.

სამედიცინო თვალთახედვით, ციტრუსოვანთა შორის, მედიცინაში განსაკუთრებული მნი–
შვნელობა აქვს მანდარინის-Citrus Reticulata Bl. ნაყოფებს, რომელზეც განსაკუთრებით უნდა
შევჩერდეთ.

მანდარინი-Citrus Reticulata Bl. ყველაზე პოლიმორფულია ციტრუსოვანთა შორის.
საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში კულტივირებელი მანდარინების სამრეწველო ჯიშები,

სელექციის  მეთოდისა და მოვლა-მოყვანის პირობების  კვალობაზე, დიდად განსხვავდებიან
ერთმანეთისაგან ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით. ფაქტი ერთია: მათ დიდი ღირებულება
აქვთ ადამიანის ჯანმრთელიბის დაცვის საქმეში.

შევეცდებით ავხსნათ ამ ძვირფასი კულტურის ნაყოფის როლი დაავადებათა პრევენციისა და
მკურნალობის საქმეში.
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არის ლიტერატურაში მინიშნებანი იმის შესახებ, რომ სეზონის განმავლობაში უნდა მივიღოთ
მანდარინის ნაყოფი  რეგულარულად, იცავს რა ორგანიზმს სიმსივნური პათოლოგიებისაგან. ნაყო–
ფის ქიმიზმისა და ორგანიზმის მიერ ნაერთების ადვილი ათვისების გამო, აძლიერებს ადამიანის
ორგანიზმის იმუნურ სისტემას. არის მედიციანაში კლინიკური კვლევის შედეგები იმის შესახებ,
რომ ღვიძლის კიბოს პროფილაქტიკისათვის მანდარინის წვენი უნიკალურია.

გამოკვლევებით დადასტურებულია, რომ მანდარინის ნაყოფის წვენის მიღება საუკეთესო
საშუალებაა სისხლის ჭარბი მჟავიანობის ანუ აციდოზის წინააღმდეგ. ეს უკანასკნელი კი ორგა–
ნიზმში მრავალ დაავადებას იწვევს. ნაყოფის წვენში ტუტე მარილები შეერთებულია ლიმონის
მჟავასთან. სისხლის მიერ მისი შეწოვის შემდეგ, იგი იჟანგება და გამოიყენება საკვების სახით. ამ
დროს, ტუტე თავისუფლდება. იგი ანეიტრალებს სისხლისა და ქსოვილების წვენს. შედეგად ამისა,
ავადმყოფი იკურნება თავის ტკივილის, ნერვული დაავადებების, მადის უქონლობისა და სხვა
არასასიამოვნო მოვლენებისაგან. მანდარინის ნაყოფის კანისაგან დამზადებული პექტინი ბაქტე–
რიოციდული თვისებების გამო, ჭრილობების შეხორცებისათვის გამოიყენება. უკანასკნელ ხანებში
ამ მხრივ ფართოდ იყენებენ ნაყოფის წვენსა და კანიდან მიღებულ ეთერზეთებს.

ნაყოფის რეგულარული მიღება უზრუნველყოფს სისხლძარღვთა კედლების ელეტიკურობას.
რაც მთავარია, ის წმენდს სისხლძარღვთა კედლებს ქოლესტერინისაგან და იცავს ორგანიზმს
ათეროსკლეროზისაგან.

არის ერთი მეტად სასარგებლო გამოკვლევაც, რომლის ავტორები ასკვნიან, რომ მანდარინის
ნაყოფი აქვეითებს გლუკოზის შემცველობას სისხლში, რაც დიდად მნიშვნელოვანია  დიაბეტის მეო–
რე ტიპის პრევენციისათვის.

არის კვლევები იმის შესახებაც, რომ ამ კულტურის ინტენსიური წარმოების რეგიონებში, ჯანსაღი
საკვების სხვა სახესთან ერთად, ამ კულტურის ნაყოფის მოხმარება აუმჯობესებს მხე–დველობას. მას
მიაწერენ ნაყოფში A ვიტანიმის არსებობას.

ნაყოფის ქიმიზმი საინტერესოა იმ თვალთახედვითაც, რომ ნაყოფი გვევლინება გარკვეული
სანიტრის როლში ადამიანი პირის ღრუს მოსაწესრიგებლად.

ადამიანის ორგანიზმში მეტაბოლური პროცესების რეგულაციაში ამ კულტურის ნაყოფი შეუ–
ცვლელია-აფერხებს რა ჭარბი წონის განვითარებას. საინტერესოა მოქმედების მექანიზმიც-ნაყოფში
შემავალი ცალკეული კომპონენტები ხელს უშლის გლუკოზის შეწოვას სისხლძარღვთა კედლებიდან
და ამის წყალობით ბლოკავს ჭარბი წონის განვითარებას.

ბოლო პერიოდში ქვეყნდება მონაცემები იმის შესახებ, რომ მანდარინის ნაყოფი დიდ როლს
თამაშობს სისხლის რეოლოგიური თვისებების გაუმჯობესებაში.

კულტურის ნაყოფის შემადგენლობაში არსებული B6 ვიტამინი უზრუნველყოფს ნერვული
სისტემის ფუნქციონირების სტაბილურობას და ხელს უშლის სტრესის გამომწვევი რეაგენტების
საზიანო მოქმედებას.

არის კლინიკური კვლევების სერია იმის მისანიშნებლად, რომ მანდარინის ნაყოფის მიღება
აწესრიგებს საჭმლის მომნელებელი სისტების ნორმალურ მუშაობას.

როგორც ვხედავთ, ბევრია  მიზეზი და არგუმენტი ამ ძვირფასი კულტურის ნაყოფის  რეგუ–
ლარული მიღებისა. განსაკუთრებით, კიდევ ერთი მომენტის აღნიშვნაა საინტერესო - მისი ნარჩენიც
კი სასარგებლოა. ნაყოფის კანს იყენებენ სამკურნალო ნარევების მოსამზადებლად, რომელიც ასტი–
მულირებს საჭმლის მონელების პროცესს.

ჰელმინთოლოგები უთითებენ იმის შესახებ, რომ მარდარინის წვენი საუკეთესო პროფი–
ლაქტორია  ჭიების წინააღმდეგ.

მიუხედავად მრავალი დადებითი თვისებებისა, მანდარინის ნაყოფის არაგონივრულმა გამო–
ყენებამ შესაძლოა ზიანის ეფექტიც იქონიოს. საჭიროა ყურადღების გამახვილება იმაზე, რომ ის
ზოგჯერ, ვნებს კუჭ-ნაწლავის ლორწოვანსა  და  თირკმლებს. ნაყოფის მიღება ეკრძალება ადამიანს
მაშინ, როცა მას აწუხებს კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული, ქოლეცისტიტი და ნაწლავის
ანთება.
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დასკვნა. კვების რაციონში, სამედიცინო თვალთახედვით, მანდარინის კულტურის ნაყოფის
წარმატებული გამოყენება მაინც უკავშირდება ჯიშს-ძირითად საწარმოო საშუალებას, რადგან
მაქსიმალური ეფექტი ამ კულტურის ნაყოფისაგან  დგება მაშინ, როცა ნაყოფის ორგანოლეპტიკა
გამყარებულია ხარისხით.

სელექციის მოწინავე მეთოდებით(ჰიბრიდიზაცია, კლონური სელექცია, ქიმიური მუტა–
გენეზი) შესაძლებელია ჯიშური თვისებების გამდიდრება იმ მხრივ, რომ მანდარინის  ნაყოფის
ხარისხი გაუმჯობესდეს და  მაქსიმალურად ჩადგეს ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში.
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Tangerine citrus Reticulata Bl.The medical use of the fruit

Z.Bukia – Academic doctor of Agriculture,
Ts. Atamashvili

Key words: Citrus, the fruit of Tangerine, ingredients curable fruit.

Abstract

    There are some issues covered in the work related to citrus fruit importance for a human being’s health. The
indications of the tangerine fruit bio-chemical ingredients are given in the work. The significant role of tangerine
in Medicine has been proved – to improve the health of a man.
      The idea has been underlined that methodical selection favors to grow the possibilities tangerine fruit
organoleptic to improve the characteristics.
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ფორმათა მრავალფეროვნება მანდარინის-Citrus Reticulata Bl. ნუცელარულ
თაობაში

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ნუცელარული ნათესარი, ნუცელარული სელექცია, ფორმათა მრავალფე-
როვნება, აპომიქსისი

რეფერატი

ნაშრომში მითითებულია იმის შესახებ, რომ ციტრუსოვნებისათვის დამახასიათებელია აპომიქსისის
ფორმათაგან ერთი- ნუცელარული პოლიემბრიონია,როცა ნუცელუსის სომატური უჯრედებისაგან ვითარდება
ერთი ან რამდენიმე დამატებითი ჩანასახი.

ახსნილია ციტრუსოვანთა (მათ შორის მანდარინის) ნუცელარულ თაობაში ფორმათა მრავალფეროვნების
წარმოშობის მიზეზები.

მიუხედავად იმისა, რომ ციტრუსოვნებში აპომიქსისს ადვენტური ემბრიონიის ფორმა აქვს-დადგენილია
ნათესარების ცვალებადობის ფაქტი.

შესავალი და თემის ძირითადი შინაარსი. ჰიბრიდიზაციაში მანდარინის ჩართვასთან ერთად
სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ნუცელარული ნათესარების გამოყენების საკითხი, როგორც
სელექციისათვის საჭირო საწყისი მასალისა. აპომიქსისი ფართოდაა გამოყენებული უმეტეს ყვავი–
ლოვან მცენარეებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მცენარეებში. სახეობათა ფილოგენეზურ მიმა–
რთებაში, რიგი ავტორების მონაცემებით, აპომიქსისი დადგინდა 350-400 გვარისათვის, რომელიც
მოიცავს რამდენიმე ათას სახეობას.

ციტრუსებისათვის დამახასიათებელია აპომიქსისის ფორმათაგან ერთ-ერთი-ნუცელარული
პოლიემბრიონია, როდესაც ნუცელუსის სომატური უჯრედებისაგან ვითარდება ერთი  ან რამდენიმე
დამატებითი ჩანასახი.

ლიტერატურა და პრაქტიკა ადასტურებს ფორმათა მრავალფეროვნების წარმოშობის ფაქტს
მანდარინის ნუცელარულ თაობაში და მიუთითებს მიზეზებზე, რომლებსაც ამ მოვლენის გამოწვევა
შეუძლია.

სხვადასხვა ავტორი სახვადასხანაირად ხსნის ასეთი მრავალფეროვნების წარმოშობის მიზეზე–
ბს. მანდარინის ნუცელარული ნათესარები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, როგორც მორფოლო–
გიური ნიშნებით, ასევე ფიზიოლოგიური თავისებურებებითა და ნაყოფის ბიოქიმიური ხარისხით.

ნუცელარული ნათესარების ფორმათა მრავალფეროვნების წარმოშობის მიზეზი, რიგი ავტო–
რების აზრით, შესაძლოა იყოს მცენარის ჰეტეროზიგოტური მდგომარეობა და მისი უჯრედების
სხვადასხვა ბიოქიმიური ხარისხი.

მეცნიერების ავტორიტეტული წარმომადგენლები უთითებენ, რომ ნუცელარული სელექცია
ქმნის საფუძველს ფორმათა მრავალფეროვნების წარმოშობისათვის მანდარინის ნუცელარულ
თაობაში იმ ანგარიშით, რომ  წარმოიშვას ახალი, სამეურნეო ვარგისი თვისებების მქონე ჯიშები.
ფორმათა მრავალფეროვნებასთან ერთად ,ისინი  ხასიათდებიან უკეთესი სამეურნეო ღირსებებით,
საწყისთან შედარებით.

ზემოთ მოყვანილი ლიტერატურული მასალები ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ მანდარინის ნუცე–
ლარული თაობა წარმოდგენილია ფორმათა დიდი მრავალფეროვნებით, რომლებიც განსხვავდება
დედა მცენარისაგან და ატარებს ძვირფას სამეურნეო ნიშნებს.

თითქმის ყველა ციტროლოგი, მიუხედავად მათი განსხვავებული აზრისა და შეხედულებისა,
ჩანასახების წარმოშობაზე, თვლის, რომ ნუცელარული ნათესარებისაგან (რომლებიც გამოიყენეს
საწყის მასალად სელექციისათვის) შესაძლოა მივიღოთ ციტრუსოვანთა ახალი ჯიშები, ნაყოფის
კარგი ხარისხით.
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უნდა აღინიშნოს, რომ მანდარინის ნუცელარული ნათესარები ყოველთვის არ იმეორებს დედა
მცენარის გენოტიპს და შეუძლია გამოავლინოს  სამეურნეო თვალსაზრისით ძალიან ძვირფასი ახა–
ლი თვისებები.

საკითხის შესწავლას აქვს დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა, რადგან ფორმათა მრავალფე–
როვნების ფენომენის ახსნა დაკავშირებულია დიდი მასალის გაცნობასთან, როგორც თეორიულად,
ასევე პრაქტიკულადაც.

მანდარინის ნუცელარული ნათესარების  შესწავლისას გარკვეული მოკრძალებული დასკვნის
გაკეთება ჩვენც მოვახერხეთ.

ვასე უნშიუს ტიპის მანდარინების ფორმათა მრავალფეროვნების შესწავლისას დადგინდა, რომ
ნუცელარული ნათესარები არის რა ერთი წარმოშობის, ხასიათდება ბიომორფოლოგიური ნიშნების
დიდი მრავალფეროვნებით. მათ შორის დედა მცენარის მსგავსი ფორმების არსებობა ვერ დავა–
დგინეთ.

როგორც ცნობილია, ციტრუსოვნებში აპომიქსისს ადვენტური ემბრიონიის ფორმა აქვს.
დამატებითი ჩანასახები ჩაისახებიან სპოროფიტის(ნუცელუსის) უჯრედებში. ბუნებრივია, ეს
მანდარინის მცენარესაც ეხება. ნათესარებს, რომლებიც  წამოშობილია ასეთი ჩანასახებისაგან, უნდა
ჰქონდეთ მსაგვსება დედა მცენარეებთან. დადგენილია ნათესარების ცვალებადობის ფაქტი, რაც
გამოიხატება მცენარეთა გარეგნული სახის შეცვლაში, აგრეთვე ისეთი უნმიშვნელოვანესი ფიზიო–
ლოგიური ნიშნების შეცვლაში, როგორიცაა მცენარეთა დაბრუნება იუვენილურ მდგომარეობაში,
მათი ცხოველმყოფელობისა და იმუნიტეტის ამაღლება, ნაყოფების ხარისხის ცვლა და სხვა.

მანდარინისა და ზოგადად, ციტრუსოვანთა ნუცელარულ თაობაში ფორმათა მრავალფეროვნების
წარმოშობის მიზეზი (მათ შორის მათი არამსგავსება დედა მცენარესთან) დიდი ხანია ციტრო–
ლოგების ინტერესის საგანია. მიუხედავად დიდძალი ლიტერატურული და პრაქტიკული მასალის
არსებობისა, ამ ფენომენის ზუსტი ახსნა ვერ მოხეხრდა. მრავალი ჰიპოთეზა გამოითქვა ამ საკითხის
ასახსნელად ლიტერატურაში. ყველაზე მეტი რეზონანსის მქონე ჰიპოთეზა იყო ის, რომ ნუცელა–
რულ თაობაში ფორმათა წარმოშობა აეხსნათ ნუცელუსის უჯრედების სომატური განაყოფიერების
ფაქტით. ჰიპოთეზის ავტორი ძალზე ავტორიტეტული სპეციალისტი-თ.მ. ვასილცოვა იყო.
ნუცელარულ ნათესარებს მამა მცენარის დამახასიათებელი ნიშნები არ აღმოაჩნდათ. ფორმათა
მთელი მრავალფეროვნება იმყოფებოდა დედა მცენარის სახეობის ფარგლებში და ამავე დროს ისინი
დიპლოიდურნი არიან.

სანამ გადავალთ ამ მოვლენის განხილვამდე, საჭიროა აღვნიშნოთ ერთი მეტად არსებითი
მოვლენის შესახებ.

ცნობილია, რომ სპოროფიტის ფორმირება ხდება მცენარის მერისტემული, სუბეპიდერმული
ქსოვილისაგან. ამასთან დაკავშირებით, საჭიროა განვიხილოთ ნუცელარული ნათესარების რამდე–
ნიმე ტიპი. ბუნებრივია, ეს ეხება მანდარინის ნუცელარულ ნათესარებსაც.

თუ დედა მცენარე არის მუტანტი, რომლის სუბეპიდერმულ ქსოვილს არ შეხებია  მემკვი–
დრული ცვალებადობა და რის გამოც მას აქვს ქიმერული აღნაგობა, მაშინ ნუცელარულ თაობას
მორფოლოგიურად უნდა ჰქონდეს განსხვავება დედა მცენარისაგან და ექნება მსგავსება მის
წინაპრებთან. ასეთი ფენომენი გვხვდება ვასე უნშიუს ჯგუფის ქიმერების- მუტანტების თესლის
თესვის დროს (რაზედაც მივუთითეთ  ზემოთ).

განსხვავებანი შესაძლოა გამოვლინდეს უჯრედების არაერთგვაროვნების გამოც, რაც გაპი–
რობებულია უმნიშვნელო მუტაციებით. შესაძლებელია ცვალებადობა მცენარის ინდივიდუალური
განვითარების ყველაზე მგრძნობიარე პერიოდში, ჰიბრიდული ზიგოტის გავლენით (ჩასახვადი
ნუცელარული თაობის ქსენია).

როგორიც არ უნდა იყოს მიზეზი ფორმათა მრავალფეროვნების წარმოშობისა  მანდარინის ნუცე–
ლარულ  თაობაში, ფაქტი ერთია-ნუცელარული ნათესარების ეს გენოფონდი დიდი მნიშვნელობისაა
შემდგომი სელექციისათვის.

აღნიშნული საკითხების კარგად ცოდნას თეორიულის  გარდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობაც
აქვს.
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კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ იმას, რომ მუტანტები, რომელთაც ცვლილება განიცადეს  ქსოვილთა
სუბეპიდერმულ შრეში, იძლევიან ნუცელარულ ნათესარებს, რომლებიც ატარებენ მუტივირებულ
ნიშნებს.

შეცვლილი ნიშნების შენარჩუნებისათვის საჭიროა ჩატარდეს ნუცელარული ნათესარების
მუტანტური ხაზების შერჩევა. ამ გზით მიღებულია მდგრადი მუტანტური ფორმები -ფორთოხალი
ვაშინგტონ ნაველი და მანდარინი უნშიუ. ფორმათა მრავალფეროვნების კვალობაზე გამორჩეული
ნუცელარული ნათესარები ყოველთვის არ ატარებენ კლონის ყველა სამეურნეო ვარგის თვისებას,
რადგან ზოგიერთი კლონი საინტერესოა მხოლოდ მისი ქიმერული აღნაგობის გამო და ამ მდგო–
მარეობის დარღვევისას (რაც ხდება ნუცელარული ნათესარების ჩასახვისას) ახალ მცენარეს ექნება
სხვა თვისებები, თუმცა ის არ ატარებს მუტირებულ ნიშანს.

დასკვნა
        1. მანდარინის ნუცელარულ თაობაში ფორმათა მრავალფეროვნების გამოწვევა ხელოვნურად
(ფიზიკური თუ ქიმიური რეაგენტებით) ზრდის შესაძლებლობებს ცვალებადობის სპექტრის
გაზრდისათვის. ასეთი პოპულაცია შესანიშნავი მასალაა ციტრუსოვანი კულტურების შემდგომი
სელექციისათვის.
         2. ნუცელარული სელექცია ქმნის საფუძველს ფორმათა მრავალფეროვნების წარმოშობისათვის
მანდარინის  თაობაში იმ ანგარიშით, რომ  გამოვლინდეს ახალი, სამეურნეო ვარგისი თვისებების
მქონე ჯიშები. ფორმათა  მრავალფეროვნებასთან ერთად,მათ ექნებათ უკეთესი სამეურნეო ღირსე–
ბები, საწყისთან შედარებით.

ლიტერატურა

1.ზურაბ ბუკია, ნოდარ ბერიძე -ჰიბრიდიზაცია,ნუცელარული სელექცია და მუტაცია მანდარინის-Citrus
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Forms variety of TangerineCitrus Reticulata Bl
in Nucellar generation

Zurab Bukia – Academic doctor of Agriculture

Key words: Nucellar seedlings, Nucellar selection, variety of forms, apomixes

Abstract

      The work highlights one of the form of orange nature apomixes - nucellar polyembryony while from nucellar
somatic cells one or more additional Embryo is about to develop.

The Reasons of various forms origin in nucellar generation of citrus (tangerines among them) has been
explained.

Although, apomixes in citrus have the form of adventive embryo- fact of seedlings variation has been
determined.
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სუბტროპიკულ მცენარეთა მეთოდური სელექცია-მათში ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ნაერთების შემცველობის რეგულირების

გარანტი

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: სუბტროპიკული კულტურები, ბიოაქტიური ნაერთები, მედიცინა, სელექცია

რეფერატი

მონაცემები, რომელიც მოტანილია ნაშრომში, წარმოადგენს მრავალ სუბტროპიკულ კულტურაზე
(ნედლეული, მზა პროდუქცია) ჩატარებული კვლევის შედეგებს. დადგენილია საკვლევ მცენარეებში
ბიოაქტიური ნაერთები შემცველობის რეგულირების გზები. მცენარე წარმოჩენილია, როგორც ერთ-ერთი
მძლავრი გარანტი მრავალი დაავადების პრევენციისა და წარმატებული მკურნალობისა. ეს მაშინ, როცა მცე–
ნარეული ნედლეულისაგან მიღებული პრეპარატებისათვის ნაკლებადაა დამახასიათებელი უარყოფითი
გვერდითი მოვლენები..

ბუნებრივია, მეთოდური სელექციის წარმოებისას მაქსიმალური შედეგის მიღწევა შესაძლებელია სელე–
ქციის კლასიკური მეთოდების ცოდნითა და მათი წარმოების დონით. სასურველი შედეგის მიღწევა დიდადაა
დამოკიდებული სელექციონერის კვალიფიკაციის დონეზე.

შესავალი. ნაერთებისა და ელემენტების სიმრავლე მცენარეს ადამიანისათვის შეუცვლელ რო–
ლს აკუთვნებს.

მცენარეული წარმოშობის მრავალი ნაერთი შეუცვლელია ადამიანის ორგანიზმისათვის და მათ
დიდი სამედიცინო ეფექტი აქვს.

სუბტროპიკული ხილი შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისათვის საჭირო ძვირფას საკვებ ნივთი–
ერებებს, როგორიცაა მინერალური მარილები, ნახშირწყლები, ორგანული მჟავები, ვიტამინები და
სხვა.

მრავალი სუბტროპიკული კულტურა იმსახურებს დიდ ყურადღებას-მედიცინაში მათი გამო–
ყენების თვალსაზრისით. ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო ნაერთების სინთეზით გამოირჩევა
ნუცელარული სელექციით მიღებული  კულტურები.

მასალა და  მეთოდიკა-საკვლევად ავიღეთ სუბტროპიკული ფლორის მრავალი წარმომადგენელი
: გინკგო ბილობა-Ginkgo biloba, ჩაი-Thea Sinensis L., Thea Assamica L (ორი სახეობის 3 ჯიში),
ციტრუსოვნები (ფორთოხლის სტანტარტული ჯიშების 90-ზე  მეტი კლონი, მანდარინის 10- ზე
მეტი ჯიში).

მოყვანილი მონაცემები მრავალწლიანი გამოკვლევის საშუალო მონაცემია. ცდების განმა–
ვლობაში კლიმატური მახასიათებლები არ გამოსულა მრავალწლიანი ნორმიდან (აქტიურ ტემპე–
რატურათა ჯამი -3800-4216 გრადუსი, შეფარდებითი ტენი-77-85 %).

საკვლევი მცენარეები ისწავლებოდა ჯიშთა გამოცდისათვის მიღებული საერთო მეთოდიკით.
ნიმუშებში შაქრების  შემცველობა განისაზღვრა  ბერტრანის მიხედვით (იოდომეტრული მე–

თოდი), ვიტამინების შემცველობა განისაზღვრა ე.ი სოლოვიოვას მეთოდით. მჟავიანობის განსა–
ზღვრისათვის გამოვიყენეთ  ტიტრული მეთოდი. (მონაცემები გადაყვანილია ლიმონმჟავაზე). ნიმუ–
შებში ვიტამინები განისაზღვრა მურის მიხედვით. მშრალი ნივთიერების რაოდენობა- რეფრა–
ქტომეტრით.

საერთო ფენოლების განსაზღვრა ხდებოდა  ფოლინ-დენისის რეაქტივის გამოყენებით. ფლავო–
ნოიდები განვსაზღვრეთ ALCL3-ის 2%-იანი სპირტხსნარის გამოყენებით. ოპტიკური სიმკვრივე
განისაზღვრა СФ -16 ით, 410 ნმ- ზე.
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შედეგები და განხილვა. ქვემოთ მოგვყავს ჩამონათვალი იმ კულტურებისა, რომელთა ხვედრითი
წილი სუბტროპიკულ მეხილეობაში ძალზე დიდია. მათი მნიშვნელობა მედიცინაშიც ფასდაუდე–
ბელია და ზოგიერთზე ჩვენი კვლევის შედეგებსაც წარმოვადგენთ:
1.გრეიპფრუტი-C. Paradisi Macf. სხვა ციტრუსოვნებისაგან გამოირჩევა ვიტამინ C-ს დიდი შემ–
ცველობით-46,1 მგ/%. მასში არის აგრეთვე მშრალი ნივთიერება-10,6%,შაქრები-4,6%.
2.ლიმონი-C.Limon Burm. საინტერესოა ამ მცენარის ნაყოფის ბიოქიმია. მასში ბევრია ორგანული
მჟავები (ლიმონის, ვაშლის), პექტინოვანი ნივთიერებები, ვიტამინები-თიამინი, რიბოფლავინი,
ვიტამინი C, რუტინი,ფლავონოიდები,კუმარინის წარმოებულები, სესქვიტერპენები, ჰესპერიდინი,
ერიოციტრინი, ერიდიქტიოლი

ნაყოფის ქიმიური შემადგენლობა ასეთია: შაქარი-1,9%, მჟავიანობა-5,6%, ვიტამინი C- 50,9 მგ/%.
3.ჩაი-Thea Sinensis L., Thea Assamica L.-მისი მწვანე ფოთოლი შეიცავს კატექინტანინებს, ეთერზე–
თებს, ფერმენტებს, ალდეჰიდებს, ცილებს, ამინომჟავებს, ორგანულ მჟავებს, პექტინოვან და მინე–
რალურ ნივთიერებებს. კოფეინის შემცველობა 2,3-5%-ია,ტანინი მწვანე ჩაიში-20-30%-ია,შავში-15-
18%.პოლისაქარიდები-10-12%-ია,ცილები- 19-20%. ჩაის მზა პროდუქცია შეიცავს (განსაკუთრებით
მწვანე) ვიტამინებს-B,C,P, PP,E., რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის სასიცოცხლო
პროცესების ნორმალიზაციისათვის.

ჩაის ზოგიერთი ჯიშის ანტიოქსიდანტური აქტივობა დიდი ყურადღების ღირსია. ჩვენი გამო–
კვლევებით, მოვლა-მოყვანისა და სელექციის კვალობაზე, მათი ეს თვისება მერყეობს რეგიონის
მიხედვითაც: ჩინური ჩაი -Thea Sinensis L (ტყიბული)-ანტიოქსიდანტური აქტივობა-75 წამი. ჩინური
ჩაი -Thea Sinensis L (გურია)-ანტიოქსიდანტური აქტივობა-50 წამი. ჩინური ჩაი-Thea sinensis L
(სამეგრელო)- ანტიოქსიდანტური აქტივობა-50 წამი.
4.პომპელმუსები-C.Grandis Osb.-ნაყოფის ქიმიური შემადგენლობა: მშრალი ნივთიერება-
11,2%,შაქარი-6,7%,სიმჟავე- 2,7%,ვიტამინი C-33,6მგ/%, ვიტამინი P-123მგ/%.

სუბტროპიკული ფლორის ორი ძირითადი წარმომადგენელი- ფორთოხალი - Citrus
Sinensis (L.) Osb. და -მანდარინი -Citrus Reticulata Bl. მედიცისათვისაც რომ ფასდაუდებელნი
არიან, ამაზე წარმოდგენას შეგვიქმნის გამოკვლევების შედეგები:
5.ვაშინგტონ ნაველი -შაქრების შემცველობა-7,2 %,, მჟავები-1,3%,შაქრების მჟავასთან შეფარდება-
5,5,ვიტამინი C-70,3 მგ/%,მშრალი ნივთიერება-10%.
6. ვაშ. ნაველის კლონი N416 --შაქრების შემცველობა-8,0%,, მჟავები-1,3%,შაქრების მჟავასთან
შეფარდება-6,1,ვიტამინი C-76,1მგ/%,მშრალი ნივთიერება-11,6%.
7. ვაშ. ნაველის კლონი N484 --შაქრების შემცველობა-8,2%,, მჟავები-1,2%,შაქრების მჟავასთან
შეფარდება-5,8,ვიტამინი C-74,3მგ/%,მშრალი ნივთიერება-11,0%.
8.მანდარინის სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფის ბიოქიმია განისაზღვრა შემდეგი მახასიათებლების
მიხედვით: მშრალი ნივთიერება %-ში,ტიტრული მჟავიანობა,ვიტამინი ,ვიტამინი C-მგ/%,შაქრების
ჯამი%,შაქარმჟავას კოეფიციენტი. მონაცემები ჯიშების მიხედვით მოცემულია აღნიშნული
თანმიმდევრობით:
8.1.უნშიუ-9,1; 1,04; 35,6; 7,6; 7,3;
8.2ქართული საადრეო -9,2;  1,13;  36,9;  7,8;  6,9;
8.3.ოკიცუ ვასე-9,8;  1,10;   36,0;  8,1;  7,4;
8.4.მიხო ვასე -9,2;   0,96;  35,7; 8,4;  8,8;
8.5.ტიახარა უნშიუ- 9,3;  0,91; 38,1;  7,9; 8,7;
9.მანდარინის ნუცელარული ნათესარების ნაყოფების ბიოქიმია ასეთია:
9.1. ვასე უნშიუ N 16305 -10,8;  1,15; 35,2; 7,9; 6,5;
9.2. ვასე უნშიუ N 16308 -10,7;  1,21; 33,2; 7,9;  6,5;
9.3. ვასე უნშიუ N 16311- 12.0;  1,15; 32,3;  9,2;  8,0;
9.4. ვასე უნშიუ N 16312-11,1; 1,14; 33,4; 8,3;  7,3;
9.5. ვასე უნშიუ N 16317- 11,6; 1,10; 34,4; 8,9; 8,1;
9.6. . ვასე უნშიუ N 16323- 11,5;  1,27; 35,5; 8,7;  6,9;
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9.7. ვასე უნშიუ N 16345 – 10,8; 1,19; 34,3; 8,1;  6,8;
9.8. ვასე უნშიუ N 16375 -11,2; 1,4; 35,6; 8,5;  8,2;
9.8. ვასე უნშიუ N 16373 -11,9; 1,16; 36,1; 9,3;  8,0;
9.10. ვასე უნშიუ N 16396 -11,0; 1,11; 36,4; 8,5; 7,7;

მონაცემები  რეალურად წარმოგვიდგენს სელექციის მეთოდების მნიშვლელობას (უკეთესი
მაჩვენებლები ნუცელარულ ნათესარებს აღმოაჩნდათ), სასარგებლო ნაერთების შემცველობის
გაზრდისათვის ციტრუსოვან  მცენარეებში, რაც მხედველობაშია მისაღები.
10. ნუში-Amigdalis Communis -მისი კულტურული ჯიშების მშრალი გული შეიცავს წყალს 5,6%,
ცილას-16,5-31,7%, ცხიმს-35-67%,საერთო შაქარს-3,90-10,75%, ცელულოზას–3,6%.
11.ფეიჰოა-Feijoa Seloviana Berg.. ნაყოფი გამოიყენება ნედლი სახით. ნაყოფი შეიცავს ადამიანის
ორგანიზმისათვის ადვილად ასათვისებელ იოდს, რაც მას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. შეიცავს
მშრალ ნივთიერებას -30,7-40,3%,შაქრებს-8,2-12,5%,.
12.წყავი -Laurocerasus Officinalis -მისი ნაყოფი ხასიათდება მდიდარი შემადგენლობით. ბევრია მასში
ფლავონოიდები. არსანიშნავია მისი ანტიოქსიდანტური მოქმედება.

მნიშვნელოვანი კულტურაა კულტურული ფორმა--Laurocerasus Officinalis var.macrpa hort. რბი–
ლობი შეიცავს მშრალ ნივთიერებას-23,1%,ვიტამინ C-ს 42,2მგ/%, მთრიმლავ ნივთიერებებს410,3
მგ/%, შაქრებს 17,7%.

დასკვნა. შეიძლება ითქვას, რომ სუბტროპიკულ მცენარეთა კლასიკური სელექცია ფლობს მეთო–
დებს პერსპექტიული ჯიშების მისაღებად, და შემდგომ, მათში სასარგებლო ნაერთების შემცველო–
ბის რეგულირებისათვის. მცენარეთა სასიცოცხლო პროცესების მიმდინარეობაში გონივრული ჩარე–
ვით ამის მიღწევა შესაძლებელია.

ციტრუსოვან კულტურებში სელექციის კლასიკური მეთოდები (ჰიბრიდიზაცია, ნუცელარული
სელექცია, კლონური სელექცია, ქიმიური მუტაგენეზი) ზრდის შესაძლებლობებს ამოცანების წარმა–
ტებით გადაჭრისათვის.

მეთოდების სწორი შეთანაწყობა მცენარის ბიოლოგიურ თავისებურებებთან იძლევა გარანტიას,
რომ მცენარე წარმატებით ჩავაყენოთ ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში.
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Subtropical plants  methodological  selection- the guarantee  to
regulate  in  them  useful  mixture  consistence for human health

Z.Bukia–Academic doctor of  Agriculture

Key words: Subtropical cultures,  Bioactive compounds,,medicine,Selection.

Abstract
The facts given in this work represent the results of research on subtropical cultures (raw and ready materials )
The ways are found to regulate bioactive mixtures consistence of researching plants . The plant  is introduced as

one of the strongest guaranty of preventing a lot of diseases and successful treatment as it’s less characterized for
medicines produced by raw materials to have side affect.
     It’s natural that during methodological selection it’s possible to achieve results with the knowledge of classical
methods and producing level.
   To achieve the desirable result is depended on selectionist’s qualification level.
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მანდარინის - Citrus Reticulata Bl. კლასიფიკაციის ზოგიერთი
საკითხი

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: მანდარინი, ტაქსონომიური ერთეული, კლასიფიკაცია

რეფერატი

ნაშრომში მოცემულია მანდარინის კლასიფიკაციის ძირითადი საკითხები, რომელიც განხილულია
ზოგადად ნარინჯოვანთა კლასიფიკაციისადმი წაყენებული მოთხოვნების ფონზე-ზუსტად განისაზღვროს და
დადგინდეს ამა თუ იმ ფორმის, ჯიშისა თუ  სახეობის ადგილი შესაბამის ტაქსონომიურ ერთეულში,
დადგინდეს ევოლუციის გზები, ფილოგენეზური კავშირი ნარინჯოვანთა თანამედროვე მცენარეებსა და მათს
წინაპრებს შორის, ზუსტად მიეთითოს ამა თუ იმ ფორმის წარმოშობის კერებზე და ბუნებრივი გავრცელების
არეალზე, დადგინდეს გარკვეული ფორმებისა და ინდივიდების სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა და ადა–
მიანთა მიერ მათი გამოყენების ხასიათი.

მითითებულია კლასიფიკაციის ევოლუციურ საფუძველზე, რომელიც მოითხოვს სისტემაში ერთე–
ულების ისეთ განლაგებას, რომელიც პასუხობს მათი ევოლუციური განვითარების გზებს.

შესავალი და თემის ძირითადი შინაარსი. ნარინჯოვან მცენარეთა კლასიფიკაციის შექმნა დამუ–
შავებაზე მრავალი ბოტანიკოსი და სელექციონერი მუშაობდა და ამ საკითხს მრავალი ნაშრომი
მიეძღვნა. მიუხედავად მრავალი შრომისა, ნარინჯოვან მცენარეთა სრულყოფილი კლასიფიკაცია
მაინც არ არის შექმნილი. მკვლევართა შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობის გამო და იმის
გამო, რომ ნარინჯოვნები  დიდი  პოლიმორფიზმით ხასიათდება (განსაკუთრებით მანდარინი),
ძნელი დასადგენია ცალკეული ფორმის ადგილი შესაფერის ბოტანიკურ, ტაქსონომიურ ერთეულში.

ნარინჯოვანთა სრულყოფილი კლასიფიკაციის შექმნა მეტად რთული საქმეა. სიძნელეები გამო–
წვეულია რიგი გარემოებებით:

1. ციტრუსოვანთა კულტურაში გავრცელებული სახეობების ველური ფორმები დღემდე
ნაპოვნი არაა. არ არსებობს მცენარეთა განვითარების საფეხური, რაც აძნელებს დაბალ საფეხურზე
მდგომ და თანამედროვე ფორმათა შორის ფილოგენეზური კავშირის დადგენას.

2. საუკუნეების მანძილზე ამ კულტურებს ამრავლებდნენ თესლით, რამაც ხელი შეუწყო შეც–
ვლილი ფორმების წარმოქმნას.

3. კვირტის მუტაციური ცვალებადობისა და თესლის პოლიემბრიონიის შედეგად ნარინჯოვან
მცენარეებში ადგილი აქვს ახალი ფორმის წარმოშობას, რომელთათვის ადგილის განსაზღვრა
შესაფერის ტაქსონომიურ ერთეულში მეტად ძნელია.

4. ამ კულტურების ყველა ფორმა ერთმანეთს ადვილად უჯვარდება. შედეგად ხშირია მათი
ბუნებრივი და ხელოვნური ჰიბრიდების წარმოქმნა. ხშირ შემთხვევაში ძნელდება მათი გენეტიკური
ბუნების დადგენა. ეს კი ართულებს ჰიბრიდული ფორმებისათვის ადგილის განსაზღვრას ტაქსო–
ნომიურ ერთეულში.

კანონზომიერებებს, ბუნებრივია, ვერ ასცდა მანდარინიც, რომლის კლასიფიკაციაც ძალზე
რთულია. კლასიფიკაციის ის ვარიანტები, რაც დღეს არსებობს მეტად დიდი მნიშვნელობისაა და
მათ ბადალი არ მოეპოვებათ. სახეობათა რევიზიის  ცნობილი ტალღა მათ ნაკლებად შეეხოთ და
დროის მოთხოვნებს დიდად პასუხობენ.

მანდარინი-Citrus Reticulata Bl ერთ-ერთი ყველაზე პოლიმორფული სახეობაა ციტრუსის გვარში
და ბუნებრივია ამ ფაქტმა წარმოშვა დიდი სიძნელეები მისი კლასიფიკაციისა.

არსებობს მრავალი კლასიფიკაცია ამ კულტურისა: ვ. სვინგლის(Swingle1917,1948),მარკოვიჩის
(1930),ტანაკასი(1931), ა.ი. ლუსის(1948), ვ.პ. ალექსეევის(1955) და სხვა.
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კულტურული მანდარინების ტაქსონომია და პომოლოგია ძალზე ძნელია და არეულია სხვა
სახეობებთან შედარებით. არსებობს ორი საწინააღმდეგო პოზიცია მანდარინთან დაკავშირებით.

იაპონელმა ციტროლოგმა ტ. ტანაკამ შემოგვთავაზა ჯიშების ორი პომოლოგიური ჯგუფი და
აძლევს მათ  ცალკე ბინომალურ სახელწოდებას. მაგალითად, მანდარინ უნშიუს ის აკუთვნებს
სახეობას -Citrus Nobilis Lour; მანდარინებს -პონკანსა და სუნტარას-სახეობას- Citrus    Poonensis; შივა-
მიკანს კი-Citrus    Leiocarpa Tan. და ა.შ.

ყველაზე გავრცელებულია ამერიკელი ცირტოლოგის-ვალტერ სვინგლის კლასიფიცაცია, რომ–
ლის თანახმადაც ყველა მანდარინი ჩართულია ერთ სახეობაში, ორი ნაირსახეობით - Citrus Nobilis
var. Deliciosa Sw. და C. Nobilis var.unsiu Sw.

ზოგიერთი ციტროლოგის აზრით, მანდარინი უნშიუ დამოუკიდებელი სახეობაა, რომელიც
პირველად გამოყო და აღწერა მარკოვიჩმა 1930 წელს.

ნარინჯოვანთა კლასიფიკაციაზე მრავალი ავტორი მუშაობდა. მათ შორის აღსანიშნავია
კ.ლინე(1769), ო.დე-კანდოლი(1824), ა.ენგლერი(1896), ვ.სვინგლი(1911-16), ვ.ვ.მარკოვიჩი–(1921),
ტ. ტანაკა(1927-32), ა.ი. ლუსი(1929-1941),პ.მ. ჟუკოვსკი(1971) და მრავალი სხვა. ყველას თავი–
სებურად ჰქონდა წარმოდეგენილი ნარინჯოვანთა ქვეოჯახის -Aurantioideae და Citrus-ის გვარის
კლასიფიცაცია. ადგილის  მიკუთვნებისათვის  მთავარ კრიტერუიმად  მიიჩნიეს შეუჯვარებლობა,
უნაყოფობა და თაობაში სახეობათა დათიშვა. ზოგჯერ, ეს არგუმენტები ყოველთვის ვერ
განსაზღვრავს მათს ადგილს სისტემატიკაში, რადგან ციტრუსების თვით დამოუკიდებელი გვარები
კარგად უჯვარდება ერთმანეთს და გვაძლევს სრულფასოვან თაობას. ზოგიერთი მათგანი კი არ
ითიშება საერთოდ ან ითიშება სხვადასხვა ხარისხით.

სვინგლმა (Swingle) ყველა მანდარინი გააერთიანა ერთ სახეობაში- Citrus Nobilis Lour, რომლის
საწყის ფორმადაც  ის თვლიდა მანდარინ კინგს, ორი ნაირსახეობით: იტალიური- Citrus Nobilis var.
Deliciosa Sw. და იაპონური- C. Nobilis var.unsiu Sw.

შემდგომ, სვინგლმა გადაამუშავა კლასიფიკაცია, ყველა მანდარინი გააერთიანა ერთ ლინესეულ
სახეობაში, საერთო სახელწოდებით -ბადისებრი მანდარინი- Citrus Reticulata Bl.

იაპონელმა ციტროლოგმა ტ. ტანაკამ, რომელიც სრულიად განსხვავებულად მიუდგა საკითხს,
დაჰყო ისინი ათ სახეობად;1.კინგი- C. Nobilis Lour. 2. იტალიური მანდარინი - Citrus  Deliciosa,
3.მანდარინი უნშიუ -C. UnSiu Marc.,4.ამერიკული ტანჟერინი -Citrus Tangerina Hort,5.იატსუშირო -C.
Iattcushiro, 6.პონკანი - C. Poonensis Hort,7.კინოკუნი -C. Kinikuni hort,8.კოჯი - C. Leiocarpa
Hort,9.შიიკუვაშა -C. Depressa Hagata,10.ტაჩიბანა-C. Tachibana.

შემდგომ, ტანაკა უფრო ანაწევრებს მანდარინებს და გამოყოფს 35 სახეობას, რომელთა შორის ის
20-ს თვლის კარგად შესწავლილად, ხოლო 15 მიაჩნია ნაკლებშესწავლილად.

განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია ვ.პ. ალექსეევის კლასიფიკაცია (1955), რომელშიც მანდარინის
ჯიშები და ფორმები განიხილება სუბტროპიკული რაიონებისათვის სელექციური და სამეურნეო
ღირებულებების მიხედვით. ის, მანდარინებს პომოლოგიური ნიშნების  მიხედვით, აკუთვნებს
შემდეგ ჯგუფებს:1. მანდარინი უნშიუ,2.ტანჟერინები,3.სუხოიკანები (ჩინურ- ხმელთაშუა ზღვის -C.
Suhuiensis Hort ex Tan),4.სუნტარა- პონკანი- C. Poonensis Tan,C. Chisocarpa Lour,5.კეთილშობილი
მანდარინი -ინდოჩინურ-მალაიური,6.წვრილნაყოფა მანდარინები-ჩინურ- იაპონური,7.საეჭვო და
ჰიბრიდული ფორმები.

ვ.ვ. მარკოვიჩის მიერ (1930) მანდარინი დაყოფილ იქნა 5 სახეობად: 1. საკუთრივ მანდარი–ნები,
2.იტალიური მანდარინები, 3.იაპონური მანდარინები, 4. ჩინური მანდარინი-შივა-მიკანი  და 5. სუ–
ნტარა.

ახასიათებს რა მანდარინის ყველა ჯგუფს, ტანაკა მცენარის ზრდის ხასიათის, ნაყოფის ფორმისა
და მისი მომწიფების ვადების მიხედვით, ყოფს მათ 6 ჯგუფად:1. ოვარი უნშიუ,2.იკედა უნშიუ,
3.ზაირაი უნშიუ, 4 .მარუ უნშიუ,5.ჰირა უნშიუ,6. ვასე უნშიუ.

ა.ი. ლუსი მთლიანად იზიარებს ტანაკას აზრს. ვ.პ. ეკიმოვი და ზ.ი. კოროტკოვა მივიდნენ იმ
დასკვნამდე, რომ უნშიუს ყველა ნარგაობა შავი ზღვის სანაპიროზე შედგება 4 სახესხვაბისაგან.
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დასახელებული კლასიფიკაციების გარდა, არსებებს სხვა კლასიფიკაციებიც: ს.ს. ჰიუს(1931),ა.ი.
ლუსის (1947),ჰოდსონის (1961) და მრავალი სხვა ავტორისა.

დღეისათვის ყველაზე მეტად აღიარებულია ამერიკელი ციტროლოგის-ვალტერ სვინგლის კლა–
სიფიკაცია.

დასკვნა. არსებული კლასიფიკაციები, ძალზე ღირებულია და უდიდესი  შენაძენია მსოფლიო ცი–
ტროლოგიაში. რაც მთავარია, მათ გაუძლეს დროის მოთხოვნებს და ნაკლებად შეეხო სახეობათა
რევიზიის ცნობილი ტალღა. მსოფლიო ციტრუსოლოგია დიდადაა დავალებული დასახელებულ
ავტორთა ღვაწლისაგან.
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Tangerine - citrus Reticulata Bl Some moments of classification
Zurab Bukia- Academic doctor of Agriculture

Key words: Tangerine, Taxonomic unit, classification

Abstract

The main moments of Tangerine classification is given in the work that is generally   discussed on the back-
ground on the orange classification demands – to define exactly and state the place of any form, breed and
kind in appropriate taxonomic unit, the ways of evolution are to state, phylogenetic connection between
orange modern plants and their ancestors the exact hub of origin and spread area; should be pointed at, the
importance of public-agricultural individuals and certain forms to be stated and the nature of their usage.

On the bases of evolution it is pointed at that needs such layout of the units in the system that responds to
their ways of developments.
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რბილი ხორბლის ადგილობრივი და სელექციური ჯიშების
მრავალფეროვნებაში მოსავლის ელემენტებისა და ცილის შემცველობის

ცვალებადობა

მირიან ჩოხელი,
თამარ ახალაძე

საკვანძო სიტყვები: ხორბალი, ჯიში, გენოტიპი, ადგილობრივი, სელექციური, ცდა, მახასიათებლები.

რეფერატი

სტატიაში წარმოდგენილია რბილი ხორბლის სელექციური და ადგილობრივი ჯიშების და ფორმების
მოსავლის ელემენტების და მარცვალში ცილის შემცველობის შესწავლის  შედეგები. მინდვრულ ცდაში შევი-
სწავლეთ ხორბლის 50 გენოტიპი, რომლებიც შემდგომ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც
სელექციურ პროგრამებში ასევე სამეურნეო დანიშნულებით.

შესავალი
საქართველოში რბილ ხორბალს  მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მარცვლეულ კულტურებს

შორის. მოსავლიანობა და მარცვლის ხარისხი ჯიშის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათე–
ბლებია სხვა სამეურნეო თუ ბიოლოგიურ მახასიათებლებს შორის.

მოსავლიანობა არის მოსავლის ელემენტების ერთობლიობის შედეგი, როგორიცაა, თავთავში მა–
რცვლების რაოდენობა და წონა, 1000 მარცვლის მასა, თავთავში თავთუნების რაოდენობა, ხოლო
ხარისხს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ისეთი ბიოქიმიური მახასიათებელი როგორიცაა მარცვალში
ცილის შემცველობა. სელექციურ პროგრამებში ახალი გენოტიპების შესაქმნელად სასურველია
გამოყენებული იქნას მრავალფეროვანი და მაქსიმალურად შესწავლილი გენეტიკური მასალა.

ჩვენი მიზანია ხორბლის სხვადასხვა გენოტიპში  აღნიშნული მახასიათებლების მიხედვით გენე–
ტიკური პოლიმორფიზმის დადგენა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ჰიბრიდიზაციისას შეფა–
სდეს მოსალოდნელი გენეტიკური ცვალებადობა სხვადასხვა  კომბინაციებში.

კვლევის ობიექტი და ცდის მეთოდკა
ცდაში შევისწავლეთ ქართული წარმოშობის რბილი ხორბლის სელექციური და ადგილობ–

რივი ჯიშები და ფორმები, სულ 50 გენოტიპი. სელექციური ჯიშებიდან შევისწავლეთ: ვარძია,
დოლის პური 35-4, დულის პური 18-46, ბეზოსტაია-1 და მუხრანი. ადგილობრივი ჯიშებიდან:
წითელი დოლი, კორბოულის დოლი, ადგილობრივი წითელი დოლი, თეთრი იფქლი, შემდეგი
მახასიათებლების მიხედვით: თავთავის სიგრძე, თავთავში თავთუნების რაოდენობა, თავთავში მარ-
ცვლების რაოდენობა, ერთი თავთავის მარცვლის მასა, 1000 მარცვლის მასა. ბიოქიმიური მახასი–
ათებლებიდან  ცილის შემცველობა. ასევე დღეების რაოდენობა დათავთავებამდე და სიმწიფემდე.

ცდა დათესილი გვქონდა სოფ. სართიჭალას ტერიტორიაზე, 2 განმეორებაში, რენდომიზებული
სრული ბლოკის დიზაინით. ვარიაციის კოეფიციენტი (CV) ცვალებადობდა ნორმის ფარგლებში.
უ.ა.ს. (L.S.D) თითოეული მახასიათებლისათვის საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთს შევადაროთ
მიღებული საშუალო მონაცემები. თითოეულ გენოტიპში მოსავლის ელემენტების შესწავლისას, მო-
ნაცემები  მღებული იქნა შემთხვევითი პრინციპით შერჩეული, 20 თავთავიდან. ცილის შემცველობა
შევისწავლეთ DA-7200 ანალიზატორის მეშვეობით. მიღებული მონაცემები სტატისტიკურად
დავამუშავეთ ვარიაციული ანალიზის მეთოდით (ANOVA).

ცხრილში მოცემულია ცალკეული მახასიათებლისათვის საშუალო მაჩვენებლები: დღეების რაო-
დენობა დათავთავებამდე 1-ლი იანვრიდან (1). დღეების რაოდენობა სიმწიფემდე 1-ლი იანვრიდან
(2), მცენარის სიმაღლე, სმ. (3), თავთავის სიგრძე, სმ. (4), თავთავის სიმვრივე (თავთუნების
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რაოდენობა თავთავის 10სმ სიგრძეზე) (5), თავთავში მარცვლების რაოდენობა (6), ერთი თავთავის
მარცლების მასა (7), 1000 მარცვლის მასა (8), მარცვალში ცილის შემცველობა (9).

var.
ადგილობრივი

სახელწოდება 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 aestivum 136.5 184.5 110 11.7 18.4 56.5 2.17 38.5 14.1

2 aestivum * * * * * * * 45.6 16

3 aestivum * * * * * * * 37.8 17.2

4
ferrugineumMan

sf. 144 188 120 12.4 14.5 41.5 1.8 43.45 16.8

5 aestivum 143 182.5 145 11.7 16.3 42.5 2.1 49.2 17.3

6
ferrugineumMan

sf. wiTeli doli 143.5 186.5 145 13 16.6 45 1.95 43.35 17.4

7 aestivum korboulisdoli 136.5 180 140 11.9 17.2 57 1.83 32.1 15.4

8 milturumMansf. 142 186.5 135 11.2 18.8 48 1.7 35.4 17.2

9
pseudoerthrospe

rmum A. Filat. 138 176 115 10.4 15.5 50 2.15 43.05 16.3

10
ferrugineumMan

sf. 142.5 182.5 120 9.7 18.2 30 1.19 39.8 17.3

11 aestivum 137.5 185.5 140 10.4 19.7 39.5 1.75 44.3 16

12
ferrugineumMan

sf. 129.5 185.5 125 12.3 14.5 62 2.78 44.85 14.4

13 aestivum 138 185.5 140 12.7 16.6 39 1.72 44.1 15.9

14
ferrugineumMan

sf.
Aაdgilobrivი
wiTeli doli 143.5 187.5 115 11.8 16.8 39 1.57 35.3 17.4

15 aestivum TeTriifqli 138 184 135 10.9 17.1 49.5 2.1 42.45 16

16
ferrugineumman

sf. 145.5 187 125 13 14.6 46 2.09 45.5 17.8

17 aestivum 146.5 185.5 135 14.2 15.2 52.5 2.07 39.45 15.4

18 aestivum 144.5 181 110 11.1 17.6 39 1.06 27.55 14.4

19 aestivum dolispuri 35-4 140.5 185.5 140 12.5 16.0 43.5 2.01 46.1 16

20
caerulevelutinum
Dorof.et A.Filat 138 182 140 13.4 16.4 47.5 1.93 40.55 14

21 lutescensMansf. bezostaia 1 134.5 179.5 115 9.9 19.7 55 2.29 46.25 15.1

22
ferrugineumman

sf. 140 179 120 10.7 17.4 39 1.28 32.85 17.5

23 aestivum 147 183.5 135 10.6 19.0 43 1.46 33.95 14

24
ferrugineumMan

sf. 147.5 185 130 14.6 16.8 52 2.16 41.3 17.3

25 aestivum wvirimifxiani 148 185.5 120 11.1 17.7 56.5 1.85 32.75 15.5

26
ferrugineumMan

sf. * * * * * * 2.05 42.6 14.8

27
ferrugineumMan

sf. 139 186 120 10 17.6 33.5 1.18 35.25 14.4

28
ferrugineumMan

sf. 138.5 178 115 10.9 16.6 38.5 1.28 33.25 18.9

29
ferrugineumman

sf. 145 185.5 125 12.9 15.2 46 2.07 45 18.1

30
ferrugineumMan

sf. 144.5 192 110 11.2 17.0 56 2.17 38.8 16

31 aestivum 139 185.5 150 12.2 19.7 53 1.93 36.35 16.9

32 aestivum 141.5 179.5 115 10.3 19.0 35 0.95 27.15 14.6

33
barbarossaMans

f. 142 185.5 140 11.1 19.8 52 2.08 40.05 13.9

34 uzbekistanikum 134 182.5 105 10.5 18.1 54.5 2.32 42.6 14

35 aestivum 140 186 125 9.1 16.5 35 1.6 47.1 16.8
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36 aestivum
Aadgilobrivi
dolispuri 143.5 186 140 11.5 16.6 37.5 1.84 49.05 14.8

37
ferrugineumMan

sf. 145.5 183.5 145 13.8 17.1 52 2.17 42.4 14.2

38
ferrugineumMan

sf. 143 183.5 125 11.3 18.2 40.5 1.81 44.75 15.1

39
ferrugineumMan

sf. 145 185.5 130 12.4 16.6 47.5 1.69 35.65 18.9

40 aestivum 140.5 182.5 125 11.7 14.1 43.5 1.82 41.8 16.9

41 lutescensMansf.
lagodexisgrZel

TavTava 146 188.5 120 12.6 15.9 28.5 1.54 54.05 17.4

42 milturumMansf. 146.5 186.5 130 12 19.2 56.5 1.98 38.15 17.9

43 aestivum korboulisdoli 141.5 182.5 120 11.9 17.2 45.5 2.17 47.7 15.7

44
ferrugineumMan

sf. 139 179 125 11.7 20.1 44 1.24 28.2 16.8

45
ferrugineumMan

sf. varZia 133.5 178 95 7.4 24.3 49.5 2.14 43.4 14.4

46 aestivum 140.5 181 150 11.6 18.6 53 1.64 31.45 15

47 aestivum dolispuri 18-46 144 187.5 145 12.5 16.9 35 1.66 47.4 16.5

48 lutescensMansf. 146 186.5 140 10.7 18.3 35 1.53 43.7 16.4

49 138 183.5 135 12.2 16.8 42.5 2.02 47.56 13.7

50 aestivum muxrani 135 185 105 10.7 18.8 48.5 2.52 52 14

max 148 192 150 14.6 14.1 28.5 2.78 54.05 18.9

min 129.5 176 95 7.4 24.3 62 0.9 27.1 13.7

უ.ა.ს (L.S.D.) 2.6 2.3 7.4 1.4 2.4 4.7 0.2 4.9 1.2
ვ.კ (CV%) 4.9 4.6 2.9 2.8 6.8 6.2 4.9 5.9 3.6

შედეგები
ვარიაციულმა ანალიზმა აჩვენა  მნიშვნელოვანი განსხვავებები ზოგიერთ გენოტიპს შორის. დღე–

თა რაოდენობა 1 იანვრიდან დათავთავებამდე იცვლებოდა 129დან 148 დღემდე. ხოლო სრულ სიმ–
წიფემდე 176დან 192 დღემდე. ყველაზე მაღალი ფორმა აღწევდა 150 სმ-ს. ხოლო ყველაზე დაბალი
95სმ.-ს. თავთავში თავთუნების რაოდენობა 16-დან 25-მდეა. ხოლო თავთავის სიგრძე 7-დან 15სმ-
მდე. თავთავში მარცვლების რაოდენობა მერყეობდა საკმაოდ დიდ ფარგლებში 28-დან 62-მდე. ერთი
თავთავის მარცვლის მაქსიმალური მასა იყო 0,45გრ. ხოლო მინიმალური 2,78 გრ. 1000 მარცვლის
მასა იცვლებოდა საკმაოდ დიდ ფარგლებში, 27-დან 54გ-მდე. რაც განპირობებული იყო სელექციური
და ადგილობრივი ჯიშებისა და ფორმების ერთად შესწავლით. პროტეინის შემცველობა ადგი–
ლობრივ ჯიშებში ჭარბობს სელექციურ ჯიშებთან შედარებით. ეს მონაცემები მერყეობს 13,7%-დან
18,9%-მდე.
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Genetic variation of several bread wheat (Triticum aestivum L.) local and bred
variety genotypes based on some yield components and protein content

Mirian Chokheli,
Tamar Akhaladze

Key words: Wheat, variety, genotype, local, trial, breeding, characteristics.

Abstract

Bread wheat is one of the most important crops in Georgia. High yield and grain quality such as protein content
are the most important targets in wheat breeding.  The genetic diversity of 50 bred and local common wheat
(Triticum aestivum L.) genotypes was evaluated by 9 agronomical and biochemical traits: number of days to
heading and maturity (1) (2), plant height (3),  spike length (4), number of spikelet per spike (5), kernel number
per spike (6), kernel weight per spike (7), thousand kernel weight (8), protein content (9).  Field trial was carried
out in the experimental field at Sarthichala station.  Studied genotypes could be important genetic resources for
including them in breeding programs also they could be used for high quality bread production.
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Viticulture

Mnaklebad gavrcelebuli vazis aborigenuli jiSebis

agroklimaturi moTxovnebi

Tamar vaxtangaZe-soflis meurneobis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: vazis jiSi, fenologiuri fazebi, temperaturaTa jami, vertika-
luri zonaloba.

referati

   naSromSi ganxilulia dasavleT saqarTveloSi naklebad gavrcelebuli vazis jiSebis
temperaturaTa jamisadmi moTxovnileba. mocemulia dasavleT saqarTvelos agroklimaturi
daxasiaTeba da jiSebis mixedviT sxvadasxva mimarTulebis produqciis sawarmoo zonebis sima-
RliTi sazRvrebi.

vazis, ise rogorc sxva danarCeni mcenareebis gavrcelebas gansazRvravs ekologi-
uri faqtorebi. saqarTvelo mdidaria bunebrivi mravalferovnebiT da gamorCeulia va-
zis adgilobrivi jiSebis mravalricxovnobiT. Tanamedrove klasifikaciiT (a.negru-
lis mixedvi) saqarTveloSi (kolxeTisa da kaxeTis dablobi zonebi) da Savi zRvis
sanapiro qveynebSi Camoyalibebuli jiSebi  gaerTianebulia Savi zRvis auzis ekolo-
giur-geografiul jgufSi. Ees jiSebi sameurneo xasiaTiT umetesad saRvine  daniSnu-
lebisaa. saqarTvelos vazis aborigenuli jiSebidan aq Sedis cicqa, colikouri, ala-

dasturi, mtevandidi da sxva. იstoriuli wyaroebidan gamomdinare dasavleT saqarTve-
los notio subtropikul klimatur pirobebSi Camoyalibebuli jiSebidan saukeTeso
xarisixxis Rvinoebi iwarmoeba. amJamad, jiSebis umravlesoba umniSvnelo raodenobi-
Taa SemorCenili. Ees garemoeba, sxvadasxva mizeziT aris gamowveuli.

Cveni mizania dasavleT saqarTvelos notio klimatur pirobebSi warmoqmnili zogi-
erTi aborigenuli vazis jiSebis ZiriTadi fenologiuri  fazebis mravalwliuri va-
debis, maTTvis Sesabamisi temperaturuli maCveneblebisa da aqtiuri siTbos jamisadmi
moTxovnilebis dadgena.

cnobilia, rom mTebSi, simaRlis matebiT, mcenareTa zrda-ganviTarebis fazebis da-
dgoma TandaTan Cqardeba. Ees procesi dakavSirebulia mzis pirdapiri radiaciiT mce-
nareTa moqmedi zedapiris metad gadaxurebaze, moRrulublobasa da atmosferoSi
arsebuli aerozolebis saerTo Semcvelobis, simaRlis mixedviT cvlilebebis Sedegad
mzis pirdapiri radiaciis TandaTan zrdaze. EamasTan, am fazebis mixedviT tempera-
turaTa absoluturi mniSvneloba da aqtiur temperaturaTa jami, adgilis simaRlis
zrdasTan erTad, mcirdeba. es sakiTxi pirvelad Seiswavles akad. T.daviTaiam da i. me-
lnikma.
   Cven ganxiluli gvaqvs dasavleT saqarTvelos notio klimatur pirobebSi  warmo-
qmnili zogierTi adgilobrivi jiSi,  mxareebis mixedviT zonaluri gaadgilebis
mizniT, maTematikurad gaangariSebuli iqna zRvis donidan simaRlis mixedviT tempe-

raturaTa jamis cvlilebebis kanonzomiereba da siTbos jamis (Et>10 0E) teritoriuli
ganawileba. amis safuZvelze gamovlenilia jiSebis gasavrceleblad xelsayreli sima-
RliTi sazRvrebi. monacemebidan Cans, rom warmodgenili saRvine vazis jiSebis
umravlesoba Zalze sagviano simwifis periodisaa. simwifis periodi ZiriTadad oqto-
mbrSi dgeba. Mmcenaris morfologiuri niSan-Tvisebebi SeiZleba ar Seicvalos sima-
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Rlis cvlelebebis mixedviT, magram misi mosavlianoba, Saqar-mJavianoba, gemuri Tvi-
sebebi mniSvnelovan cvlilebebs ganicdis. magaliTad, Cxaveri sufris xarisxovan Rvi-
nos iZleva 200-250 metrze, xolo 300-350 metrze miRebuli produqciidan SeiZleba
cqriala (Sampaniuri) Rvino vawarmooT. qvemoT ganvixiloT zogierTi maTgani.
M mtevandidi wiTelyurZniani saRvine vazis jiSia.  sinonimi akido. warmoSoba guri-
idan. Mmavnebel-daavadebis gavrcelebamde mtevandids guria-aWaraSi didi farTobebi
ekava. Mmtevani saSualo zomis, muqi lurj-Sav ferSia. Mmasa saSualod Seadgens 110-230
grams. yurZeni SeTvalebas agvistos mesame dekadaSi (25.VIII), aqtiur temperaturaTa
jamis 2600 0-mde dagrovebidan iwyebs. sruli simwife oqtombris meore naxevarSi (20.X),
37500 aqtiur temperaturaTa jamis dagrovebisas xdeba. 20-22% Saqrianobis tkbilisagan
sakmaod maRali gemuri Tvisebebis Rvinoebi mzaddeba. gamoiyeneba sasufre yurZnadac.
jiSi perspeqtiulia guria-aWaris notio klimaturi pirobebisTvisac, 370-320m simaRlis
sazRvrebSi. Dsagviano simwifis periodis jiSia.

sakmevela. sinonimi sakmiela. warmoSoba guria. TeTryurZniani saRvine vazis jiSia.
Zlier avaddeba sokovani daavadebebiT. guriis TeTryurZniani jiSebidan sayuradRebo
jiSia. mtevani saSualo zomis, cilindrul-konsuri formisaa. saSualo masa Seadgens
126.0 grams. marcvali Ria mwvanea, Mmzis mxridan mowiTalo qarvisferi. SeTvalebas
iwyebs agvistos Sua ricxvebidan 15.VIII-dan, aqtiur temperaturaTa jamis 2450 0-mde
dagrovebidan iwyebs. sruli simwife iwyeba oqombrSi. (1-X)-3450 0 aqtiur temperaturaTa
jamis dagrovebisas. yurZnis wvenis Saqrianoba 19,3 %-ia. Mmisgan xarisxovani adgilo-
brivi moxmarebis sufris Rvino iwarmoeba. Pperspeqtiulia guria-aWaraSi 590—640m sima-
Rleze. sagviano simwifis periodis vazis jiSia.
B badagi. sinonimi ucnobia. vardisferyurZniani vazis jiSia. warmoSoba guriidan. so-
kovani daavadebis mimarT, gansakuTrebiT Wraqis mimarT naklebgamZlea.
M mtevani saSualo zomisaa. cilindruli an cilindrul-konusuri. mtevnis masa Sea-
dgens 190-200 grams. yurZeni SeTvalebas iwyebs agvistos bolos (30.XIII). aqtiur
temperaturaTa jamis 2800 0 –mde dagrovebisas. sruli simwife oqtombris bolos (30.X)
dgeba, roca aqtiur temperaturaTa jami 3900 0-ia. yurZnis wvenis Saqrianoba 20.5-24 %-
mdea. Mmisgan sakmaod xarisxiani Rvino dgeba.  jiSi perspeqtiulia dasavleT saqarTve-
los notio klimatur pirobebSi gasavrceleblad 240-400m simaRlis sazRvrebSi. sagvi-
ano simwifis periodis vazis jiSia.

sxilaTubani. sinonimebi:^sxilTaubani, rcxilTubani. rcxilaTobani. warmoSoba gu-
ria.  sokovan daavadebaTa mimarT naklebad gamZlea. gansakuTrebiT ziandeba nacriT.
Mmtevani saSualo an saSualoze mcire zomisaa. cilindruli an cilindrul-konusuri
formis. mtevnis saSualo masa 60.0-150 gramia. marcvali muqi lurji feris. yurZnis
wvenis Saqrianoba 19-20 %-ia. yurZnis SeTvaleba agvistos bolos (25.VIII), aqtiur
temperaturaTa jamis 2600 0-mde dagrovebisas iwyeba. sruli simwife, oqtombris Sua
ricxvebSi (15.X)-Si 3650 0-xdeba. Mmisi gavrceleba guria–aWraSi 390-480m simaRlis sa-
zRvrebSi SeiZleba. sameurneo mimarTulebiT saRvine jiSia, misgan xarisxovani sufris
wiTeli Rvino iwarmoeba. sagviano simwifis periodis vazis jiSia.
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   xarisxovani sufris RvinisaTvis gankuTvnili jiSebis gavrcelebis simaRlis zeda
zRvari (m) dasavleT saqarTveloSi

Agroclimatic features of the limited spread aboriginal varieties
of grapevine

Tamar Vakhtangadze-Academic Doctor of Agriculture

Key Words: Phenological phases, varieties, vertical zones.

Abstract

    The correlation between temperature parametres and main phenological phases for native varieties of
grapevine, based on studding of their agronomic and technological characteristics, are given in this article.The
temperature requirerments of for each variety are determined, that provides basics for identification their proper
vertical   cultivation zones in west Georgia.
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ველური ვაზის Vitis vinifera ssp sylvestris Gmel. (Beck.) ამპელოგრაფიული და
ფენოლოგიური ფაზების მსველობის შესწავლა ჯიღაურას ექსპერიმენტულ

ბაზაზე

შენგელი კიკილაშვილი-აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი, კავკასიის საერთაშორისო უნი-
ვერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის სპეციალისტი,
ლევან უჯმაჯურიძე-სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სა-
მეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი,
ლონდა მამასახლისაშვილი-სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი, სოფლის მეურნობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი სამსახურის მთავარი სპეცია–
ლისტი,
შალვა კენჭიაშვილი-სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მევენახეობა-მეღვი–
ნეობის კვლევითი სამსახურის აგრონომი.
დავით მაღრაძე-სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი.

რეფერატი
საქართველო ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც გააჩნია 8000 წლიანი კულტურა

მევენახეობა-მეღვინეობაში, ჯიშური მრავალფეროვნეება და ველური ვაზის გავრცელება ქვეყნის მთელს
ტერიტორიაზე. სტატიაში განხილულია საქართველოს ველური ვაზის Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel.
საკოლექციო შესწავლის შედეგები, რომელიც განხორციელდა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი
ცენტრის ჯიღაურას საკოლექციო ბაზაზე და კავკასიის საერთაშორისო უნივერიტეტის მევენახეობა-მეღვი–
ნეობის ფაკულტეტზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით.
მასში წარმოდგენილია 28 ველური ვაზის ფორმის და 2 საკონტროლო ჯიშის (საფერავი და კაბერნე
სოვინიონი) შესწავლის შედეგები, რომელიც შესრულდა საერთაშორისო მეთოდიკების გამოყენებით - კერძოდ:
ველური ვაზის 28 ფორმის ამპელოგრაფიული დახასიათება „ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ინსტიტუტის“
(OIV) მეთოდიკის შესაბამისად და განვითარების ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობის აღრიცხვა.

საკვანძო სიტყვები: ველური ვაზი, ამპელოგრაფია, ფენოლოგია.

შესავალი: საქართველოს ველური ვაზი Vitis vinifera ssp sylvestris Gmel. წარმოადგენს კულტი–
ვირებული ვაზის Vitis vinivera L. sativa DC.-ს წინაპარს, ევრო-აზიური ველური ვაზის პოპულაციის
შემადგენელ ნაწილს და აქვს მნიშვნელოვანი დატვირთვა: ა) როგორც ვაზის დომესტიკაციის საწყისს
სამხრეთ კავკასიაში 8000 წლის წინ და შესაძლო გასაღებს ამ დომესტიკაცისს პროცესების ასახსნე–
ლად; ბ) როგორც დაცვის ობიექტს, შეტანილს საქართველოს წითელ წიგნში; გ) როგორც საინტერესო
მცენარეს კლიმატის გლობალური ცვლილებებისა და მავნებელ-დაავადებათა გამძლეობის მქონე
გენების/ნიშნების ძიების მიმართულებით-ანუ სავარაუდო სასელექციო-საწყის მასალას; დ) როგორც
მსოფლიო მევენახეთა მზარდი ინტერესის ქვეშ მყოფ მცენარეს ამჟამად.

საქართველოში ველური ვაზის არსებობისა და გავრცელების შესახებ ინფორმაცია მე-17
საუკუნიდან არსებობს: ჟან შარდენი (მე-17 საუკუნე), ჟ.პ. დე ტურნეფორი (მე-18 საუკუნე), იაკობ
რაინგესი (1770-1780), სულხან-საბა (1685-1716), ვახუშტი ბატონიშვილი (მე-18 საუკუნე) და სხვები
მოიხსენიებენ ამ მცენარეს გაოცებულები იყვნენ რა ჩვენი ქვეყნის ტყეებში ხეებზე ასული ვაზებით,
რომელსაც მოსახლეობა მოიხმარდა. ნ. ვავილოვი (Вавилов, 1931) ველურ ვაზს თვლის კულტურული
ვაზის წინაპრად და მისი წარმოშობის არეალად სამხრეთ კავკასიას მიიჩნევს საქართველოს ჩათ–
ვლით და ის ამის ერთ-ერთ დადასტურებად იყენებს ველური ვაზის - Vitis vinifera ssp sylvestris Gmel.
გავრცელებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
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ველური და ველურად მოზარდი ვაზის შესწავლა საქართველოში სამეცნიერო-კვლევითი
მუშაობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა მე-19 საუკუნიდან. მე-20 საუკუნეში მნიშვნელოვან
კვლევებს აწარმოებენ ბოტანიკოსები და მევენახეები: ცნობილმა ქართველმა მეცნიერებმა მაქსიმე და
რევაზ რამიშვილებმა ექსპედიციების შედეგად მნიშვნელოვანი გენოფონდი შეკრიბეს-400 დასახე–
ლების ნიმუში.

ველური ვაზის შესწავლის ახალი ეტაპი დაიწყო მებაღეობის, მევანახეობისა და მეღვინეობის
ს/კ ინსტიტუტში, 2003 წლიდან. ექპედიციური გზებით საქართველოს ტერიტორიზე მოძიებული
მცენარეები გამრავლდა და ასზე მეტი ფორმა 2014, 2016 და 2017 წლებში გაშენდა სოფლის მეუ–
რნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას კოლექციაში, რომელთაგან ზოგმა ნიმუშმა
2016 წელს უკვე მოგვცა პირველი მოსავალი, რაც საშუალება იძლევა განხორციელდეს მათი შესწა–
ვლა და აღწერა მევენახეობაში გამოყენებული კვლევის თანამედროვე მეთოდებით, მათგან უკეთესი
ფორმების გამოვლენა მომავალი სელექციური პროგრამებისათვის და ამ მცენარის დაცვის სტრატე–
გიის ჩამოყალიბება, რაც მეტად აქტუალურია მისი დაცვისათვის.

წინამდებარე სტატიის მიზანია წარმოადგინოს იმ კვლევის შედეგები, რომლებიც განხორცი–
ელდა ჯიღაურას საკოლექციო ნაკვეთში არსებულ მცენარეებზე 2017– 2018 წლებში ამპელოგრაფიისა
და ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობის შესწავლის მიმართულებით.

მასალები და მეთოდები
მცენარეული მასალა. ცდაში ჩართული იყო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
ჯიღაურას ბაზაზე არსებული ველური ვაზის 28 ნიმუში (ცხრილი 1), რომლებიც მოძიებული იქნა
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. თითოეული ნიმუში წარმოდგენილია 5 მცენარის ოდენო–
ბით. შესასწავლად შერჩეულ მცენარეებს შორის 14 იყო მდედრობითი ფორმა და 14 - მამრობითი.

ცხრილი 1. კვლევაში ჩართული ველური ვაზის ფორმები

საკოლექციო
ნომერი

ფორმის დასახელება წარმოშობის
რაიონი

რეგიონი

3-(5-6) ასურეთი 01 თეთრიწყარო ქვემო ქართლი
1-(33-34) ბაგიჭალა 04/05 დუშეთი მცხეთა - მთიანეთი
2-(4) ბაგიჭალა 12 დუშეთი მცხეთა - მთიანეთი
2-(2) დელისი 06 თბილისი შიდა ქართლი
4- (34-35) ენაგეთი 01 თეთრიწყარო ქვემო ქართლი
5- (13-14) თედოწმინდა 03 გორი შიდა ქართლი
3-(30-32) თედოწმინდა 04 გორი შიდა ქართლი
4-(13-17) თედოწმინდა 22 გორი შიდა ქართლი
4-(1-3) თედოწმინდა 23 გორი შიდა ქართლი
3-(11-15) თედოწმინდა 25 გორი შიდა ქართლი
2-(37) თუშის ტბა 01 საგარეჯო კახეთი
2-(14) ლაგოდეხი (მე-60 კმ) 03 ლაგოდეხი კახეთი
2-(8-9) მენესო 01 დუშეთი დუშეთი
2-(30-34) ნახიდური 02 ბოლნისი ქვემო ქართლი
2-(-25-26) ნაახიდური 11 ბოლნისი ქვემო ქართლი
2-(16-19) ნახიდური 15 ბოლნისი ქვემო ქართლი
1-(20-24) ნინოწმინდა 01 საგარეჯო კახეთი
1-(16-19) ნინოწმინდა 02 საგარეჯო კახეთი
1-(28-32) ნინოწმინდა 06+07 საგარეჯო კახეთი
1-(10-13) ნინოწმინდა 11 საგარეჯო კახეთი
1-(1-5) ნინოწმინდა 15 საგარეჯო კახეთი
2-(10) სამების სერი 08 ყვარელი კახეთი
5- (31-34) სართიჭალა (ფერმა) 07 საგარეჯო კახეთი
4- (31-33) სკრა 01 გორი შიდა ქართლი
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5- (18) შირიხევი 02 დუშეთი დუშეთი
5- (19-20) შირიხევი 03 დუშეთი მცხეთა - მთიანეთი
5- (7-11) ჩაჩხრიალა 01 ახმეტა კახეთი
5- (53) ჩქუმი 04 ცაგერი ლეჩხუმი

აგროტექნიკა. კოლექციაში მცენარეთა კვების არე არის 2.3 x 0.75 მ. ვაზი გაფორმებულია შპალერზე.
სხვლის სისტემად გამოყენებულია ქართული ორმხრივი ფორმა (ორმაგი გუიო), ორი სანაყოფე რქის
დატოვებით (სამამულე ნეკების გარეშე) 18-20 კვირტის ოდენობით, ძირზე. ნიადაგის მოვლისათვის
გამოყენებულია რიგთაშორის ბუნებრივი დაკორდებითი სისტემა, ბალახი კრეჭის შემდგომ რჩებო–
და ვენახში ნიადაგის ორგანული მასით გამდიდრების მიზნით. ფიტოტექნიკური ღონისძიებები
ტარდებოდა იმ სისტემით, რომელიც უზრუნველყობდა ყურძნის გარანტირებული მოსავლის მიღე–
ბას. მოსავლის აღება ხორციელდებოდა ყურძნის სრული სიმწიფის ფაზაში.
კვლევის მეთოდები. ამპელოგრაფიული აღწერა განხორციელდა „ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო
ორგანიზაცია“(OIV) დესკრიპტორების (OIV, 2009) საშუალებით-გამოყენებული იქნა  48
დესკრიპტორი, რეკომენდირებული ევროპული COST FA1003 პროექტის (East-West Collaboration for
Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding”, 2010-2014) მიერ,
როგორც საბაზისო ნაკრები ჯიშების შესწავლისათვის. მათი საშუალებით შესრულებული იქნა
ვაზის ძირითადი ორგანოების - ახალგაზრდა ყლორტი, ახალგაზრდა და ზრდასრული ფოთოლი,
ყვავილი, მტევანი, მარცვალი, ყურძნის წვენი/ტკბილი და ვაზის სამეურნეო მაჩვენებლები - აღწერა.

ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობის აღწერა განხორციელდა BBCH შკალის (Lorez et al. 1994)
გამოყენებით. დაკვირვება მოიცავდა კვირტის დაბერვის და გაშლის, ფოთლის განვითარების, ყვავი–
ლობის, სიმწიფის და ფოთოლცვენის ფაზებს. ფენოლოგიურ ფაზების შესწავლა მიმდინარეობდა
2017-2018 წლებში. დაკვირვება დავიწყეთ კვირტის დაბერვის პერიოდიდან (31 მარტი) და
დასრულდა ფოთოლცვენის პერიოდის ბოლოს (16 ნოემბერი) რომელიც 7 დღიანი ინტერვალით
მიმდინარეობდა.

შედეგები და განზოგადება
ამპელოგრაფიული დახასიათება

შესწავლილი ფორმების ამპელოგრაფიული მახასიათებლებიდან ყურადღებას გავამახვილებთ
შემდეგ მნიშვნელოვან პოლიმორფულ ნიშნებზე (ნახ. 1):
OIV001 – ზრდის კონუსის გახსნილობა. საკვლევმა ველური ვაზის ყველა ნიმუშმა აჩვენა ზრდის
კონუსის გახსნილი ფორმა. მსგავსი ნიშანი დაფიქსირდა საკონტროლო ჯიშების: საფერავის და
კაბერნე სოვინიონის შემთხვევაშიც. ეს ნიშანი დამახასითებელია ევროაზიური ვაზის Vitis vinifera -
სათვის - მათ შორის ველური ვაზის Vitis vinifera ssp. sylvestris - სათვის და განსხვავდება Vitis გვარის
სხვა სახეობებისაგან. ის რომ, ჩვენ მიერ შესწავლილ ყველა ნიმუშს ჰქონდა გახსნილი ფორმის
ზრდის კონუსი, ადასტურებს მათ კუთვნილებას Vitis vinifera -სათვის და Vitis vinifera ssp. sylvestris -
სათვის.
OIV016 - თანამიმდევრული პწკალების რაოდენობა. დესკრიპტორი მნიშვნელოვანი Vitis vinifera ssp.
sativa და Vitis vinifera ssp. sylvestis შემთხვევაში, რადგან ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია Vitis-ის
სხვა გვარებისგან და მათ გააჩნია ორი ან ნაკლები თანმიმდებრული პწკალი: მსგავსი თანმი–
მდევრობა ჰქონდათ საკვლე ფორმებსა და საკონტროლო ჯიშებს.
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ნახ. 1. ველური ვაზის ამპელოგრაფიული პარამეტრები

OIV151- რეპორდუქტიული ორგანო OIV076-ზრდასრული ფოთოლი: კბილების
ფორმა

OIV067 - ფოთლის ფირფიტის ფორმა OIV087- სწორმდგომი (ქეჩისებური) ბუსუსების
სიხშირე მთავარ ძარღვზე.

OIV208 - მტევანის ფორმა OIV204 - მტევანის სიკუმსე

OIV051- ახალგაზრდა ფოთლის ზედა მხრის შეფერილობა. ახალგაზრდა ფოთოლის ზედა მხარის
შეფერილობა აღმოჩნდა ცვალებადი და ვხვდებით მწვანე, ბრინჯაოსფერ და სპილენძისფერ- მოწი–
თალო ფოთლებს - ყვითელი შეფერილობა არ დაფიქსირებულა.
OIV067 - ზრდასრული ფოთლის ფირფიტის ფორმა. ზრდასრული ფოთლი შევისწავლეთ OIV-ის 15
დესკრიპტორის მიხედვით. კვლევაში ჩართულ ფორმებს ახასიათებს ფოთლის ფორმათა მრავა–
ლფეროვნება და გამოვლინდა ხუთკუთხედი, გულის ფორმის, მრგვალი და თირკმლის ფორმის
ფოთლები, არ გამოვლენილა სოლისებური ფორმა. მაშინ როცა, საფერავს გააჩნია სოლისებური ფო–
თლის ფორმა, ხოლო კაბერნე სოვინიონს მრგვალი ფორმის ფოთლის ფირფიტა.
OIV076-კბილის ფორმა. შესწავლის შედეგად გამოვლინდა 11 ფორმა, რომლის ფოთლის კბილებსაც
ორივე გვერდი სწორი ჰქონდა, 15 მათგანის კბილების ორივე გვერდი ამოზნექილი იყო, სამების
სერი 08-ზე კი დაფიქსირდა კბილები, რომლებიც საშუალო იყო - ორივე გვერდი სწორი და ორივე
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გვერდი ამოზნექილს შორის მერყეობდა (ნახ. 12); ნინოწმინდა 15-ის ფოთლის კბილების გვერდები
ცალი მხრიდან ამოზნექილი, ხოლო მეორე მხრიდან ჩაზნექილი აღმოჩნდა. ეს ფორმა ყურადღებას
იქცევს თავისი გამონაკლისებიდან გამომდინარე.
OIV087- სწორმდგომი (აბლაბუდისებური) ბუსუსების სიხშირე მთავარ ძარღვზე, ფოთლის ქვედა
მხარეს. ველური ვაზის შემთხვევაში ძირითადად შეუბუსავი იყო ან ახასიათებდა სუსტი შებუსვა.
OIV151 - ყვავილის სქესი. შესასწავლილ მცენარეებს შორის 14 იყო მდედრობითი ფორმა გადახრილი
მტვრიანები და განვითარებული გენეციუმი) და 14-მამრობითი (სრულად განვითარებული მტვრია–
ნები და არ არის გენეციუმი).
OIV208-მტევნის ფორმა. განეკუთვნება თვალსაჩინოებისთვის ყველაზე ადვილად აღსაქმელ მონა–
ცემს, რომელიც დესკრიპტორის მიხედვით ჯგუფდება ცილინდრულ, კონუსურ და ძაბრისებულ
ფორმებად. ველური ვაზის შესწავლის დროს ძირითად შემთხვევაში გამოვლინდა ცილინდრული
ფორმის მტევნები (84%), იშვიათად კი - კონუსური (8%) და ძაბრისებური ფორმები (8%).
OIV204-მტევანის სიკუმსე. ველური ვაზი არ გამოირჩევა მტევნის სიკუმსით და მისთვის და–
მახასითებელია თხელი, მეჩხერი მტევანი. ჩვენს კვლევაში ჩართულ ფორმების შემთხვევაში თხელი
მტევნები ჰქონდა 10 მათგანს - მსგავსად საფერავისა. ძალიან თხელი მტევანი აღმოაჩნდა 2 ფორმას,
ისეთივე როგორიც აქვს სხვა  ვაზის ქართულ ჯიშებს (მაგალითად, კამურ თეთრს). ნინოწმინდა 01-
შემთხვევაში კი დაფიქსირდა საშუალო სიკუმსის მქონე მტევანი. არცერთ ფორმას არ ჰქონდა კუმსი
და ძალიან კუმსი მტევნები, რასაც არცთუ იშვითად ვხვდებით ვაზის კულტივირებულ ჯიშებში
(მაგ. ალიგოტე და სხვა) (მაღრაძე და სხვ. 2017).
ფენოლური ფაზების მსვლელობა

ჯიღაურას საკოლექციო ბაზაზე არსებულ ფორმების ფენოლოგიური მახასიათებლების შესწა–
ვლისას აღმოჩნდა, რომ მათი კვირტის გაშლის ფაზა შედარებით ადრე იწყება, ვიდრე კულტი–
ვირებული ვაზის ჯიშების შემთხვევაში. ისინი ვეგეტაციას იწყებენ მარტის ბოლოს-აპრილის დასა–
წყისში, მაშინ როცა საკონტროლო ჯიშებზე აპრილის შუა პერიოდში დაფიქსირდა კვირტის გაშლა
თუმცა ქართულ ვაზის ჯიშებში ვხვდებით სავეგეტაციო პერიოდის გვიან დაწყებასაც მაგ:
შავთხილა, ძაღლიარჭამა (მაღრაძე და სხვ. 2017).

ყვავილობის პერიოდი ვაზისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია მისი ვეგეტაციის
მანძილზე და ეს უფრო საყურადღებოა ველურ ვაზთან მიმართებაში მისი ორსახლოვანი ბუნებიდან
გამომდინარე. საინტერესო იყო, თუ რამდენად ემთხვევა ეს პერიოდი არა მარტო უშუალოდ ველუ–
რსა და კულტურულ ვაზის შემთხვევაში, არამედ ჰქონდა თუ არა კვეთა სხვადასხვა რაიონში
მოძიებულ ველური ვაზის ფორმებს. დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ ყვავილობა ველური ვაზის ფორმე–
ბმა 5 ივნისიდან დაიწყეს და 16 ივნისს დაასრულეს (ნახ. 2). ეს პერიოდი მოცავს როგორც მდე–
დრობითი, ასევე მამრობით ფორმების ყვავილობას. საკონტროლო ჯიშებში ყვავილობამ 9 ივნი–
სიდან 22 ივნისამდე გასტანა. ანუ ველური ვაზის და კულტივირებული ჯიშების ყვავილობის
პერიოდი ერთმანეთს ემთხვევა, რაც ხდება მიზეზი მათი გადამტვერვის.

საკვლევმა ფორმებმა შეთვალება დაიწყეს 10 აგვისტოდან და სიმწიფეს 19 სექტემბრისთვის
მიაღწიეს. საფერავმა შეთვალება დაიწყო 17 აგვისტოდან და 23 სექტემბრისთვის მიაღწია სიმწიფეს.
კაბერნე სოვინიონის შემთხვევაში შეთვალების დასაწყისად განისაზღვრა 10 აგვისტო და სიმწიფედ
კი-18 სექტემბერი. მიხედავად ველური ვაზის ადრეული შეთვალებისა, მათი სიმწიფის ფაზის
გადაკვეთა საკონტროლო ჯიშებთან შესამჩნევია.

სავეგეტაციო პერიოდზე დაკვირვება დასრულდა ფოთოლცვენის დამთავრებასთან ერთად,
რომელიც ველური ვაზის ფორმებისათვის 10-16 ნოემბერი აღმოჩნდა. ამავე პერიოდში დაასრულა
ფოთოლცვენა კაბერნე სოვინიონმა და საფერავმაც.
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ნახ. 2. ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობის შკალა იულიუსის კალენდრის ბაზაზე

ველური ვაზის 28 ფორმისთვის შეიქმნა ილუსტრირებული ამპელოგრაფიული კატალოგი.
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შ. კიკილაშვილის მიერ მოამზებული  და დაცული იქნა სამაგი–
სტრო ნაშრომი.

განზოგადებები და დასკვნები
საქართველოს ველური ვაზის Vitis vinifere sylvestris ფორმების ამპელოგრაფიული შესწავლის შე–

დეგად შეგვიძლია დავასკვნათ:
 ველურ ვაზისთვის ფოთოლი ძირითადად სამ ან ხუთნაკვთიანია და საკმაოდ მრავალფეროვანი

ფორმის გვხვდება. მნიშვნელოვანია, რომ ძირითად შემთხვევაში არ ვლინდება მთავარი ძარ–
ღვის ანტოციანური შეფერვა ფოთლის ზედა მხარეს, და თუ გამოვლინდა-ყუნწის არეში და
იშვიათად პირველ განტოტვამდე.

 საინტერესო ფაქტია ველურ ვაზში რეპროდუქტიული ორგანო, რომელიც მდედრობითი ან მამ–
რობითი ფორმისაა. მამრობითი ყვავილედის ყვავილობა ძალზე ინტენსიურია, რაც
გაპირობებულია მისი დამტვერვის ფუნქციიდან გამოდინარე.

 შესწავლილი მცენარეებისთვის დამახასიათებელია მოკლე, მეჩხერი, მცირე წონის მტევნები და
მარცვლები. მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ვაზის კულტივირება–ვენახში კომპლექსური
აგროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება, რწყვა და სხვა, ფორმებს არ დაუკარგავს ეს
მახასიათებლები, რაც მიგვითითებს მათ გენეტიკურ გაპირობებულობაზე და გვაფიქრებინებს
ველური ვაზის გაკულტურების პროცესის რთულ და შრომატევად გზაზე.

ფენოლოგიური ფაზებიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ:
 Vitis sylvesris კულტურულ ვაზთან შედარებით სავეგეტაციო პერიოდს ადრე იწყებს მიუ–

ხედავად ერთნაირი ნიადაგისა და კლიმატური პირობებისა.



49

 ველური და კულტურული ვაზის ყვავილობის პერიოდი ერთმანეთს კვეთს. ამიტომ,
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია ადგილი ჰქონოდა კუტურული ვაზის ჯიშების
ველურით გადამტვერვას ბუნებრივად დასტურდება ექპერიმენტულად.

 კულტურულ ვაზის ჯიშების უმეტესობასთან შედარებით ველური ვაზის ფორმები ადრე
აღწევეს სიმწიფის პერიოდს და გამოირჩევა შაქრების დაგროვების მაღალი უნარით.

შენიშვნა:

სამუშაო შესრულდა: 1) კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის
ფაკულტეტის სტუდენტის შ. კიკილაშვილის სამაგისტრო ნაშრომის მიხედვით, რომელიც დაფინანსდა შოთა
რუსთაველის საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მაგისტრთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების
2017 წლის საგრანტო კონკურსისა (MR2017_4.1_11) და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
თემატიკის ფარგლებში.
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Ampelographic and phonological study of Genotypes of Wild Grapevines Vitis
vinifera ssp. sivestris Gmel. in the Jighaura Germplasm Repository

Sh. Kikilashvili,
L. Ujmajuridze,
L. Mamasakhlisashvili,
Sh. Kenchiashvili,
D. Maghradze

Key words: Wild vine. Ampelography. Phenology

Abstract

Georgia is one of the oldest country of the World in which the history of wine making and viticulture began
8000 years ago. The country owns 525 autochthonous varieties of grapes taking the starting point from the wild
grape Vitis vinifera ssp sylvestris Gmel. That is why the investigation of the wild grapevine has crucial purpose to
learn biodiversity of this plant, to describe its ampelographic diversity and trying to make strategy about
preservation. In this article are provided the results of investigation of 28 genotypes of wild grapevine, originated
from Kakheti, Kartli and Lechkhumi provinces of Georgia and planted in Jighaura collection of the Scientific –
Research Center of Agriculture. The study has been done by the modern methods of ampelography, phenology, in
2017 and 2018. Two well-known cultivars Saperavi (N) from Georgia and Cabernet Sauvignon (N) from France
have been used as a control varieties. The research was done at Caucasus International University and the
Scientific – Research Center of Agriculture during 2017-2018 vegetative seasons and has been supported by Shota
Rustaveli National Science Foundation.
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mecitruseoba da

subrtopikuli kulturebi

Citruce and Subtropical crops

saadreo mandarinis perspeqtiuli klonebis

bioqimiuri daxasiaTeba

v. qobalia-soflis meurneobis akademiuri doqtori, profesori

sakvanZo sityvebi: mandarini, kloni, fenologia, produqtiuloba, nayofebis xarisxi.

referati

intensiuri tipis mecitruseoba adremwifad, maRalmosavlian, maRalxarisxian, yinvagamZle da mavne

organizmebisadmi imunur jiSebs moiTxovs, romlis miRwevis erT-erTi meTodia klonuri seleqcia. citru-

sovanTa kultivirebis SedarebiT mkacr pirobebSi (senakis raioni, q. quTaisi) mandarinis sameurneod Zvirfasi

53 klonidan, yvelaze perspeqtiulis gamorCevis mizniT, Seswavlil iqna sakvlev mcenareTa zrda-ganviTarebis

fenologiuri fazebis mimdinareoba, nayofebis adremwifadoba, mosavlianoba, bioqimiuri Sedgeniloba.

gamovlinda, rom saadreo jiSis klonebi vegetacias iwyebs 4-5 dRiT adre da nayofebs amwifebs saSualod

20-25 dRiT adre-ZiriTadad  oqtombris meore naxevarSi. produqtiulobis mixedviT adre da saSualomwifad

klonebs Soris ar aris arsebiTi gansxvaveba. gvianmwifadi klonebi avlenen maRal produqtiulobas, magram am

jgufis mcenareebSi mkveTradaa gamoxatuli nayofmsxmoiarobis perioduloba.

Sewavlili klonebidan nayofmsxmoiarobisa da nayofebis xarisxobrivi maCveneblebiT yvelaze perspeqtiulia

adremwifadi kloni #200253 da saSualomwifadi kloni #2002246. maTi swrafi gamravleba da warmoebaSi

danergva, saadreo mandarinis plantaciebis mosavlianobisa amaRlebis da nayofebis xarisxis gaumjobesebis

efeqturi saSualeba iqneba.

intensiuri tipis mecitruseoba unda daefuZnos kargi xarisxis nayofis mqone,
adremwifad, maRalmosavlian, yinvagamZle da mavne organizmebisadmi imunuri jiSebis
gamoyenebas. aseTi jiSebis miReba ki bunebrivi da mecnieruli seleqciis sxvadasxva me-
TodebiT Seqmnili sawyisi masaliT  SeiZleba [1].

rogorc cnobilia, mandarini gamoirCeva maRali polimorfulobiT. mutaciebi
ZiriTadad uaryofiTi xasiaTisaa. miiReba formebi sxvadasxva sameurneo maCveneblebiT,
maT Soris sainteresoc [2,4].

citrusovani kultivirebis SedarebiT mkacr pirobebSi (senakis raioni, q. quTaisi)
gaSenebul, mandarin miagava-vases citrus iCangenzisTan Sejvarebis Sedegad miRebul
adremwifad jiS „adreulas“ [3,5] srulmsxmoiare nargaobebSi, sameurneo maCveneblebis-
adremwifadoba, produqtiuloba, msxmoiaarobaSi adre Sesvla, mixedviT gamovlinda
sxvadasxva kloni.

Cveni kvlevis mizans Seadgenda aRniSnuli formebis fenologiis, produqti-
ulobisa da nayofis xarisxobrivi maCveneblebis (meqanikuri da bioqimiuri analizi,
organoleptikuri Sefaseba) Seswavlis Sedegad yvelaze perspeqtiulis gamorCeva.

mcenareTa biologiuri Taviseburebebi Seswavlil iqna aRricxvisa da dakvirvebis
gziT, mcenaris zrda-ganviTarebis fenologiuri fazebi–saerTo miRebuli meTodikiT,
adremwifadoba-nayofebis Seferilobis cvlilebis aRricxviT, mosavlianoba-nayofis
daTvliTa da awonviT, bioqimiuri Sedgeniloba-maRali wnevis siTxuri qromatogra-
firebis meTodiT.
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kvlevis sawyis etapze, 2003-2005 wlebSi, aTasze meti mcenaridan vizualuri daTva-
lierebis Sedegad msxmoiarobis mixedviT gamoyofil iqna asamde mcenare, Semdeg isev
gamoixSira dabalproduqtiuli mcenareebi da darCenil sameurneod Zvirfas 53 mcena-
reze dakvirvebebi Catarda 2015-2017 wlebSi. sakontrolod aRebuli iqna jiSebi
mandarin unSiu da mandarini adreula.

eqsperimentis periodSi Catarebuli fenologiuri dakvirvebis Sedegebis (cxrili
1) analizma  gviCvena arsebiTi gansxvaveba calkeuli fenofazebis gavlis mxriv,
mandarin unSiusa da saadreo mandarinis klonebs Soris. garda amisa, es gansxvaveba
mkveTrad gamovlinda Cvens mier nayofebis momwifebis mixedviT dayofil adremwifad,
saSualomwifad da gvianmwifad mandarinis jgufebs Sorisac.

mandarin adreulas klonebis fenologiuri dakvirvebis monacemebis analizidan Ca-
ns, rom 2017 wels am mcenareebis vegetaciis periodi daiwyo mravalwliur saSualo-
sTan miaxloebul vadaSi (26-28 marti). zrda-gavniTarebis Semdgomi fazebi mimdina-
reobda mravalwliuri saSualodan umniSvnelo gadaxriT, magram arsebiTad gansxva-
vdeboda 2016 wlis monacemebisagan. vadebis dagvianeba am wels arsebiTia „dakokrebis
dasawyisi“ (10-12 dRe), „nayofebis momwifeba“ (8-10 dRe) da „zrdis dawyebidan nayofebis
momwifebamde dro“ (8-10 dRe) fazebis dros.

mandarin unSius da mandarin „adreulas“ klonebis fenologiuri fazebis gavlis
SedarebiTma Sefasebam gviCvena, rom saadreo jiSis klonebi vegetacias iwyebs 4-5 dR-
iT adre da nayofebs amwifebs saSualod 20-25 dRiT adre-ZiriTadad oqtombris meore
naxevarSi, ris gamoc zrdis dawyebidan nayofebis momwifebamde dro gacilebiT
naklebia.

cxrili 1
fenologiuri dakvirvebis Sedegebi

mandarini unSiu mandarini „adreulas“ klonebi

fenologiuri fazebi
mraval-
wliuri
saSualo

2016 2017
mraval-
wliuri
saSualo

2016 2017

I zrdis dasawyisi

dakokrebis dasawyisi

   „        masobrioba

yvavilobis masobrioba

    „      dasasruli

II zrdis dasawyisi

nayofebis momwifeba

zrdis dawyebidan na-

yofebis momwifebamde

dro, dRe

1.04

27.04

22.05

3.06

15.06

28.07

15.11

229

2.04

22.04

26.05

5.06

17.06

20.08

11.11

224

31.03

30.04

25.05

8.06

19.06

18.07

21.11

236

27.03

17.04

11.05

24.05

5.06

8.07

20.10

208

26.03 - 28.03

9.04-13.04

14.05-18.05

26.05-30.05

9.06-13.06

21.07-25.07

10.10-20.10

200-209

27.03 - 30.03

19.04-25.04

13.05-17.05

29.05-2.06

11.06-15.06

13.07-17.07

18.10-30.10

208-219

produqtiulobis mixedviT adre da saSualomwifad klonebs Soris ar aris
arsebiTi gansxvaveba. gvianmwifadi klonebi avlenen maRal produqtiulobas, magram am
jgufis mcenareebSi mkveTradaa gamoxatuli nayofmsxmoiarobis perioduloba.
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Sesaswavli mcenareebis fenologiuri fazebis msvlelobasa da produqtiulo-
basTan erTad seleqciur muSaobaSi mniSvnelovan maxasiaTebels warmoadgens nayofis
meqanikuri da bioqimiuri Sedgeniloba (cxrili 2).

cxrili 2-Si motanili monacemebidan Cans, rom Sesaswavli klonebis nayofis
xarisxis yvela maCveneblis saSualo mniSvneloba gansxvavebulia rogorc nayofis
momwifebis jgufebis mcenareebis mixedviT, ise sakontrolo jiSebTan SedarebiT.

sacdeli klonebis jgufebs Soris yvelaze didi varireba aRiniSneba Saqrebisa
da mJavis Semcvelobis mixedviT-Sesabamisad 7,0-dan 8.9-mde da 0.9-dan 1.4-mde procenti.
garda amisa, analogiurad icvleboda Saqar/mJavianobis indeqsi (6.3-dan 7.8-mde) da
vitamin C-s Semcveloba (30,4-dan 37.8-mde).

mandarnis nayofebis gemuri Tvisebebis gauareseba damokidebulia Saqrebisa da
mJavianobis Tanafardobaze, amitom, am SemTxvevaSi didi mniSvneloba aqvs ara Saqrebis
dagrovebas, aramed mJavianobis Semcirebas. es kanonzomiereba dadasturda nayofebis
organoleptikuri Sefasebis mixedviTac.

mandarinis gamoyofil formebs Soris gamovlenili nayofebis bioqimiuri Sedgeni-
lobis SedarebiT maRali cvalebadobis paralelurad, gamovlinda nayofebis kanisa
da rbilobis Tanafardobis SedarebiT dabali varireba. rac Seexeba nayofebis masas,
igi 69.7-dan 77.5 gramamde meryeobs (mandarini unSiu-72,5 gr, mandarini adreula-73,6 gr.).

amrigad, Catarebulma kvlevam mandarinis seleqciur procesSi nayofebis bioqi-
miuri Sedgenilobis didi mniSvneloba daadastura. gansakuTrebiT mniSvnelovania
Saqar/mJavianobis indeqsis maCvenebeli.

mandarinis maRali formaTawarmoSobis procesi somaturi mutaciebis  maRali
sixSiriT warmoqmnis unariTaa ganpirobebuli, amitom kulturis seleqciaSi metad

cxrili 2
saadreo mandarinis perspeqtiuli klonebis nayofebis

meqanikuri da bioqimiuri Sedgeniloba

sakvlevi
mcenareebi

nayofis
masa, gr

rbilob
i, %

saerTo
Saqrebi,

%

mJavian
oba %

vitamini
C

mg/100gr

Saqar/mJav
ianobis
koefic.

adremwifadi

№200177

№2001114

№200253

№2002231

№200311

saSualomwifadi

№200135

№2002233

№2002246

№200337

№200347

№200398

gvianmwifadi
№200167
№2002176

mandarini unSiu
mandarini adreula

74.9

72.7

74,2

77.5

69.7

73.3

72.8

72.9

76.5

75.3

73.5

73.5

76.2

72,5

73,6

77,7

80.0

79,9

79.2

77.2

77.6

77.8

79.9

79.8

78.5

77.2

78.1

77.5

78,2

79,2

7.8

7.8

8,2

8.2

7.2

8.9

7.7

7.7

7.0

7.9

8.5

8.3

7.3

7.1

7,3

1.1

1.1

1,0

1.3

1.0

1.4

1.1

0.9

1.1

1.1

1.3

1.2

1.0

1,2

1,2

33.5

30.4

32,4

36.4

32.0

31.8

34.5

32.5

35.9

37.8

33.7

31.3

32.6

31,7

32,1

7.1

7.1

8,2

6.3

7.2

6.4

7.0

8.5

7.0

7.2

6.5

6.9

7.3

5.9

6.1

efeqturia klonuri seleqcia. Cvens mier Sewavlili klonebidan nayofmsxmoiarobisa
da nayofebis xarisxobrivi maCveneblebiT yvelaze perspeqtiulia adremwifadi kloni
№200253 da saSualomwifadi kloni №2002246.
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gamorCeuli klonebis swrafi gamravleba da warmoebaSi danergva, citrusovanTa
kultivirebis SedarebiT mkacr pirobebSi saadreo mandarinis plantaciebis mosa-
vlianobisa amaRlebisa da nayofebis xarisxis gaumjobesebis efeqtur saSualebas war-
moadgens.

gamoyenebuli literatura

1. d. baraTaSvili, n. xalvaSi. narinjovanTa biologiuri mravalferovneba da genetikuri
resursebi saqarTveloSi. gamomcemloba „baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti“,
baTumi. 2016, 407 gv.
2. S. lamparaZe, g. gogitiZe, r. jabniZe. citrusovanTa perspeqtiuli klonebiT samrewvelo
plantaciebis gaSenebis sakiTxebisaTvis. agraruli mecnierebis problemebi, (samecniero
SromaTa krebuli),  t. XXXVII, Tbilisi, 2006, gv. 46-49.
3. S. surgulaZe, v. qobalia, t. jobava, n. farulava. "mandarini adreula rogorc axali
sawarmoo jiSi". sssi samecniero Sromebi "subtropikuli kulturebis agroteqnika da
seleqcia", Tbilisi, 1991, gv. 5-13.
4. s. fircxalaiSvili, v. surgulaZe. mandarinis adremwifadi jiSebis gaSeneba. Tbilisi, 1978, gv.
25-43.
5. v. qobalia. “saadreo  mandarinis  nayofmsxmoiarobis  Taviseburebebi kultivirebis  mkacr
pirobebSi”. "Tanamedroveobis mecnieruli sakiTxebi" (mexuTe saerTaSoriso samecniero–
praqtikuli konferenciis Sromebi),   gori,   2014,  gv. 137–141.

Biochemical characteristics of tengerine perspective clones

V. Kobalia–Academic doctor of agriculture, Professor

Key words: Tangerine, clone,  phenology, productivity, fruit quality.

Abstract

Intensive type of citrus agriculture requires early ripening,high productivity,  high quality, frost and parasite
resistance immune species. One of the methods of receiving them is clone selection. Phenology phases, early fruit
ripeness, productivity, biochemical components of research plants have been studied for selecting the best one
from the precious 53 clones in rather sever conditions of citrus cultivation. It has been found out that, clones start
vegetation period 304 days earlier and ripen fruit 20-25 days earlier – mainly in the second half of October.
According to productivity, there is no difference between early or middle ripen clones. Late ripen clones reveal
high productivity, but with periodic one. Among the studied clones, the most perspective with its fruit quantity
and quality is early-ripen #200253 clone and middle-ripen one #2002246.  Their cultivation and putting into
production will be one of the effective means to increase early tangerine plantation productivity and fruit quality.
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niadagmcodneoba da agroqimia

Soil  Science and Agrochemistry

გორის რაიონის სოფელ შინდისში გავრცელებული ყავისფერი ნიადაგების
აკუმულაციურ ფენაში სიმინდის კულტურის ქვეშ კომპლექსური სასუქების

და ტერავეტის ზეგავლენა მოძრავი საკვები ელემენტების დინამიკაზე

ნიკოლოზ ასაშვილი - დოქტორანტი,
გიორგი დანელია - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ნიადაგი, კომბინირებული სასუქები, ტერავეტი, ნაყოფიერება, ბიტექნოლოგია.

რეფერატი

სამეცნიერო კვლევის საფუძველზე შესწავლილია გორის რაიონის სოფელ შინდისის ტერიტორიაზე,
მდელოს ყავისფერი ნიადაგების პირობებში, სასუქების გამოყენების სისტემა სიმინდის კულტურის პრო–
დუქტიულობის ამაღლების მიზნით, როგორც სარწყავი, ასევე ურწყავი ზონისათვის. დადგინდა, რომ სტა–
ციონალურ მინდვრის ცდაში, უსასუქო ვარიანტთან შედარებით, ნიტროფოსკისა და განსაკუთრებით სუპე–
რაბსორბენტის-ტერავეტის ფონზე, სიმინდის კულტურის ვეგეტაციის პერიოდში, ნიადაგის აკუმულაციურ
ფენაში, იზრდება მცენარისათვის შესათვისებელი მოძრავი საკვები ელემენტების (N, P2O5, K2O) შემცველობა,
რაც იდენტიფიცირებულია აღნიშნული  ნიადაგების სტანდარტის დიაპაზონთან.

კარგადაა ცნობილი  საკვები ელემენტების (N, P2O5, K2O) ფიზიოლოგიური როლი, რომელიც
ხელს უწყობს მცენარეთა ზრდა განვითარებას და მის პროდუქტიულობას. აზოტი ხელს უწყობს
ცილების დაგროვებას P2O5 მცენარეთა ყვავილობას და ფესვთა სისტემის განვითარებას. ხოლო K2O
მათ მედგობასა და ჯიშგამძლეობას. [1,2]

დაყენებული სტაციონალური მინდვრის ცდაში გამოყენებული იქნა შემდეგი მინერალური
სასუქები: ნიტროფოსკა და ტერავეტი, როგორც სარწყავ ასევე ურწყავ ზონაში.

ურწყავი ზონა ცდა №1 ვარიანტი 1) საკონტროლო (უსასუქო)
2) ნიტროფოსკა (N90 P60 K60) ფონი
3) ნიტროფოსკა + ტერავეტი 30
4) ტერავეტი 30

სარწყავი ზონა ცდა №2
1) საკონტროლო (უსასუქო)

2) ნიტროფოსკა  ფონი
3) ნიტროფოსკა + ტერავეტი 30
4) ტერავეტი 30

ცდის დაყენებამდე ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა საცდელი სტაციონარის ნიადაგის აკუ–
მულაციური ფენის მოძრავი საკვები ელემენტების (N,P,K) ქიმიური ანალიზი და მივედით იმ დას–
კვნამდე, რომ მასში აღნიშნული ელემენტების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები დაბალია და
ითვლება ღარიბად. [3]

ამჯერად, კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა სასუქების შეტანის შემდგომ, მათი ხვედრითი წილი
მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში, რის საფუძველზეც მივიღეთ შემდეგი შედეგი.
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სიმინდის კულტურის ქვეშ გავრცელებული ყავისფერ ნიადაგზე მინერალური სასუქების დინამიკა
ვეგეტაციის პერიოდში, ურწყავი და სარწყავი ზონისათვის, მგ / 100 გრ ნიადაგზე

ჰიდროლიზური აზოტი (N)
ნიადაგის ნიმუშის აღების ადგილი გორის რ-ნი სოფ. შინდისი.

ცხრილი 1, ურწყავი ზონა

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 3,8 3,1 2,8 2,1

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 2,8 2,9 2,5 1,7

0-20 9,1 8,7 7,2 6,9

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 9,0 8,5 7,0 5,8

0-20 10,0 9,8 9,1 8,2

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 9,3 8,2 8,7 7,1

0-20 18,2 18,0 17,3 17,0

20-40
ტერავეტი

16,2 17,6 16,2 16,2

ცხრილი 2, სარწყავი ზონა

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 3,1 2,8 2,4 2,0

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 2,4 2,6 2,0 1,8

0-20 8,2 7,8 6,9 5,9

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 7,6 7,5 6,5 4,2

0-20 9,8 9,7 8,7 8

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 8,2 7,8 7,5 7

0-20 18,3 18,0 17,5 17,3

20-40
ტერავეტი

16,8 17,7 16,0 15,8

ჰიდროლიზური აზოტი განისაზღვრება ტიურინ-კონონოვას მეთოდით, რომელიც ბაზისურია.
კვლევის შედეგად დგინდება მცენარის მიერ ვეგეტაციის პერიოდში სასუქებიდან ძირითადი საკვები
ელემენტის აზოტის შეთვისება. ასევე, თუ სტანდარტის დიაპაზონის მიხედვით უსასუქო ვარიანტში
ჰიდროლიზური აზოტი ძლიერ ღარიბია სასუქების გამოყენების ფონზე იგი საშუალო და საშუ–
ალოზე მაღალია. შესაბამისი ინდექსის თანახმად. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ მიღებული მონაცემი
მიგვითითებს ნიტრიფიკაციისა და ამონიფიკაციის გაძლიერებაზე, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნე–
ლოვანია მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში. განსაკუთრებით ლიდერობს პირველ რიგში ტერავეტის
გამოყენება, სადაც მიღებული პარამეტრი საშ. მაღალია, რაც რეალურად მიგვითითებს KCl-თან
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ერთად  მასში ამიდური ფორმის არსებობაზე და არანაკლებ შედეგიანია კომბინირებული სასუქის
ნიტროფოსკის გამოყენება.

ასევე განისაზღვრა ჰიდროლიზური აზოტი სარწყავი ზონისათვის, სადაც მიღებული შედე–
გები რეალურია და შეესაბამება გამოყენებული სასუქების  ეფექტურობას.

ჩვენს მიერ ასევე განსაზღვრა მოძრავი ფოსფორის შემცველობა მაჩიგინის მეთოდით, რადგ–
ანაც აღნიშნული ტიპის ნიადაგებისათვის არეს რეაქცია-PH (ნეიტრალური)გვაძლევს საშუალებას.
ჩვენთვის უკვე ცნობილია ცდის დაყენებამდე აღნიშნული ნიადაგები ღარიბია მოძრავი საკვები
ელემენტებით, მათ შორის P2O5-ით
სიმინდის კულტურის ქვეშ გავრცელებული ყავისფერ ნიადაგზე მინერალური სასუქების დინამიკა

ვეგეტაციის პერიოდში ურწყავი და სარწყავი ზონისათვის,მგ / 100 გრ ნიადაგზე
მოძრავი ფოსფორი (P2O5)

ცხრილი 3, ურწყავი ზონისათვის

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 1,4 1,2 1,0 0,9

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 1,2 1,1 0,8 0,6

0-20 2,8 2,6 2,3 2,0

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 2,5 2,4 2,1 1,8

0-20 3,8 3,6 3,3 3,1

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 3,5 3,3 3,0 2,8

0-20 3,9 3,8 3,5 3,1

20-40
ტერავეტი

3,6 3,5 3,2 3,3

ცხრილი 4, სარწყავი ზონისათვის

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 1,2 0,9 0,7 0,6

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 1,0 0,7 0,5 0,4

0-20 2,6 2,5 2,2 2,0

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 2,4 2,3 2,0 1,8

0-20 3,7 3,5 3,2 3,3

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 3,4 3,2 3,0 2,7

0-20 4,1 3,8 3,5 3,2

20-40
ტერავეტი

3,7 3,6 3,3 3,0
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სიმინდის კულტურის ქვეშ გავრცელებული ყავისფერ ნიადაგზე მინერალური სასუქების დინამიკა
ვეგეტაციის პერიოდში ურწყავი და სარწყავი ზონისათვის

მგ / 100 გრ ნიადაგზე გაცვლითი კალიუმი (K2O)
ცხრილი 5 ურწყავი ზონისათვის

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 10,7 10,3 9,4 8,1

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 10,5 9,6 9,0 7,9

0-20 14,8 14,4 13,9 13,5

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 14,5 14,1 13,6 13,1

0-20 16,8 14,7 14,4 13,9

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 14,8 14,5 14,1 13,6

0-20 24,2 18,3 16,1 14,3

20-40
ტერავეტი

20,9 16,4 14,5 12,0

ცხრილი 6 სარწყავი ზონისათვის

2017 წელი (თვეების მიხედვით)ნიადაგის
აღების

სიღრმე სმ-
ით

ცდის სქემის
ვარიანტები IV VI VIII X

0-20 10,6 10,2 9,3 7,9

20-40

საკონტროლო

უსასუქო 10,4 9,7 8,9 7,5

0-20 16,7 16,0 13,2 11,9

20-40

ნიტროფოსკა

(ფონი) 14,8 13,9 12,0 9,8

0-20 20,2 19,7 19,0 18,3

20-40

ნიტროფოსკა+

ტერავეტი 18,9 17,3 16,6 15,7

0-20 23,5 21,2 18,3 16,0

20-40
ტერავეტი

20,2 19,6 15,2 14,7
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Effect of complex fertilizers and Terawet on the dynamics of moving food elements in
the accumulation layer of brown soils, under the corn culture,  spread in the

Gori Region village Shindisi
Nikoloz Asashvili - Doctoral student,
Giorgi Danelia - Academic Doctor of Agriculture

Key words: soil, combined fertilizers, Terawet, fertility, technology.

Abstract

On the basis of scientific research, to improve the productivity of corn culture, in the conditions of
brown soils of meadow, the use of fertilizers on the area of Gori Region village Shindisi is studied,  as for
irrigable, also for unwatered zone. It was established that on the test of the stationary field, compared to
unfertilized variant, on the background of nitrophoska and especially superpulsorbent - Terawet, during the
vegetation period of corn culture, in the accumulation layer of soil, increases the content of moving food
elements ( N, P2O5, K2O ) usable for the plant which is identified with the diapason of these soils.
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Реферат

Под обработкой почвы подразумевают все операции основной и предпосевной обработки, обеспечивающие
наиболее благоприятные условия для получения равномерных дружных всходов и высоких урожаев
соответствующих сельскохозяйственных культур.
       Выбранная  в зависимости от почвенно-климатических  условий система обработки почвы должна в наибольшей
степени отвечать предъявляемым агротехническим требованиям защиты почвы, ресурсосбережения и охраны
окружающей среды. Общие агротехнические требования к операциям основной обработки почвы связаны с
обеспечением: требуемой глубины вспашки; полной заделки пожнивных остатков, сорняков и вредителей;
необходимой степени рыхления почвы и выровненности поверхности поля.

Основная часть
         При оценке эксплуатационных свойств сельскохозяйственных машин применяются фактические,
базовые (номинальные, нормативные, установленные) и предельные  (максимальные) значения показа-
телей. Для этих целей используют также единичные и комплексные (или обобщенные) показатели
свойства машин и оборудования.
       По стандарту п о к а з а т е л ь представляет собой количественную характеристику свойств машин
(или оборудования), рассматриваемую в определенных условиях эксплуатации. К показателям относятся:
фактическая мощность, удельная энергоемкость процесса, производительность машины (или
оборудования) скорость движения (или частота вращения), энергонасыщенность материала и др.
        П а р а м е т р  машины (или оборудования-  постоянная  величина или количественная хара-
ктеристика ее свойств, определяющая технические, эксплуатацион-\ные и технологические возможности.
Например, номинальная мощность двигателя, максимальный крутящий момент на валу, конструктивные
размеры машины (или оборудования), максимальная производительность  и др.
        Как показатели, так и параметры  почвообрабатывающих машин предопеделяют их способность
выполнения  главной задачи - создание благоприятных условий для развития культурных растений с
целью получения высоких и устойчивых урожаев. При механической обработке почвы уничтожаются
сорняки и насекомые-вредители, заделываются пожнивные остатки и удобрения, создаются условия
для накопления влаги.
    Под вспашкой подразумевают отвальную обработку почвы (с оборотом и крошением пласта) с целью
создания наиболее благоприятных условий для развития культурных растений и последующего
получения высокого урожая. При этом происходит накопление, сохранение и эффективное использо-
вание влаги атмосферных осадков, а также заделка удобрений, сорной растительности и пожнивных
остатков. По влиянию на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур вспашка
занимает одно из первых мест среди других операций. Одновременно вспашка является одной из
самых энергоемких работ, на долю которой приходится до 35 % всех затрат механической энергии и



61

соответственно топлива по возделыванию сельскохозяйственных культур. Высоки и другие эксплу-
атационные затраты. При строгом соблюдении агротехнических требований и операционной техно-
логии получают качественную вспашку при наименьшем расходе энергии и высокой произво-
дительности агрегатов.
        Основные агротехнические требования при вспашке, следующие: отклонение от заданной глу-
бины вспашки до ± 5 %; полный оборот пласта; полнота заделки на требуемую глубину удобрений,
пожнивных остатков и сорной растительности не менее 95...98 %; требуемое крошение пласта – глыбы
размером более 10 см должны занимать не более 15...20 % поверхности пашни; высота гребней до 5 см,
а свальных гребней не более 7 см; отклонение фактической ширины захвата плуга от конструктивной
не более ±10 %[ 1, 2].

Предпосевную культивацию проводят обычно на глубину заделки семян зерновых культур. После
культивации верхний слой почвы должен быть мелкокомковатым, а сорные растения полностью под-
резаны.Различают основную, специальную и поверхностную обработку почвы.
        Основная обработка – составная часть общей системы обработки почвы, которая в зависимости от
почвенно-климатических условий включает отвальную, безотвальную и минимальную системы;
        Отвальную систему обработки почвы применяют преимущественно в условиях достаточного и
избыточного увлажнения, создавая наиболее благоприятные условия для глубокой заделки и уничтожения
пожнивных остатков, сорняков и возбудителей болезней. Безотвальная система предусматривает глубокое
рыхление почвы без оборота пласта для сохранения стерни, защищающей почву от ветровой эрозии.
    Минимальная система обработки почвы предусматривает существенное сокращение числа обработок и
проходов агрегатов по полю с целью уменьшения уплотнения почвы и сокращения сроков ее подготовки к
посеву. Для этого используют комбинированные агрегаты, выполняющие  несколько операций за один
проход, и другие приемы.
        Находит  применение и нулевая система обработки, при которой обрабатывают не поверхность поля,
а только узкие полосы почвы для последующего посева семян.
     Перед основной обработкой почвы вносят органические и минеральные удобрения, поэтому
целесообразно рассмотреть соответствующие требования внесения этих удобрений. В качестве основных
агротехнических требований указывают конкретные дозы внесения удобрений.Допустимое отклонение от
заданной дозы внесения  удобрений до  ± 10 %; неравномерность распределения удобрений по поверхно-
сти поля до ±25 % и перекрытие предыдущего прохода по ширине захвата – до 5 %.
        Основные показатели работы почвообрабатывающих машин подразделяются на три группы [ 3 ]. В
первую группу входят показатели, характеризующие соблюдение при обработке почвы установленных
технологических размеров: αр – глубина хода рабочих органов и заделки семян; величина защитной зоны
Lз и т.д. Ко второй и третьей группам относят показатели Пjk, характеризующиесоответственно
эффективность воздействия рабочих органов машин на почву (крошение, глыбистость, гребнистость,
вспушенность и т.д.) и на растительный покров почвы (уничтожение сорняков, повреждение культурных
растений, заделка растительных остатков и т.д.). Показатели первых двух групп для машины данной
конструкции зависят от режима работы и состояния почвы при обработке, На показатель третьей группы,
кроме этих факторов, влияет состояние самого растительного покрова, для характеристики которого в
первом приближении могут служить высота растении Ip и их количество на единице площади up (кг/м2).
        Все показатели качества, а также их зависимости отдельных эксплуатационных факторов определяют
экспериментально. Методов теоретического расчета значений этих показателей не существует. В связи с
необходимостью постоянно повышать качество работы почвообрабатывающих машин возникает задача
по систематизации и обобщению информации о влиянии условий их работы на показатели качества, так
как на этой информации базируется совершенствование конструкций машин, методов их исследований,
испытаний и организации использования. Решение этой задачи по существу сводится к определению
математической модели показателей качества работы почвообрабатывающих машин. Оно может быть
реализовано при использовании того же самого подхода, как и при моделировании показателей силовых
характеристик машин. Все входные факторы, включая и дополнительные Ip и up, удовлетворяют требо-
ванию взаимной независимости.
        Показатель αр является единственной искомой характеристикой размеров обрабатываемого слоя
почвы для всех почвообрабатывающих машин. Для катков и колес аналогом αр  служит глубина колей h.
Обилие показателей второй группы вызывает необходимость анализа их информативности. Для оценки
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эффективности воздействия рассматриваемых машин на почву используют несколько различных
показателей. Среди них наибольшее применение получил показатель крошения почвы Пкр. Величина Пкр
равна содержанию (по массе в %) в почве после ее обработки фракций определенного размера di (для
плугов di ≤ 50 мм, для культиваторов и фрез d i ≤ 25 мм, для борон  d i ≤ 20 и т.д.) [ 3 ]. Учитывая, что ни
один из почвенных комочков не имеет сферической формы, такой подход к оценке  эффективности
воздействия машины на почву представляется весьма относительным. Дугие показатели этой группы
(вспушенность, глыбистость, распыленность почвы, гребнистость и др.) зависят от степены ее рыхления.
Необходимо отметить, что существующая система показателей этой группы не является общей для всех
машин. Она предназначена для оценки работы машин, только рыхлящих почву, и непригодна дл машин,
уплотняющих ее, хотя действия тех и других на почву всегда изменяют ее состояние. Кроме того, ни один
из этих показателей не имеет аналогов среди входных факторов, используемых для оценки состояния
почвы перед обработкой. Все это свидетельствует о том, что существующая система показателей для
оценки эффективности воздействия почвообрабатывающих машин на почву не может быть принята за
основу при их моделировании.

    Подтверждением этого служат и многочисленные попытки использовать другие показател для этой
цели.
       Учитывая, что одним из основных назначений всех почвообрабатывающих машин является изменение
состояния почвы, вполне логично использовать для оценки ее состояния до и после обработки одни и те
же показатели, т.е. плотность ρ и твердость  Н. Тогда об эффективности воздействия на почву данной
машины можно судить по изменениям этих показателей.
     Что же касается показателей третьей группы, то большинство из них для различных машин сходно по
структуре, так как в зависимости от назначения машин они отражают (в %) долю заделанного в почву,
уничтоженного, поврежденного и т.д. растительного покрова. Если обозначить количество растительного
покрова на поверхности поля после обработки через u1

p (кг/м2), то величина этого показателя в
зависимости от вида машины будет равна

‡ ‡
p p p pΠ U / U     Π 1   U / U  ip ipили                                               (1)

       В эту же группу входит и глубина заделки растительных остатков для плугов. Таким образом, для
оценки качества работы почвообрабатывающих машин в общем случае может служить система
независимых между собой показателей: aр, ρ1, Н1,  u1

p, Ip.
       Для прицепных и навесных машин зависимость показателя aр от входных факторов имеет вид

αр = ƒ1(mΜ; Β; αу; υ; αR; βR; y0; z0; Н; ρ; g; αn);  (2)

2ƒ ; ; ; ;( ;  ; ; ; ; ; .        )р p у p nm r p Н g    Ё »Ё »     (3)

      Для навесных машин с пассивными рабочими органами факторы rp и ωp вырождаются. Перевод этих
зависимостей в безразмерную форму при базисных факторах Β, ρ и g  с учетом замены αRи βRна  sin αRи
sin βRпосле исключения из рассмотрения факторов rp / Β и mΜ/ ρΒ3 в связи с их постоянством  и некоторых
преобразований дает [4 ]:
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 Подстановка  зависимостей для αр/Β в выражения, определяющие и оценивающие действия тягового
сопротивления R, с учетом соответствующих допущении приводит их к виду:
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         Использование этих зависимостей вместо исходных открывает новые возможности для
совершенствования методики экспериментальных исследований рассматриваемых объектов  [5].
       Обоснование вида этих  функций, с помощью которых может быть аппроксимирована эти
зависимости, базируетя на анализе характера частных зависимостей функции отклика R / ρgΒ3 отдельных
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факторов.Зависимость 3

R
ρgB

=
dg




 
  
 

может быть в первом приближении линеаризирована заменой

фактора
dg


на

2

gd


.

        Если в первом пиближении зависимость 3

R
ρgB

= 3

H
ρ Bg


 
 
 

принять линейной, то после замены

dg


 на
2

gd


 при h/d=const  обобщенные зависимости (6)  и (7) может быть аппроксимированы  полино-

мом первого порядка  [ 6 ]:
n

0 i i i
i 1 1 1

  b b b bY   x x x x x x
  

       
n n

i j i j jk i j k
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                                           (8)

         Тогда для  і – ой стадий процесса  (hі/d = const)  для (6) будем иметь

1 2
2 2

3 2 2
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1Hb b b= b      

ρgd gd ρgd g d
H

ρ
 

   iR

         Для данной системы коэффициенты этого полинома являются постоянными и их можно определить
экспериментально. С этой ценлью намечено выполнение полевых экспериментов  по методам
планирования многофакторных экспериментов.

В Ы В О Д
1) Использованием  теоремы  теории  подобия  и  размерностей,  на основе анализа систем уравне-

ния, в статье приведены материалы определения критериев подобия для критериального
моделирования показателей качества работы почвообрабатывающих  машин.Применяя безразмерные
комплексы, можно уменьшить число величин, которые следует связать функциональной зависимостью и
полученные результаты  распространить на все подобные процессы;

        2) По результатам данных опытов, выполненных на основе критериального планирования
многофакторных экспериментов и определения аналитического вида соответствующегo выражения,
дается  возможность по внешним природным условиям и величинам, характеризующих параметры
пахотного агрегата, оценить и управлять показателиями его работы и общим процессом основной
обработки почвы.
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ABSTRACT

Under the treatment are im-plied all the operations of basic and presowing treatment, which provide the most
favorable conditions for obtaining uniform friendly coming-ups and high yields of the corresponding crops.

Selected according to soil and climatic conditions, the soil cultivation system must meet the most demanding
agrotechnical requirements for soil protection, resource conservation and environmental protection. General
agrotechnical requirements for primary soil processing operations are related to ensuring: the required depth of
plowing; full embedding of stubble residues, weeds and pests; the necessary degree of loosening of the soil and
the leveling of the field surface.
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თავთავიანი კულტურების კვადრატულ-ბუდობრივი სათესი

ელგუჯა შაფაქიძე-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის
მეცნიერებათა დოქტორი,
ვლადიმერ მირუაშვილი-ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლე-
ვითი ცენტრი,
შორენა ქავთარაძე - ტექნიკის  აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: თესვა, სათესი მანქანა, გამომთესი აპარატი, თესვის სახეები, მოსავალი.

რეფერატი

სტატიაში განხილულია თავთავიანი კულტურების თესვის ფორმები, მათი ნაკლოვანებები და
უპირატესობანი. გაანალიზირებულია თავთავიანი კულტურების თესვისას, გამოყენებული გამომთესი
აპარატების მუშაობა და მათი ნაკლოვანებანი, რომლის საფუძველზეც დამუშავებულია ახალი გამომთესი
აპარატი და თავთავიანი კულტურების სათესი მანქანის სქემა, რაზედაც მიღებულია ორი პატენტი № P 2016
6517 B, „ხელით სათესი მოწყობილობა“ და № P 2016 6535 B, „სათესი მანქანა“. ჩატარებულია სხვადასხვა
ფორმით საშემოდგომო ხორბლის ექსპერიმენტული თესვა, რომელმაც უჩვენა, რომ წანაცვლებითი
კვადრატულ-ბუდობრივი თესვისას 16 %-ით იზრდება მოსავლიანობა.

მსოფლიოში მემარცვლეობა ერთერთი წამყვანი დარგია, რადგან მარცვალი არა მარტო
ადამიანის საკვებია, არამედ იგი გამოიყენება  ყველა სახის ცხოველისა და ფრინველის საკვებად,
რომლებიც ადამიანს აძლევენ მისთვის შეუცვლელ საკვებ პროდუქტებს, ამიტომ, მსოფლიოში
მარცვლეულის წარმოებაზე და მის ზრდაზე, განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული.

მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობაზე მოქმედებს მრავალი ფაქტორი, მათ შორისაა
თესვის სიღრმე, მცენარეთა შორის მანძილი (მწკრივში და მწკრივთა შორის) და თესლის თესვის
სქემა. კერძოდ ისეთი მარცვლეული კულტურების, როგორიცაა თავთავიანი (ხორბალი, ქერი, ჭვავი,
შვრია და ხორბლისა და ჭვავის ნაჯვარი ტრიტიკალე) კულტურები, თესვის სხვადასხვა ფორმაა
ცნობილი: I. მობნევით (სურ. 1), II. მწკრივში 15 სმ-ზე, III. მწკრივში 12,5 სმ-ზე, IV. ვიწრო მწკრივად
7,5 სმ-ზე და V ჯვარედინად 15 სმ-ზე თესვა. ჯვარედინი თესვა განახევრებული მილ მარც/ჰა-
ზე ნორმით ხორციელდება. საქართველოში ხორბლის თესვის ნორმები ცვალებადობს, რეგიონების
მიხედვით 4,5  6,5 მილ. მარცვალი/ჰა-ზე [1].

სურ. 1. თესვის ცნობილი სახეები

უნდა აღინიშნოს, რომ თესვის ნორმას განსაზღვრავს მრავალი ფაქტორი: ნიადაგის ნაყო-
ფიერება, ვეგეტაციის პერიოდში მისი ტენიანობა, დასარევლიანება, ხორბლის ჯიში, ჰაერისა და ნია-
დაგის ტემპერატურა და ა. შ. ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, შემცირებული თესვის ნორმა ყოვე-
ლმხრივ უკეთეს შედეგს იძლევა [2], ე. ი. თესვის ნორმის ოპტიმალური მნიშვნელობა, მიუხედავად
მისი სირთულისა, უნდა დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების მიხედვით.

თესვის ცნობილი სახეებიდან საუკეთესოდ უნდა ჩაითვალოს ის, რომელიც უკეთეს პირობებს
უქმნის მცენარის ზრდა-განვითარებას, როგორც ნიადაგში, ისე მის ზემოთ, რაც მაღალი მოსავლისა
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და ხარისხის წინაპირობაა. ამისათვის საჭიროა თესლი ნიადაგში განვათავსოთ ისე, რომ, მას
ყოველიი მიმართულებით ექმნებოდეს განვითარების თანაბარი პირობები. ამ მხრივ დღეისათვის
ცნობილ თესვის სახეებს შორის საუკეთესოა კვადრატულ-ბუდობრივი თესვა (სურ. 2, ა), მაგრამ ამ
თესვაზე უკეთესი პირობები ექმნებათ მცენარეებს, როცა ასეთი თესვა მეზობელ მწკრივებს შორის
ხორ-ციელდება ურთიერთ წანაცვლებით (სურ. 2, ბ).

კვადრატულ-ბუდობრივი თესვის დროს მეზობელ მწკრივებს , მწკრივში და მეზობელ
მწკრივში თესლებს შორის მანძილი თანატოოლია. ე. ი. .

სურ. 2. თესლთა შორის მანძილი: ა. კვადრატულ-ბუდობრივი და ბ. წანაცვლებითი კვადრატულ-
ბუდობრივი თესვის დროს.

წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივი თესვის დროს ტოლია:

,
ტოლობის თანახმად, წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივი თესვისას მცენარეთა კვების

არე თესლის ირგვლივ უფრო თანაბრადაა განაწილებული, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ მცენარე
კვების არეს უკეთ აითვისებს წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივი თესვის დროს. მცენარის
ფესვთა სისტემის განვითარება, თავისთავად მოითხოვს მცენარის მიერ შეთვისებული ენერგიის
ნაწილს და რაც დიდია იგი, მით ნაკლებად ვითარდება მცენარის ზედა ნაწილი და მათ შორის
ნაყოფიც, რის გამოც მცირდება მოსავლიანობაც და ხარისხიც. ამ მოსაზრებას ადასტურებს
ექსპერიმენტების შედეგები, რომელიც ჩატარებულია სიმინდზე [3].

თავთავიანი კულტურების სათეს მანქანებს სერიების სახით უშვებს  მრავალი სასოფლო-სა-
მეურნეო მანქანათმშენებელი ფირმა-ქარხნა, რომელთა მოდების განი ცვალებადობს მ-მდე.
ამათგან ფართო მოდების სათესები გამოიყენება, სწორი რელიეფის მქონე ნიადაგებზე. ზოგადად,
თავთავიანი მარცვლეული კულტურები, ძირითადად ურწყავ ფართობებზე ითესება, რომელთა
რელიეფი არასწორია. თავთავიან კულტურებს, დღეისათვის არსებული მანქანები თესავს მწკრივში,
მწკრივთა შორის მანძილით: 7,5; 12; 12,5 და 15 სმ-ზე. ყველაზე ფართო მოდიფიკაციებით გამოდის
15 სმ-ზე სათესი მანქანები: „СЗ-3,6, „СЗ-3,6-02, „СЗ-3,6-03,  „СЗA-3,6, „СУБМ-3,6“, „СЗP-3,6“, „СЗ-
3,6П“, „СЗП 3,6Б“, „СЗТ-3-6“, „СЗФ-3600“,  „СЗФ-3600Р“,  „СЗФ-3600 Т“,  „СЗ 4/6 ASTRA“, „СЗ 4В“, „СЗФ
4 000-V“, „СЗ-5,4“, „З-5,4А ASTRA NOVA“ და „СЗТ-5,4T ASTRA“. 7,5-15 სმ სიგანის ვიწრომწკრივად
თესვა შეუძლიათ სათეს მანქანებს: „СЗФ-3 600/5 400“, „Харвест 3 600/ 5 400“ და „СЗФ-5 400“. 12,5 სმ-
ზე სიგანეზე „РИТМ СЗ-6“, „СЗT-6“. 12 სმ-ის სიგანეზე თესავს  „Agro-Masz SPR 250/ 270/ 300/400“
მანქანა, ეს უკანასკნელი გამოდის 4 სხვადასხვა 2,5; 2,7; 3,0 და 4,0 მოდიფიკაციით [4]. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ მარცვლეული კულტურების სათესები ამით არ ამოიწურება, მაგრამ ისინიც თესვას
აწარმოებენ ზემოთ მითითებული მწკრივთაშორის სიგანეზე. როგორც წარმოდგენილი მასალის
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ანალიზით ირკვევა, მარცვლეული კულტურების თესვის სიგანის ასეთი მრავალფეროვნება
გამოწვეულია ზემოთ მითითებული ცვლადი ფაქტორებით.

როგორც ლიტერატურული წყაროებიდან ირკვევა [1, 2, 3, 4, 5], ზემოთ მოყვანილი მოთხო–
ვნების მიხედვით თესვის ნორმა დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე. ამ აზრს ადასტურებს ის
გარემოება, რომ საქართველოს სახვადასხვა რეგიონში ერთ ჰა-ზე ხორბლის თესვის ნორმა ცვა–
ლებადია, კერძო ცალი მარცვალი [1], ე. ი. ყოველ მცენარეზე თესლის თანაბარი
განაწილებისას, შესაბამისად მოდის ფართობი, იმის მიხედვით, თუ როგორი
სახით ვაწარმოებთ თესვას, მწკრივში თესლთაშორის მანძილი იქნება (ცხრილი 1).

თავთავიანი კულტურების თესვის ნორმები და არსებული სათესი მანქანებით თესვისას,
მცენარეთა კვების ფართი და მისი ფორმები

ცხრილი 1.
თესვის ნორმა

თესვის ნორმ თესვის ნორმ
№ მარცვლეული

კულტურის
თესვის სახე მცენარეთა

კვების
ფართი
სმ2/მწკრივშ
ი მათ
შორის
მანძილი, სმ

არსებული მანქანებით თესვისას,
მცენარის კვების ფართი და მისი
ფორმა.

მცენარეთა
კვების ფართი
სმ2/მწკრივში
მათ შორის
მანძილი, სმ

არსებული მანქანებით თესვისას,
მცენარის კვების ფართი და მისი
ფორმა

1 2 3 4 5 6
1 მწკრივთა

შორის
მანძილი 15 სმ

25/1,6(6) 18,15/1, 21(21)

2 მწკრივთა
შორის

მანძილი 12,5
სმ

25/2,0 18,18/1,45(45)

3 მწკრივთა
შორის

მანძილი 12 სმ

25/2,08(3) 18,18/1,51(51)

4 მწკრივთა
შორის

მანძილი 7,5 სმ

25/3,3(3) 18,18/2, 42(42)

როგორც ცხრილიდან 1 ჩანს, სათესლე მარცვლის, მწკრივში, იდეალურად თანაბარი განა-
წილების დროსაც კი, რომელსაც მსოფლიოში წარმოებული ვერცერთი თავთავიანი კულტურის
სათესი მანქანა ვერ უზრუნველყოფს, მაინც ვერ აკმაყოფილებს მცენარის აგროტექნიკურ მო-
თხოვნებს, კვების არის მიმართულებით. რადგან მცენარეს ნორმარული ზრდა-განვითარებისათვის
ესაჭიროება ყოველი მიმართულებით თანაბარი-ერთგვაროვანი პირობები, რათა მცენარემ სრულად
და თანაბრად განივითაროს, როგორც ნიადაგში განთავსებული ნაწილი, ისე მის ზემოთ. ამისათვის
აუცილებელია თესლთა შორის მანძილი იყოს თანატოლი, როგორც მწკრივთა შორის, ისე თვით
მწკრივში. ამასთან, როგორც (2) ტოლობა და მისი შესაბამისი სქემა (სურ. 2, ბ) გვიჩვენებს მეზობელ
მწკრივებს შირის, თესლის მარცვლები უნდა იყოს წანაცვლებული (წინ წაწეული), მწკრივში
თესლთა შორის მანძილის ნახევრით.

მეცნიერებისათვის და პრაქტიკოსი ფერმერებისათვის, ვინც თავთავიანი კულტურების წარ–
მოებითაა დაკავებული, ცნობილია, რომ თავთავიანი კულტურების თესვის სახეს დიდი მნი–
შვნელობა აქვს, როგორც მათი მოსავლიანობის გაზრდის თვალსაზრისით, ისე მისი აღებისას დანა–
კარგების შემცირების მიზნით. დღეისათვის თავთავიანი კულტურების თესვისათვის გამოყენებენ
კოჭისებრ გამომთეს აპარატებს (სურ. 3), რომელშიც კოჭა შეიძლება შესრულებული იყოს
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სურ. 3. ცნობილი კოჭისებრი გამომთესი აპარატები: ა. ქვედა გამოთესვით, სხვადასხვა გამოთესვის
ნორმის დროს, ბ. ზედა გამოთესვის დროს, გ. ელასტიური მასალის მრავალშვერილიანი, დ.

ფირფიტებიანი და ე. ჯაგრისებიანი, ქვედა გამოთესვით.

სხვადასხვა კონსტრუქციული სახით [5, 6, 7, 8, 9 და 10]. კოჭისებრი გამოთესი აპარატის მუშაობისას,
გამოთესილი მასა იყოფა 3 შრედ, ამათგან: I შრე განთავსებულია კოჭას ღარებში (ან შვერილებს
შორის) და მოძრაობს კოჭასთან ერთად, იგივე კუთხური სიჩქარით. მის მიერ გამოთესილი
მარცვლების რაოდენობა ცვალებადობს კოჭას ღარების შევსების კოეფიციენტის ცვალებადობის
შესაბამისად; II შრე არის აქტიური შრე, რომელიც მოთავსებულია კოჭასა და იმ მარცვლებს შორის,
რომლებიც გარსაცმზეა განთავსებული, ამიტომ მათი საშუალო მოძრაობის სიჩქარე, ნაკლებია
კოჭაში განთავსებული მარცვლების სიჩქარეზე, და III შრის მოძრაობის , სიჩქარეზე მეტია, ამ
შრის, უძრავ გარსაცმთან შეხების გამო, ე. ი. ამათგან და სიჩქარეები არაა მუმივი
სიდიდეები, მარცვლის არათანაბარი მახასიათებლების გამო. აქედან გამომდინარე მცირეა იმის
ალბათობა, რომ დროის ერთეულში გამოთესილი თესლის რაოდენობა იყოს თანაბარი. ამასთან ამ
მახასიათებელზე ზემოქმედებს, ბუნკერში სათესლე მასის რაოდენობა [9]. მითითებული ნაკლის
გამო, თესლის მწკრივში თანაბრად განაწილება ევალებათ თესლგამტარს და ჩამთესს, რომლის
ზუსტი დაცვა არცერთ თანამედროვე კონსტრუქციის თესლგამტარსა და ჩამთესს არ შეუძლია.
ამიტომ, თესლის არათანაბრად განაწილება იწვევს მცენარის არათანაბარ განვითარებას, რის გამოც
მცირდება ნაბარტყის რაოდენობა და იზრდება  დაუსრულებელი თავთავების რაოდენობა, რაც
თავისთავად ამცირებს მიღებული მოსავლის ხარისხს და რაოდენობას. ამასთან ასეთი ყანა
ადვილად განიცდის ჩაწოლას, რაც ართულებს უდანაკარგოდ აღებას.

ზოგიერთი ფერმერი, პრაქტიკული გამოცდილებით მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ
თავთავიანი კულტურების თესვა აწარმოოს ჯვარედინად (ურთიერთ მართობი მიმართულებით),
გამოთესვის ნახევარი ნორმით. ასეთი თესვისას, თესლი შედარებით უკეთ ნაწილდება, თუმცა
თესვის უთანაბრობის კოეფიციენტი, მაინც საკმაოდ დიდია. ამასთან ორჯერ იზრდება თესვისათვის
გაწეული ხარჯები და დამატებით მიმდინარეობს ნათესის მძიმე ტექნიკური საშუალებით
გატკეპვნა-გამკვრივება, რაც არასასურველია, რადგან უარესდება ნიადაგის სტრუქტურა.

ამ მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით, სსიპ სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში, აგროსაინჟინრო სამსახურში დამუშავდა ახალი პრინციპული
სქემის სათესი მანქანა, რომელზეც გაცემულია საქართველოს პატენტი №6517 (სურ. 4 ა, ბ).

ბა
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სურ. 4. ა. სათესი მანქანა და ბ. მისი გამომთესი აპარატი: ა. 1. საყრდენ-სავალი თვალი, 2. ჯაჭვური
გადაცემა, 3. ჩარჩო, 4. სათესლე ყუთი, 5. გამომთესი აპარატი, 6. თესლის მიმღები კამერა, 7.
კბილანური გადაცემა, 8. თესლგამტარ-ჩამთესი მილი, 9. სახსარი, 10. ზოლოვანი ფოლადის
კრონშტეინი, 11. ელასტიური თხილამურის ფორმის გარეზინებული ტილო, 12. თესლის მარცვალი,
13. ტვირთები, 14. ჩამთესი, 15. გამაფხვიუერებელ-მიმყრელი წკირები, 16. დრეკადი ელემენტი-
ჯაჭვი, 17. მიმტკეპნი საგორავი. ბ. 1. სამაგრი კრონშტეინი, 2. გარსაცმი, 3. დისკო, 4. ლილვი, 5.
ვარსკვლავა, 6. კონუსურ-ნახვრეტებიანი რგოლი, 7. კონუსურ-ხვრეტები, 8. თესლის მიმწოდებელი
მილი, 9. დისკო, 10. მარცვლის მიმღები კამერა, 11. ბრტყელ-ზამბარული მიმმართველი თავისი
დამჭერებით, 12. თესლის განსათავსებელი კამერა, 13. თესლის მარცვალი, 14. მბრუნავი დისკო, 15.
თესლგამტარი.

სათესი მანქანა მუშაობს შემდეგნაირად: სათესი აგრეგატის გადაადგილებისას სათესის სავალი
(სურ. 4, ა) თვალის ბრუნვის შედეგად, ჯაჭვური გადაცემით, ბრუნვით მოძრაობაში მოდის გა–
მომთესი აპარატის ლილვი (სურ. 4, ბ), რომელთანაც ერთად ბრუნავს  დისკო და მასზე უძრავად
მიმაგრებული კონუსურ-ხვრეტებიანი რგოლი. ამ უკანასკნელის ქვედა შიგა ზედაპირზე მილგა–
მტარით სათესლე ყუთიდან იყრება გარკვეული რაოდენობის სათესლე მარცვალი, რომლის რაო–
დენობასაც განსაზღვრავს მილგამტარის კონუსურ-ხვრეტებიანი რგოლი და დაცილება. რადგან კო–
ნუსურ-ხვრეტის დიამეტრი მმ. აღემატება, ხორბლის თესლის სისქეც, რომელიც ცვალე–
ბადობს მმ და სიგანეს მმ-მდე [10]. ამიტომ მარცვლები სიგრძით
ვარდება კონუსურ ხვრეტებში, თითო-თითო ცალის სახით, მითუმეტეს მაშინ, როცა სათესლე
მარცვალი წინასწარ დახარისხებულია. სათესლე მარცვალი კონუსურ-ხვრეტებიან რგოლთან  ერ–
თად აგრძელებს ბრუნვით მოძრაობას და წონა ძალით აწვება ბრტყელ ოვალურ ზამბარას, სანამ,
მანამ იგი არ მიაღწევს მარცვლის მიმღებ კამერას, რომელთანაც მიერთებულია თესლგამტარი და
ჩამთესი მილი, ამ უკანასკნელით მიმდინარეობს, წიანასწარ დასათესად მომზადებულ ნიადაგში,
კვალის გახსნა და გახსნილ კვალში თესლის განთავსება. იმის გამო, რომ გამომთეს აპარატს შეუ–
ძლია თითო-თითო მარცვლის სახით მიაწოდოს თესლგამტარ მილს სათესლე მარცვალი, ამიტომ
შესაძლებელი ხდება თავთავიანი კულტურები დავთესოთ კვადრატულ-ბუდობრივად მწკრივში და
მწკრივთა შორის, ზუსტად თანაბარი ურთიერთ დაცილებით, ამასთან მეზობელ მწკრივებს შორის
ნათესი წავანაცვლოთ თესლთა შორის ნახევარი მანძილით, რაც შესაძლებელს ხდის მცენარემ უფრო
მცირე სიგრძის ფესვით აითვისოს მისთვის საჭირო კვების არე.

გამომთესი აპარატის კონუსურ-ნახვრეტებიან დისკოზე (სურ. 5), შესაძლებელია ურთიერთ
თანაბარი სიდიდის მონაცვლეობით, რამოდენიმე რიგად შევქმნათ კონუსური-ნახვრეტები, ამასთან
საერთო ლილვზე, ისე განვათავსოთ მეზობელი კონუსურ-ნახვრეტებიანი რგოლები, რომ

სურ. 5. ა. ჩამთესი აპარატის კონუსურ-ნახვრეტებიანი რგოლების ფრაგმენტები, ზედხედში: 1.
რგოლები, 2. კონუსური ნახვრეტები, 3. რგოლების წარმოსახვითი ღერძი. ბ. სათესი მანქანის სქემა,
ზედხედში: 1. სავალი თვალი, 2. ჯაჭვური გადაცემა, 3. კბილანური გადაცემა, ჩარჩო, 4. გამომთესი

ა ბ
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აპარატები, 5. თესლგამტარები, 6. ჩამთესის ტვირთი, 7. ელასტიური თხილამურის ფორმის გარე–
ზინებული ტილო, 8. გამაფხვიერებელ-მიმყრელი წკირების ტვირთები, 9. ნიადაგის მიმტკეპნი სა–
გორავები, 10. საგორავების დრეკადი მისაბმელები, 11. ზოლოვანი ფოლადის კრონშტეინები, 12. სა–
თესი მანქანის საკიდი მექანიზმი, 13. ჩარჩო, 14. სათესლე ყუთი.

კონუსური-ნახვრეტები, ურთიერთ მეზობელ რგოლებს შორის, განლაგდეს, წრეზე ურთიერთ თანა–
ბრად აცდენილად, როგორც ეს ნაჩვენებია (სურ. 5, ა)-ზე. თითოეული რიგის კონუსური-ნახვრე–
ტების გასწვრივ, შექმნილია გამოთესილი მარცვლის მიმღები კამერა თავისი თესლგამტარ-ჩამთესი
მილით. გამომთესი აპარატის ასეთი შესრულება, შესაძლებლობას იძლევა თავთავიანი კულტურე–
ბის თესვა განვახორციელოთ ვიწრომწკრივად ურთიერთ წანაცვლებულ კვადრატულ-ბუდობრივად
(სურ. 2, ბ). თავთავიანი კულტურების ასეთი თესვა, ამცირებს მცენარის მიერ ფესვთა სისტემის
განვითარებაზე დახარჯულ ენერგიას, რადგან მისი აღმონაცენის ირგვლივ, თანაბრადაა დაცილე–
ბული გამოყოფილი კვების არე, კვადრატულ-ბუდობრივ თესვასთანაც კი, რაც თეორიულადაც
ნათლად ჩანს (1) და (2) გამოსახულებებით. ამით კი იზრდება ნიადაგის ზედა ნაწილის უკეთ
განვითარების შესაძლებლობა, რაც თავის მხრივ მოსავლიანობის გაზრდის წინა პირობაა.

იმის გამო, რომ გარეზინებული ტილო შესრულებულია თხილამურის ფორმით (სურ. 4, ა),
რომლის ოვალური ნაწილი, ზოლოვანი ფოლადის სიხისტითაა მიღწეული და ჩარჩოსთან მიე–
რთებულია სახსრულად, ამიტომ, დასათეს ფართობზე, რელიეფის ნებისმიერი ცვალებადობისას
გარეზინებული ტილოს სწორი მონაკვეთი, სადაც განლაგებულია თესლის გამტარ-ჩამთესი მილი
და ნიადაგ გამაფხვიერებელ-მიმყრელი წკირები, ინდივიდუალური დამწოლი ტვირთებით, ზუს–
ტად ახდენს ნიადაგის კოპირებას და თესლის ნიადაგში თანაბარ სიღრმეზე ჩათესვას, რაც აღმო–
ნაცენის და მისი განვითარების სითანაბრის წინაპირობაა. ამასთან შესაძლებელია ერთ გარეზი–
ნებულ ზოლოვან ტილოზე, განთავსებული იქნას 2-3 ჩამთესი, რადგან, როგორც სიგრძეში ისე
სიგანეში გარეზინებულ ტილოს აქვს დიდი დეფორმაციის შესაძლებლობა.

ჩამთესის მიერ გახსნილ კვალში თესლის განთავსების შემდეგ, მის ორივე მხარეს და მარცვლის
ჩათესვის სიღრმეზე ნაკლები სიგრძის ნიადაგის მიმყრელ-გამაფხვიერებელი წკირები (სურ. 4, ა),
ერთდროულად ახორციელებენ ნიადაგის გაფხვიერებას და თესლზე ფხვიერი ნიადაგის მიყრას,
რომლის შემდეგ ნათესზე გადაგორდება ნიადაგის მიმტკეპნი საგორავი (სურ, 5, ბ), რომლებიც
დრეკადი ელემენტებითაა მიბმული გარეზინებული ტილოს ბოლოებზე. მიმტკეპნი დამოუკიდე–
ბლად ახორციელებს ნიადაგის კოპირებას და თითო-თითო რიგის ნათესის მიტკეპვნას.

რადგან მოცემული სათესი მანქანის გამომთეს აპარატს, შეუძლია თითო-თითო მარცვლის
სახით გამოთესოს თავთავიანი კულტურები, ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლევა ასეთი სათესლე მა-
რცვალი, როგორც მწკრივში ისე მწკრივთა შორის მაღალი სიზუსტით დავაცილოთ ერთმანეთს,
ურთიერთ წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივი სახით (სურ. 2, ბ), რითაც მიღწეული იქნება
ზემოთ მითითებული დადებითი მხარეები, რითაც ხასიათდება ასეთი სახის თესვა. ამასთან,
როგორც (სურ. 5. ა)-დან ჩანს ერთ გამომთეს აპარატს, შეუძლია მოემსახუროს 2-3 ჩამთესს, თუკი
კონუსური ნახვრეტები რგოლზე შესრულებული იქნება შესაბამისად 2-3 რიგად. აღნიშნული სახით
თესვისას, იზრდება მცენარეების დგომისადმი მდგარადობა, რადგან ასეთ შემთხვევაში, მცენარეები
ერთმანეთს აკავებენ და ასეთი ნათესის ჩაწოლის ალბათობა შედარებით მცირეა, რაც თავისთავად
ზრდის აღებული მოსავლის რაოდენობას.

ასეთი თესვის უპირატესობის დასადგენად, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის, წილკანის ბაზაზე, ჩატარებული იქნა ცნობილი მეთოდიკის მიხედვით, საკონტროლო
ცდები, თასვის სხვადასხვა ვარიანტით, სამჯერადი გამეორებით. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად
დაგვეცვა თესლებს შორის მანძილი, თესლების ნაკვეთზე განაწილებისათვის გამოვიყენეთ
სპეციალური მოწყობილობა (სურ. 6, ა), რომელმაც შესაძლებლობა მოგცა ერთდროულად სამ
მწკრივში თანაბრად ჩაგვეთესა 1 მ სიგრძეზე, როგორც ცნობილი სახით, ისე
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სურ. 6. ა. ერთდროულად თანატოლი დაცილებით ხელით სათესი მოწყობილობა,
ბ. ვიწრომწკრივად თესვის სქემა, გ. განახევრებული ნორმით, ურთიერთ მართობი მიმართულებით
თესვის სქემა და დ. წანაცვლებული  კვადრატულ-ბუდობრივი თესვის სქემა.

კვადრეტულ-ბუდობრივად. ცდამ გვიჩვენა, რომ დასრულებული ნაბარტყის რაოდენობა და მოსა-
ვლიანობა  წანაცვლებით კვადრატულ-ბუდობრივი თესვის დროს მწკრივში თესვასთან შედარებით,
გაიზარდა 16 %-ით. ამასთან, ყანა ყველა ვარიანტში, (ამინდების გამო) დგომის თვალსაზრისით იყო,
მდგადი. ექსპერიმენტულ ნაკვეთებზე, თავთავით დასრულებული ნაბარტყის რაოდენობა %-ში (იხ.
ცხრილი №2), ხოლო მოსავლიანობა (იხ. ცხრილი №3). აღმოჩნდა, რომ საშუალო მოსავლიანობა,
წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივი თესვისას, იზრდება 16 %-ით.

ექსპერიმენტულ ნაკვეთებში, საშემოდგომო ხორბლის ნაბარტყის %-ული რაოდენობა,
ცხრილი 2.

ნაბარტყის რაოდენობა %-ში
ნაკვეთის ნომერი

№

საშემოდგომო
ხორბალი
ნაბარტყის

რაოდენობა, ცალი
I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 26,2 24,6 18,1 22,2 20,4 15,2
2 2 35,4 30,8 20,7 27,4 21,8 23,1
3 3 21,5 24,2 31,0 25,2 31,1 22,9
4 4  7,9   9,0 12,0 14,3 11,3 15,1
5 5  4,7   4,5   8,5  6,1   4,4   9,4
6 6  2,0   3,5   4,5  2,0   4,4    6,2
7 7  1,1   1,4   2,5  1,3   1,9    3,2
8 8  0,7   0,9   1,2  0,8   1,3    2,7
9 9  0,3   0,8   1,0  0,4   1,0    1,5

10 10  0,2   0,3   0,5  0,3   0,5    0,7
11 ჯამი %-ში 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ა
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მოსავლიანობა ექსპერიმენტულ ნაკვეთებში
ცხრილი 3.

ნაკვეთის ნომერი№ თითოეულ ნაკვეთში
მიღებული მოსავალი I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8
1 მიღებული მოსავალი

კგ/მ2-ზე
0,5358 0,795 0,7925 0,771(6) 0,7408(5) 0,856(6)

2 საშუალო
მოსავლიანობა კგ/მ2-

ზე

0,7487(4)

3 გადახრა -0,2129(4) +0,0462(5) +0,0437(5) +0,0289(2) -0,0079(1) +0,1079(2)

დასკვნები:
1. დამუშავებულია ახალი კონსტრუქციის თავთავიანი კულტურების სათესი მანქანის

პრინციპული სქემა, რომლის კონსტრუქციის განხორციელება შესაძლებლობას იძლევა, ასეთი კულ–
ტურების თესვა განვახორციელოთ წანაცვლებითი კვადრატულ-ბუდობრივად;
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Sowing in a grid pattern of cereal crops
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Abstract

The article discusses the forms of cereal crops, their deficiencies and the possible forms of sowing and
advantages. It is analyzed in the sowing process of cereal crops, the work of sowing machines is used and their
deficiencies, based on which the new seeding machine and sowing machine scheme of cereal crops are elaborated
and two patents are received: № P 2016 6517 B, "Manual Sowing Equipment" and № P 2016 6535 B, "Sowing
Machine ". The experimental sowing of autumn wheat has been conducted in various forms, which showed that
during the deposed sowing in grid pattern productivity increases by 16%.
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xiduri agregatis zogierTi Zalur-energetikuli
maCveneblis gaangariSeba

rani Wabukiani-teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori-emeritusi
Temur leSkaSeli-doqtoranti

sakvanZo sityvebi: xiduri agregati; amZravi; teqnologiuri moduli; kuTxuri siCqare; mgrexavi
momenti; inerciis momenti; meqanikuri maxasiaTebeli; asinqronuli Zrava; gardamavali procesi;
transmisia.

referati:

naSromSi ganxilulia xiduri agregatis, rogorc dabalReroiani sasoflo - sameurneo
kulturebis movla-moyvanis samuSaoebis CatarebisaTvis saWiro mobiluri agregati da
mocemulia misi ZiriTadi Zalur-energetikuli parametrebis gaangariSebis meTodika.

imereTis regionis centralur nawilSi, didi xania tradiciulad iqca mebostneoba,
romelic mosaxleobis ZiriTadi saarsebo wyaroa; amas xeli Seuwyo saukeTeso nia-
dagobriv-klimaturma pirobebma da warmoebuli nedleulis maRal sakveb-ekologiurma
Tvisebebma; Sedegad am saqmes didi xania gaaCnia stabiluri bazari, rogorc qveynis SigniT
aseve gareT.

cnobilia, rom bostneuli kulturebis movla-moyvanis samuSaoebi Sromatevadia, mou-
xerxebeli da Znelad emorCileba meqanizaciis samuSaoebis gamoyenebas, ris gamoc aq
dominirebs xelis mZime Sroma.

bostneuli da dabalReroiani kulturebis warmoebis moculobis gazrdis mizniT
mizanSewonilad migvaCnia enregiis wyaros e.w. `xiduri agregatebis” (xa) gamoyeneba. igi ise,
rogorc evropis qveynebSi, aseve CvenTanac SeiZleba dainergos, gansakuTrebiT mcire
nakveTebze, daxurul da Ria gruntis - kerZo, saagarako, fermerul meurneobebis pirobebSi.
xa xels Seuwyobs aRniSnuli kulturebis warmoebis saqmeSi iseTi aucilebeli opera-
ciebis Catarebas, rogorebicaa niadagis mTliani da rigTaSorisebis damuSaveba, Tesva da
sasuqis Setana, morwyva, niadagis nayofierebis amaRleba, nedleulis Sroba da sxva. gan-
sakuTrebiT mniSvnelovani da sainteresoa xa-is gamoyenebiT niadagis damuSaveba, romlis
xarisxobrivma maCvenebelma unda uzrunvelyos, isedac Zalian susti mcenaris aRmoceneba.
garda amisa, uaRresad sainteresoa, niadag gadamamuSavebeli frezebis gamoyeneba xa-ze da-
kidebul mdgomareobaSi, romelic absoluturad gansxvavebuli iqneba satraqtoro agre-
gatebis Zaluri energetikuli, ekologiuri, ekonomikuri da sxva erTsaxela parametre-
bisagan.

suraTze mocemulia gasuli saukunis bolos q. quTaisSi eleqtroinJiner g.xelaZis
mier organizebuli xa-i, romelic Seqmnilia principiT `momeci, momeci-Semdeg gavswo-
rdebiT”. amis gamo, igi Sorsaa konstruirebisa da sainJinro gaangariSebisas optomizaciis
meTodebisgan. (ix.suraTi 1).

statia eZRvneba zemoTaRniSnuli kulturebis movla-moyvanis samuSaoebis meqani-
zaciis saqmeSi resursdamzogi xa-is gamoyenebis efeqtianobas SeZlebuli fermeruli meu-
rneobis pirobebSi.

samecniero-kvleviTi TvalsazrisiT xa-i unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs:

1. eleqtroZravebis brunvaTa ricxvis regulirebis SesaZlebloba saSualo diapa-

zonSi (3:1). am procesSi advildeba xa-is damuxruWebis procesi, rac dadebiTad moqmedebs

mis teqnologiur saimedobaze;

2. amZravs unda hqondes sakmaod xisti maxasiaTebeli, rom ar moxdes regulirebebis

Seferxeba reJimebis cvlis dros;
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3. e.w. gardamaval procesebis dros unda SeizRudos aCqarebebi. dasaSveb zRvrebSi;

saubaria iseT movlenebze, romlebic xSirad SeiZleba iCinos Tavi xa-is muSaobis procesSi

sxvadasxva reJimebis dros savali Tvlebis buqsaobis an gaqanebis dros, an myisieri

damuxruWebisas.

4. eleqtroamZravs unda hqondes reversirebis SesaZlebloba, rogorc Zravis

muSaobis, aseve damuxruWebis procesSi.

sur 1. xiduri agregatis saerTo xedi

1. adgilobrivi saxelosno; 2. xm-is fermebi; 3. relsebi; 4. teqnologiuri moduli.

C1 - marcxena nakveTi;  C2 - marjvena nakveTi, C - centraluri nakveTi;

F= ( C1+ C2+ C )     L=(10+10+10)* 50= 1500m2

xa-Si dinamikuri datvirTvebi warmoiSoba sxvadasxva reJimebis (gaSveba, gaCereba,

reversi da sxva) cvlilebebis procesSi, roca Zravis mier ganviTarebuli momentis M Se-

wonasworeba swarmoebs Zravis lilvze ganviTarebuli statikuri momentiT  Mst da Zaluri

meqanizmebis dinamikuri momentebiT  M din warmoqmnili inerciis ZalebiT. zogadad, am
sistemis moZraobis gantolebas aqvs Semdegi saxe

.... (1)

dinamikuri momentis sidide da mimarTuleba MdinganisazRvreba M da Mst sididiTa da
mimarTulebiT; amitom Zravas momentis dinamikuri Semadgeneli SeiZleba moiZebnos
formuliT.

..... (2)

sadac: Zravis lilvze dayvanili jamuri inerciis momentia kgm2, romelic moicavs Zravis
rotoris inerciisa da mbrunavi da sworxazobriv moZraobaSi myofi masebis dayvanil

inerciis momentebis jams, kgm2; Zravis lilvis kuTxuri siCqarea aCqarebisa Tu

damuxruWebis procesSi, rad/ wm. gaangariSebis dros xSirad da miT ufro iseT
aratradiciul agregatSi, rogoric xa-ia, sxvadasxva detalebisa da meqanizmebis inerciis
momentebs simciris gamo, roca aRar angariSoben, magram maTi gavlenisagan Tavis

dazRvevis mizniT mainc iReben koeficients K=1.15-1.2, anu

.....(3)

sadac -xm-is sworxazobriv moZraobaSi myofi elementebis jamuri masaa,kg.
xm-is meqanizmebis aCqarebisa Tu Senelebis procesSi, reduqtoris gavliT warmoebs

simZlavris gadacema, raTa Seicvalos mbrunavi nawilebis kinematikuri energiis maragi.

2 1

4

C2 3

C1
C

L
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amasTan dakavSirebiT meqanikur gadaadgilebaze energiis danakargi gardamaval
procesebisas izrdeba, rac gvaiZulebs gaviTvaliswinoT me- 3 formulaSi kidev erTi
margiqmedebis koeficienti mqk η.

aCqarebis dros energiis Zalxazi midis Zravidan transmisiisken, xolo damuxruWebis

dros piriqiT-transmisiidan Zravisken, anu Sesabamisad (3)-dan gveqneba

.... (4)

amrigad xa-is transmisiebSi gardamavali procesebis dros warmoqmnili danakargebis
gaTvaliswineba gamoricxavs uxeS Secdomebs Zravis simZlavris SerCevis procesSi.

xa-is Zravas datvirTva rogorc zemoT aRiniSna ganpirobebulia Seqmnili
winaaRmdegobebiT, romelic warmoadgens wona Zalebis, xaxunis Zalebisa da teqnologiur
procesis winaaRmdegobaTa jams da gamoiTvleba formuliT [2]

kvt. ..... (5)

sadac -xa-is saerTo wonaa, n; -xa-is gadaadgilebis siCqare, m/wm ; R-xa-is savali

Tvlis radiusi, m; - sayrden TvlebSi xaxunis koeficienti; - gorvis winaRobis

koeficienti. =11 ტ ;  =0,5 მ წ მ მ/ ; R=0,25 ;  =0,015-0,02;  = 0,0005-0,0012 ).
datvirTvis xarisxis mixedviT, gansxvavebiT saqarxno xa-isa, samizne agregatze

saWiroa damontaJdes asinqronuli Zrava mimdevrobiTi agznebiT, romlis statikuri
momenti iangariSeba formuliT

                                         …… (6)

sadac saangariSo nominaluri kuTxuri siCqare iangariSeba cnobili formuliT

…… (7)

aq xa-is Zravsa da saval Tvlebs Soris Wia reduqtorisa da jaWvuri gadacemis

saerTo gadacemis ricxvia da Cveni SemTxvevisTvis .
formulebiT (5), (6) da (7) gaviangariSeT SesarCevi eleqtroZravis simZlavre, mabruni

momenti da kuTxuri siCqare, Sesamabisad

kvt;

am monacemebis safuZvelze [2] katalogebidan SevarCieT Zravis standartuli

parametrebi: Zravis marka 4A132S4, asinqronuli 4A seriiT, mokle CarTuli rotoriT

380/220v, 50 herci.
Zravis parametrebia:

, ;  ,

, , კ გ ;

; ; ;
an Sesabamisad =1,05; =159,6  ;

; ხოლო -Zravas uqmi svlis kuTxuri siCqarea

SerCeuli Zravis meqanikuri maxsiaTeblis garegani mrudis asagebad visargebloT
akad.r.maxarobliZis mier damuSavebuli TeoriiT da SevirCioT mrudis aproqsima-lii-
saTvis wrfis gantoleba

     ......(8)
sadac koeficienti da gamoiTvlebian gamosaxulebebiT
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.......(9)

saTanado mniSvnelobebis Casmis Sedegad =455,7; =2,7 (8 ) gantoleba miiRebs saxes

                                         .......(10)

(10) gantoleba amyarebs damokidebulebas elZravis mgrexav momentsa da kuTxur
siCqares Soris. , anu -s gansazRvrul sidides Seesabameba mgrexavi momentis

Sesabamisi mniSvneloba ;
SevadginoT saTanado cxrili da avagoT xa-is elZravis meqanikuri maxasiaTebeli

(ix.nax)

152 140 130 120

M, ნმ 45,3 77,7 104,7 131,7

0

0

0M 

Nnax. 1. asinqronuli Zravas meqanikuri maxasiaTebli damaxasiaTebeli wertilebiT

xa-i, ise rogorc nebismieri sasoflo-sameuneo agregati, ganuwyvetliv icvlis
xolme samuSao reJimebs datvirTvis moxsnisas, gadatvirTisas, damuxruWebisas,
teqnologiuri procesis Sewyvetisas da a.S. dinamikis TvalsazrisiT yvelaze sainteresoa
gadatvirTva, roca swarmoebs xa-is amZravis muSaobis Seneleba weviTi winaaRmdegobis ara
marto gazrdiT, aramed oscilogramaze winaRobis sinusuri cvalebadobisas pikebs Soris
manZilebis gawelvisas, rac qmnis Zravis daumyarebel reJimze muSaobis precedents.

am problemas, mieZRvna mravali Sroma, iseTi cnobili mecnierebisa, rogorebic
iyvnen akad.boltinski, prof. qirtbaia da sxvebi. analogiuri mdgomareoba SeiZleba
Seiqmnes eleqtroZravebis gamoyenebis SemTxvevebisas, rac mianiSnebs imas, rom axali
araordinaluri agregatebis Seqmnis dros saWiroa sifrTxiliT movekidoT ZiriTadi
dinamikuri parametrebis SerCevas. Tu winaaRmdegobis momentebma gadaaWarba statikur
moments ), xa-is meqanikuri maxasiaTeblis damaxasiaTebeli wertili gadadis

mrudis daumyarebeli Zraobis monakveTze, ris gamoc brunvaTa ricxvi SesaZloa nulamde
daeces; rogorc naxazidan Cans -s RerZze (ordinatze) nebismieri wertili Seesabameba
momentis gansazRvrul mniSvnelobas ( ; mrudi ori Stosgan Sedgeba: damyarebuli

Zraobis Sesabamis Sto mde pirveli da -dan mrudis absicTa RerZis gadakveTamde

- meore. Tu datvirTva imdenad gaizarda, rom winaaRmdegobis momenti gascda ver–
tikals marcxniv da miuaxlovda C wertils, maSin Cd Stoze SesvlisTanave daiwyeba Zravis
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daumyarebeli muSaoba, romelic angrevs Zravas, amZravis aqsesuarebs da mwyobridan
gamoyavs isini; rac Seexeba reJimebis cvlilebas wertilamde, drois am xangrZlivobas

Zravi ver igrZnobs, raTgan mas STanTqavs mbrunavi nawilebis inerciis momentebis jamuri
mniSvneloba da Zravi gaagrZelebs muSaobas mSvidad da Seuferxeblad.

amrigad xa-Tvis asinqronuli Zravis SerCevisas mabruni momenti, moklevadiani
gadatvirTvebis pirobebidan gamomdinare unda akmayofilebdes utolobas.

.......(11)

sadac -Zravas datvirTvis xasiaTia [2]; 0,8 - mokled CarTuli asinqronuli
ZravebisaTvis Zabvis SesaZlo Semcirebis sididea (=10%) Zravis statikuri momentia, nm.

SerCeuli Zravi unda akmayofilebdes agreTve gaqanebisa Tu damuxruWebis procesis
saimedoobas, risTvisac ZalaSi unda iyos utoloba

= ( ) /2 1.5 ...... (12)

-gaangariSebuli da katalogiT[2] koreqtirebuli momentia, nm;

(aq 1,2 )

SerCeuli Zravis saboloo Semowmeba unda Catardes danadgaris xazovani gaqanebisa
da damuxruWebis saSualo mniSvnelobiT. romelic Tavis mxriv gamoiTvleba

gamosaxulebiT

, ..... (13)

aq - ciklSi an damuxruWebis SesaZlo siCqarea, ;

-ciklis xangrZlivobaa, romelic ganisazRvreba qronometraJuli dakvirvebiT;

moqmedi xa-is farTobze (ix.foto) Catarebuli datvirTvebis 1sT.

praqtikaSi aCqarebisa da damuxruWebis dros orientirad SeiZleba miviRoT: xa-is
moZraobis dawyebis 3-5 wm, xolo teqnologiuri modulis amZravis gaSvebaze 10-15 wm.

amrigad, xiduri agregati warmoadgens mobilur, sakmaod rTul teqnikur
saSualebas, romelic SeiZleba moewyos fermeris Sesabamis farTobze dabalReroaini
kulturebis movla - moyvanis samuSaoebis kompleqsuri meqanizaciisaTvis.

xidur agregatze energiis wyarod SeiZleba gamoyenebul iqnas eleqtoenergia da

aratradiciuli energiis saxeebi (mzis, qaris da sxva).
Ddadgenilia, xiduri agregatis Zalur - energetikuli parametrebis praqtikuli

gaangariSebis meTodika gardamavali procesebis (damuxruWeba, aCqareba, datvirTvis
gazrda da moxra da a.S.)
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 Calculation of some of the bridges of the bridge aggregate

Chabukiani Rani - Doctor of Technical Sciences, Professor Emeritus,
Leshkasheli Temur - Doctoral student.

Key words: bridge aggregate, moving, technological module, angular speed, torque moment, inert moment,
mechanical characteristic, asynchronous engine, transition process, transmission.

Abstract:

Thus, the bridge aggregate produces a mobile, very complex technique that can be arranged for
complex mechanisms for maintenance of low-growing crops on a farmer's area.

Energy energy on the bridge aggregate can be used for electrical energy and types of non-
conventional energy (solar, wind, etc.)

The practical calculation method of the energy parameters of the bridge aggregate is determined by
the transition processes (braking, acceleration, increasing load, and so on).
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mcenareTa dacva

Plant protection

საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში საკარანტინო მავნებლის
,,ჭიჭინობელას’’ (Metcalfa pruinosa) ბიო-ეკოლოგიის შესწავლა და მის

წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება

ქეთევან თავართქილაძე -ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,
მარინე ნოზაძე- აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი,
ჯემალ ნაკაიძე- ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ჭიჭინობელა, საკარანტინო მავნებელი, ნიმფა , ინსექტიციდი, ქიმიური პრეპა-
რატები.

რეფერატი

სტატიაში განხილულია საქართველოში შეზღუდულად გავრცელებული მავნებლის- ჭიჭინობელას (Metcalfa
pruinosa) ბიო-ეკოლოგია და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება საქართველოს ეროვნული
ბოტანიკური ბაღის პირობებში.

შესავალი

მავნებელ დაავადებათა კონტროლი და მათი მავნე რიცხოვნობის დარეგულირება თანამედროვე
მსოფლიოსათვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. FAO-ს მონაცემებით ყოველწლიურად
მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ზემოქმედების შედეგად სოფლის მეურნეობაში მოსავლის 1/3 ნა–
დგურდება. იმისათვის, რომ შევამციროთ ზარალი და უზრუნველყოთ მცენარეთა სიჯანსაღე, საჭი–
როა დავიცვათ ისინი მავნე ორგანიზმებისაგან, რისთვისაც აუცილებელია მცენარეთა დაცვის
ღონისძიებების გატარება.

საკარანტინო მავნებელი-ჭიჭინობელა (Metcalfa pruinnnosa ) პირველად საქართველოში 2013
წელს დაფიქსირდა. იგი სავარაუდოდ საქართველოში სარგავ მასალას შემოჰყვა, რომელიც ევროპის
სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოდის. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში აღნიშნული მავნე–
ბელი  2014 წელს დაფიქსირდა. მავნებელი პირველად გამოვლენილი იქნა იტალიაში 1979 წელს
ტრევინზის პროვინციაში, იგი სწრაფად გავრცელდა ევროპის, შეერთებული შტატებში, აზიის,
სამხრეთ ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში.

ობიექტი და მეთოდიკა
კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ჭიჭინობელა (Metcalfa pruinosa), რომელიც პოლიფაგი მავნებელია

და იკვებება 300-მდე დასახელების მერქნიანი და ბალახოვანი მცენარეებით. მავნებლის კლასი–
ფიკაცია: ზესამეფო: ევკარიოტები; სამეფო: ცხოველები; ტიპი: ფეხსახსრიანები; კლასი: მწერები;
რიგი: ნახევრადხეშეშფრთიანები; ოჯახი: Flatidae; გვარი: ჭიჭინობელა (Metcalfa) ; სახეობა:

pruinosa.
საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში ჭიჭინობელა იკვებება მრავალი დეკორატიული და

სარეველა მცენარეებით, იხ. ცხრილი  1.
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ცხრილი 1.

ცხრილში წარმოდგენილია ჩვენს მიერ გამოვლენილი მცენარეთა სახეობები, რომელზედაც
დავაფიქსირეთ ჭიჭინობელა:

1. ჩვეულებრივი სურო Hedera helix

2. ჩვეულებრივი კოწახური (ფორმა-
წითელფოთოლა )

Berberis vulgaris f. atropurpurea

3. ევროპული არღავანი (იუდას ხე) Cercis siliquastrum

4. კოლხური სურო Hedera colchica

5. ტრიფოლიატა Poncirus trifoliata

6. ბამბუკი Phyllostachys viridiglaucescens

7. აკაკის ხე Celtis caucasica

8. ტყემალი Prunus divaricata

9. ცხენის წაბლი Aesculus hippocastanum

10. ხემყრალა Ailanthus altissima

11. საპნის ხე Sapindus saponaria

12. შიშველყვავილა ჟასმინი Jasminum nudiflorum

13. სირიული ვარდი Hibiscus syriacus

14. წაბლფოთოლა მუხა Quercus castaneifolia

15. რცხილა Carpinus caucasica

16. იაპონური კომში Cydonia japonica

17. უხვყვავილა გლიცინია Wisteria sinensis

18. სამნაკვთა ნუში Amygdalus triloba f. plena

19. თეთრი თუთა (კულტივარი) Morus alba ‘pendula’

20. იაპონური სოფორა Styphnolobium japonicum f. pendula

21. ბალეარული ბზა Buxus baliarica

22. ვეიგელა Weigela japonica

23. ტირიფი (კულტივარი) Salix purpurea ‘Nana’

24. თელა (კულტივარი) Ulmus hollandica ‘wredei’ U. hollandica
‘Camperdowii’

25. წიფელი (კულტივარი) Fagus silvatica ‘Davidii’

26. წყავი laurocerasus officinalis
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განსაკუთრებით დიდ ზიანს აყენებს იმ მცენარეებს, რომლებსაც აქვთ დიდი რაოდენობით ახალ–
ნაზარდები, ვინაიდან იგი იკვებება მცენარის წვენით, რომელიც დიდი რაოდენობით არის ნორჩ
ყლორტებში.

დაზიანების სიმპტომები:

აღნიშნულ მავნებელს ახასიათებს სწრაფი გავრცელება, იგი სხვადასხვა ვირუსული დაავადების
გადამტანია. ჭიჭინობელას დიდი პოპულაციები იწვევენ მცენარის ახალნაზარდების ზრდა-განვი–
თარების შეზღუდვას. დიდი ხნოვანების მატლები კვებისას აწარმოებენ ტკბილ წვენს, რაზედაც შე–
მდეგ ვთარდება თეთრი ცვილისებრი მასა. ცვილისებრი მასა იწვევს: მცენარის ჭკნობას, დეფორმა–
ციას და დაკნინებას. მცენარეში ირღვევა ფიზიოლოგიური პროცესები, რის შედეგადაც მცენარე
კარგავს სიცოცხლის უნარიანობას.

Metcalfa pruinosa-იმაგო Metcalfa pruinosa-ნიმფა

ჭიჭინობელა იზამთრებს კვერცხის ფაზაში მცენარის ქერქის ქვეშ. მატლები გამოდიან მაისის
თვეში. მატლის სტადია საშუალოდ შეადგენს 40-45 -დღემდე. ზრდასრული ფორმები გვხვდება
ივლისიდან-ოქტომბრის ჩათვლით. მატლები იკვებებიან მცენარის ნორჩი ახალნაზარდების წვენით.

მეთოდიკა: 2014 - 2015 წლებში ჩვენს მიერ ჩატარებული დაკვირვებების შედეგად დაიგეგმა
ბრძოლის ღონისძიებები. ვინაიდან ზრდასრული მავნებელი (Metcalfa) კარგად ფრენს, მის წინა–
აღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდი არ აღმოჩნდა ეფექტური. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე
ბრძოლის ქიმიური მეთოდები გამოვიყენეთ მხოლოდ მავნებლის მატლის (ნიმფის) ფაზაში, პირვე–

ლივე მატლების გამოჩენისთანავე რომლებიც მაისის თვეში გამოდიან.
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თავდაპირველად 2014 წლის 19 ივლისს მავნებლის გამოჩენისთანავე გამოვიყენეთ ბიოლო–
გიური პრეპარატი ,,ლეპიდოციდი“ იგი წარმოადგენს ბაქტერიულ პრეპარატს რომელიც დამზა–
დებულია Bacillus thuringiensis- საფუძველზე. პრეპარატი შეირჩა იმის გათვალისწინებით, რომ ბაღში
დამთვალიერებლებისათვის არ შეგვექმნა საფრთხე და დაგვეცვა გარემო დაბინძურებისაგან. გამო–
ყენებულ პრეპარატს გააჩნია მოქმედების ხანგრძლივი პერიოდი ვინაიდან იგი ბიო-ინსექტიციდია.
გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ მავნებელი ამ პერიოდში უკვე ზრდასრულ ფაზაში
იმყოფებოდა. შესაბამისად ეფექტი იყო თითქმის მინიმალური. მომდევნო წელს აღნიშნული მავნე–
ბლის პოპულაციამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღო.

2015 წელს გადავწყვითეთ ჭიჭინობელას რიცხოვნობის დარეგულირება ამჯერად უკვე ქიმიური
პრეპარატ-„ვერტიმაკი“-ით, მის მოქმედ ნივთიერებას აბამექტინს გააჩნია ტრანსლამინარული მო–
ქმედება (შესხურებიდან 2 საათის შემდეგ მთლიანად იჭრება მცენარის ქსოვილში). თუ გავითვა–
ლისწინებთ იმ ფაქტს, რომ აღნიშნული მავნებელი სწრაფად მრავლდება, უმჯობესია პირველ
ეტაპზე ქიმიური პრეპარატებით მისი რიცხოვნობის დარეგულირება მავნეობის ზღვარს ქვემოთ და
შემდგომ ვგეგმავთ ბიოლოგიური პრეპარატებით კონტროლს რომ აღარ მოხდეს მისი მასიური
გამრავლება. გამოყენებული პრეპარატით სასურველ შედეგს ვერ მივაღწიეთ, ამიტომ გავაგრძელეთ
სხვა პრეპარატების გამოცდა.

2016-2017 წლებში მატლების პირველივე გამოჩენისთანავე მაისის თვეში მონაცვლეობით ფიტო–
გეოგრაფიული ნაკვეთების მიხედვით გამოვიყენეთ 5 დასახელების ქიმიური პრეპარატი, რომელთა
მოქმედ ნივთიერებებს წარმოადგენენ: ფორიმოფის მეთილი; თიამეტოქსამი; ქლორპირიფოსი და
აბამექტინი. წამლობა ტარდებოდა 2 კვირის ინტერვალით.

დასკვნა:
გამოყენებული პრეპარატებიდან შედარებით ეფექტური აღმოჩნდა ,,პორიმოფის მეთილის“ შემ–

ცველი ინსექტიციდი. იგი წაროადგენს არასისტემურ ფოსფორორგანულ ინსექტოაკარიციდს. აღნი–
შნული პრეპარატის მოქმედების ეფექტურობა აიხსნება როგორც ნაწლავურ-კონტაქტური (პრეპა–
რატის შეღწევა მავნებლის ორგანიზმში საკვებთან ერთად) მოქმედებით, ისე ფუმიგატური ანუ
პრეპარატის ორთქლის შეღწევით მწერის სასუნთქ სისტემაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართვე–
ლოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის წიწვოვან მცენარეთა კოლექციებზე მავნებელი-ჭიჭინობელა არ
დაფიქსირებულა, რაც ჩვენის აზრით აიხსნება წიწვოვან მცენარეებში ფიტონციდების დიდი
რაოდენობით შემცველობაში და აგრეთვე ახალნაზარდი წვნიანი ყლორტების სიმცირეში.
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Botanical Garden of Georgia and elaboration of measures to fight against it

Tavartkiladze K-Academic Doctor of Biology,
Nozadze M - Master of Agrarian Sciences,
Nakaidze J- Academic Doctor of Biology

Key words: Metcalfa pruinosa, insecticide, larva, chemical preparation, Quarantine pest

Abstract

The control of harmful diseases and regulation of their harmful quantity is one of the main problems for the
modern world. According to the FAO data, the 1/3 of annual crop loss is caused as a result of the impact of pests.
In order to reduce losses, it is necessary to protect plants from harmful organisms and to ensure the healthiness of
agricultural and forest as well as decorative plants, for this purpose it is necessary to carry out plant protection
measures. Metcalfa is a polyphagous pest and eats up to 300 different (decorative plants as well as agricultural
crops) woody and herbaceous plants. In the National Botanical Garden of Georgia, Metcalfa is fed with many
decorative and weed plants.
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saqarTvelos wiTeli wignis zogierTi mcenaris mikobiota

m. WurRulia-SurRaia-biologiis akademiuri doqtori, asoc. profesori,
q. TavarTqilaZe-biologiis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: saqarTvelo, mikobiota, wiTeli nusxa, mikrosokoebi

referati
statiaSi warmodgenilia mokle cnobebi im mikrosokoebis Sesaxeb, romlebic saqa–

rTveloSi pirvelad aRiniSna wiTeli nusxis zogierT mcenareze, kerZod: kavkasiur glerZze,
sosnovskis glerZze, astragalze, qarTul kowaxurze, yambroze da Tagvisaraze. zemoT

CamoTvlil mcenareebze 27 saxeobis sokoa identificirebuli. maT Soris 25 askomiceti, 2 bazi–
diomiceti. siaxleebi moicavs rogorc fundamenturi, ise gamoyenebiTi daniSnulebis sakiTxebs.

Sesavali
saqarTvelos wiTeli wignis mcenareebs sxvadasxva mizezebis gamo gaqrobis saf–

rTxe emuqreba. Aamdenad, metad mniSvnelovania am mizezebis, maT Soris maTi Tana-
mgzavri mikobioturi sokoebis Seswavla, romlebsac arsebiTi mniSvneloba aqvs mcena-
reTa sicocxlisunarianobisTvis. amasTanave, xeebisa da buCqebis mikobiotis  saxeo-
brivi Semadgenlobis aRricxva mniSvnelovania sokoebis mravalferovnebis Seswavlis
TvalsazrisiTac. saqarTvelos wiTeli nusxis xeebisa da buCqebis mikobiota, mcire ga-
monaklisis garda, aqamde specialuri kvlevis sagani ar yofila. amasTan erTad sia-
xleebi moicavs rogorc fundamenturi, ise gamoyenebiTi daniSnulebis sakiTxebs.
masala da meTodi

mcenareTa nimuSebze (totebi, foTlebi, yvavilebi, fesvebi) sokoebis momwi-
febuli nayofianobiT identifikacia warmoebda makro da mikromorfologiuri niSne-
bis mixedviT. Koleqciebis Segroveba, Senaxva, droebiTi preparatebis momzadeba xde-
boda klasikuri meTodebiT. Ggamokvlevebis Sedegebi exeba sakvlevi mcenareebis miko-
biotis paTogenur da arapaTogenur warmomadgenlebs. sokoebis identifikaciisas
gamoiyeneboda klasikuri (Saccardo, 1882-1931; Grove, 1935, 1937; Diedike, 1915: Василевский Н. И.
Каракулин Б.П. 1950.) da Tanamedrove (Sutton,1980; Ellis,1971; Ellis, Ellis,1985; Sivanesan,1985; Melnik,
1992; Guide Book of Fungi of Ukraine, 1971:Мережко ,1980; naxucriSvili, 1986 ) sarkvevebi.
kvlevis Sedegebi
kavkasiuri glerZi - Astragalus caucasicus Pall.
1. Camarosporium sp. Tbilisi, botanikis instituti. konidiumebi Ria yavisferi, yavi-
sferi, 3 ganivi da 1 sigrZivi tixariT, 16.2-20 x 8-11.2 µm.
2. saqarTveloSi aRniSnulia pirvelad.

3. Cucurbitaria astragali  Karst. & Har. [1] . Syn.: Giberella astragali  (Karst. & Har.) Kuntze, xmel
totebze. Tbilisi
4. Leptosphaeria sp. xmel totebze, Tbilisi, didi diRomi.

5. Lewia scorpulariae (Desm.) M.B. Barr et E.G. Simmons. [2]  xmel totebze, Tbilisi, didi

diRomi.

  kavkasiur glerZaze aRiniSna pirvelad.

6. Phoma sp. xmel totebze, Tbilisi, didi diRomi.  piknidiumebi 150-200 µm.,
konidiumebi elifsuri, ovaluri 4-6 x 3 µm.
7. Pleospora sp. xmel totebze, Tbilisi, didi diRomi. periteciumebi 250-200 µm.,
CanTebi 100-125 µm., askosporebi farTo TiTistarisebri, kvamlisferi, moyviTalo-
moyavisfro, 6-7 ganivi da 1 arasruli tixariT.

saqarTveloSi aRniSnulia pirvelad.
8. Uromyces punctatus J Schröt. [6] FfoTlebze, Tbilisi. saqarTvelos erovnuli
botanikuri baRi.
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saqarTveloSi aRniSnulia pirvelad.
sosnovskis glerZi—AAstragalus sosnowskyi Grossh. Syn.: A. tanae Sosn.
1. Coniothyrium fuckelii Sacc. .[3], gamxmar ylortebsa da eklebze. Tbilisi, diRomi.
Paraconiothyrium fuckelii (Sacc.) Verkley &Gruyter. (mimdinare saxelwodeba). saprotrofi
sokoa. farTod aris gavrcelebuli mraval merqnian da balaxovan mcenareze.
      saqarTveloSi Astragalus -ze aRniSnulia pirvelad.
2. Pleospora herbarum (Pers.) Rabenh. ex Ces. & De Not. [1] gamxmar totebze. Tbilisi,
diRomi. polifagi kosmopoliti sokoa.
       saqarTveloSi Astragalus-ze aRniSnulia pirvelad.
3. Pleospora sp. gamxmar totebze. Tbilisi, diRomi.
Aastragali –Astragalus microcephalus Willd.  Syn.: Astracantha microcephala ( Willd.) Podlech.
1. Fusarium lateritium Nees. [4] syn.:Selenosporium lateritium (Nees.)Desm. gamxmar totebze.
saqarTvelos erovnuli botanikuri baRi.
2. Phomopsis sp. gamxmar totebze. saqarTvelos erovnuli botanikuri baRi.
3. Tubercularia vulgaris Tode. [5] gamxmar totebze. saqarTvelos erovnuli
£botanikuri baRi.
4. Uromyces punctatus Schröt.  [6] foTlebze. saqarTvelos erovnuli botanikuri baRi.
    zemoT CamoTvlili sokoebi Astragalus microcephalus-ze aRniSnulia pirvelad.
qarTuli kowaxuri- Berberis iberica Stev. et Fisch.
1. Alanthozythia sp., gamxmar totebze. Tbilisi, Tamar mefis xidTan.

2. Didimosphaeria sp. gamxmar totebze. Tbilisi, Tamar mefis xidTan.
   saqarTveloSi qarTul kowaxurze aRniSnulia pirvelad.

3. Nectria coryli Fuckel. [6]  gamxmar totebze. Tbilisi, Tamar mefis xidTan. qarTul

kowaxurze saqarTveloSi aRniSnulia pirvelad.

   qarTul kowaxurze saqarTveloSi sokoebis 9 warmomadgenelia miTiTebuli
[7], maT Soris ar aris Janga soko - Puccinia graminis Pers., romlis intensiuri gavrceleba
aRiniSna saqarTvelos erovnul£botanikur baRSi am saxeobis foTlebsa da yvavile-
bze.
yambro -  Crataegus pontica C. Koch.
1. Cytosporella sp. gamxmar totebze. TeTriwyaro.

2. Diplodia crataegi Westend.,  [7] gamxmar totebze. Tbilisi, botanikis instituti.

3. Eutypella sp. gamxmar totebze. Tbilisi, botanikis instituti.

4. Gymnosporangium confusum Plowr. [6] nayofze. TeTriwyaro.

5. Microdiplodia microsporella (Sacc.) Allesch., [ 8], syn.: Diplodia microsporella Sacc.
gamxmar totebze. TeTriwyaro.

6. Sphaeropsis malorum Berk., [9 ]. Botriodiplodia malorum (Berk) Petr. &Syd. (mimdinare
  saxelwodeba). gamxmar totebze. TeTriwyaro.

7. Spilocaea pomi Fr. [10]  syn.: Fusicladium dendriticum (Wallr.)Fuckel, nayofebze. TeTriwyaro.
Spilocaea ZiriTadad cnobilia rogorc vaSlis qecis gamomwvevi. CvenSi kunelze

aqamde ar yofila miTiTebuli. Ggarda yambrosi aRiniSna aRmosavlur kunelze -
Crataegus orientalis Pall.
Tagvisara - Ruscus ponticus Woronov ex Grossh. Syn.: Ruscus acuelatus L.
1. Coniothyrium sp. gamxmar totebze. saqarTvelos erovnuli botanikuri baRi.

saqarTveloSi Ruscus ponticus -ze aRniSnulia pirvelad.

2. Leptospaeria rusci  Sacc. [5]  Syn.: Phaeosphaeriopsis glaucopunctata(Grev.)M.P.S. Camara,     M.E.
Palm A.W. Ramaley. gamxmar totebze. mcxeTa.

3. Phomopsis rusci (West) Grove. [11]. gamxmar totebze. mcxeTa.
       saqarTveloSi aRniSnulia pirvelad.

saqarTveloSi, zemoT CamoTvlil mcenareebze, kerZod: kavkasiur da sosnovskis
glerZaze, astragalze, qarTul kowaxurze, yambrosa da Tagvisaraze sul 27 saxeobis
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mikromiceti iqna gamovlenili. maT Soris 2 saxeoba miekuTvneba bazidiomicetebs 25-ki
askomicetebis ganyofilebas.
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Mycobiota WITH  RED LIST  (RL)  PLANTS OF GEORGIA

Churgulia-Shurgaia M.- Academic Doctor of  Biology, Associate professor
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Abstract
The paper deals with 27 species of fungi first recorded with Red List (RL) species of  plants (Astragalus

caucasicus, Astragalus sosnowskyi, Astragalus microcephalus, Berberis iberica,Crataegus pontica, Ruscus
ponticus) from Georgia.

Mycobiota of the Red Book trees and shrubs, with few exceptions, has not been the subject of a special
study so far. At the same time, registration of species composition of mycobiotic fungi of trees and shrubs has
great importance for studying fungi diversity.The novelty includes both fundamental and applied issues.
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Коричневый мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal.) вредитель плодовых,
лесных и декоративных деревьев в Азербайджане

Мамедов З.М.
Институт Зоологии НАН Азербайджана, Баку

Реферат

    Отмечено, что за последние годы (2016-2018) культивирования плодовых, лесных и деко-ративных
деревьев к ним приспособилось много различных насекомых, обитающих на них и наносящих тем самым
огромный ущерб, приостанавливая их развитие и снижая урожай плодов. Среди насекомых занимает веду-
щее положение опасных вредителей и постоянно наносит значительный ущерб сельскохозяйственным
культурам. Установлено, что среди опасных вредителей коричневый мраморный клоп (Halyomorpha halys
Stal.) является серьёзным сельскохозяйственным вредителем в Азербайджане.

При изучении установлено, что тело мраморного клопа грушевидной формы, слегка уплощённая
длиной 12-16 мм. Окраска коричневая, спинка и голова имеют чередующиеся тёмные и светлые пятна,
мраморный оттенок. На последних двух сегментах усиков белые полоски. Ноги коричневые, также с
белыми полосами.

выяснено, что основным врагом является паразитическая оса Trissolcus japonicas, обитающая в
естественном ареале клопа в Китае и Японии. По данным автора вид ос паразитирует на яйцах клопа. В
настоящее время в США ведутся исследования по интродукции ос Trissolcus. Нами не обнаружены
естественные враги коричневого клопа.

За последние годы (2016-2018) культивирования плодовых, лесных и декоративных
деревьев к ним приспособилось много различных насекомых, обитающих на них и наносящих
тем самым огромный ущерб, приостанавливая их развитие и снижая урожай плодов. Среди
насекомых занимает ведущее положение опасных вредителей и постоянно наносит значительный
ущерб сельскохозяйственным культурам.

  Для правильной организации работ по борьбе с опасными вредителями необходимо знать
их биологию и экологию, хозяйственное значение, естественных врагов и распространение.
Только на основе глубокого знания биологических особенностей вредителей, можно разработать
научно обоснованную и эффективную систему мероприятий и успешно вести борьбу с ними.

Установлено, что среди опасных вредителей коричневый мраморный клоп (Halyomorpha
halys Stal.) является серьёзным сельскохозяйственным вредителем в Азербайджане (Нуриева И.,
2018). Он относится к семейству клопов Pentatomidae отряда полужесткокрылые (Hemiptera). По
литературным данным (Митюшев И.М., 2016) мраморный клоп в 2014 году найден на
территории России в Сочи. В 2015 году была отмечена вспышка массового размножения клопа
во влажных субтропиках России и на территории Абхазии. В 2016 году вызвало существенные
потери урожая плодовых и субтропических культур (Проценко В.Е. и др., 2016). В Азербайджане
распространено в Щеки-Закатальской, Ленкоранской и Апшеронской зоне, где растут орехово-
плодовые, особенно грецкий орех (фундук) и субтропические культуры.

При изучении установлено, что тело мраморного клопа грушевидной формы, слегка
уплощённая длиной 12-16 мм. Окраска коричневая, спинка и голова имеют чередующиеся
тёмные и светлые пятна, мраморный оттенок. На последних двух сегментах усиков белые
полоски. Ноги коричневые, также с белыми полосами.

Изучено, что в Щеки-Закатальской зоне на участке фундука (мелкого ореха) и на
субтропических культурах в Ленкоранской области взрослые клопы начиная с конца апреля и в
начале мая месяца выходят с мест зимовки и начинает поиск вышеуказанных растений для
дополнительного питания, которое продолжается в течение 10-12 дней. Яйцо белое, шаровидное,
размером от 1,5 до 1,8 мм, которое обычно прикрепляется к нижней стороне листа фундука или
субтропические культуры кучками по 30-35 штук. Нами установлено, что мраморный,
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коричневый клоп в Апшероне и Щеки-Закатальской зоне Азербайджана развивается в трёх
поколениях в течении года, продолжаясь с мая по октябрь, далее во взрослом возрасте (имаго)
уходят на зимовку. Они зимуют под корой деревьев, в домашних и рабочих условиях на стенке,
под остатками гнилых шкафов и дверей. После зимовки они выходят с места зимовки,
откладывают яйца на нижней части листа. Рождённые личинки от яйца бывают размером от 2-6
мм, а последний возраста до 14-16 мм. Изучено, что первый возраст клопа-оранжевый, вторая
стадия личинки приобретает тёмный или чёрный цвет. А в последующих возрастах старшие
личинки становятся коричневато-белыми. Выяснено, что в природе клопы питаются довольно
многими растениями (груша, инжир, катальпе, яблоня, фундук, мандарин, лимон, апельсин,
виноград, томат, фасоль и др.). Вред причиняемый вредителем особенно заметен в Ленкоранской,
Закатальской и Апшеронской зоне Азербайджана. Выяснено, что при заражении растений вкус
плодов ухудшается, приводит к недоразвитости и преждевременному опаданию. На фундуке
(мелкого ореха), приводятся прекращению развития ядра, на томатах в местах прокола
развивается гниль плодов. Таким образом, по результатам трёх летних исследований мы
наблюдаем, существенное влияние вредителя на объём и качество урожая плодовых и
субтропических культур. При этом основным вопросом, стоящим перед учёными, теперь
является поиск способов защиты растений. При поиске учёные пришли к такому мнению, что
против мраморного клопа единственным эффективным способом борьбы является химический
(Legare et al., 2014). По литературным (Nilsen et. al., 2008; Parker et. al. 2015) данным можно
порекомендовать такие препараты, как Карате, Толстар, грибные штаммы baveria bassiana. При
исследованиях (Talamas E.J., 2013) выяснено, что основным врагом является паразитическая оса
Trissolcus japonicas, обитающая в естественном ареале клопа в Китае и Японии. По данным
автора вид ос паразитирует на яйцах клопа. В настоящее время в США ведутся исследования по
интродукции ос Trissolcus. Нами не обнаружены естественные враги коричневого клопа.
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Brown marmorated sting bug (Halyomorpha halys Stal.) the pest of orchard,
 forest and decorative trees in Azerbaijan

Mamedov Z.M.

Abstract

The brown marmorated sting bug is the crop pest which especially damages walnut trees in
Azerbaijan.
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kvebis mrewveloba

Food Industry

საქართველოს ბაზრის სეგმენტში არსებული მზესუმზირის ნედლეულისა
და საკვები ცხიმზეთების პროდუქტიულობა

გიორგი დანელია - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
თამარ ფალავანდიშვილი - ტექნიკის  აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ცხიმზეთები, მზესუმზირა, ექსპერტიზა, ბიოქიმიური პარამეტრები, ბიოლო-
გიური სრულფასოვნება, ეკოლოგიური სისუფთავე.

რეფერატი
ეკოქიმიური ექსპერტიზის საფუძველზე შესწავლილია საქართველოში (ივერიის ბარი) გავრცელებული

მზესუმზირის ნედლეულის მინერალური და ბიოქიმიური შედგენილობა, ასევე ტექნოლოგიური პროცესის
შედეგად წარმოებული საკვები ცხიმზეთების პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, რის საფუძველზეც
დადასტურდა მათი იდენტიფიკაცია სტანდარტის დიაპაზონთან, თუმცა მათ შორის ხარისხობრივი მაჩვენე–
ბლები განსხვავებულია.

კვების პროდუქტთა წარმოება კაცობრიობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა.
საკვები, ჟანგბადთან ერთად, ადამიანის სიცოცხლის უზრუნველყოფის, ზრდისა და განვითარების,
შრომისუნარიანობის, ნაადრევი სიბერის თავიდან აცილების, დაავადებათა პროფილაქტიკისა და
მკურნალობის უმნიშვნელოვანესი ბიოლოგიური ფაქტორია. დღეს, ადმიანები ჯანმრთელობაზე
ზრუნვის მიზნით სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ბუნებრივ პროდუქტებს. დედამიწაზე აღმოცე–
ნებულ მცენარეთა უმრავლესობას გააჩნია ისეთი თვისებები, რომ შეუძლია ადამიანის ორგანი–
ზმისათვის სარგებლობის მოტანა: ცხოველქმედებისათვის აუცილებელი ელემენტების მიწოდება,
მიმოცვლითი პროცესების გაუმჯობესება, იმუნური სისტემის გაძლიერება და ხშირ შემთხვევაში
სხვადასხვა დაავადებისაგან განკურნება . ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენი–
ჭება ცხიმზეთოვან კულტურებს, რომლებიც განიხილება, როგორც ორგანიზმისათვის მცენარეული
ცხიმისა და დეფიციტური ცილის მიმწოდებელი პროდუქტები.

საკვებად ძირითადად გამოიყენება შემდეგი მცენარეებიდან მიღებულ ცხიმები: მზესუმზირა,
ზეთისხილი, სიმინდი, პალმა, სოიო, რაფსი, არაქისი, ბამბა. უშუალოდ საკვებში ზეთები გამოიყე–
ნება ნატურალური (რაფინაციის შემდგომი პროდუქტი) და გადამუშავებული-ჰიდრირებული
(მარგარინი და კულინარიული ცხიმი) სახით. ყველაზე გავრცელებულია მზესუმზირის ზეთი. მას
ზეთის ბაზრის 60% უკავია.

მეტად მრავალფეროვანია მცენარეული ზეთების ტექნიკური გამოყენება. მათი გამოყენების
სფერო განისაზღვრება შემადგენელი ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობითა და სახეობით.

მცენარეული ზეთები ფართოდ გამოიყენება სარეცხი საშუალებების და დაჟანგული ზეთების
წარმოებაში. ეს უკანასკნელი განკუთვნილია ლაქების, ოლიფების, საღებავების საწარმოებლად.

სამედიცინო პრაქტიკაში-ზეითუნის, ქაცვის, ნუშის, მზესუმზირის და სხვა ზეთები წარმოა–
დგენენ სამკურნალო მალამოების საფუძველს.

მცენარეული ზეთები (მაგალითად აბუსალათინის, ქუნჟუთის, ზეითუნის, კაკაო–ცხიმი,ნუშის
და ა.შ) და მათი გადამუშავების პროდუქტები მნიშვნელოვან გამოყენებას პოულობენ კოსმეტიკური
საშუალებების წარმოებაში. არომათერაპიული ნარევების მომზადებისას მცენარეულ ზეთების შემა–
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დგენლობაში შემავალი ვიტამინების და ანტიოქსიდანტების კონსერვაციის თვისებების გამო
შესაძლებელია უარის თქმა ქიმიური კონსერვანტების და ანტიბიოტიკების დანამატებზე.

ამასთან, მცენარეულ ზეთებზე გაზრდილი მოთხოვნილების პირობებში, ადგილი აქვს მათი
ფალსიფიცერიბის შემთხვევებს. მცენარეული ზეთის ფალსიფიცირების ყველაზე გავრცელებული
მეთოდებია ძვირფასი ზეთების ნაწილობრივი შეცვლა მათი იაფი სახეობებით, ზეითუნის – რაფსით,
სიმინდის–სოიოთი, მზესუმზირის–ბამბით, მაღალი ხარისხის ზეთის ნაწილობრივი შეცვლა დაბა–
ლი ხარისხის ზეთით.

მცენარეული ცხიმზეთებისათვის დამახასიათებელია განსხვავებული ქიმიური შედგენილობა.
ერთიდაიგივე ჯიშის ცხიმზეთოვანი კულტურის ნაყოფისა და მარცვლეულიდან მიღებულ ცხიმსაც
კი შესაძლებელია ჰქონდეს განსხვავებული ქიმიური შედგენილობა მოყვანის ადგილმდებარეობის,
სიმწიფის ხარისხის, ნიადაგის შედგენილობის, გამოყენებული სასუქის, კლიმატისა და ამინდის
პირობების მიხედვით.

ლიპიდები ბიოლოგიური მემბრანის სტრუქტურული კომპონენტებია. ისინი განაპირობებს
მასში მიმდინარე პროცესებს, იონებისა და მეტაბოლიტების ტრანსპორტს, ფერმენტების აქტიურო–
ბას, ნერვული იმპულსების გადაცემას, კუნთის შეკუმშვას, უჯრედებს შორის კონტაქტების
წარმოქმნას. ლიპიდებს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ენერგიის წყაროს. მათი
დაშლის დროს ორჯერ მეტი ენერგია გამოიყოფა, ვიდრე ნახშირწყლების დაშლისას. 1 კგ ნახში–
რწყლების სრული დაწვისას გამოიყოფა 4180 კკალ ენერგია, ცილოვანი ნივთიერებების დაწვისას კი
9800 კკალორია. ლიპიდები ასრულებს დაცვით ფუნქციას ცოცხალ ორგანიზმში (იცავს ორგანიზმს
ინფექციისგან, წყლის ზედმეტად დაგროვების ან დაკარგვისგან).

ლიპიდები ქიმიური აღნაგობის მიხედვით 3 ჯგუფად იყოფა: ღიაჯაჭვიანი ცხიმოვანი მჟავები;
გლიცერინშემცველი ლიპიდები (ფოსფოლიპიდები); ლიპიდები, რომლებიც გლიცერინს არ შეიცავს
(სფინგოლიპიდები, ცვილები, ტერპენები, სტერინები). საკვები კალორიების დიდი ნაწილი მოდის
ცხიმებზე. ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქოლესტერინის ცვლაში, ზრდის ორგანიზმის
მდგრადობას ინფექციური დაავადებების, რადიაციული ზემოქმედებისა და კანცეროგენური ფა-
ქტორების მიმართ. საკვებში ცხიმის შემცველობა და ხარისხი დიდ გავლენას ახდენს ცილების,
ნახშირწყლებისა და მინერალური ნივთიერებების ათვისებაზე. კვების დროს დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება არა მარტო ცხიმის რაოდენობას, არამედ მის თვისებრივ შედგენილობასაც.

ქიმიური აღნაგობის მიხედვით მცენარეული ზეთი წარმოადგენს სამატომიანი სპირტის
გლიცერინისა და ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების (სულ ცნობილია 170-მდე ცხიმმჟავა)
რთული ეთერების ნარევს. მასში შემავალი ვიტამინები დიდ როლს ასრულებენ ნივთიერებათა
ცვლაში. ზეთების თვისებებზე მსჯელობენ მათი ფიზიკური და ქიმიური მაჩვენებლების მიხედვით.
მათში ისაზღვრება: კუთრი წონა, გარდატეხის კოეფიციენტი, ლღობისა და გამყარების ტემპერა–
ტურა, გასაპვნის კოეფიციენტი, იოდის, მჟავური, აცეტილისა და ეთერის რიცხვები. მაღალი იოდის
რიცხვი მაჩვენებელია უჯერობის ხარისხისა და ასეთი ზეთები შრობის კარგი უნარით ხასიათდე–
ბიან. ცხიმოვანი თესლიდან ზეთის გამოყოფის დროს, მასზე მაღალი ტემპერატურის, წნევის და
ორგანული გამხსნელების მოქმედებით, ჯიშობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით გამოიყო–
ფა სხვადასხვა ნივთიერება (ცვილი, საღებავი ნივთიერებები და მათი ჰიდროლიზის პროდუქტები).
კულტურათა მიხედვით ცხიმზეთების შემცველობა განსხვავებულია, მაგ., აბუსალათინი - 46-58%,
მზესუმზირა - 25-57; არაქისი - 41-56%; სოიო - 15-26; ტუნგო - 47-63%; სელი - 30-47%; მდოგვი 22-
42%, ბამბა - 32-45%; მათში ცხიმზეთების ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია დამოკიდებულია: 1.
აბიოტურ ფაქტორთა ერთობლიობაზე; 2. გაკულტურების ხარისხზე [1,2].

გავრცელებისა და გამოყენების ფართო არეალის გამო მნიშვნელოვანია მზესუმზირის ზეთი.
მზესუმზირის (Helinthus) გვარი რთულყვავილოვანთა ოჯახს მიეკუთვნება, აერთიანებს 78 სახეობას,
უმრავლესობა მრავალწლიანია (მაგ., ერთწლიანია - H. Annusus). მზესუმზირის სამშობლო ჩრდილო
ამერიკაა, ღერო სწორმდგომია 5-8 მ-მდე, ყვავილედი კალათაა (დიამეტრი 15-20 ეგ) ჯვარედი–
ნმტვერიაა. ნაყოფი წაწვეტებული ლოსისებრი თესლურაა, რომლის ნედლი მასა შეიცავს 29-57 %
ზეთს. იგი ტენისა და სითბოს მოყვარული მცენარეა. გავრცელებულია უკრაინაში, მოლდავეთში,



92

ყაზახეთში, საქართველოში (კახეთი) შავმიწა ნიადაგების პირობებში (დედოფლისწყარო, გურჯაანი,
სიღნაღი), აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ჰაერშრობის მიხედვით ცხიმზეთს ყოფენ სამ ჯგუფად:
შრობადი, ნახევრადშრობადი და შრობადი. შრობადია: სელის, კანაფის, ნიგვზის. ნახევრა–
დშრობადია: მზესუმზირის, სოიოს, არაშრობადია ზეთის ხილის, არაქისის, ნუშის ზეთები. მყარი
კონსისტენცია აქვთ ქოქოსის, პალმის, ყავის ცხიმზეთებს[3].

ცხიმოვანი ნედლეულიდან ზეთის გამოყოფის ორი მეთოდი არსებობს: დაწნეხვით და
ექსტრაქციით. დაწნეხვა ორგვარია: ცივი და ცხელი. ცივის დროს გამოსავლიანობა ნაკლებია და
ძირითადად იყენებენ მაღალხარისხოვანი და სამკურნალო ზეთების მისაღებად. დაწნეხვის
მეთოდთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება ექსტრაქციის მეთოდს, რომლის შედეგად გამოყო–
ფილი ზეთების რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჭარბობს დაწნეხვით გამოყოფილს და ზეთის დანა–
კარგები ამ დროს მცირეა. თუმცა, უკანასკნელი ძვირი ჯდება, რადგან მოითხოვს ძვირადღირებული
გამხსნელების გამოყენებას. უკანასკნელ პერიოდში იყენებენ ზეთის მიღების კომბინირებულ
მეთოდს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ზეთი ჯერ გამოიყოფა დაწნეხით, შემდეგ კი მიღებული ნა–
რჩენიდან (კოპტონი) ზეთი გამოიყოფა ექსტრაქციის საშუალებით, რაც ნედლეულის რაციონალურ
გამოყენების წინაპირობაა. მცენარეული წარმოშობის ცხიმები შეიცავს ძვირფას ცხიმჟავებს: ოლე–
ინის, ლინოლის, ლინოლენის და სხვა მჟავებს[4].

ჩვენი სამეცნიერო კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა დედოფლის წყაროში გავრცე–
ლებული მზესუმზირის თესლის ბიოქიმიური მაჩვენებლები. ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში და
ასევე ბაზრის სეგმენტში არსებული სამამულო და იმპორტული ზეთის პროდუქტების ხარისხობრი–
ვი მაჩვენებლები. მზესუმზირის ნედლეულში განსაზღვრული იქნა შემდგომი პარამეტრები:
1. თავისუფალი წყალი 60 0 ტემპერატურაზე სხვაობის მეთოდით;
2. „ნედლი ნაცარი“ – 400-450 0C- ზე გამოწრთობის მეთოდით;
3. ნედლი უჯრედისი - გენებერგ-შტომანის მეთოდით;
4. საერთო ცილები - ბერტრანის მეთოდით;
5. რთული ნახშირწყლები - პოლარიმეტრით;
6. ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალებიდან NO3 ბარშტეინის მეთოდით[5].

ჩვენ  ასევე დავინტერესდით საქართველოს ბაზრის სეგმენტში სამამულო და იმპორტული მზე–
სუმზირის ზეთების ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, ტექნოლოგიური რეჟიმის შემდეგ პროდუქტი–
ულობის თალსაზრისით. ვალიდირებული ქიმიური მეთოდების საფუძველზე განისაზღვრა: საპნე–
ბის ნარჩენი რაოდენობის ხვედრითი წილი; იოდის, პეროქსიდული, მჟავური და ფერადი რიცხვები.

ცხრილი 1-დან ჩანს, რომ ივერიის ბარზე გავრცელებული ადგილობრივი მარცვლეული,
სრულფასოვანი ტენოლოგიური რეჟიმის შემთხვევაში (სველი ექსტრაქციის მეთოდი), დადებითი
შედეგის მომტანია;

ცხრილი 2-დან ირკვევა, რომ ქიმიური ბაზისური მეთოდების საფუძველზე შესწავლილია
მცენარეული წარმოშობის საკვები ზეთების ქიმიური პარამეტრები (იოდის, პეროქსიდული,
ფერადი, მჟავური რიცხვები და ნარჩენი საპნის შემცველობა). კვლევის შედეგმა გვიჩვენა, რომ
იოდის რიცხვი „ოლეინაში“, „რუსულ ზეთში“ და „ზატეიაში“ სტანდარტულია, ხოლო „ივერიაში“
სტანდარტის დიაპანზონთან (140-160მგ/100გ-ზე) შედარებით დაბალი, რაც შეეხება ფერადობის
რიცხვს ოლეინაში და ზატეიაში ემორჩილება სტანდარტს, ოდნავ მატების ტენდენციას ვამჩნევთ
რუსულ ზეთს, ხოლო ივერიაში 1-ის ტოლია, რაც ზოგადად აისახება ხარისხზე. ნარჩენი საპნის
შემცველობა მცენარეული წარმოშობის ცხიმზეთებში მკაცრად ნორმირებული კონდიციათა სის-
ტემაა, რომლის რაოდენობა აღნიშნულ პროდუქციაში არ უნდა ნორმირდებოდეს, მაშინ როცა რუ-
სულ ზეთში მისი შემცველობა 0,068მგ-ია 1 გ-ზე, მიუხედავად მისი მცირე შემცველობისა არასა-
სურველია. მჟავიანობის რიცხვის სტანდარტის დიაპაზონი 0,36-0,4მგ/გ, დაბალი შედეგია მიღებული
რუსულ ზეთსა და ივერიაში, რაც ყურადსაღებია.
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სამეცნიერო კვლევის შედეგებიდან  შეგვიძლია შემდეგი დასკვნების გამოტანა:
1. ივერიის ბარზე გავრცელებული ადგილობრივი მარცვლეული, სრულფასოვანი ტენოლოგიური

რეჟიმის შემთხვევაში (სველი ექსტრაქციის მეთოდი), დადებითი შედეგის მომტანია;
2. ზემოთ აღნიშნული საკვები ზეთებიდან სტანდარტის დიაპაზონის ზღვარს ემორჩილება „ოლეინა“.

3. „რუსული ზეთი“, „ზატეია“ და  „ივერია“ სრულფასოვნად ვერ აკმაყოფილებს იდენტიფიკაციას სტა–
ნდარტის დიაპაზონთან.

4. ორგანოლეპტიკურად ყველა გაექსპერტებული ზეთი არის: უნალექო, ფერის ტონი ინდივი–
დუალური ჩალის ფერი, დამახასიათებელი კონსისტენციით, უსუნო; ამჯერად მათ შორის ვიზუა–
ლური განსხვავება არ ჩანს, შეფუთვა და მარკირება სტანდარტულია.
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Productivity of sunflower raw material and food oils in the
Georgian market segment

Giorgi Danelia-Academic doctor of Agriculture,
Tamar Palavandishvili-Academic Doctor of technical

Key words: fats, sunflower, expertise, biochemical parameters, biological fullness,

Abstract

Based on the ecological expertise, the mineral-biochemical composition of sunflower in Georgia, as well as the quality
indicators of edible oils obtained as a result of technological processes, on the basis of which the identification of the standard
was determined, were studied; However, the qualitative indicators are different.
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საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის ტყის ქვედა სარტყელში არსებული
ენდემური კენკროვანი კულტურების ეკოქიმიური ექსპერტიზა

გიორგი დანელია - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
თამარ ფალავანდიშვილი - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: დუშეთი, მთისწინეთი, წიპწვოვანი ენდემური მცენარეები, ბიოქიმიური
პარამეტრები, ბიოლოგიური სრულფასოვნება, ეკოლოგიური სისუფთავე.

რეფერატი
ეკოქიმიური ექსპერტიზის საფუძველზე შესწავლილი იქნა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის (დუშეთი) ტყის

ქვედა სარტყელში ველურად გავრცელებული ძირითადი კენკროვანი კულტურების პროდუქციის ხარისხო–
ბრივი მაჩვენებლები, ასევე მათი სასარგებლო თვისებები და გამოყენების არეალი. დადგინდა ბიოლოგიური
სრულფასოვნება, ნიტრატული აზოტისა და ტყვიის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები, კვებითი უვნე–
ბლობის თვალსაზრისით.

მდიდარია საქართველოს მცენარეული საფარი, რომელიც აიხსნება ტერიტორიის ფიზიკური,
გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მრავალფეროვნებით, სხვადასხვა წარმომავლობის
გენეზისის ფიტოლანდშაფტების შესაყარზე დაწყებული შავი ზღვის აკვარიუმიდან დამთავრებული
კავკასიონის მყინვარწვერამდე [1].

საქართველო - არის ქვეყანა, სადაც 12 ლანდშაფტია შესაბამისი ვერტიკალური ზონალობით
(სუბალპური, ალპური, ნივალური, სუბ-ნივალური). ამავდროულად კოლხეთის, ივერიის, სამცხე-
ჯავახეთის ტერიტორიებზე 150-მდე ნიადაგის ქვეტიპია გავრცელებული. სწორედ ეს ფაქტი
განაპირობებს მის ეგზოტიკურ მრავალფეროვნებას, რაც წინაპირობაა კლასიკური ენდემური ჯიშე–
ბის გავრცელებისა, ასევე იგი უნიკალურია ტყის საფარითა და დენდროლოგიური, აბორიგენული
კულტურებით. ანთროპოგენურ პროცესებამდე ტყის ნატურალურ სავარგულებს 38% ეკავა [2] და
მეორე ადგილზე იდგა შვეიცარიის შემდეგ. ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ქვეტყე და მოზარდი
(ტყის ბოლო იარუსი) სათიბ-საძოვრებისა და სახნავ-სათესი ფართობების დაწყებამდე ტყის წინეთში
მრავლად არის გავრცელებული ქვეტყის ნობათის ველურად მოზარდი მცენარეთა ოჯახები,
რომელთა ნაყოფი საკმაოდ მდიდარია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით, რომელიც
დასტურდება როგორც ორგანოლეპტიკურად, ასევე ქიმიური ბაზისური რაოდენობრივი ანალიზე–
ბის საფუძველზე. ამ მხრივ, მეტად მნიშვნელოვანია დუშეთის რაიონი, რომელსაც ყველაზე დიდი
მასშტაბური ფართობი უკავია რაიონებს შორის, ასევე იგი საკმაოდ რთული გეოტექტონიკური
აგებულებით გამოირჩევა. მეტად ცვალებადია ზღვის დონიდან ვერტიკალური ზონალობა და
აბიოტურ ფაქტორთა მთიანი კომპლექსი, სადაც გვხვდება ველურად მოზარდი ქართული მაყვალი,
მოცხარი, მოცვი და სხვა. რადგანაც აღნიშნული მცენარეები საკმაო რაოდენობით არის გავრცე–
ლებული.

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სხვადასხვა დასახლებული პუნქტიდან ტექნიკური
სიმწიფის ფაზაში შეგვეგროვებინა მათი ნაყოფები და შეგვესწავლა ბიოლოგიური სრულფასოვნება,
ზოგიერთი გამორჩეული (NO3, Pb) ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალი და მიგვეცა რჩევები მათი
არაპროდუქტიული დანაკარგების შემცირებისათვის, რამდენადაც აღნიშნულ კულტურათა ნაყოფი
ხასიათდება არა მარტო დადებითი საგემოვნო თვისებებით, არამედ ფართოდ გამოიყენება ფარმაკო–
ლოგიაში, მრავალი მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული ნოზოლოგიის დაავადების სამკურნალოდ,
ამავდროულად პარფიუმერიასა და კოსმეტოლოგიაში.

ცნობილია, რომ დუშეთის რაიონს უკავია კავკასიონის სამხრეთი და ჩრდილოეთ კალთები.
ნიადაგებიდან ძირითადად გავრცელებულია ტიპიური ყავისფერი კარბონატული, ტყის ყომრალი
ნიადაგები, ხოლო მდინარის სანაპირო ზოლში ალუვიური კარბონატული. მიუხედავად იმისა, რომ
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აღნიშნულ ტერიტორიებზე ქიმიზაციის ხარისხი დაბალია, ამ ტიპის ნიადაგები მდიდარია CaCO3

და SiO2 -ით, სწორედ ზემოთ აღნიშნულ კულტურებს სპეციფიური მთავარღერძა ფესვთა სისტემის
გამო შეუძლია გამოიყენოს ზემოთ აღნიშნული საკვები ელემენტები, რაც რეკრეაციულ ეკოსი–
სტემასთან ერთად ზრდის მათ ქსენოფიტოტოქსიკურობას.

დუშეთის რაიონში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, ახასიათებს სიმაღლებრივი ზრდის ზონალობა.
უკანასკნელი მარადიული თოვლით არის დაფარული, რის საფუძველზეც მოსული ნალექების  რაო–
დენობა ცვალებადია (700-1500მმ), შესაბამისად იცვლება ჰაერის ტემპერატურული რეჟიმი.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გამო ტყის ქვედა სარტყელში ენდემურ კულტურებში ბიოლო–
გიურად აქტიური ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების დადგენა გაძნე–
ლებულია და იგი პირობითია, რადგანაც ასევე ისინი არ არის გაკულტურებული, გვხვდება
მხოლოდ ველური ფორმით და ხასიათდებიან ნატურალიზაციის მაღალი ხარისხით.

მოცხარი, ხუნწი (Ribes) – მცენარეთა გვარი ხუნწისებრთა ოჯახისაა. 1-3 მეტრის ბუჩქია
სხვადასხვა ფერის (წითელილ, ყვითელი, მოშავო). ფერის ტონალობა უკავშირდება ქრომო–
პლასტიდების შეფერილობას. მათ აქვთ კენკრა ნაყოფი. 150-მდე სახეობაა გავრცელებული ჩრდი–
ლოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ სარტყელში. საქართველოში ბუნებრივად ძირითადად იზრდება
შავი მოცხარი, გვხვდება მისი სამი სახეობა: კლდის სარტყელში (Ribes bieberstenii), მოსავლური
(Ribes orientales) და მთის (Ribes alpinium), რომელთაგან პირველი კავკასია-ანატოლიის სახეობაა,
მეორე გავრცელებულია კავკასიაში, ანატოლიაში, მესამე - კავკასიაში და შუა ევროპაში. ჩვენში
გავრცელებული სახეობა უეკლო ბუჩქია. შავი მოცხარი საუკეთესო საკვები და სამკურნალო
საშუალებაა, რომლისგანაც მზადდება: მურაბა, წვენები. სამკურნალო თვალსაზრისით საუკეთესო
ბუნებრივი საშუალებაა სისხლის შედედების უნარის დაქვეითებისას. ასევე გამოიყენება ანთებების
საწინააღმდეგო საშუალებად. რეკომენდებულია ჰიპერაციდული გასტრიტის დროს. აღნიშნული
პროდუქცია მდიდარია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით (ცილები, ცხიმები, მარტივი და
რთული ნახშირწყლები, ჰიდროვიტამინები, მიკროელემენტები, ორგანული მჟავები და სხვა).

მაყვალი (fruticosus)-ვარდისებრთა ოჯახის მცენარეა. მეტწილად ხვიარა ბუჩქია. აქვს
ეკლებით და ჯაგრებით მოფენილილ გრძელი ღეროები. პირველი წლის ყლორტებზე-ტუროინებზე
-მხოლოდ ფოთლებია, მეორე წლის ყლორტებზე კი ყვავილები და ნაყოფები. ყვავილები მარტო–
ულია, იშვიათად ყვავილედად შეკრული. ნაყოფი - კრებადია და შედგება წითელი ან მოწითალო-
მოშაო ნაფიფქიანი წვნიანი კურკიანებისაგან. მაყვლის 200-მდე სახეობა გავრცელებულია ევრაზიასა
და ჩრდილოეთ ამერიკაში. საქართველოში 37 სახეობაა გავრცელებული. მათ შორის 27 საქართვე–
ლოს ენდემია. მაყვლის ნაყოფს ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში იყენებენ საკვებად, მისგან ამზა–
დებენ: წვენებს, სიროფს, მურაბას, კომპოტს, ჯემს, მარმელადს. მისი ფოთლებისაგან მზადდება
სასარგებლო არომატული ჩაი. ჰარმშრალ მდგომარეობაში მყოფი ფოთლები პროფილაქტიკის მიზ–
ნით გამოიყენება: პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთებისა და ფარინგიტის შემთხვევაში, რამეთუ
მნიშვნელოვანი რაოდენობით შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებებს, მარტივ შაქრებს (გლუკოზა,
ფრუქტოზა), ორგანულ მჟავებს, ვიტამინ C-ს. მსოფლიო მასშტაბით ცნობილია მისი 300-მდე ჯიში.

მოცვი (Vaccinium) - მცენარეთა გვარი მანანისებრთა ოჯახისაა, მარადმწვანე, ფოთლოვანი
ბუჩქი. აერთიანებს 100-მდე სახეობას. საქართველოში 4 სახეობა გვხვდება. მათგან სამი მთის
წინეთის მოცვია: 1. მთის მოცვი (Vaccinium myrillus); 2. ლურჯი (Vaccinium uliginosum) 3. წითელი
(Vaccinium vitis-idea). მოცვი გავრცელებულია პოლიარქტიკული სამყაროს სუბალპურ და ალპურ
სარტყელში. მოცვი ჩვენში იზრდება სუბალპურ ტყეებში, გვხვდება უფრო მაღლაც - დეკიანებში,
ბევრია დუშეთის რაიონში, ასევე მთა-თუშეთში. ისინი წითელ მოცვთან ერთად ქმნიან მოცვნარებს.
ყვავის მაის-ივნისში. ნაყოფი ტექნიკურად მწიფდება ივლის-აგვისტოში. საგემოვნი თისებების მიხე–
დვით-ნაყოფი მომჟაო ტკბილია. იგი შეიცავს: მარტივ შაქრებს, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიე–
რებებიდან მნიშნელოვანია - კატეხინები, ანთოციანები, ფლაონიდები, ორგანული მჟავები (ვაშლის,
ლიმონის, რძის მჟავები), მთრიმლავი ნივთიერებები, ვიტამინი C, გამოსადეგია როგორც საკვებად
(მურაბა, წვენი, ჯემები), ასევე სამკურნალო თვალსაზრისით. განსაკუთრებით კუჭ-ნაწლავის ნოზო–
ლოგიის მწვავე და ქრონიკული დაავადებების დროს დასალევად (დიარეა, გასტროენტეროკო–
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ლიტი) ექსტრაქტის სახით, პედიატრიაში საყლაპავი მილის და პირის ღრუს დაავადების დროს,
ასევე სტომატოლოგიაში პარადონტოზების დროს სანაციის სახით. იგი დადებით შედეგს იძლევა
შაქრიანი დიაბეტის მსუბუქი ფორმის შემთხვევაში, რომლის მიღება რეკომენდირებულია ჭამის წინ
ნახევარი საათით ადრე  დღეში 3-ჯერ [3].

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, რადგანაც ჩვენს მიერ აღწერილი სამივე წიპწოვანი
კულტურა, მდიდარია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით, ხასიათდება უნიკალური საგემო–
ვნო თვისებებით და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ფიტოთერაპიაში. სამეცნიერო კვლევის მიზანს
წარმოადგენდა დუშეთის რაიონის მაგალითზე შეგვესწავლა აღნიშნული ენდემური კულტურების
ტექნიკურ პროდუქციაში მინერალური და ძირითადი ბიოქიმიური მაჩვენებლები, ეკოლოგიურად
უარყოფითი რადიკალებიდან ეკოსისტემაში ფართოდ გავრცელებული ნიტრატული აზოტისა და
ტყვიის მასური ხვედრითი წილი, დაგვეზუსტებინა ზემოთ აღნიშნული ნაერთების ზღვრულად და–
საშვები კონცენტრაციების შესაბამისობა სტანდარტის დიაპაზონის ზღვართან იდენტიფიკაციის
მიზნით. გლობალიზაციის ფონზე (გეოსისტემური პროცესები) არსებობს მრავალი უარყოფითი
რისკ-ფაქტორი ენდემური ჯიშების ბიოკონსერვაციის ცვლილებებთან დაკავშირებით, რადგანაც
ბოლო ათწლეულის მანძილზე ადგილი აქვს ბრძოლას თაობათა მორიგეობისათვის. აღნიშნული
პრობლემის გადასაჭრელად დუშეთის რაიონის სოფლებიდან აღებული იქნა ლაბორატორიული
სინჯები, რომლებშიც ბაზისური მეთოდებით განისაზღვრა:

1. თავისუფალი წყალი 600C-ზე სხვაობის მეთოდით;
2. „ნედლი უჯრედისი“ - გენებერგ-შტომანის მეთოდით;
3. ორგანული მჟავები - ტიტრაციის მეთოდით;
4. „ნედლი ნაცარი“ – 450-5000C ტემპერატურის პირობებში გამოწრთობის მეთოდით;
5. ვიტამინი C – 2,6 დიქლორფენოლინდოფენოლის თანაობით ტიტრაციის მეთოდით;
6. მარტივი ნახშირწყლები (გლუკოზა, ფრუქტოზა) რეფრაქტომეტრული მეთოდით;
7. ნიტრატული აზოტი - გრისის მეთოდით;
8. ტყვია - ატომ-აბსორბციული მეთოდით.

შავი მოცხარის ეკოქიმიური ექსპერტიზის დროს ირკვევა (ცხრილი 1), რომ მინერალური და
ბიოქიმიური მაჩვენებლები თითქმის უახლოვდება ერთმანეთს, მიუხედავად მათი მცირეოდენი
განსხვავებისა. რადგან ძირითადად აღნიშნული რაიონის სოფლების ლანდშაფტებზე თითქმის
ერთიდაიგივე ჯიშს ვხვდებით, რაც შეეხება ეკოლოგიურად უარყოფით რადიკალებს, განსა-
კუთრებით ნიტრატის ანიონი ბევრად დაბალია ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციაზე და
ბუნებრივია, რომ აღნიშნულ ფართობზე ქიმიზაციას არავითარი საერთო არ გააჩნია, ხოლო ტყვიის
შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას და არა უმეტეს რაოდენობას უახლოვდება ცენ-
ტრალური საავტომობილო მაგისტრალიდან 1-1,5 კმ-ის მანძილზე  (0,5; 0,51; 0,52 მგ/კგ). რა თქმა
უნდა იგი უმნიშვნელოა, მაგრამ სასურველია იყოს შედარებით მცირე რაოდენობით, როგორც
გრემისხევის და ზემო არანისის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. მათი მცირე რაოდენობით მომატების
ძირითადი პირობა ნაყოფის ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში  (აგვისტო) მაგისტრალზე ავტო-
მობილების დიდი ოდენობით შემოდინებაა და პირიქით. ასეთ შემთხვევაში ატმოსფერულ ჰაერში
შეწონილ ნაერთს უერთდება ტყვია და შედარებით მაღალია მათი კვოტები და გავრცელების
არეალი, რომელიც აკუმულირდება მცენარის მიერ.



98

ცხრილი 1. მოცხარის (ხუნწი) მინერალური, ბიოქიმიური და ტოქსიკური მაჩვენებლები

თავისუფა
ლი წყალი,

%

მარტივი
ნახშირწყლ

ები, %

ორგანუ
ლი

მჟავები,
%

„ნედლი
ნაცარი“, %

ვიტამინი
C, მგ%

ნედლი
უჯრედის

ი, %

ნიტრატუ-
ლი აზოტი

Pb, მგ/კგ

№
ნიმუშის
აღების
ადგი-

ლი ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

1
გრემის

ხევი
85,8 6,4 2.4 0.8 6.0 2.83 17.3

0.2

2
ზემო

არანისი
86,1 6,9 2.5 0.88 6.2 2.88 16.4

0.3

3
ქვემო

არანისი
86,8 7,0 2.5 0.78 6.0 3.0 18.8

0.5

4
არაგვის

პირი
85,9 6,2 2.4 0.72 5.9 2.81 20.1

0.52

5 ანანური 87,1 5,9 2.3 0.82 5.7 2.91 22.4 0.51

6
ფასანა-

ური

86
-8

7

86,2

6-
7

6,1

2,
3-

2,
5

2.3

0,
7-

0,
9

0.85
5-

6,
5

5.4

2,
8-

3

2.93

50
-6

0

22.8

0,
4-

0,
5

0.53

ცხრილი 2-დან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ ყველა მინერალი და ბიოქიმიური
პარამეტრი პასუხობს ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (გარდა ამისა ამ რეგიონში მაყვალს
საკმაოდ დიდი არეალი უკავია), მცირეოდენი ცვლილებები გაპირობებულია ლანდშაფტების
ვერტიკალური ზონალობით. აქვე უნდა აღინიშნოს კულტურის ტენიკური ნაყოფის ორგანო-
ლეპტიკა (ფერის ტონი, სუნი, გემო და კონსისტენცია), რომელიც ხასიათდება ძლიერ არომატული
და სურნელოვანი გემოთი, რაც გაპირობებულია ნიშან-თვისებათა ერთობლიობით, რაც შეეხება
ნიტრატის ანიონს არ სცდება ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციას, ხოლო ტყვიის ბოლო ზღვარი
შეიმჩნევა არაგვისპირის, ანანურისა და ფასანაურის ტერიტორიებზე, რაც ქვემოთ არ სცემს
პროდუქციის ღირსებას.

ცხრილი 2. მაყვალის მინერალური, ბიოქიმიური და ტოქსიკური მაჩვენებლები
თავისუფ

ალი
წყალი, %

მარტივი
ნახშირწყ
ლები, %

ორგანული
მჟავები, %

„ნედლი
ნაცარი“,

%

ვიტამინი
C, მგ%

ნედლი
უჯრედისი,

%

ნიტრატუ-
ლი აზოტი

Pb, მგ/კგ

№
ნიმუშის
აღების
ადგი-
ლი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

1
გრემის
ხევი

83 4,2 2,2 0,71 13,1 2,1 16,0
0,1

2
ზემო
არანისი

86
-8

8

87 4,
0-

6,
5

5,3 2,
3-

2,
5

2,0 0,
7-

0,
8

0,73 12
-1

4

12,8 2,
0-

2,
2

2,0 50
-6

0

17,1 0,
4-

0,
5

0,2
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3
ქვემო

არანისი
84 6,0 2,3 0,68 13,8 2,0 23,8

0,4

4
არაგვის

პირი
86 4,9 2,0 0,75 12,4 2,1 28,3

0,49

5 ანანური 85 6,3 2,4 0,72 13,9 2,2 21,1 0,48

6
ფასანაუ

რი
86,
3

6,2 2,3 0,86 12,1 2,17 22,3
0,51

ცხრილი 3-დან ნათლად ჩანს მოცვის ქიმიური პარამეტრები, რომელიც ჯდება ზღვრული
დასაშვები კონცენტრაციის დიაპაზონში. მაყვლის მსგავსად აღნიშნული ველური ფორმის კულტუ-
რა გამოირჩევა სასიამოვნო ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით. ჩატარებული ექსპერიმენტის
საფუძველზე შეგვიძლია შემდეგი დასკვნების გამოტანა:

ცხრილი 3. მოცვის მინერალური, ბიოქიმიური და ტოქსიკური მაჩვენებლები
თავისუფა

ლი
წყალი, %

მარტივი
ნახშირწყ
ლები, %

ორგანულ
ი მჟავები,

%

„ნედლი
ნაცარი“,

%

ვიტამინი
C, მგ%

ნედლი
უჯრედის

ი, %

ნიტრატუ
ლი

აზოტი
Pb, მგ/კგ

№
ნიმუშის
აღების

ადგილი ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

ზ
.დ

.კ
.

შე
დ

ეგ
ი

1
გრემის

ხევი
86,7 6,3 2,5 0,73 5,5 2,85

18,4
3

კვა-
ლი

2
ზემო

არანისი
86,9 7,2 2,4 0,80 6,2 2,80 17,1

0,2

3
ქვემო

არანისი
87,0 6,1 2,2 0,85 6,0 2,70 22,0

0,49

4
არაგვის

პირი
85,0 7,4 2,3 0,71 6,2 3,0 28,0

0,43

5 ანანური 86,8 7,5 2,4 0,75 6,4 2,9 20,1 0,5

6
ფასანაუ

რი

86
-8

7

86,9

6-
7,

5

6,1

2,
3-

2,
5

2.3

0,
7-

0,
9

0.79

5-
6,

5

6,2

2,
8-

3

2,80

50
-6

0

19,8

0,
4-

0,
5

0,48

1. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში (დუშეთის რაიონი) ველურად მოზარდ ენდემურ კულტუ-
რებს (მოცხარი, მაყვალი, მოცვი) საკამოდ დიდი ფართობი უჭირავს მთის წინეთში;

2. აღნიშნული კულტურები მდიდარია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით, რომელთა
გამოყენება შესაძლებელია ტექნიკურ სიმწიფეში როგორც საკვებად, ასევე საკონსერვო სა-
ქმეში, ფარმაკოლოგიაში (ფიტოთერაპია) და დერმატოლოგიაში.

3. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, ტოქსიკური ნაერთები (NO3, Pb) არ სცილედება
ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს და დაცულია მათი დიაპაზონის ზღვარი მიუ-
ხედავად გეოსისტემური პროცესებისა. რასაც ასევე ხელს უწყობს მათი ჯიშთგამძლეობა და
დაბალი ქსენოფიტოტოქსიკურობა.
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4. როგორც ავღნიშნეთ ნიტრატული აზოტი არ სცილდება ზღვრულად დასაშვებ
კონცენტრაციებს, რაც შეეხება ტყვიის შემცველობას, იგი სტანდარტის ფარგლებშია,
მხოლოდ აშკარად შეიმჩნევა საავტომობილო გზის გამავალ სოფლებში მათი მატების
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Eco-chemical examination of endemic berry crops in the lower forest belt of
Mtskheta Mtianeti region of Georgia

Giorgi Danelia-Academic doctor of Agriculture,
Tamar Palavandishvili-Academic Doctor of technical

Key words: Dusheti, mountain front, coniferous endemic plants, biochemical parameters, biological fullness,
ecological cleanness

Abstract

Quality indicators of the main berry crops of wild wines spread in the Mtskheta-Mtianeti region (Dusheti)
forest area, as well as their useful properties and area of use are examined on ecological basis. The biological
perfection of the products has been established, and the limiting permissible concentrations of lead and
nitrous nitrogen have been established in terms of food safety.
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Qqvevris Rvinis organoleptikisa da antioqsidanturi nivTierebebis
Semcvelobis kvleva

vano SiukaSvili–doqtoranti,
zura SaqaraSvili–„SaqaraSvilebis marnis“ mflobeli,
nino vefxiSvili–teqnologiis akademiuri doqtori, asistent-profesori,

roland burdiaSvili–doqtoranti

sakvanZo sityvebi: qvevris Rvino, organoleptika, fenoluri naerTebi antioqsidantoba.

referati
kaxeTSi, ~SaqaraSvilebis maranSi”, Catarda rqawiTelis, kaxuri mwvanes, qisisa da xixvis

jiSis yurZnebisagan qvevrSi kaxuri wesiT dayenebuli Rvinoebis kvleva organoleptikisa da
antioqsidanturi nivTierebebis Semcvelobis TvalsazrisiT. Ddadginda, rom:

 rqawiTelisagan qvevris maRali xarisxis Rvino, saukeTeso organoleptikiT, dgeba Tavissave
WaWaze eqvsTviani davargebisas. ufro meti xniT dayovneba auxeSebs Rvinis gemovnur Tvise-
bebs; mniSvnelovania, rom WaWaze 6 Tveze met xans gaCerebisas sagrZnoblad mcirdeba

RvinoSi fenoluri naerTebis Semcveloba.
 aRmosavleT saqarTvelos mcire saojaxo marnebSi ufro xSirad gamoyenebuli rqawiTelis,

mwvanes, qisisa da xixvis yurZnebisagan qvevrSi kaxuri wesiT dayenebul Rvinoebs Soris
antioqsidanturi nivTierebebis siWarbiT gamoirCeva qvevris qisi.

Sesavali. qarTuli marani warmoadgens rogorc yurZnis dasaduRebel, ise Rvinis
dasamuSavebel da Sesanax adgils. zamTar-zafxul TiTqmis Tanabari temperatura moxe-
rxebuls xdis marnis sxvadasxva mizniT gamoyenebas. Aaq Tavsdeba WurWeli, sadac Rvi-
nos ayeneben an inaxaven. aseTia: kasrebi, qvevrebi, minisa Tu uJangavi foladis da ema-
lirebuli WurWeli. Mmuxis kasrebSi garkveuli droiT Senaxul Rvinos gansakuTre-
buli gemo da xarisxobrivi maxasiaTeblebi aqvs. Mmuxis kasri ara mxolod WurWeli,
aramed Rvinis davargebaSi monawile mniSvnelovani masalacaa–aumjobesebs Rvinis ge-
mos, ufro daxvewils xdis da sxeuls matebs mas [1].uJangav da emalirebul did avzebs
ufro metad didi warmoebebi iyeneben, didi moculobis produqciis sawarmoeblad da
Sesanasad.
     Uukanasknel xans, aRiniSneba tendencia, rom axladfexadgmuli mcire saojaxo ma-
rnebis mflobelebi gansakuTrebul interess kaxuri teqnologiiT damzadebuli qve-
vris Rvinis mimarT iCenen. Uunikaluri organoleptikisa da maRali samkunalo kvebiTi
Rirebulebis gamo, didad gaizarda masze moTxovnileba, rogorc adgilobriv, ise
ucxoeTis bazrebze.
     qvevrSi, kaxuri wesiT dasayeneblad TeTri jiSis yurZnebidan, ZiriTadad, rqawi-
Telis, mwvanes, xixvis, qisis yurZens iyeneben [2]
   bevri gamokvleva mieZRvna kaxuri Rvinis gansakuTrebul qimiur Semadgenlobas [5],
rac mis samkurnalo-profilaqtikur aqtiurobas ganapirobebs.kaxur RvinoSi bevria
adamianis janmrTelobisTvis sasargeblo nivTiereba, mag. masSi aris B1, B 2, P vita-
minebi. Ees ukanaskneli amagrebs sisxlZarRvebis kedlebs da awesrigebs nivTierebaTa
cvlas organizmSi.
    Ddadgenilia, rom kaxuri Rvino mdidaria, aseve, flavonolebiT, romelTa ricxvs
miekuTvneba kvercetini, miricetini [4].
     Ggarda flavonolebisa, kaxuri Rvinoebi Seicavs araflavonoiduri jgufis nivTi-
erebebsac, magaliTad stilbenebs, romelTa umniSvnelovanesi warmomadgenelia rezve-
ratroli[3].
   Aamis garda, WaWidan RvinoSi gadadis Zalian bevri sxva sasargeblo nivTiereba,
romlebic, aseve, gamoirCeva maRali biologiuri da antioqsidanturi aqtiurobiT.
isini, zogadad, aZlierebs adamianis imunitets sxvadasxva daavadebis mimarT [3,4].
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Eeqsperimenti. Telavis municipalitetis sof. kondolSi arsebul “SaqaraSvilebis
Rvinis saojaxo maranSi " Catarda eqsperimentebi:  qvevris  teqnologiuri meTodis ga-
vlenis Sesaswavlad sxvadasxva jiSis yurZnisagan damzadebuli Rvinis organo-
leptikisa da zogierTi antioqsidanturi nivTierebis Semcvelobaze.
    cdebi Catarda ramdenime variantad. Nnedleulad gamoyenebul iqna saqarTveloSi
samrewvelo warmoebisaTvis gankuTvnili, kaxeTSi gavrcelebuli TeTri yurZnis ji-
Sebi: 2016 wlis rqawiTeli, mwvane, xixvi, qisi.

eqsperimenti 1. Kkaxuri meTodiT rqawiTelis daduReba qvevrSi da sxvadasxva xniT
(6 da 8 TviT) davargeba WaWaze. eqsperimentisTvis moikrifa rqawiTelis jiSis
fiziologiurad mwife yurZeni (Saqris Semcveloba 23,4 %), romelic dakrefis Semdeg
ganawilda erTnairi moculobis  da formis qvevrebSi (sul, 3 varianti). yurZnis wve-
nsa da CenCosTan erTad qvevrSi moeqca wipwa da klerti. qvevrebSi moculobis 20 %
darCa saduRrad.
    alkoholuri duRili bunebriv safuarebze gagrZelda 8-12 dRis ganmavlobaSi, 20-22
gradusis farglebSi. duRilis dasrulebis Semdeg, qvevrebi gadaivso erTnairi RviniT
(eqsperimentisTvis, 2 qvevri) da daixura gazafxulamde. erT qvevrSi Rvino moixsna
martis bolos (6 Tvis Semdeg), xolo meoreSi–maisis bolos (8 Tvis Semdeg).
Eeqsperimenti 2. xixvis, mwvanesa da qisis jiSis yurZnis gadamuSaveba, daduReba da
davargeba kaxuri teqnologiis mixedviT. eqsperimentisaTvis moikrifa xixvis, mwvanesa
da qisis jiSis fiziologiurad mwife yurZeni (Saqris Semcveloba, Sesabamisad, 25,1–
23,4–23,1 %0, romelic daWyletis Semdeg, calkeuli jiSis mixedviT, ganawilda
erTnairi moculobis (1500 l) da erTnairi formis qvevrebSi, or-or variantad (sul, 6
varianti); yurZnis wvensa da CenCosTan erTad qvevrSi moeqca wipwa da klerti. Qqvevris
moculobis 20 % darCa saduRrad.
   Aalkoholuri duRili warimarTa 7-11 dRis ganmavlobaSi, 18-22gradusis farglebSi,
bunebrivi safuarebis meSveobiT. duRilis dasrulebis da naxSirorJangis Semcvelo-
baze Semowmebis Semdeg, qvevrebi gadaivso identuri RvinoebiT (eqsperimentisaTvis
SeirCa 3 qvevri) da daixura gazafxulamde, WaWidan Rvinoebi moixsna  6 Tvis Semdeg ,
martis bolos.

Eeqsperimenti 3. Qqisis, xixvisa da mwvanes jiSis imave partiis yurZnebisagan (Seda-
rebis mizniT) damzadda evropuli tipis Rvinoebi. TiToeuli yurZnis wveni magari na-
wilebis gareSe daduRda da bunebrivad daiwminda uJangavi foladis, xolo Senaxul
iqna minis WurWelSi (3 varianti).
   Myvela saeqsperimento Rvino Sefasda organoleptikurad da speqtrofotomerulad
ganisazRvra maTSi jamuri fenoluri nivTierebebisa da zogierTi antioqsidanturi
naerTis Semcveloba.

Kkvlevis Sedegebi da daskvnebi. Ddegustatorebis mier  mowodebuli Sedegebis mi-
xedviT, rqawiTelis Rvinoebs Soris organoleptikurad ufro metad daxvewili aRmo-
Cnda is varianti, romelic WaWaze maceracias oqtombridan martis bolomde ganicdida.
8 TviT  (oqtombridan maisamde) qvevrSi WaWaze datovebul Rvinos aRmoaCnda ufro
uxeSi organoleptika, maT Soris, qvevris zedmeti gemo da naklebi gamWvirvaloba.
rogorc Cans, 6 Tvis Semdeg WaWaze datoveba qvevrSi Rvinos auxeSebs da ucvlis orga-
noleptikur Rirebulebebs.
   saintereso Sedegi mogvca evropuli tipis Rvinoebis organoleptikurma analizma:
xixvis evropulad damzadebuli Rvino kriala da gamWvirvalea, ferad ki – sasiamovno
momwvano-moyviTalo.
    jamuri fenoluri naerTebisa da zogierTi antioqsidanturi nivTierebis Semcve-
lobis mixedviT, aseTi suraTia:

 rqawiTelis RvinoSi saerTo fenolebi raodenobrivad eqvsTviani davarge-
bisas ufro meti dagrovda (1248 mg/l), vidre 8-Tviani daZvelebisas (611,5 mg/l), rac
drois am orTvian monakveTSi RvinoSi gadasuli fenoluri naerTebis ukan, WaWaze
adsorbciiT unda iyos gapirobebuli;

 qvevris qisma, saeqsperimento Rvinoebs Soris,  eqvsTviani daZvelebis Semdeg Sei-
Zina jamuri fenoluri naerTebis yvelaze meti raodenoba (1359 mg/l);
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 sxvadasxva xangrZlivobiT davargebul rqawiTelis arcerT RvinoSi ar aris
transresveratroli, xolo danarCen saeqperimento RvinoebSic–qisi, xixvi, mwvane-mcire
raodenobiTaa, (sul 0.07-0.09mg/l);

 qvevris RvinoSic da evropuli tipis RvinoSic  gvxvdeba cis-rezveratroli. ცis
rezveratroli umniSvnelo raodenobiT, magram, mainc, gvxvdeba sxvadasxva droiT
davargebul rqawiTelis RvinoSi;

 yvela tipis RvinoSi gvxvdeba kvercetini. sxvadasxva teqnologiiT damzadebul
RvinoebSi–didi koncentraciuli sxvaobiT. Mmag. evropulad damzadebul qisSi– 0,02
mg/l, xolo kaxurSi – 0,2 mg/l;

 rqawiTelis RvinoSi Kkvercetinis, iseve, rogorc cis-rezveratrolis koncen-
tracia matulobs martidan maisamde (0,03-dan 0,08 mg/l-mde). Ees movlena, SesaZloa,
dakavSirebuli iyos gaxangrZlivebul maceraciasTan, an sxva qimiur gardaqmnasTan;

 saintereso Sedegebi dafiqsirda miricetinis Semcvelobis kvlevisas. kerZod,
xixvSi miricetini gvxvdeba rogorc qvevris, ise evropuli tipis RvinoSi (0,05 mg/l);
miricetini mwvanesa da qisSi mxolod qvevris Rvinoebis SemadgenlobaSia; miricetini
rqawiTelSi gvxvdeba mxolod rvaTviani maceraciis RvinoSi mcire raodenobiT.

organoleptikurad Rvinoebi Sefasda ase:
xixvi evropuli–sasiamovno momwvano-moyviTalo, gemoze xaverdovani, sveli balaxis

da iasamnis aromati;
   xixvi qvevris – oqrosferi, gemoze xaverdovani, xilis Ciris aromati;
   mwvane evropuli – qarvisferiferi, gemoze nazi, axali vaSlis aromati;
   mwvane qvevris – qarvisferi, gemoze Zlier sxeuliani, xangrZlivi daboloebiT,
gargaris, vaSlis, komSis aromati;
   qisi evropuli – Caisferi, gemoze rbili, xaverdovani, TeTri xilis aromati;
   qisi qvevris – muqi Caisferi, mqlertavi gemo, mdidari taninebiT, Wermis, mangos
Ciris aromati;
   eqvsi TviT davargebuli rqawiTeli – muqi Caisferi, rbili taninebis gemo, TeTri
xilis aromati;
   rva TviT davargebuli rqawiTeli–muqi Caisferi, arasasiamovno mqlertavi gemo, da-
Janguli TeTri xilis aromati;
 damzadebuli Rvinoebis speqtrofotometrulikvlevisas miRebuli Sedegebi motanilia
cxrilSi.
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1xixvi evropuli 54,7 - 0,05 0,05 0,05

2. xixvi qvevris 1270,8 0,07 0,40 0,2 0,22

3.mwvane evropuli 54,2 - 0,03 - 0,03

4. mwvane qvevris 1221,9 0,08 0,77 0,10 0,10

5.qisi evropuli 64,6 - 0,05 - 0,02

6. qisi qvevris 1359,3 0,09 0,20 0,20 0,20

7. rqawiTeli 6-Tviani
daZvelebiT

1248 - 0,05 - 0,03

8. rqawiTeli 8-Tviani
daZvelebiT

611,5 - 0,09 0,03 0,08
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amrigad, Catarebuli kvlevis Sedegad dadginda, rom:

 rqawiTelisagan qvevris maRali xarisxis Rvino, saukeTeso organoleptikiT, dgeba
Tavissave WaWaze eqvsTviani davargebisas. ufro meti xniT dayovneba auxeSebs
Rvinis gemovnur Tvisebebs; mniSvnelovania, rom WaWaze 6 Tveze met xans gaCerebisas
sagrZnoblad mcirdeba RvinoSi fenoluri naerTebis Semcveloba.

 aRmosavleT saqarTvelos mcire saojaxo marnebSi ufro xSirad gamoyenebuli
rqawiTelis, mwvanes, qisisa da xixvis yurZnebisagan qvevrSi kaxuri wesiT
dayenebul Rvinoebs Soris antioqsidanturi nivTierebebis siWarbiT gamoirCeva
qvevris qisi.
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Study about organoleptic and antioxidant content of Qvevri Wines (Georgian
traditional clay jar fermented wines)

Vano Shiukashvili – PhD,
Zurab Shakarashvili – Owner of “Shakarashvili Wine Cellar”,
Nino Vephkhishvili - Academic Doctor of Technological, Assistant-Professor,
Roland Burdiashvili –PhD
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Abstract
Research of wines made by Kakhetian traditional method of Georgian varieties Rkatsiteli, Mtsvane, Kisi and Khikhvi was
conducted at Shakarashvili Wine cellar, where antioxidant and organoleptic characteristics were studied.
Results of the research:
 Wines with extraordinary organoleptic quality can be done from Rkatsiteli grape variety with 6 months skin maceration.

More maceration time deteriorates gustatory characteristics of the wines, wines become harsher by flavor; it is notable
that skin maceration for more than 6 months decreases the content of phenolic compounds in the wines.

 The wines made at small wineries from Rkatsiteli, Mtsvane, Kisi and Khikhvi grape varieties, made by Kakhetian
traditional method, most abundant antioxidant compounds were found in Qvevri Kisi wines.
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saqarTveloSi gavrcelebuli Trimlis (Cotinus coggygria) foTlis
fizikur-qimiuri maCveneblebis gamokvleva

mayvala fruiZe - teqnikis mecnierebaTa kandidati, teqnologiebis akademiuri

doqtori, profesori,
ekaterine bendeliani - biologiis mecnierebaTa kandidati, teqnologiebis

akademiuri doqtori, asocirebuli profesori,
Sorena CakvetaZe-soflis meurneobis akademiuri doqtori.

sakvanZo sityvebi: Trimli, foToli, fenoluri naerTebi (mTrimlavi nivTierebebi -
tanini), eqstraqti.

referati

Seswavlili iqna saqarTveloSi gavrcelebuli Trimlis (Cotinus coggygria) foTlebis fi-
zikur-qimiuri maCveneblebi, sezonis amonayarze foTlebis raodenobisa da asakis mixedviT, ase-
ve, Trimlis foTlebis fenoluri naerTebis, flavanoidebis, katexinebis da fenolkarbo-
nmJavebis raodenoba mSral masaze gadaangariSebiT.

Trimli (Cotinus) - mcenareTa gvari TuTibosebrTa ojaxisaa. Seicavs or saxeobas.
saqarTveloSi bunebrivad gavrcelebulia mxolod erTi saxeoba–Cotinus coggygria. is
foTolmcveni buCqi an patara zomis xea. wvrili, momwvano yvavilebi aqvs. nayofi
kurkianaa. gvxvdeba saqarTvelos TiTqmis yvela raionSi, garda guriis, qvemo imereTisa da
samegrelosi. mTebSi vrceldeba z.d. 900-1000m-mde, gvalvagamZle, siTbos da sinaTlis
moyvarulia. aRm. saqar-TveloSi naTeli tyeebis erT-erTi ZiriTadi komponentia. gvxvdeba
agreTve buCqnarebSi, gameCxrebul muxnarebSi da jagnar cxilnarebSi. izrdeba kldeebsa
da naSalze. mravldeba TesliTa da amonayriT. gansakuTrebiT lamazia SemodgomiT,
rodesac foTlebi mTlianad uwiTldeba. iyeneben mSrali ferdobebis gasamwvaneblad da
gasamagreblad (sur.1).

sur. 1.  Trimlis mcenare yvavilediT

Trimlis foTlebi gamoiyeneba tyavis dasaTrimlad. merqani moyviTaloa, iyeneben
saxarato saqmeSi; merqnisagan miRebul saRebavs–tyavisa da matylis SesaRebad. lite-
raturuli monacemebiT foTlebi 15-25% mTrimlav nivTierebebs Seicavs, ris gamoc
mTrimlavi eqstraqtebis warmoebis da samedicino taninis karg nedleulad gamoiyeneba.
samedicino tanins dRemde Cveni qveyana sazRvargareTidan iZens, rac sakmaod
ZviradRirebulia. fesvebs wiTeli feris saRebavad iyeneben. Trimli ifans (kopits)
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icavs maJaurasagan, rac metia ifnis nargaobaSi Trimli, miT Semcirebulia
mavneblebisagan mcenareebis dazianebis xarisxi.

Trimli SeiZleba gamoyenebuli iqnas: eroziis sawinaaRmdegod da tyis mcocavi
fenebis gasamagreblad; dekoratiul  mcenared baR-parkebisaTvis, romelic kulturaSi
Sevida 1650 wlidan; misi merqani aris rbili, msubuqi (saSualo xvedriTi woniT -
0,67g),  lpobisadmi medegi (vazisaTvis iyeneben Wigod), mtkice, yviTeli feris,
gamoiyeneba sxvadasxva nakeTobebis dasamzadeblad, musikaluri sakravebis
inkustrirebisaTvis;  iwvis (nedlic) kvamlis gareSe; foTlebi da amonayarebi Seicavs
yviTel saRebavs fizetins. Trimli gamoiyeneba, rogorc nedleuli wamlebisaTvis,
romelsac amzadeben mTeli zafxulis ganmavlobaSi (ivnisi-agvisto) da aSroben  [1,2].

mcenaris yvela nawils gamoyeneba aqvs medicinaSi. Trimlis qerqsa da foTlebs,
romelic Zlierad gasresis SemTxvevaSi msubuq, limonis msgavs surnelebas gamoscems,
winaT samkurnalod iyenebdnen cieb-cxelebis winaaRmdeg da sisxlis Semdedebel saSu-
alebad. n. i. libizovis (1962) aRweriT Trimlisagan miRebul tanins axasiaTebs Semkvreli,
anTebis sawinaaRmdego da antiseptikuri Tviseba. garegan saxmarad igi xsnarebisa da
malamoebis saxiT gamoiyeneba damwvrobis, wylulebisa da nawolebis winaaRmdeg.
dasalevad 0,2-2% xsnaris saxiT kuW-nawlavis traqtis katarisa da alkaloidebiTa da mZime
metalebis marilebiT mowamvlis SemTxvevaSi. fesvebis naxarSi cnobilia, rogorc
sicxis damwevi saSualeba, merqnisa da foTlebis spirtovani nayeni avlens
baqteriocidul Tvisebebs; fesvebis, foTlebis da nayofebis naxarSi cnobilia,
rogorc mTrimlavi nivTiereba stomatitis da faringitis dros.

Trimlis foTlebi Sedis  farmakopeis VIII-X gamocemebSi. iq aRwerilia, rom
isini gamoiyenebian nedleulad samedicino taninis misaRebad. preparatebi ,,tanalbini~
da ,,tansali,~ gamoiyenebian rogorc Semkvreli saSualeba mwvave kolitisa da
enteritis dros. foTlebisgan Rebuloben agreTve preparats ,,flakumins~ (romelic
warmoadgens flavonolebis aglikonebs), romelic gamoiyeneba rogorc naRvelmdeni
saSualeba. ufro xSirad Trimls iyeneben rogorc efeqtur garegan  saSualebas,
fexebis oflianobis wi-naaRmdeg, Cirqovani Wrilobebis,  wylulebis da moyinvisgan
gaCenili buStukebis dros.

Trimli Sedis mcenareTa nakrebis SedgenilobaSi romelsac iyeneben filtvebis
anTebis sawinaaRmdegod. saxalxo medicinaSi xsnari da gamonaxarSi gamoiyeneba sis-
xlmdinare da ZneladSexorcebadi Wrilobebis Camosarecxad. bulgareTSi iyeneben
buasilis, dizinteriis, stomatitis da dermatomikozebis dros [3,5].

literaturuli monacemebis mixedviT Trimlis foTlebi Seicavs: mTrimlav
nivTierebebs - 20-45%, romelSic galotaninis raodenoba 20-25%-ia; Tavisufal
galmJavas  5-6%; m-digalis da salicilis mJavebs, flavanoidebs, kvercetins da
miricetins, antocianebs, leikoantocianebs, pirokatexins, eTerovan zeTebs
(0,2%), romelSic Sedis mirceni, linalooli, limoneni, terpeneoli da kampfeni
[4].

Trimlis TvisebiTi reaqcia gamoixateba imaSi, rom misi wyliani eqstraqti (1:10),
1%-ian rkinaamoniumis SabTan iZleva moSavo-molurjo Seferilobas, rac hidro-
lizebadi mTrimlavi nivTierebebis Semcvelobaze miuTiTebs.

Trimlis tanins Sinaganad ar iReben, rogorc kuWis aSlilobis sawinaaRmdego
saSualebas, ramdenadac is pirvel rigSi moqmedebs kuWis lorwovan garsze, rac
iwvevs madis dakargvas da saWmlis momnelebeli organoebis arevas. imis gamo, rom
alkaloidTa da mZime metalTa marilebi  taninTan warmoqmnian uxsnad naerTebs, am
momwamlavi nivTierebebis gamosadevnad rekomendirebulia kuWis   gamorecxva 0,5%
taninis xsnariT.

Trimlis mdidari qimiuri Sedgeniloba da medicinaSi misi gamoyenebis farTo spe-
qtri interess moklebuli ar aris. amitom,  Cvens mier Seswavlili iqna Trimlis sxva-
dasxva nedleuli: amonayaris foTlebi sezonis mixedviT, foTlis rigiTobis
mixedviT, rogorc nedl foTolSi aseve fiqsirebul foTolSi, dadgenili iqna, misi
qimiur - organoleptikuri maCveneblebi.  Sedegebi mocemulia cxrilSi 1.
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Trimlis fiziko-qimiuri maCveneblebi
(mSral nivTierebaze gadaangariSebiT, %)

cxrili 1
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Trimli
me-2- me-4
foTlo-
li

46.05 45,83 43,56 31,88 32,18 31,02 21,06 23,14 22,18 91,8 92 92,17

Trimli
me-5- me-10
foTlo-
li

42,96 42,16 40,9 33,13 34,63 33,97 23,96 25,28 24,27 101,7 102 101,5

Trimli
me-11- me-15
foTlo-
li

31,90 32,37 29,30 35,95 36,57 35,22 21,65 24,89 22,11 103,8 104 103,9

Rero
14,78 14,33 12,18 12,58 13,87 12,05 1,85 3,2 2,14 4,7 5 4,85

foTlebis
narevi

42,89 42,22 39,88 34,53 35,77 34,14 24,16 24,98 24,03 96,9 97,8 97,2

1 cxrilidan Cans, rom Trimlis 15 foTliani amonayaris foTlebis qimiuri Sed-
geniloba wverodan qvemoT (1-15foToli) TandaTanobiT mcirdeba da Tveebis mixedviT
icvleba. maqsimaluri tenSemcvelobiT xasiaTdeba mais-ivnisis Tvis nedleuli zRvre-
bSi 31,90-46,05%, eqstraqtis Semcveloba ki ivlis-agvistoSi, meryeobs zRvrebSi foT-
lebis rigiTobis mixedviT 32,18 - 36,57%, rac Seexeba fenolur naerTebs Sesabamisad
icvleba zRvrebSi 23,14 - 24,89%, vitamini C raodenoba me-15 foTlidan wverosken mci-
rdeba zRvrebSi 104 – 92%.  analogiuri dinamika gvxvdeba  Reros SemTxvevaSic.

ivlisis bolodan Trimlis foTlebi iwyeben feris Secvlas-mwvanedan muq wiTel
-bordosferamde molurjo elferiT. Trimlis sxvadasxva Seferilobis foTlebis qi-
miuri Sedgenilobis dasadgenad foTlebs vyofdiT or nawilad feris mixedviT: mwvane
da wiTlad Seferili foTlebi da vutarebdiT analizs. (cxrili 2)

Trimlis foTlebis fenoluri naerTebis Sedgeniloba
(mSral masaze gadaangariSebiT, g/kg)

cxrili 2

eqstraqtis dasaxeleba
fenolu

ri
naerTebi

flavon
oidebi

katexine
bi

fenol
karbomJa

vebi

Trimlis mwvane foToli wyliani eqstraqti 80,85 44,86 18,56 16,41

Trimlis mwvane foToli (eqstragenti-40%
eTanoli)

76,9 64,3 22,7 27,59

Trimlis mwvanefoToli(eqstragenti-80%
eTanoli)

88,74 73,24 26,4 23,44

Trimlis  wiTeli foToli
(eqstragenti -80% eTanoli)

117,81 90,52 14,3 28,86
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Seiswavleboda Trimlis foTlebis fenoluri naerTebis Sedgeniloba (mSral
masaze gadaangariSebiT, g/kg), rogoricaa, flavanoidebi, katexinebi da fenolka-
rbonmJavebi, romelTa qimiuri Sedgeniloba mocemulia cxrilSi 2.

cxrili 2-dan Cans, rom saukeTeso qimiuri SedgenilobiT xasiaTdeboda Trimlis
wiTeli foToli 80% eTanoliT eqstragirebisas. gamonakliss warmoadgenda mxolod
katexinebi, romlis raodenoba Semcirada 26,4-14,3g-mde.

amrigad, saqarTveloSi gavrcelebuli Trimli (Cotinus coggygria) warmoadgens feno-
luri naerTebiT mdidar nedleuls, romelTa maqsimaluri raodenobiT gamoirCeva
ivlis -agvistos Tvis foTlebi, romelic Seferilia muq wiTel-bordosferad  da
mizanSe-wonilia misi gamoyeneba fenoluri naerTebis (tanini) preparatis misaRebad.

dadgenili iqna, rom saqarTveloSi gavrcelebuli Trimlis (Cotinus coggygria)
15 foTliani amonayaris foTlebis qimiuri Sedgeniloba wverodan qvemoT (1-15
foToli) TandaTanobiT mcirdeba da sezonis Tveebis mixedviT icvleba. maqsimaluri
tenSe-mcvelobiT xasiaTdeba mais-ivnisis Tvis nedleuli zRvrebSi 31,90-46,05%, eqstra-
qtis Semcveloba ki ivlis-agvistoSi, meryeobs zRvrebSi foTlebis rigiTobis mixe-
dviT 32,18 - 36,57%, rac Seexeba fenolur naerTebs Sesabamisad icvleba zRvrebSi 23,14-
24,89%, vitamini C raodenoba me-15 foTlidan wverosken mcirdeba zRvrebSi 104–92%.
analogiuri dinamika gvxvdeba  Reros SemTxvevaSic.
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Cotinus coggygria in Georgia is a tray leaf
Physical - chemical indicators

Makvala Pruidze - Candidate of Technical Sciences, Academic Doctor of Technology, Professor,
Ekaterine Bendeliani-Candidate of Biologycal Sciences,Academic Doctor of Technology, Associate Professor,
Shorena Chakvetadze-Academic doctor of  Agriculture.

Key words: trimli, leaf, phenolic compounds (tannin substances - tannin), extract.

Abstract:

Thus, the Cotinus coggygria is a rich source of phenolic compounds, the maximum amount of which is characterized
by the July-August leaves that are dark red - bordeaux and it is recommended to use phenolic compounds (tannin).

It has been established that the chemical composition of the 15 cylindrical leaves of Cotinus coggygria in Georgia
decreases gradually (1-15 leaves) from the barrel and changes according to the season months. The maximum temperature
range is 31.90-46.05% in the May-June raw material of May-June, and the extract content in July-August varies by 32.18 -
36,57% according to the sequence of leaves in terms of phenol compounds, respectively, 24.89%, Vitamin C Quantity
decreased from 15th of the leaves to 104 to 92%. A similar dynamics can occur in the case of a stem.
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botanika

Botany
saqarTveloSi gavrcelebuli gadaSenebis zRvarze myofi

titas saxeobebi

roza biZinaSvili-biologiis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: endemi, iSviaTi, safrTxis qveS myofi, introduqcia, kultivireba

referati

Cveni kvlevis obieqti, SroSanisebrTa (Liliaceae) ojaxis metad gamorCeuli gvari tita
(Tulipa L.) saqarTveloSi ori saxeobiTaa warmodgenili, maT Soris 1 saxeoba - Tulipa eichleri Regel
aRmosavleT amierkavkasiis endemia. Tanamedrove mdgomareobis Seswavlis mizniT maTi gav-
rcelebis ZiriTad area-lSi-Tbilisis midamoebSi Catarebuli savele gasvlebis Sedegad gamo-
vlenilia orive saxeobis axali adgilsamyoflebi, aRricxulia arsebuli populaciebi, bune-
briv da kulturis (saqarTve-los erovnuli botanikuri baRi) pirobebSi Seswavlilia maTi
bioekologiuri Taviseburebebi, zrda-ganviTarebis dinamika, gamravlebis xerxebi, SemuSa-
vebulia agroteqnikuri RonisZiebebi. rac metad aqtualuri da mniSvnelovania maTi ormagi da-
tvirTvidan gamomdinare (dekoratiuli da samkurnalo) da aqvs rogorc Teoriuli ise
praqtikuli mniSvneloba.

kvlevis safuZvelze SesaZlebelia aRmosavleT saqarTvelos semiariduli klimatis pirobe-
bSi kultivirebisaTvis saTanado bazis Seqmna.

Sesavali

gvari tita (Tulipa L.) The Plant List -is monacemTa bazis Tanaxmad 113 saxeobas iTvlis,
romelTa bunebrivi areali moicavs centralur azias, balyareTis naxevarkunZuls, da-
savleT cimbirs, irans, sinas naxevarkunZuls, monRoleTis dasavleT olqebs,   xme-
lTaSuazRveTis qveynebs  (espaneTis samxreTi sanapiroebi, marokos, libanis, tunisis
CrdiloeT sanapiroebi, siciliis kunZulebi) da Soreuli aRmosavleTis (irkutskis,
Citas olqebi, manjuria) im olqebs, romlebic cxeli, mSrali zafxuliT da gaza-
fxul-Semodgomaze mcire raodenobis naleqebiT xasiaTdebian. izrdebian rogorc da-
blobebSi (udabnoebsa da naxevradudabnoebSi, stepebSi), aseve mTis yvela sartyelSi,
iSviaTad myinvarebTan axlos.

kavkasiaSi gavrcelebulia 12 saxeoba, saqarTveloSi-2, maT Soris 1 saxeoba-Tulipa
eichleri aRmosavleT amierkavkasiis endemia. orive saxeoba iSviaTia, gadaSenebis saf-
rTxis winaSea, Setanilia saqarTvelos „wiTel wignSi”. gamoirCevian maRali dekorati-
ulobiT da samkurnalo mniSvnelobiT [1, 2].

naSromSi yuradReba gamaxvilebulia calkeuli saxeobis botanikur daxasiaTebaze,
fenologiaze, xorotipze, gavrcelebaze, bioekologiur maxasiaTeblebze, gamravlebasa
da agroteqnikaze.

Sromis ZiriTadi nawili

biberSteinis tita-Tulipa biebersteiniana Shult. & Shult. mravalwlovani balaxovani mcenarea,
kvercxisebri bolqviT. Rero 15-30 sm simaRlisaa, SefoTlili. fesvTanuri foToli
ufro xSirad oria, iSviaTad sami, viwro xazuri an lanceta, lega Seferilobis, 15-25
sm sigrZis. yvavili Cveulebriv martoulia, orsqesiani, yviTeli, 3-3,5 sm sigrZis;
yvavilsafris foTlebi 2-3 sm sigrZisaa, kvercxisebr-lanceta, Tavwawvetebuli, ZirSi
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wamwamakideebiani. nayofi samwaxnagovani kolofia. Tesli brtyelia, muqi yavisferi.
yv. IV; nay. V-VI.

biberSteinis titas yvaviloba

samxreT palearqtikuli saxeobaa. awerilia Crd. kavkasiidan.
Typus: “In hortis et vineis ad fluvium Terek inter Mosdok et Kisljar, in Podolia australis, Sarepta inque Sibirica”
(secund. Mordak, 2006).

gavrcelebulia evropaSi, xmelTaSuazRveTis qveynebSi, mcire, Crd. da Sua aziaSi,
Crd. da saxreT kavkasiaSi (azerbaijani).
saqarTveloSi mxolod qarTlidanaa cnobili: Tbilisis midamoebi - TeleTis qedi da
mcxeTis Semogareni (armazis xeoba) [3].

biberSteinis titas nayofmsxmoirobis faza
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mezofitia, sinaTlis moyvaruli geofiti, gazafxulis efemeroidi. Tavis mTlian
arealSi rig monakveTebze sakmaod Cveulebrivia, Tumca saqarTveloSi, sadac mxolod
Tbilisis midamoebSia gavrcelebuli, iSviaT mcenareTa ricxvs miekuTvneba.

Cvens mier TeleTis qedis sxvadasxva monakveTze, Semdeg koordinatebze: 38 T
0485256, UTM 4626324, 496 m; 38 T 0484796, UTM 4613110, 519 m; 38 T 0484924, UTM 4612995,

597 m ZeZviansa da jagrcxilnarSi aRiricxa saqarTvelos floris iSviaTi saxeoba,
wiTeli wignis obieqti, biberSteinis titas vegetatiuri individebi. mcenareebi war-
modgenilia erTeuli individebis an mcire dajgufebebis saxiT,  izrdeba sxvadasxva
daxrilobis ferdobebze, qva-RorRian, mwir niadagebze, gafantulad, 5-15 m2 farTobe-
bze, qarTuli kowaxuris–Berberis iberica, CitakomSas - Cotoneaster melanocarpa, jorisZuas–
Ephedra procera, menaxiris blis-Prunus incana-s buCqnarebSi, buCqnarTa Soris, gameCxerebul
anTropogenur tyis monakveTebze, mSral xevebSi, zRv. d. 450-600 m-is farglebSi.
balaxovnebidan misi Tanamyoli mcenareebia: Filipendula vulgaris, Bothriochloa ischaemum, Stipa
capillata,Veronica multifida, Nepeta mussinii, Taraxacum officinale da sxv.

biberSteinis titas populaciebi TeleTis qedze
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]
biberSteinis tita samkurnalo mcenareebis sakoleqcio nakveTze

eixleris tita ( wiTeli tita) -Tulipa eichleri Regel -mravalwlovani balaxovani
bolqvovani mcenarea. Rero 10-45 sm simaRlisaa, SefoTlili. foToli Cveulebriv 3-ia,
xuWuWa kideebiT. yvavili erTia, orsqesiani, sakmaod msxvili, 4-7 sm sigrZis, wiTeli,
alisferi. yvavilsafris foTlebi Tavwawvetebulia, Signidan Savi laqiT, romelic
yviTeli arSiiTaa garSemovlebuli. nayofi samwaxnagovani kolofia, brtyeli Tesle-
biT. Yyv. IV- V. nay. VI.

wiTeli tita

wiTeli tita Zvel qarTul samedicino wyaroebSi viris bolokis saxeliTacaa
moxseniebuli. “iadigar daudSi” weria: “viris boloki viTamca da titao”. . .
samkurnalod ixmareboda titas Tesli da wveni. mas Semdeg samkurnalo Tvisebebs mia-
werdnen: “tita mxurvali da xmelia, vinc ori dangi am titis Tesli Wamos sis-
xlisaTvis mowed kargi aris da rac kacisa tanSiga yviTeli wyali da wala dgas,
yvelas gaswmends da gaaqarvebs”. iyenebdnen aseve faRaraTisa da kbilis tkivilis
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dros [4,5]. friad dekoratiulia, warmoadgens sawyis saseleqcio masalas hibridiza-
ciisaTvis. yuradsaRebia floris istoriis TvalsazrisiTac.

aRmosavleT amierkavkasiis endemuri saxeobaa. saqarTveloSi dReisaTvis mxolod
mcxeTisa da saguramos midamoebidanaa cnobili. saqarTvelos gareT - azerbaijanSi.

miznobrivi savele gasvlebisas, Cvens mier Tbilisis midamoebSi Semdeg punqtebSi
dafiqsirda: saguramos qedze, zedaznis samonastro kompleqsis mimdebare tyis mo-
nakveTze, wiflnarSi Semdeg koordinatebze: 38 T 0480634 UTM 4635494, H-1189 m, Eor m2

farTobze - 15-mde individi aRiricxa.
mcxeTis raionSi - armazis xeobaSi, armazis cixisken mimaval gzaze, lodnarSi,

38 T 0473272 UTM 4630706 HH- 636 m, wavawydiT moyvavile wiTeli titas ramdenime
individs.

wiTeli titas axal adgilsamyofels mivakvlieT sof. diRmis mimdebared, diRmi-
swylis xeobis marjvena mxares, seris Sua welSi, qserofilur buCqnarebSi, sadac
gabatonebulia jagrcxila, Sereulia dajaguli muxa, ZeZvi, Savjaga, joris Zua, gra-
kla, glerZi, sxvadasxva monakveTebze - 38 T 0477506 UTM 4623980, H-539 m; 38 T 0477501,
UTM 4623967, HH-551 m, aRiricxa sakmaod mravalricxovani populacia, 100 m2 farTobze
300-mde individi iyo warmodgenili.

saqarTveloSi gavrcelebuli titas saxeobebi umTavresad izrdeba samxreT da
aRmosavleTis eqspoziciebis mSral kldovan ferdobebze, qva-RorRian mwir nia-
dagebze, gameCxerebul mdelos balaxnarSi, zRv. d. 400-1200 m farglebSi. qserofituli
mcenareebia, heliofitebi. iSviaT mcenareTa ricxvs miekuTvnebian. ZiriTadad gvxvdeba
erTeuli individebis an mcire jgufebis saxiT.

ricxovnobis Secvlis limitirebis faqtoria: xSir SemTxvevaSi ekotopis advilad
misawvdomoba, maRali dekoratiulobidan gamomdinare yvavilebisa da bolqvebis inte-
nsiuri Segroveba, adgilsamyoflis ganadgureba ferdobebis aTvisebis Sedegad. orive
saxeoba Setanilia saqarTvelos wiTel wignSi (1982). mcenareebis iSviaTobidan gamo-
mdinare, mizanSewonilad migvaCnia arsebul populaciebze sruli monitoringis dawe-
seba, yovelgvari Segrovebis akrZalva, bunebriv pirobebSi dacvasTan erTad ex situ
konservacia botanikur organizaciebSi, farTo kultivirebisaTvis ki saTanado bazis
momzadeba.
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wiTeli titas populacia Tbilisis midamoebSi (diRomi)

aRsaniSnavia, rom biberSteinis tita kulturaSi pirvelad 1875 wels peterburgis
botanikur baRSi iqna Seyvanili. amJamad farTodaa kultivirebuli amerikaSi,
evropaSi, ruseTSi, ukrainaSi, belorusiaSi da sxv. metad mniSvnelovani komponentia
landSafturi gaformebisa da alpinariumebisaTvis.
aseve, peterburgis botanikur baRSi 1872 w. pirvelad iqna wiTeli tita kulturaSi
Seyvanili. orive saukeTeso saxeobaa baRSi gamozrdisaTvis.
saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis samkurnalo mcenareebis sacdel-sakoleqcio
nakveTze titas saxeobebi introducirebulia gasuli saukunis 80-iani wlebidan.

kultivireba

titas saxeobebi gazafxulis efemeroidebs miekuTvnebian. bunebriv pirobebSi
gavrcelebulia umTavresad mSral, cxel raionebSi–stepebze, udabnosa da naxe-
vradudabnoebSi. mcenareebi Seguebulia Cqar ganviTarebas mokle gazafxulis piro-
bebSi da mosvenebas mSrali da cxeli zafxulis periodSi. amitom titasTvis auci-
lebelia SeirCes mziani, kargi drenaJis mqone da qarebisagan daculi nakveTebi, vina-
idan es ukanaskneli iwvevs gvirgvinis furclebis naadrev cvenas. niadagi unda iyos
msubuqi, qviSanarevi, Rrmad damuSavebuli; sasurvelia mas daematos, foTlis neSo-
mpala an gadamwvari nakeli. azotiT Rarib niadagebSi SemodgomiT dargvisas reko-
mendebulia Setanil iqnas amoniumis gvarjila 30g/1m2 farTobze, amdenive raodenobis
superfosfati. gazafxulze, Tovlis dadnobisTanave saWiroa Setanil iqnes amave do-
ziT gvarjila.

titebis dargva Cveulebriv SemodgomiT xdeba. gadayvavilebisa da foTlebis
gaxmobis Semdeg bolqvebs Txrian, aSroben, aTavisufleben Zveli fesvebisagan da
dargvamde gril SenobaSi inaxaven. naadrevi dargva ar aris rekomendebuli, vinaidan
gaxangrZlivebuli Semodgomis dros bolqvebma SeiZleba ganviTareba daiwyon. Cvens
pirobebSi yvelaze karg periodad iTvleba oqtomber-noemberis dasawyisi. ufro xan-
grZlivi Senaxvisas xdeba bolqvebis gamoSroba da mcenareebi yvaviloben mxolod mo-
mdevno wels. dargvis siRrme bolqvis zomazea damokidebuli: rac ufro mcire zomi-
saa bolqvi–miT ufro nakleb siRrmeze rgaven. wvrili bolqvebi irgveba 7-8 sm siR-
rmeze, msxvili-arauRrmes 15 sm-isa. ufro Rrmad dargvis SemTxvevaSi mcirdeba bol-
qvakebis warmoqmna. ar unda dagvaviwydes, rom titas bolqvebs uviTardebaT sto-
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lonebi–CamTrevi fesvebi, romlebic bolqvebs niadagSi Rrmad iTreven da gverdiT
gadaadgileben. bolqvebis gadaxurebisagan dacvis mizniT, aucilebelia niadagis mul-
Cireba.

vegetaciis periodSi titebi saWiroeben rwyvas. mSral raionebSic ki morwyva re-
komendebulia kviraSi ara umetes 3-jer. yvavilobis periodSi saWiroa titebi kidev
erTxel gamoikvebos amoniumis gvarjiliT. gadayvavilebis Semdeg, gvirgvinis fur-
clebis Camoyris Semdeg, aucilebelia naskvi SeiWras mWreli daniT; sayvavile Rerosa
da foTlebis SeWra manam ar SeiZleba, vidre maTi bunebrivi xmoba ar moxdeba, ris
Semdegac bolqvebi unda amoiTxaros gasaSrobad. titebis jiSebisgan gansxvavebiT,
mizanSewonilad migvaCnia Cveni bunebrivi saxeobebis niadagSi datoveba 2-3 wliT.

titebis gamravlebas awarmoeben Svileuli bolqvakebiT. maT rgaven SemodgomiT
kvlebSi an yuTebSi. msxvili bolqvebi, romlebic 3-4 sm-s aRweven diametrSi (I-II
gadarCevis), Cveulebriv yvaviloben momdevno wels. ufro wvrili bolqvebi (III da IV
gadarCevis) yvaviloben erTi wlis Semdeg, zogjer ki mesame wels. amgvarad,
dekoratiul nargaobebSi gamosayeneblad SesaZlebelia mxolod I da II gadarCevis bo-
lqvebis Segroveba. ufro wvrilebi aucilebelia pirvelad gamovzardoT gasamra-
vlebel kvlebSi.

seleqciuri miznebisaTvis mimarTaven aseve TesliT gamravlebas. aRmonaceni Zali-
an nela viTardeba da kulturuli jiSebi yvaviloben 4-5 wlis Semdeg, velurad
mozardis_me-6-wels, zogjer ki ufro mogvianebiTac. Tesva aucilebelia Catardes Se-
modgomiT yuTebSi, qviSanarev miwaSi, umateben neSompalasac. aRmonacens bolqvis
Canasaxi uCndeba pirvel wels, lebnis foTolTan erTad, magram bolqvis formireba
xdeba mxolod meore wels. amitom aRmonacenis pirveli gadargva saWiroa 2 save-
getacio periodis Semdeg. irgveba jgufebad.

titas bolqvebi, foTlebi da yvavilebi vegetaciis periodSi ziandeba sokovani
daavadebebiT: nacrisferi sidampliT, fuzariozuli sidampliT, sklerociuli sidam-
pliT da penicileziT. titas azianebs virusuli daavadebebic - yvavilsafris siWrele,
asteris siyviTle (yvavilsafris gamwvaneba), xazurlaqianoba da Tambaqos nekrozi;
TiToeuli maTgani Zlier uqveiTebs dekoratiulobas da iwvevs titas jiSebis gada-
gvareba-dakninebas.

titas saSiS mavneblad iTvleba Cveulebrivi maxra (bostana), romelsac ZaluZs ra--
mdenime dRis ganmavlobaSi srulad gaanadguros bolqvebi. titas bolqvs, rogorc
Senaxvis, ise Ria gruntis pirobebSi azianebs agreTve bolqvovanTa tkipa, saxlisa da
mindvris Tagvebi, mavTula Wiebi, Savi da xaxvis buzis matlebi. titas miwiszeda
nawilebs azianebs atmis bugri, cercvis bugri, Trifsi, zoliani, mwvane da duJiana
WiWinobelebi. dasarevlianebuli nakveTebis sazRvrebze titas xSirad azianebs xvata-
rebis matlebi, didi zomis xoWoebi da sxv.

titas daavadebebis brZolis RonisZiebebs moicavs agroteqnikuri samuSaoebi, sani-
taruli xerxebi da qimiuri damuSaveba.

agroteqnikuri RonisZiebebidan mniSvnelovania nakveTis yovelwliuri cvaleba-
doba, xolo Zvel adgilas dabruneba mxolod 5-6 wlis Semdegaa SesaZlebeli. rekome-
ndebulia mineraluri sasuqebiT-mikroelementebiT gamokveba, rac uzrunvelyofs mce-
nareebis optimalur ganviTarebas.

fuzariozisa da sxva daavadebebis sawinaaRmdegod, aucilebelia bolqvebis amo-
Reba xdebodes rac SeiZleba adreul vadebSi. mZime niadagebidan amoTxris Semdeg mi-
zanSewonilia bolqvebis garecxva gamdinare wyliT da maSinve maTi gaSroba. bol-
qvebis amoTxrisa da dargvis win axdenen maT Sewamlvas, gamoiyeneba 0,2%-iani funda-
zoli an topsini -m, romelTa xsnarSi bolqvebs aCereben 30 wT-is ganmavlobaSi.

mcenareebis vegetaciis periodSi aucilebelia sarevelebis moSoreba, romlebic
daavadebebis gadamtania. Ria gruntSi  profilaqtikisa da dacvis mizniT axdenen nar-
gaobebis Sesxurebas bordos 1%-iani siTxiT, kaptaniT (0,3-0,5%), topsin -m- iT (0,1%),
fundazoliT (0,2%), zupareniT (0,2-0,5%).

niadagis dezinfeqciisaTvis rekomendebulia karbationis fumigantis an Tiazonis
gamoyeneba. karbationis 2-3%-iani xsnariT (10 l/m2) niadagis Sesxurebas atareben
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bolqvebis dargvamde erTi TviT adre. metad mniSvnelovania daavadebebis aRmoCeni-
sTanave dazianebuli mcenareebis moSoreba da maTi dawva [6].

daskvnebi

mcenareuli samyaros, iseve rogorc mTeli garemos dacvis problemas arasodes ar
hqonia kacobriobisaTvis iseTi mniSvneloba, rogorc dRes. intensiuri eqspluataciiT
adamiani mkveTrad cvlis bunebriv landSafts, arRvevs biogeocenozs, rasac mivyevarT
ekologiuri wonasworobis cvlilebebTan, iqmneba florisa da faunis saxeobrivi Se-
madgenlobis Semcirebis, gaRaribebis saSiSroeba, xolo mcenareebisa da cxovelebis
gadaSenebas TavisTavad mohyveba bunebrivi wonasworobis darRvevis Seuqcevadi pro-
cesebis gaaqtiureba. Eeqspertebis SefasebiT, Tu bunebaze adamianis zemoqmedebis
tempebi da masStabebi momavalSic ase gagrZelda, Cvens saukuneSi mosalodnelia aTe-
ul aTasobiT saxeobis gaqroba.

Tbilisis midamoebSi, sadac mniSvnelovani xarisxiTaa darRveuli bunebrivi ekosi-
stemebi da degradirebulia niadagebi, mravali saxeoba iSviaTia da gaqrobis saSi-
Sroebis winaSe dgas, ris gamoc esaWiroeba gansakuTrebuli yuradReba. bunebriv
fitocenozebze stresuli moqmedeba imdenad didia, rom axlo perspeqtivaSi TiTo-
euli CvenTagani SeiZleba aRmoCndes garkveuli saxeobebisa Tu mcenareebis genetikuri
fondis, Cveni ganumeorebeli landSafturi nairgvarobis rRvevis mowme.

saTanado dacvas da gafrTxilebas iTxovs saqarTvelos floris mravalmxriv
gamorCeuli Cveni kvlevis obieqtic-titas saxeobebi, romlebsac pirvel rigSi emu-
qrebaT ganadgurebis saSiSroeba. amis gamo aucilebeli xdeba maTi in-situ (bunebrivi)
da ex-situ (xelovnuri) SenarCuneba, intensifikacia da mdgradi gamoyeneba bunebriv
ekosistemebSi.

Cveni unikaluri floris saxeobrivi Semadgenloba, misi nairsaxeobani, auci-
leblad SenarCunebuli unda iqnes momavali TaobebisaTvis da swored botanikur ba-
Rebs xelewifebaT veluri floris mcenareebis, maT Soris iSviaTi da gadaSenebis sa-
frTxis winaSe mdgomi saxeobebis gamravleba da maTi ganadgurebis saSiSroebis fa-
qtoris moxsna. Ees aris erT-erTi strategiuli RonisZieba mcenareTa SenarCunebisa da
dacvis TvalsazrisiT, ramac, ra Tqma unda, ar unda gamoricxos bunebrivi resursebis
dacvis sxva formebic.
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Endangered Tulip species in Georgia
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Abstract

The object of our research is the most distinguished genus (Tulipa L.) of Liliaceae family. In Georgia it is
represented by two species. One of the species - Tulipa eichleri Regel is endemic of the East Transcaucasus. Both
the species are rare and endangered, included in the Red Book of Georgia.

With the purpose to study the present state of the plants some field expeditions were organized in the environs
of Tbilisi - the main distribution area. New locations were revealed, the existing populations were registered, their
bio-ecological peculiarities, growth and development dynamics, ways of propagation and agro-technical measures
were studied under natural and cultural conditions (National Botanical Garden). As the plant is actual for its
decorative and medicinal peculiarities it has both theoretical and practical significance.

Based on the research, it is possible to create an appropriate base for cultivation in the conditions of the semi-
arid climate of East Georgia.
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SroSanas ex-situ konservacia

saqarTvelos erovnul botanikur baRSi

roza biZinaSvili-biologiis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: saxeoba, iSviaTi, reliqti, konservacia.

referati

     naSromi eZRvneba kolxuri warmoSobis kavkasiis subendemur da reliqtur saxeobas  Sro-
Sanas - Convallaria  majalis L. subsp. transcaucasica (Utkin ex  Grossh.) Bordz., romelic odiTganve
yuradRebas ipyrobda TeTri, qaTqaTa, surnelovani zarisebri yvavilebiT, wiTeli sferosebri
kenkra nayofebiT da friad dekoratiuli muqi mwvane, mogrZo-kvercxisebri foTlebiT. xolo
samedicino praqtikaSi SroSanas preparatebi farTod cnobili sagule saSualebebia da
msoflios mravali qveynis da maT Soris saqarTvelos farmakopeaSia Se-yvanili.
   statiaSi ganxilulia mravalwliani bioekologiuri dakvirvebebis Sedegebi bunebriv da
kulturis–saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis pirobebSi. yuradReba gamaxvilebulia
mcenaris ZiriTad morfologiur-ekologiuri maxasiaTeblebis, fenologiis, cenologiis, geo-
grafiuli gavrcelebis, saqarTvelos eTnobotanikur raionebSi misi monawileobisa da Tbi-
lisis midamoebSi ZiriTadi adgilsamyofelebis Sesaxeb; Seswalilia zrda-ganviTarebis
dinamika aRmonacenidan generaciul periodamde, reprduqciis unari, SemuSavebulia  agro-
teqnikuri RonisZiebebi. gamoTqmulia mosazrebani maTi dacvis aucileblobaze, bunebriv da
kulturis pirobebSi maT konservaciaze.

kvlevis Sedegebi saSualebas iZleva samkurnalo nedleulis miRebis mizniT, mieces
rekomendacia SroSanis kulturas aRmosavleT saqarTvelos semiariduli klimatis pirobebSi
farTod dasanergad.

Sesavali

SroSana-Convallaria L. (oj. satacurisebrni-Fam. Asparagaceae) oligotipur-monotipuri
gvaria erTi metad polimorfuli saxeobiT - Convallaria mayalis L., romelic farTodaa
gavrce-lebuli CrdiloeT naxevarsferos zomier da civ olqebSi, atlantis okea-
nispireTSi, evropasa da dasavleT xmelTaSuazRveTidan iaponiamde, koreis naxevarku-
nZulsa da Crd. CineTamde, agreTve Crd. amerikis samxreT-aRmosavleT nawilSi. arealis
uzarmazar sivrceSi saxeoba diferencirdeba ramdenime geografiul rasad, romlebsac
sxvadasxva avtori, saxeobis struqturasa da moculobaze sakuTari damokidebulebis
mixedviT ganixilavs rogorc nairsaxeobebs, qvesaxeobebsa da saxeobebs.
    kavkasiaSi gvari warmodgenilia evropuli geografiuli rasis axlo monaTesave da
vikaruli erTaderTi saxeobiT-Convallaria  majalis L. subsp. transcaucasica (Utkin ex  Grossh.)
Bordz. (Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh.) mniSvnelovani samkurnalo mcenarea.
SroSanas saxeobebidan gamoyofilia 42 kardiotonuri nivTiereba, romlebic mieku-
Tvneba kardenoliduri bunebis sxvadasxva jgufs: periplogeninis, strofantidolis,
strofantidinis, sarmentogeninis, bipindogeninis, sarmentologeninis, sarmentozige-
ninis (nigrescigeninis), 19-hidroqsisarmentogeninis, kanogenolisas. ZiriTad gliko-
zidebs warmoadgens: konval-toqsni, romlis geni identuria K–strofantinis ge-nTan.
cnobilia aseve konvalatoqsoli, konvalozidi, konvalarotoqsini da lokunde-zidi.
steroiduli glikozidebis meore jgufs miekuTvneba spirostanis rigis saponinebi.
mcenaris yvela nawili Seicavs aRniSnuli jgufebis glikozidebs, yvelaze meti ki
nedl yvavilebSia.
   foTlebSi aRiniSneba 15-ze meti flavonoiduri bunebis SenaerTebi, romelTa Soris
identificirebulia izoramnetini, kvercetini, luleolini, apeginini, kemferoli da
sxv. garda amisa Seicavs eTerzeTebs, organul mJavebs, alkaloid maialins, saxa-
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mebelsa da sxv.  SroSanas glikozidebi swrafad iSleba da organizmSi ar xdeba aku-
mulireba.
   SroSanasagan gamoyofili gulis glikozidebi gamoirCevian maRali kardiotonuri
da biologiuri aqtivobiT, moqmedebis swrafi ganviTarebiT da sustad gamoxatuli
kumulatoruli TvisebebiT.  samedicino praqtikaSi SroSanas preparetebi farTod cno-
bili sagule saSualebebia. maT iyeneben mwvave da qronikuli gulis ukmarisobis, kom-
pensirebuli da subkompensirebuli gulis mankis, kardiosklerozisa da gulis nevro-
zis, kardialuri tipiT mimdinare neirocirkulatoruli distoniis, isteriis, difu-
zuri toqsikuri Ciyvis dros.  SroSanas gamoyenebisas avadmyofebSi aRiniSneba gulis
kunTis kumSvis ritmis Seneleba, pulsaciis gaumjobeseba, Segubebis movlenebis, cia-
nozis da sulis xuTvis Semcireba, agreTve diurezis momateba.
   SroSanas yvavilebi Setanilia fineTisa da Sveicariis saxelmwifo farmakopeiaSi,
fesura–aSS-Si, balaxi ki msoflios 13 qveyanaSi  [1, 2].

kvlevis mizani  da meTodika
    kvlevis mizans warmoadgenda SroSanas ZiriTadi adgilsamyoflebis dadgena Tbi-
lisis SemogarenSi, axali habitatebis gamovlena, bunebriv pirobebsa da kulturaSi
bioekologiuri Taviseburebebis Seswavla, sasicocxlo ciklis dadgena ontogenezSi,
agroteqnikuri RonisZiebebis SemuSaveba.

kvlevis procesSi, bioekologiuri dakvirvebebi mimdinareobda i. serebriakovis [3],
i. ignatievisa [4] da i. beidemanis [5] meTodebis  Sesabamisad, xolo zrda-ganviTarebis
dinamika Seiswavleboda  t. rabotnovis [6] klasifikaciis mixedviT.

kvlevis Sedegebi
SroSana [Convallaria  majalis L. subsp. transcaucasica (Utkin ex  Grossh.) Bordz. (C. transcaucasica

Utkin ex Grossh.)]subendemuri da reliqturi saxeobaa, kolxuri, farTo iradiaciebiT.
klasikuri adgilsamyofelia samxr. kavkasia, saidanacaa awerili. saqarTvelos

SroSana, yvavilobisa da nayofmsxnoiarobis fazebi

Semdeg regionebSia gavrcelebuli: afxazeTi, svaneTi, imereTi, aWara, qarTli, mTiu-

leTi, qiziyi, gare kaxeTi, TrialeTi, mesxeTi. tyis tipuri mezofiluri mcenarea,
umTavresad gvxvdeba muxnarebSi, wablnar-muxnarebSi, rcxilnarebsa da wiflnarebSi,
naklebad Walis tyeebSi, sadac ZiriTadad izrdeba Crdilo da dasavleTis eqspo-
ziciebze. kargad viTardeba saSualo tenian adgilebSi, Tumca erTeulebad gvxvdeba
ufro farTo ekologiur diapazonSi, mdelodan Waobian mdeloebamde. arealis sxva-
dasxva nawilSi misi sinaTlisadmi damokidebuleba gansxvavebulia. CrdiloeT nawi-
lSi SroSana sinaTlis moyvaruli mcenarea da umTavresad Ria adgilebisTvisaa dama-
xasiaTebeli; xolo samxreTSi tipuri sciofitia; izrdeba iseT ganaTebul adgilebSi,
romelic Seadgens fiziologiurad aqtiuri radiaciis 1,7%-s. Zlieri daCrdilvis
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dros  mcirdeba generaciuli ylortebis zomebi, rac iwvevs misi biomasis Semcirebas.
izrdeba sporadulad, iSviaTad qmnis farTo dajgufebebs [7].

SroSanas populacia norios tyeebSi

mravalwlovani miznobrivi savele gasvlebis Sedegad, Cvens mier Tbilisis mida-
moebSi SroSanas  populaciebi gamovlinda Semdeg punqtebSi: kus tbis SemogarenSi,
TeleTis qedze, saguramos qedis sxvadasxva monakveTebze, armazis, xekorZulasa da

TeZamis xeobebSi,  kojris mimdebare tyeebSi, uZos mTaze. sakmaod farTo populaci-
ebis saxiT iyo warmodgenili ialnos qedis qvemo kalTebze - noriosa da martyofis
mimdebare zeda tyeebSi.
   mogvyavs SroSanas erT-erTi adgilsamyoflis aRwera: norio, „wmimda antonis
svetis” mimdebare wiflnari tye, 38 T 0497603 UTM 4630420, 1203 m, teniani samxreT-
dasavleT kalTa, ferdobis daqaneba 12-150, balaxeuli safaris dafaruloba 70-80 %,
aRniSnul eqspoziciaSi SroSanas gavrcelebis saerTo farTobi 16-18 kv m ar aRe-
mateboda. mcenareebi meCxeradaa warmodgenili, individTa saerTo raodenoba 180-200-
mdea, maT Soris generaciuli individebi 55-60 Seadgenda; balaxovnebidan SroSanasTan
erTad saerTo aspeqts Semdegi mcenareebi qmnis: Polygonatum multiflorum Sp, Fl2, P. glaberrimum
Sp, Fl3, Tamus communis Sp, Fl4, Laser trilobum Sol, Salvia glutinosa Sol Veg, Primula macrocalyx Sol Fl,
Cyclamen vernum Sol Fl, Scilla siberica Sp Fl, Solidago virgaurea Sp Veg da sxv.

   SroSanas mravalricxovani populaciebi aRiricxa sof. martyofis mimdebare zeda

tyeebSi sxvadasxva koordinatebze: 38 T 0502712 UTM 4630115 H 798, saerTo farTobi 45
kv m aRemateba, mcenareebi mWidrodaa ganlagebuli;

38 T 0502739 UTM 4630321, H 104 m,  gzispira ferdobebi, saerTo farTobi 20 kv m-mde;
38 T 0502739 UTM 4630339,  H 1019, saerTo farTobi 30 kv m-s aRemateba.
  SroSana, miuxedavad imisa, rom saqarTvelos mraval regionSia gavrcelebuli, Cveni
dakvirvebebiT, adreul wlebTan SedarebiT, bolo 10-15 wlis manZilze maTi saerTo
ricxovnoba mkveTradaa Semcirebuli, rac mcenaris ormagi datvirTviTaa gamowveuli
(samkurnalo da dekoratiuli), rasac emateba anTropogenuri stresi: tyeebis gaCexva,
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rekreacia, axali teritoriebis aTviseba, rogorc saxnav-saTesad, aseve saamSeneblo
miznebisaTvis,  saqonlis intensiuri Zoveba  (marTalia mcenaris Sxamianobis gamo
cxovelebi ar etanebian, magram xdeba maTi gaTelva, datkepna, populaciebis daknineba
da xSir SemTxvevaSi sruli ganadgureba), aqedan mcenaris susti ganaxleba da kvla-

vwarmoeba.

SroSanas populacia martyofis mimdebare zeda tyeebSi

am etapze, dacvis aucilebel RonisZiebad migvaCnia erTis mxriv, SroSanas
populaciebze sistematiuri kontrolis daweseba bunebriv pirobebSi da meores mxriv,

mcenareTa ex situ konservacia.
   bioekologiuri dakvirvebebi tardeboda rogorc bunebriv adgilsamyoflebSi, aseve
kulturis pirobebSi, saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis samkurnalo mcena-
reebis sacdel-sakoleqcio nakveTze, sadac introducirebulia gasuli saukunis 80-
iani wlebidan.
SroSana mravalwlovani balaxovani mcenarea grZeli, mxoxavi, datotvili wvrili

fesuriT. Sedgeba 2 (iSviaTad 3) priala, mwvane, mogrZo-kvercxisebri an elifsur-la-
nceta, wawvetili foTlisagan. sayvavile Rero 15-30 sm simaRlisaa, iviTarebs
calgverda farCxat mtevnisebr yvavileds 6-8 Caqindruli, naxevradsferuli, zarise-
bri, surnelovani, grZelyunwiani yvaviliT. nayofi narinjisfer-mowiTalo kenkraa 2-8
TesliT, romlebic Citebis meSveobiT vrceldeba.
   SroSana miekuTvneba gvian gazafxul-adre zafxulis ganviTarebis ritmis mcenare-
ebs vegetaciis xangrZlivi periodiT. xolo gadazamTrebis xasiaTis mixedviT–
zafxulmwvane jgufs, vinaidan Tovlis safarqveS Sedis mwvane  organoebis gareSe.
   Tanaxmad literaturuli monacemebisa [6], karpatebSi SroSanas rayebis Seswavlam
aCvena, rom reproduqciuli individebis saSualo asaki 9 wlamdea, 10-12 wlis asakSi
mcenareebi kargaven yvavilebis warmoqmnis unars, maTi maqsimaluri asaki ki 20 welia.
bunebriv pirobebSi SroSanas pirveli yvaviloba ewyebaT ara nakleb 7 wlidan, kultu-
raSi mniSvnelovnad adre 4-5 wlidan.

niadagebi, romelzedac bunebriv pirobebSi izrdeba cvalebadia, Zlieri eweridan
yomral da torfian Waobnaramde; meqanikuri Semadgenlobis mixedviT mZime Tixna-
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rebidan qviSnarebamde. das. saqarTveloSi, kerZod-afxazeTSi gansakuTrebiT Warbadaa
warmodge-nili kirqvianebze, sadac zogjer qmnis kargad Camoyalibebul sinuzias.

SroSanas populacia TeZamis xeobaSi

saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis (Tbilisis) pirobebSi, introducirebul
mce-nareebSi monokarpuli ylortis Casaxva ivlisis bolos iwyeba da misi zrda-
ganviTareba 27 Tves grZeldeba, maT Soris 11 Tve zrdis konusis aradiferencirebul
fazaSi. 10 Tve viTardeba miwisqveS, xolo 6 Tve miwis zeviT. miwis zedapirze
warmoiqmneba aprilis pirvel an Sua ricxvebSi. yvavilobs saSualod aprilis bolos-
maisis pirvel ricxvebSi; adreul gazafxulze yvaviloba aRiniSneba aprilis meore
dekadaSi, gvian gazafxulze maisis pirvel dekadaSi; yvavilobis saSualo xan-
grZlivoba 25-28 dRes Seadgens. mSral wlebSi yvavilobis xangrZlivoba mcirdeba 14-16
dRemde, xolo tenian, gril amindSi matulobs 26-28 dRemde.
     SroSana nayofmsxmoiarobis xangrZlivi periodiT xasiaTdeba, mSral wlebSi
nayofi mwifdeba  60-65 dReSi, xolo notio, grili zafxulis wlebSi - 85-90 dReSi,
ivlisis bolos–agvistos Sua ricxvebSi;  nayofebis momwifebis Semdeg-agvistos mesame
dekadidan seqtembris meore dekadamde, iwyeba sayvavile Reroebis xmoba. mcenareTa
vegetacia mTavrdeba oqtombris Sua an bolo ricxvebSi, savegetacio periodi grZe-
ldeba 185-195 dRes.

mravldeba TesliT da vegetatiurad. Tesli  sqeli endospermiT xasiaTdeba,
momrgvalo an ovaluria, xSirad gverdidan mitkecili, muqi, msxvili 3,5-4,5 mm sigrZisa
da siganis, 2,5-2,2 mm sisqis; Canasaxi aradiferencirebulia, TiTqmis cilindruli,
TeslSi centraluri nawili ukavia. diferencirebuli Canasaxi viTardeba  tenian nia-
dagebSi zafxulis  Tveebis  maRali temperaturis pirobebSi gaRivebisas. SemodgomiT
Tesvisas an TviTnaTesis SemTxvevaSi Canasaxi momavali wlis  zafxulSi (ivnisi-ivli-
si) Rebulobs  miwisqveSa aRmocenebis xasiaTs. SemodgomiT daTesili Teslebis mi-
wisqveSa gaRiveba aRiniSneba momavali wlis gazafxulze, xolo miwiszeda-ivlis-agvi-
stoSi.
    Teslis gaRivebisas pirvelad viTardeba fesvi, Semdeg lebnis vaginis bolosTan
erTad gamodis zrdis wertili. samarago nivTierebebis maragi gadaedineba  endospe-
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rmidan zrdis wertilSi lebnis wverisken; misi damoklebuli yunwis saSualebiT
zrdis wertilSi  ujredebis intensiuri  dayofis Sedegad, lebnis milisebri  vaginis
ubeSi  warmoiqmneba kvirti, romelic ivlisis Sua ricxvebSi aRwevs 5-6 mm-s. Semo-
dgomisTvis kvirti izrdeba 7,5-9,0 mm-mde, sisqiT 1,5 mm da  Sedgeba sami qerqlisagan,
Canasaxovani foTliTa da ZirSi zrdis  wertiliT. aseve swrafad grZeldeba fesvi,
romelic xSirad, niadagis struqturidan gamomdinare,  icvlis formas da igrixeba,
amave dros uviTardeba meore fesvic, romlis sigrZe mniSvnelovnad naklebia  pirvel
fesvze.

SroSanas populacia didgoris tyeSi

Semdgomi wlis gazafxulze miwis zedapirze viTardeba erTi lanceta foToli, ZirSi
2-3 qerqliT, foTlis sigrZe yunwTan erTad 5_7,5 sm-ia, sigane 0,5_0,8 sm, yunwis sigrZe
1_1,2 sm. fesvTa sistema ivnisSi mniSvnelovnad itoteba, mTavar gasqelebul fesvze ki
warmoiqmneba didi raodenobis gverdiTi fesvebi, romlebic mokle bewvebiTaa
dafaruli.

SroSanas vegetaciis sawyisi faza axlad gaSlili yvavilebi
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SroSanas drouli da masobrivi aRmocenebisaTvis zafxulis TveebSi maRali tem-
peraturebis garda, aucilebelia niadagis sakmao tenianoba. TesliT gamravlebisas
mcenareebi nela viTardebian. gaRivebidan generaciuli organoebis formirebamde 4_5
welia saWiro, rac sawarmoo bazebis Seqmnis TvalsazrisiT praqtikulad wamgebiania
(uperspeqtivo), ris gamoc
    kultivirebisas ZiriTadad mimarTaven vegetatiur gamravlebas_fesuriT dayofas.
miRebuli wesia SroSanebis gamravlebisas maTi fesurebidan iseTebis gamorCeva,
romlebic momaval wels ayvavdebian. aseT fesurebSi wina wlis zafxulis ganmavlo-
baSi isaxeba sayvavile (generaciuli) kvirtebi, romelTa gamorCeva foTliseuli
(vegetatiuri) kvirtebidan advilia. pirveli kvirtebi mxvilia, mokle, blagvi wveriT,
xolo foTliseulis_ufro wvrilia da wawvetebuli. mcenareebs sayvavile kvirtebiT
mudmiv adgilze rgaven, xolo egzemplarebi, romelTac mxolod foTliseuli kvi-
rtebi aqvT ganviTarebuli, 1_2 wliT irgveba kvlebSi gasaZliereblad, ris Semdegac
gadaaqvT mudmiv adgilas. pirvel wels vegetatiuri kvirtidan viTardeba erTi an ori
foToli. yvaviloba iwyeba kvirtidan sami foTlis ganviTarebis Semdeg. Ffesurebs
yofen 5_6 sm sigrZis nawilebad ganviTarebuli 1_2 kvirtiT. rgaven SemodgomiT an
adre gazafxulze 3_4 sm siRrmeze, mcenareTa Soris 4_5 sm da rigTaSorisebSi 15_20 sm
dacilebiT. dargvisaTvis saukeTeso periodad Semodgoma iTvleba.

SroSanas introducirebuli mcenareebi saqarTvelos erovnul botanikur baRSi

    Tbilisis semiariduli klimatis pirobebSi mcenareebi warmatebiT viTardeba
naxevraddaCrdilul adgilebSi. Zlieri daCrdilvis dros mcirdeba generaciuli ylo-
rtebis raodenoba, xolo ganaTebul adgilebSi dargvis SemTxvevaSi pirdapiri mzis
sxivebi asusteben mcenareTa ganviTarebas, mcenareebi knindebian, foTlebi yviTldeba,
xmeba da maTTan erTad iRupeba mTeli mcenare, amitom, maTi gamozrda rekomendebulia
rogorc xexilovani kulturebis, aseve sxva merqniani xeebis CrdilqveS.
    gvalva da yinvagamZlea (foTlebi uZleben gazafxulis_50 wayinvebs), itans sim-
Srales, Tumca normaluri zrda-ganviTarebisaTvis sasurvelia notio, struqturuli,
Rrma, fxvieri da humusiani niadagebi. mwir niadagebze misi ylortebis zomebi mni-
Svnelovnad mcirdeba, rasac mivyavarT generaciuli ylortebis SemcirebasTan da
popu-laciebis dakninebasTan.
     gansakuTrebiT mgrZnobiarea noyieri niadagis mimarT. miRebuli normebis mixe-
dviT, niadagis yovel 1 m2-ze SeaqvT 4 kg gadamwvari nakeli, mineraluri sasuqebis
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erTdrouli SetaniT–40 gr superfosfati da 20 gr kaliumis marili, raTa kargad ga-
nuviTardeT sayvavile kvirtebi, mcenareebs  ganviTarebis meore da mesame wlebSi ano-
yiereben  sruli mineraluri sasuqebiT, magram meore wels azotis mcire SemcvelobiT
da mesame wels kidev ufro mcire raodenobiT, anoyiereben 50-70 g sasuqebis nareviT 1
m2-ze [7, 8].
    savegetacio periodSi mcenareTa movla mdgomareobs: sarevelebisagan gasufTa-
vebaSi, niadagis gafxvierebaSi, ganoyierebasa da morwyvaSi. kulturaSi maTi ganaxleba
periodulad vegetatiuri gziTaa SesaZlebeli.

SroSanas daavadebebidan ufro metad gavrcelebulia nacrisferi da TeTri sida-
mple, romlebic warmoiqmneba substratSi tenis siWarbis dros.
    SemCneulia laqovani daavadeba, romelic sagrZnoblad asustebs mcenareebs. foT-
lebi ziandeba moluskebiT, romelTagan ufro xSirad vxvdebiT Helix lucorum taurica-s.

mavneblebisa da daavadebebis gamomwvevTa winaaRmdeg gamoiyeneba: agroteqnikuri,
biologiuri, fizikur-meqanikuri da qimiuri brZolis meTodebi, romlebic moicavs
rogorc profilaqtikur, ise gamanadgurebel RonisZiebaTa mTlian kompleqss, rac
iTvaliswinebs brZolis yvela meTodis Sexamebulad, droulad da xarisxovnad gamoye-
nebas.
Ddaskvnebi

miuxedavad imisa, rom Tanamedrove medicinis arsenali dRiTidRe izrdeba da ivseba
axali efeqturi da Zliermomqmedi qimiuri preparatebiT, samkurnalo mcenareebis mima-
rT interesi mudmivad matulobs da maTi gamoyeneba sul ufro farTo masStabebs iZe-
ns. amJamad, samkurnalod gamoiyeneba CvenTan mozardi mcenareebis daaxloebiT meaTedi
nawili. eWvgareSea, danarCeni Seicavs mraval gauxsnel, jer kidev amoucnob samku-
rnalo saSualebebs. aRsaniSnavia agreTve, rom ZvelTaganve medicinaSi cnobili mcena-
reebi, Tanamedrove meTodebiT detaluri gamokvlevebisas, avlenen axal, aqamde ucnob
samkurnalo moqmedebebs.

literaturaSi Cndeba cnobebi, mcenareebis axlad aRmoCenil dadebiT moqmedebebze
mravali avadmyofobis mimarT, romlebic sxva saSualebebiT ar eqvemdebarebian ganku-
rnebas. amgvarad, yuradReba maT mimarT yoveldRiurad izrdeba, xolo maTi dam-
zadebis umTavres wyaros bunebrivi populaciebi warmoadgens, ris gamoc Cvens Tva-
lwin nadgurdeba bunebis fasdaudebeli saunje-rogorc samkurnalo, aseve
dekoratiuli Tval-sazrisiT gamorCeuli  mcenareebi.

amis magaliTad SeiZleba dasaxeldes Cveni sakvlevi obieqtic-SroSana (Convallaria
majalis L. subsp. transcaucasica (Utkin ex  Grossh.) Bordz. (C. transcaucasica Utkin ex Grossh.). Cvens
mier wlebis ganmavlobaSi Tbilisis midamoebSi da saqarTvelos sxvadasxva regionSi
Catarebuli  miznobrivi savele gasvlebisas aRiniSneba am uaRresad sasargeblo mce-
naris arsebuli populaciebis sagrZ-nobi Semcireba, zogierT punqtSi ki srulad ga-
nadgureba. Semcirebis mizezebi da ZiriTadi limitirebis faqtorebia: adgilsamyo-
flebis degradacia sxvadasxva teritoriebis aTvisebis mizniT, anTropogenuri stresi,
xSir SemTxvevaSi dasaxlebul punqtebTan siaxlove, ekotopis advilad misawvdomoba,
maRali dekoratiulobisa da samkurnalo mniSvnelobidan gamomdinare, ara mxolod
yvavilebis, aramed fesurebis masobrivi Segroveba.
   intensiuri anTropogenuri zemoqmedebisa da mcenareebis arakontrolirebadi Seg-
rovebis Sedegad, dadga dro medicinaSi farTod gamoyenebuli  mcenareebis masobrivi
kultivirebisa. sadReisod msoflios sxvadasxva qveyanaSi Seqmnilia speciali-
zirebuli meurneobebi da sacdeli sadgurebi, sadac xdeba samkurnalo mcenareebis
saerTo raodenobis 50%-is kultivireba. samwuxarod, am etapze, saqarTveloSi  yura-
dReba ar eqceva am mniSvnelovani dargis saTanado doneze ganviTarebas.
    biomravalferovnebis dacvis strategiidan gamomdinare, SroSanasi da farmako-
peaSi farTod danergili sxva samkurnalo mcenareebis gadarCenis aucilebel pirobad
migvaCnia maTi dacva rogorc bunebriv adgilsamyoflebSi /in situ/, aseve xelovnur /ex
situ/ pirobebSi.
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ra Tqma unda, rTulia mcenareTa calkeuli saxeobebis izolireba maTi zrdis piro-
bebidan. TiToeuli saxeoba Sedis gansazRvruli Tanasazogadoebis SemadgenlobaSi, da
rogorc wesi, rom SevinarCunoT da davicvaT is, unda davicvaT mTeli Tanasazoga-
doeba, misi ZiriTadi adgilsamyofeli. calkeuli saxeobis dacvis aucilebloba
gvkarnaxobs kompleqsuri dacvis aucileblobas-mcenareuli safaris nakveTebis da-
cvas, romelTaganac TiToeuli SeiZleba warmoadgendes ramdenime an mravali saxeobis
samyofels.
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Ex-situ Conservation  of Convallaria  majalis L. subsp.
transcaucasica (Utkin ex  Grossh.) Bordz. in the National Botanical Garden

Rosa Bidzinashvili - Academic Doctor of Biological

Key words: species, rare, relict, conservation.

Abstract

The work deals with the Caucasian subendemic and relict species of the Colchian origin - Convallaria majalis
L. subsp. transcaucasica (Utkin ex Grossh.) Bordz., which has attracted attention by its bright white fragrant bell-
shaped flowers, red spheroidal berries, and rather decorative dark green elongated ovoid leaves. In the medical
practice, preparations of the lily-of the-valley are widely known as heart remedies and they are brought in the
pharmacopoeia of many countries of the world including Georgia. The results of the long-term observations in the
natural and cultural conditions –in the National Botanical Garden of Georgia are discussed. The focus is put on
the morphological peculiarities, phenology, ecology and cenology, and geographical distribution of the plant, as
well as its participation in the ethno-botanical regions of Georgia and the main locations of the plant in Tbilisi
environs. There has been studied the dynamics of growth and development from emergence to generation period,
reproduction ability and agrotechnic measures have also been developed.
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Romis kulturis gamoyeneba yofasa

da xalxur medicinaSi

ineza maisaia-biologiis mecnierebaTa doqtori,

qeTevan mWedliSvili-soflis meurneobis akademiuri doqtori,

Tamar jinjixaZe-ssip samecniero-kvleviTi centris standartebis, sertificirebis, dagegmvisa da

ekonomikuri analizis samsaxuris ufrosi,

nino eraZe-soflis meurneobis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: aborigenuli, introducirebuli, saxesxvaobebi, jiSi, forma, genofo-ndi.

referati

qarTvelma xalxma TavianTi sasoflo-sameurneo moRvaweobiT Soreul warsulSi
mniSvnelovani wvlili Seitana saerTo sakacobrio materialuri kulturis saganZurSi. Ees
wvlili dakavSirebulia iseTi kulturebis SeqmnasTan, rogoricaa xorbali, vazi, Romi, seli
da sxva.

saqarTvelos fetvnairi pureulis erT-erTi warmomadgenelia Romi. aRsaniSnavia,
rom Romis kulturis qarTul keras warsulSi qarTvelur xalxTa gansaxlebis
tritoriaze farTo areali ekava, dRes ki warmodgenilia ZiriTadad samecniero-
kvleviT dawesebulebebSi koleqciebis saxiT.

sur. 1 saqarTvelos Romebis koleqcia
saqarTvelos erovnuli botanikuri baRis sakoleqcio nakveTi

samwuxaroa, magram faqtia, rom odesRac CvenSi farTod gavrcelebuli kultura,
dRes gaqrobis pirasaa.
Aamdenad, aucilebelia davadginoT da davicvaT am Zvirfasi mcenaris genofondi.

saqarTveloSi, gansakuTrebiT ki mis dasavleT nawilSi (afxazeTi, samegrelo,
imereTi, guria, aWara, raWa-leCxumi), simindis kulturis Semosvlamde (XVII s.). Ziri-
Tadi sasursaTo kultura iyo Romi (imerulad, gurulad), Rumu//RumuS(i), Ru-
mu//Cxaveri (megrulad), Romu//Romi (Wanurad).
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sur. 2 Romi
simindis kulturis Semosavlis Semdeg simindi Romis surogatis mniSvnelobas iZe-

ns da simindisagan momzadebul sqel fafas “Roms” uwodeben.
rigi mkvlevarebisa (dekandoli, vavilovi, Jukovski), Roms saqarTveloSi aziidan

Semotanil kulturad miiCnevdnen.
saqarTvelos Romebis filogenetikuri gamokvlevebis Sedegad damtkicda, rom

saqarTvelo, kerZod, kolxeTi, aris Romis kulturul saxeobaTa formirebis erT-erTi
kera (maisaia, 1987).

Romis kulturis winaistoriuli warsuli kargadaa Semonaxuli saqarTvelos
agrokulturaSi; cnobebi mis Sesaxeb moipoveba istoriul wyaroebSi, daculia
eTnografiul masalebSi, Semonaxulia qarTul arqeologiur ZeglebSi.

jer kidev gasuli saukunis 40-ian wlebSi akad. vl. Mmenabde (Менабде, 1948), kolxe-
Tis arqeologiur masalebSi (dixa guZuba) napovni karbonizirebuli marcvlebis
analizis safuZvelze akeTebda daskvnas, rom saqarTveloSi kulturis preistoriul
periodSi, umetesad gavrcelebuli iyo fetvnairi pureuli fetvi, Romi.

saqarTveloSi dRemdea Semonaxuli Romis TviTmyofadi Taviseburebebis maCvenebeli
materialuri kulturis elementebi: rogoricaa, Romis gasacexvi, xelis, fexis an wy-
lis Camuri, gacexvili Romis Sesanaxi Tixis WurWeli, xis kavi, xis gobi, Romis Ta-
velebis Sesanaxi wnuliT an ficriT aSenebuli saTavsoebi: nania, nalia, xula da sxv.

sur. 3 xelis Camuri
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sur.4 xis kavi

sur. 5 nalia
    l. dekapreleviCi, naSromSi: SoTa rusTavelis epoqis materialuri kultura (1938)
aRniSnavs, rom Romi dasavleT saqarTveloSi iTeseboda SoTa rusTavelis epoqaSi
(XVII s). Romi naxsenebia daviT narinis drois “didi monastris” dekanozis iakobis
sabuTebSi: maRlakelTa da farsmanayevelTa glexTagan gamosavals sami uremi Ruino
upartaxtod da tyisagan (= t’ yisagans tyuibulisagan-s) modi raic-Ra movals: ifqli,
fetvi da Romio” (javaxiSvili, 1930).

XV-XVIIsaukuneebSi ucxoelebi, romlebmac imogzaures dasavleT saqarTveloSi
(iosafa barbarosa da ambrozio kontarini 1436 w, pietro avitabile 1623-634 ww, don
juzepe judiCe milaneli XVII s, qristefore kasteli 1632-1645 ww, arqanjelo lamberti
XVII s, Jan Sardeni XVIIs. ufro gviandeli mogzaurebi anton guldenStedti XVIII s.
k.koxi da o. spenseri -XIX s. pirveli naxevari; eduard aixvaldi XIX s. pirveli mesa-
medi), aRniSnavdnen, rom kolxeTis miwaTmoqmedebaSi erT-erTi ZiriTadi sasursaTo
kultura iyo Romi (maisaia, 2009).

XV s. italieli mogzaurebis-iosafa barbarosasa da ambrozio kontarinis aRwerilo-
bebidan Cans, rom am dros Romi dasavleT saqarTveloSi erT-erTi mTavari sakvebi iyo
(javaxiSvili, 1930).
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XVI s. damlevsa da XVII -XVIII saukuneebis dasavleT saqarTvelos saeklesio da
samonastro begarebSi marcvleulTa Soris Romi yvelganaa moxsenebuli (ruxaZe, 1976).
Ddon kristoforo de kastelis Canawerebis mixedviT samegreloSi (1628–1654 ww.) gav-
rcelebul marcvleuls Soris Romicaa dasaxelebuli (don kasteli, 1976w,). yovelgva-
ri Wirnaxulis siuxvea, romelic adamianis aucilebel saWiroebas warmoadgens, esenia
Romi, fetvi, brinji, cercvi, lobio, cercvela da misTanani. “miwaTmoqmedni xorblis
puriT ar ikvebebian, aramed zemoxsenebuli saxeobebiT inarCuneben TavianT sico-
cxles”. (don kristofors de kastelio, 1976)

saintereso cnobas wavawydiT XVII saukunis italieli misioneris arqanjelio lam-
bertis CanawerebSi. ”...Cveulebriv, kargi miwa sadac aris, aseT wess adgian: pirvel we-
liwads sTesen Roms, meores–fetvs (Miglio) da mesames–pursa. Semdgom amisa miwas samis
Tu oTxis wliT asveneben.
- ”megrelebi Cveulebriv puriT ki ara, RomiT ikvebebian da ucxoelebi darwmunebulni
arian, puri rom kidec moitanon, aq ver gayidian”-o. Romi lambertis miTiTebiT is
mcenarea, romelsac italiaSi “panigo” ewodeba. megrelebs didi gulmodginebiT mohyavT
RomiP”petre-pavlobisTvis TiTqmis aTaveben xvna-Tesvas. (lamberti, 1938w.).

XVII saukunis cnobili frangi misioneri Jan Sardeni, romelmac imogzaura sparse-
TSi saqarTvelos gavliT (1672–1673ww.) aRniSnavs, rom “samegreloSi marcvleul
kulturaTa Soris mTavari adgili ukavia Roms. mogzaurs pirdapir ara aqvs miTi-
Tebuli, magram Cans, rom Romi samegrelodan gahqondaT kidec TbilisSi, axalcixeSi,
somxeTSi, sadac Sardens, bevri misi moyvaruli Sexvedria”.
- “Romis marcvals oqtomberSi moiweven da maSinve hkideben maRal da mzian adgilze
dasobil meserze gasaSromad. igi oci dRe Sreba meserze, Semdeg ki konebad kraven,
cexvaven mxolod moxarSvis win; xarSaven mxolod maSin, roca Wamis dro dadgeba;
- “Romis fafa Zalian TeTria; zogjer mas TovliviT TeTrs akeTeben; sufraze Semoa-
qvT sagangebod gakeTebuli xis patara niCbebiT. Turqebi am purs uwodeben “pastas”,
megrelebi ki “Roms”. “Cerqezebi, megrelebi, TurqeTis moxarke qarTvelebi, afxazebi,
kavkasiis mcxovreblebi, yvela isini vinc Savi zRvis sanapiroze meotidis Waobis
srutidan trapizonamde cxovroben mxolod da mxolod am fafiT ikvebebian, es aris
maTi puri, sxva maT ar gaaCniaT ra. ise arian SeCveulni Roms, rom xorblis pursac ki
amjobineben (Sardeni, 1975w.). Aamasve aRniSnavdnen (16501952ww.) ruseTis elCebi saqa-
rTveloSi toloCanovi da ievlievi, moskovSi gagzavnil TavianT angariSebSi. isini
weren, rom dasavleT saqarTveloSi ZiriTadad iTeseba Romi, agreTve mcired xorbali
da qeri (Полиевктов. 1926).

sagulisxmo faqts gvawvdis agreTve XVII saukunis pirveli naxevris dasavleT
saqarTvelos, kerZod samegrelos istoriis Sesaxeb don juzepe judiCi milaneli.
“samegrelos niadagi iZleva yoveli saxis bostneulsa da xils, romelTac Waobiani
adgili uyvars, rogoricaaBbrinji, Romi, fetvi da sxv. “puris magivrad Wamen Roms
(gomo), ase uwodeben, romelic italiurad panigo–s msgavsia (don juzepe judiCe mila-
neli, 1964 w.).

vaxuSti batoniSvili kolxeTis dablobis sameurneo daxasiaTebaSi (1745w.) Romsac
ixseniebs, mas isic aqvs aRniSnuli, rom aq yvelaze farTed iTeseboda Romi da “iqa-
urni gamoizrdebian RomiT”-o (vaxuSti batoniSvili, 1941w.).

XVIII saukunis germaneli mecnieri anton giuldenStedti, romelmac imogzaura
saqarTveloSi (1768-1774ww.) imereTis sameurneo daxasiaTebisas aRniSnavs “okribaSi,
salorTqifaniZeosa, samiqelaZeosa da vakeSi, arafers Tesen Romisa da fetvis garda”.
(giuldenStedti, 1962w.).

samegreloSi XVIII saukunis bolos gaweril da dadgenil saeklesio da samona-
stro begarebSi marcvleulTagan mxolod da mxolod Romia yvelgan moxsenebuli. am
dros saeklesoi begarebSi Romi, etyoba Zveli tradiciis Sesabamisad iyo Semo-
rCenili, radgan cnobilia, rom eklesia Zvel zne-CveulebaTa dacvis mxriv yovelTvis
da yvelgan ufro konservatuli iyo (guguSvili, 1954w.).
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XIX saukunis pirvel naxevarSi sxvadasxva avtori eixvalde (1825-1826ww.), koxi (1836-
1838 ww) Roms asaxelebs, guriis, samegrelosa da imereTis erT-erT umTavres sasursa-
To mcenares (maisaia, 1987w.).

XIX saukunis 40-ian wlebis dasawyisSi haqsthauzeni acxadebs, rom samegrelosa da
imereTSi igi mxolod simindisa da iSviaTi saxis fetvnairs Roms xedavda; diubua de
monpere leCxumSi gavrcelebul marcvleul kulturebs Soris Romsac asaxelebs
(maisaia, 1987w.).

afxazeTis sakaTalikoso glexebis did davTarSi marcvleuli kulturebidan dasa-
xelebulia puri, qeri, ifqli, Romi, fetvi. amaTgan dasavleT saqarTveloSi yvelaze
metad gavrcelebuli yofila Romi (gvritiSvili, 1965w. ).

erTs SesaniSnav “ustarSi”, romelic aris Sedgenili 1852wels da gadaswore-
buli TviT daviT dadianis xeliT, aris aRwerili dawvrilebiT, Tu ra moiweoda
samegreloSi, mecxramete saukunis I naxevarSi. Ees “ustari“ aris pasuxi Tavadis vasil
bebuTovis werilisa romelic TariRdeba 1851 wlis 28 dekembriT. bebuTovi sTxovda
samegrelos mTavars gaegzavna “ruseTis georafiuli sazogadebisaTvis” samegrelos
mosavlis da vaWrobis aRweriloba, romelic am sazogadoebas unda moeqcia ruseTis
vaWrobis aRwerilobaSi, sadac aRniSnulia Romis Sesaxeb …”ZvelTa JamTa Sina, uxso-
vari droidgan samegrelos samTavrosa Sina miRebul ars Tesva Romisa; amas sTesen
sixSiriT da xmaroben puris wil, xolo garemoebasaca Sina syidian mebr-saWiroeba-
Tasa, afxazeTs, guris da imereTs;
…”Romis Calasa Tivisa wil xmaroben sazamTrs sakvebad usityvosaTa da yanasa marg-
vlen mcxovrebni ToxiTa orgzis, vidre moikrifebodes. tomi Romisa orgvaroben “erTi
zed iwodebis mocirizaT”. ese mocirozi ars saadreo,xolo meore Romi mogvianebo,
romelic oqtomberSi moiwevis. ganaRa uuxvesi da iTesebis ivnisis gansaSvalebamde”.
(meunargia, 1939w.).
G gasuli saukunis 20-iani wlebis monacemebiT (borozdini, erisTavi, murie,
1927w.)……”samegreloSi xvnen da Tesven siminds, purs, Roms, Wvavs, qers da fetvsa,”
”yvelaze bevrs siminds sTesen, mere Romsa, Romis Semdeg ki pursa. “Roms xarSaven da
puris magivradac sWamen. Romis dasaTesad miwas ufro wmindad xnaven da zafxulSi
orjer marglaven, xSirad igive niadagze sTesaven, sadac imis win puri moiyvanes.
Mmwifdeba enkenisTvis gasuls da daniTa sWrian Tavelebs, xolo Calas mkian da
cxenis sakvebad inexaven. Tavelebs jer mzeze aSroben, mere lastze dahyrian da
cecxlis zemodan Camohkideben gasaxmobad. Semdeg xeliT fSvnian Tavelebs da marcva-
ls aclian. Mmarcvlisagan Txeli afkis mosaSoreblad Roms Zexvaven mojalabeebis
saSualebiT an wylis CamuriT”.

mixeil alaviZis (1951w.) monacemebiT leCxumSi gavrcelebuli Romis jiSebidan aRsa-
niSnavia: bojga anu beRela Romi, romelic aris yviTeli, grZeli da boZalabolliani
(totovani), misi TavTavi mtevnisebur Stoebs ikeTebs. am jiSis Roms seqtembris bolos
krefen. kuda Romi mowiTaloa, mokle da mkvrivTavTaviani, seqtembris bolos Semodis.
koZua yviTeli, mWidroTaveliani Romia; mocorozi adreuli Romia, romelsac or Tve-
Si iwveven. verula anu bendro Romi aris veluri Romi (sarevela mcenare); isxams Sav
marcvlebs, romelic aRebis dros naTesSi cviva.
    Roms kekoTi–patara ToxiT–marglaven. keneSo saTesle Romis konka. mas mSral
adgilze Camohkidebdnen da Tesvis win gamofSvnian.

1871 wels “droebis’’ korespondenti iuwyeboda, rom guriaSi mcxovreblebs mWadisa
da Romis meti araferi ar mohyavdaT.
G gasuli saukunis 40-ian wlebSi cnobili eTnografi sergi makalaTia aRniSnavda:
“uZvelesi droidan samegreloSi iTeseboda Romi, romelic mosaxleobis mTavar sakveb
pureuls Seadgenda. Romi samegreloSi izrdeboda maRali da Semodgomaze oqtomberSi,
rodesac misi TavTavebi damwifdeboda, namgliT momkidnen”-“gimua”, saidanac oqtombers
“gima-TuTa” daerqva, Romis TavTavebs gasaSrobad Cayridnen ZarSi “nania”., romelsac
Ziri lastisa hqonda da maRal boZebze iyo Semdgari. Romis dabinavebis Semdeg Seu-
dgebodnen Romis garecxvis Tadarigs: amisaTvis, Romis TavTavebs dahyridnen moweul
“oleze”, romelsac Ziri hqonda lastisa. Aam oles keriis cecxlze Camohkidebdnen,
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qveS SeunTebdnen nel cecxls, rom Romi nebisad gamomSraliyo. Semdeg Romis
TavTavebs fexiT sresavdnen (“CaCua”) da aSrobdnen mis Calasa da Reroebs, rasac uwo-
debdnen “gvaduas”, garCeuli Romis TavTavebs axla sacexvelSi “CamurSi” Cayridnen.
Romis cexva “Cxvarua” samegreloSi mZime samuSaod iTvleboda. Cveulebriv Romis cexva
swarmoebda xelebis saSualebiT. Roms cexvavdnen agreTve fexiTac.

dasavleT saqarTveloSi arsebobda e.w. “Romis salocavi” megrulad (“RumuS oxva-
meri”). Romis Tavelebis gakeTebis dros gamoacxobdnen kverebs, waiRebdnen yanaSi, Caf-
lavdnen miwaSi, zed jvars daasvamdnen da RmerTs evedrebodnen–“bevri Romi mogve-
cio”.

dasavleT saqarTveloSi, Zveli droidan cnobili saaxalwlo milocvis dros, Ro-
mis “Cxveris” marcvali gamoiyeneboda rogorc dovlaTis simbolo. (makalaTia, 1927,
1941ww.).

dovlaTisa da simravlis mniSvnelobiT Romi farTod gamoiyeneboda, agreTve qaTmis
fexvis”, saxlSi patarZlis Semosvlis da sxva ritualebSi (ruxaZe, 1976w.).
Aaxalwlis ciklSi da xvna-TesvasTan dakavSirebul wes-CveulebebSi pureulisa da
fetvnairi kulturebis dasabeveblad mTeli rigi ritualebi sruldeboda.

Romis Tesvis dRes, mousavlianobis Tavidan asacileblad, aRkveTili iyo yove-
lgvari samezoblo urTierToba da ojaxidan raimes gacema, Tesavdnen orSabaTs “Tu-
TaSxa bednier” dRes an xuTSabaTs, romelic “kvaTier”- “gamWriax”–srul dReebad iyo
miCneuli. yuradRebas aqcevdnen mTvaris fazebsac, Tesva savse mTvarze unda da-
wyebuliyo, radgan axal mTvarze daTesils SeiZleba Wia gasCenoda (ruxaZe, 1976w.).
….”SemodgomiT mosavlis aRebasa da dabinavebas yvela ojaxi dResaswaulobda. guriaSi
es dRe yanis Tavis // nalias locvis an namuSieris tablas saxeliT iyo cnobili.
Oojaxis ufrosi am dRes klavda eliobas Sefrenil an wina wels yanis Tavze SeTqmul
da mis saxelze gaSvebul saxlis Zvel mamals. diasaxlisi axlad dafqvil Romisgan
acxobda tablas, romlis guli nigvziT, xaxviTa da sanaleblebiT iyo Sezavebuli.
Oojaxis ufrosi kaci mamliT xelSi ezoSi an xulaSi waRma datraildeboda. mamalis
daklavda da sisxls iqve moasxurebda.
- “vaxSamze saxlis ufrosi Tovlis sanTlebs aanTebda, tablas da kerZebs yvelas gau-
nawilebda. qaTmis Tavs mexvaves miscemda da yovelgvari mosavlis baraqaze dailoce-
boda (ruxaZe, 1968w.).

cnobili eTnografis Tedi saxokias cnobiT: guriaSi 6 jiSis Roms icnobdnen: “Te-
Tri”, “barambula”, “Zirdabali”, “Svidkvira”, “joriela”,“xuWila” (saxokia, 1950w.).

j. ruxaZe (1976w.) guriaSi Sekrebili eTnografiuli masalebis mixedviT, Romis
Semdeg jiSebs asaxelebs: “boboyvauri”, “naJRvli TeTri”, “yviTeli usaxelo”, “maTra-
xa”, “Zirdabali”, “TeTri Romi”,saadreo “Svidkvira”,“xitiria”, “barambula”, “Caqura” da
sxva. aWaraSi ki 6 saxeobis Romi iyo cnobili: “kirCxelura”, “burCxa”, “bawarai”, “bo-
jgai”, “buTurai” da “jaSuri”.

sakalando sadilisaTvis Romi unda moexarSaT Romis-Romis an Cxveris marcvle-
bisagan da ara simindis fqvilisagan, Tan, Tvalyurs adevnebdnen Romis xarSvis
process. Romis xarSvas mkiTxaobis, momavlis gagebis erT-erT saSualebad miiCnevdnen;
Tu Romis xarSva daiwyeboda qvabis Suagulidan, im weliwads mosalodneli iyo uxvi
mosavali, mxolod im soflebSi, xolo Tu napirebidan – yvelgan kargi Wirnaxulis
molodini unda hqonodaT (saxokia, 1956w.). Ll. dekapreleviCi da a. kaspariani, Romis
adgilovrivi saxeobebidan asaxeleben: “naJgvli TeTrs”, “usaxelo TeTrs”, “usaxelo
wiTels”, “bojga TeTrs”, “Caquras”, “xitiri TeTrs”. (Декапрелевич. Менабде. 1928.). vl.
menabdesa da a. ericians qarTuli saxelwodebidan aRniSnuli aqvT: “maTraxa”, “xo-
tora”, “barabmula” da borjRa Romebi (menabde, ericiani 1948w.).

samegreloSi (martvili, senaki) mcxovreb uxucesTa gadmocemiT, samegrelosa da
mis mosazRvre soflebSi ZiriTadad Romis ori jiSi iTeseboda–“Cqinebura”, romelsac
gverdiT TavTavebi–“tuberebi” (nakvTebi)–hqondaT mwyobrad asxmuli, igi sakmao mocu-
lobisa iyo, marcvlebic msxvili hqoda, ferovani, oqrosferi; meore “mocorozi”
(godur) mTisa; misi “dudeli” (Tvali) wvrili iyo, icexveboda Cveulebrivad da kargad
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emorCileboda gecexvas. mas maRal zonaSi ufro Tesavdnen. igi adre modioda, Tanac
uxvmosavliani iyo, iTeseboda mTiswina ferdobebze.
Ppirveli jiSi “Cqinebura” iTeseboda martvilis raionsa (sof. nalefsvo) da mis mosa-
zRvre teritorize yvelgan. misi mowevis didostati daviT jonjolia.

saintereso Canawerebi aqvs Romis kulturasTan dakavSirebiT Tedo saxokias:
“axali wlis dilas, gamTeniisas jer Citebs xma ar amouRiaT, rom megreli mekvle
fexzeda dgas. midis wyaroze da xel-pirs ibans. xel-piris dabanvis Semdeg muWiT
Cxvers aiRebs da wyalSi Cahyofs. wylidan, rom amoiRebs, gaSlis da Cxvers daxedavs:
Tu mSralia Cxveri, gvalva iqneba im weliwads, Tu sveli–nestiani weliwadi dadgeba”.
wyarodan dabrunebul mekvles Tan moaqvs doqiT wyali, Semodis jargvalSi, cal
xelSi iRebs sanTel anTebul CiCilaks, meoreSi–barqaSs, romelzedac awyvia: doqiT
Rvino, Roris Tavi, Saqari, qaTami, Rvezeli, erTi jami “Cxveri” da Roris kileberi,
wkirze agebuli da Semwvari. saxlis ufrosi midis Tan Cxvers iqiT aqeT hfantavs,
Tanac saxls (Signidan) garSemo uvlis da Tan loculobs.…- “sadilad mekvles mamals
uklaven. Ddakluli qaTmis sisxls Cxverze asxamen. mere am sisxldasxmul Cxvers
wiwilebs uyrian sakenkad. aseTi Cxver nakenki wiwilebi, rom gaizrdebian, yurZens ar
miekarebin”. (maisaia, SanSiaSvili, rusiSvili, 2005w.).

martvilis, abaSis raionebSi uxucesTa gadmocemiT-“Sobis Rames mealiloebi (mo-
mReralTa jgufi) miulocavdnen ojaxs qristes Sobis gaTenebas. maspinZeli sama-
gierod maT erTi jami CxveriT asaCuqrebda. Mmealiloebs hqondaT xurjini, romelSic
hyridnen Cxveris kakals (marcvals), es iyo yvelaze didi saCuqari maTTvis. Oojaxi,
romelic Cxveris kakals gaiRebda, SeZlebulad iTvleboda.

Zvel droSi dasavleT saqarTvelos mosaxleobaSi farTod iyo gavrcelebuli
rwmena, rom Romisgan damzadebul produqts axasiaTebda ara marto maRali yuaTi-
anoba, aramed gansakuTrebuli keTili gavlenac hqonda adamianis organizmze vinc
mZime fizikur Sromas eweoda Tu ki saWmelad Romis-Roms iyenebda, yovelTvis met
simxneves grZnobda da meti Sromisunarianic iyo.

Romis-Romi saucxoo dietur sakvebad iTvleboda; qarTvelebi (agreTve–monaTesave
xalxebi) iyenebdnen kuW-nawlavis daavadebebis samkurnalodac. (maisaia, 2005w.; maisaia,
2009w.). samegrelo, guria, imereTSi mcxovrebTa gadmocemiT, Romis marcvlis fqvils
iyenebdnen mWadis gamosacxobad; fqvavdnen xelis winqvilSi “skibu”.

sur.5 xelis wisqvili “skibu”
g. Citaias sax. Ria cis qveS muzeumi

dasavleT saqarTveloSi (kolxeTSi), Cxveris marcvals erTgvar samkurnalo dani-
SnulebiTac iyenebdnen; gansakuTrebuli wesiT misgan mzaddeboda “tibu”-gripis sawi-
naaRmdego saSualeba. samegreloSi mcxovreb mTxrobelTa gadmocemiT, erTi Wiqa Cxve-
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ris (Romis) marcvals garecxavdnen kargad, aduRebdnen daaxloebiT 2-3 litr wyalSi,
Sig Cayridnen garecxil Cxvers, Caamatebdnen 1 quCuC (erTi saSualo Tavi) danayil ni-
ors; 1-2 kovz sufTad danayil qondars, pilpils, rac SeiZleba mware unda yofiliyo.
(qintkaxaias), raTa gripis gamomwvevi mikrobebi moespo; Caumatebdnen naxevar litr
Rvinis mTxles (leqs) an ojaleSis Rvinos; amas saRamoTi daalevinebdnen gacivebis
dros, oflis modenis mizniT. Kkargi iyo “tibus” orTqliT SesunTqvac. Romis kul-
turis gadaSenebis Semdeg Cxveris nacvlad iyenebdnen simindis marcvlis RerRils,
magram mas aseTi samkurnalo Tviseba ar hqonda, rogorc Cxveris Romisagan gakeTebul
tabus.

Romis kilgaucvleli marcvali saucxoo koncentrirebuli sakvebi iyo Sinauri
frinvelebisaTvis.

samegreloSi (martvilis r-Si) mcxovrebTa gadmocemiT---“sagangebo wesiT amzade-
bdnen “Cxveris”–Romis marcvlisagan fafas “Cxukas”, moxarSavdnen 1kg Cxvers Zalian
sqlad; daumatebdnen cota marils, Caasxamdnen naxevar Wiqamde Tafls da Cayridnen 1
Wiqamde sufTad danayil nigozs; xalxis rwmeniT es iTvleboda saucxoo koncentri-
rebuli sakvebad da rZian fafaze ufro margebeli sakvebi iyo.

Cxveris marcvlisagan amzadebdnen “alayurts”. Aalayurti ewodeboda moxaluli da
wvrilad dafqvili Romis, selis marcvlis an yviTeli simindis fqvilisagan TaflSi
gakeTebul Roms, romelic sagangebod kargad iyo mozelili da zed nigvzis zeTi an
erbo hqonda gadasxmuli. kargad mozelil Romze ityodnen: “alayurtiviT” ariso. Ro-
misagan amzadebdnen “elarjs”: “moxarSavdnen 1 kg. kilgaclil, kargad garecxil Cxve-
ris (Romis) marcvals, moxarSvis periodSi Cazilavdnen Wylinti yveliT (1,5 kg. ode-
nobiT), rac saucxoo dietur sakvebad iTvleboda”.
   Romisagan mzaddeboda “iafofxi”–Romis fqvilisagan gamomcxvari Txeli xaWapuri-
sebri namcxvari, romelsac zevidan dayrili aqvs dafSvnili nogozi da xaxvi;
   “funCxuli”–moxarSuli Romis marcvali nigvziTa da zeTiT Sezavebuli “xaviwi”-
TafliTa da Romis fqviliT Semzadebuli fafa, romelsac ufro xSirad melogine qa-
ls miarTmevdnen.

uxucesTa gadmocemiT, guriaSi (Coxatauri) “CaanSi” (Camuri) an wylis sacexvelaTi
gacexvil Romis marcvals moxarSavdnen “kapWanaSi”, anu “TenjeraSi” (Romis qvabi);
Romis fafas agebdnen xis samfexa an oTxfexa tablaze “samurzayanoSi (galis r-ni)
Romi mcire raodenobiT iTeseboda. Gacexvili “Cxverisagan” akeTebdnen “Cxveris” Roms
ZiriTadad Soba-axal wels stumris sapativsacemod. bavSvebisaTvis keTdeboda rZiani
fafa, rogorc dieturi sakvebi (fruiZe, maisaia, sixaruliZe, TavarTqilaZe, 2016w.).

dasavleT saqarTveloSi Romi iTeseboda aprilis bolodan; zogjer Tesva grZel-
deboda mTeli maisis ganmavlobaSi.

meurneTa gadmocemiT adre gazafxulze Roms ar Tesavdnen, radgan Romis adreul
aRmonacens sarevelebi Trgunavda da Citebic anadgurebda. Romi gansakuTrebiT karg
mosa0\vals iZleoda axosa da saerTod, axalpir miwebSi. saRomed arCevdnen sare-
velebisagan gasufTavebul adgils, SedarebiT “mClate” miwas, romelsac xis kaviT
“ogafaTi”. Mmoxvnis Semdeg farcxiT gadafarcxavdnen (gocaZe, maisaia, 2015w.).

samegreloSi (xobi, senaki, martvili, abaSa) mcxovreb uxucesTa gadmocemiT,
zogjer Romis dasaTesad iyenebdnen nasimindar nakveTs, radgan is miwa, sadac adre
simindi iyo iToxneboda samjer mainc. aseT nakveTs gazafxulze moasufTaveben; xis
kaviT moxvnidnen; amis Semdeg–“meruliT” (xis samkapiani samuSao iaraRiT)– “game-
rulebdnen, gaafxviarebdnen–saTesle masala, mTesvels eyara sqelkanian gograSi”
“Wura” megrulad an Tixis dergSi (WurWeli) Tesli garigebulad–Txlad iTeseboda.
Bsqlad daTesili Zneli gasamargli iyo. Aamitom, zogjer saTesle masalaSi imave
raodenobis qviSas urevdnen, raTa zomieri sixSiris yana amosuliyo; saerTod Romis
Tesvas xelis gavarjiSeba sWirdeboda. zogjer mTesavi, aCqarebulad garbeniT Tesavda;
heqtarze gaangariSebiT saTesi norma 10-12 kg-s udrida.

Romi daTesvidan daaxloebiT ori kviris Semdeg amodioda, rac ZiriTadad amindze
iyo damokidebuli.
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iTeseboda mwkrivebad 1-2 sm-is siRrmeze. pirvel Toxnas iwyebdnen maSin, roca Romi
or-sam foTols gamoitanda; Toxnidnen Romis ToxiT, romelic samegreloSi “Cengis”–
saxelwodebiT iyo cnobili. meore Toxna tardeboda pirvelidan 10-15 dRis Semdeg. es
samuSao samegreloSi cnobili iyo “maJiruas” an “docqvaris” saxelwodebiT; imereTSi
“gamoridebas”–uwodebdnen. Mmeore Toxna, pirvelisagan gansxvavebiT, ioli Sesasrule-
beli iyo; iSviaTad saWiroebis SemTxvevaSi atarebdnen mesame Toxnasac. es im Sem-
TxvevaSi xdeboda, roca yanas, xSiri wvimebis dros sarevelebi moedeboda. Zvelad
xSirad iyenebdnen mdinaris Slams, niadagis gasanoyiereblad.

Romi Semodioda oqtombris TveSi; Tavdapirvelad xeliT glejdnen, Semdeg rkinis
danebsac iyenebdnen; namgliTac Wridnen konebs.

saTesle Taveli Reroianad iWreboda calke konebad. konebs beRelSi-xulaSi Camo-
kidebdnen.

moWril Tavelebs jer mzeze aSrobdnen, amis Semdeg SehqondaT “naliaSi”, ---“naniaSi”.
“nanias” samegeloSi, zogan “okvale” ewodeboda. nanias – qveSidan SeunTebdnen cecxls,
rom zemoT asul als gaeSro, Tu rame sineste hqonda Roms. naliaSi wyliT savse doqi
edgaT, Zleri cecxlis dros wylis mosasxureblad da cecxlis gasaneleblad.
moxmarebis dros gasacexvad Roms “oleSi” (megrulad) lastze gurulad dahyridnen.
Aam “oles” keriis cecxlze Camohkidebdnen da qveS nel cecxls SeunTebdnen, rom
nebisad–kargad gamomSraliyo; kargad gamomSrali advilad icexveboda; kili marcva-
ls advilad scildeboda. Cexvavdnen xelis CamuriT, romelic an xisagan iyo gakeTe-
buli an qvisagan.

Romis gasacexvad dgeboda nodi (nadi) 3-6 qalis SemadgenlobiT. isini Camuris
irgvliv dgebodnen da xelkavs an xis kakuts rig-rigobiT urtyavdnen CamurSi. cexvas
megrulad “gvarduas” uwodebdnen. sanaxevrod gacexvili Romis marcvali gadahqondaT
xis gobze – “nisorze” – “sarRaze” megrulad romelsac qali atrialebda da “naxors”

sur.6
xis gobi

xeliT aclida; amis Semdeg nacexavs aniavebdnen ZiriTadad qarian amindSi. amis Semdeg
cexvavdnen meored. meore cexvas uwodebdnen “mopijoruas”. meore cexva ufro swrafad
mTavrdeboda. zogjer Roms mesamedac cexvavdnen; es im SemTxvevaSi Tu Taveli kargad
ar iyo gamxmari. es samuSao cnobili iyo “Cxvarva” –s saxelwodebiT. am SemTxvevaSi
mesamedac aniavebdnen. aseT gacexvili Romis marcvals ewodeboda “Cxveri”; sufTad
inaxavendnen dergSi (Tixis WurWeli) “kokaSi”. Roms zogjer cexvavdnen fexis sace-
xveliTac.

XIX saukunis meore naxevridan, soflis meurneobidan Romis gandevnis procesi ufro
swrafi tempiT mimdinareobda, rasac xeli Seuwyo simindis marcvlis sazRvargareT
eqsportis gaZlierebam.
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Ddaskvna
Mmiuxedavad im didi mniSvnelobisa, rac am kulturas warsulSi hqonda, amJamad, Ziri-
Tadad samecniro-kvleviTi dawesebulebebis sakoleqcio nakveTebzea SemorCenili.

rigi mkvlevarebisa Romis gadaSenebis ZiriTad mizezad asaxelebs or garemoebas.
misi agroteqnikis Sromatevadobas da marcvlad gamoyenebis siZneles (garecxva metad
primitiuli sacexveliT – “CamuriT” xdeboda).

xSiria SemTxvevebi, rodesac ufro rentabeluri kulturebi e.i. iseTebi, romlebic
Sromis mcire danaxarjiT didi mosavals iZlevian, gamodevnian xolme sxva kulturebs
(rogorc CvenSi simindma gandevna Romi.).

magram, amJamad, roca soflis meurneobis ganviTareba aseT maRal safexurzea da
momavalSi soflis meurneobis intensifikaciis ufro maRali donea mosalodneli, au-
cilebelia saqarTvelos soflis meurneobaSi Tavisi kuTvnili adgili daikavos Romis
kulturamac, rogorc erT-erTma uZvelesma, aborigenulma da maRalxarisxovani produ-
qciis momcemma pureulma.

Romis kultura saqarTveloSi marcvleulis gadidiebis erT-erTi mniSvnelovani
rezervia.
Aamdenad, aucilebelia SemuSavdes Romis moyvanis iseTi teqnologia, romelic am pu-
reulis warmoebas nakleb Sromatevads gaxdis.
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Millet Crops Usage in Life and Folk Medicine
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Abstract
    Accoridng to ancient Greek Roman sources and on the basis of botanical-ethnographic-archaeological data and
Georgia -Ancient Colchis –“Egrisi” was a country of agricultural cultivation from ancient times.
From Kolheti agriculture –is well know millet crops.
   From the millet crops, in Georgia, eqspecially in the west part of Georgia, before the maize enter in the west
part of Georgia, in XVII century (until the maize culture), the main food culture was a Italian millet.
After the maize crop entred in Georgeia, the corn is obtained by the surrogate quality of millet and the thick
porridge made from maize is called "millet".
    From the anciciet times by Population of Samegrelo, Imereti, Guria, Abkhazeti, Adjara, Racha-leshkhumi was
made millet porride from emty palea kenrel, it was known as a foxtail millet
   Georgians (also related people) were used millet as a dietary supplement for the treatment of gastrointestinal
diseases.
   In the western Georgia (Kolkheti), chkhaveri”was used as a medicinal purpose. With s special rule was prepared
by "Tibu" - an anti-influenza agent.
   Grass straw, the best food for the goods, the grains of millet  are rich concentrated food for poultry, especially
for chickens.
   Millet crops were widely spread in the territory of the Kartvelian tribes past; at present there are some
collections that are preserved in Scieitifc research Institutes
    The restoration of the culture of the plant will help to improve the Georgian state of ecological conditions as an
additional reserve of grain and green mass.
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agraruli ekonomika

Agrarian Economy

mdgradi ganviTarebis koncefcia

omar qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: ekonomikuri modeli, resursebi, mdgradi ganviTareba, ekologiuri problema.

referati

   statiaSi aRniSnulia, rom XXI saukunis ekonomikuri modeli sruliad gansxvavebulia ara marto wina

saukunis, aramed sulac 20-30 wlis winandeli modelisa da midgomebisagan da rom dRevandel modelSi

centralur adgils ikavebs mdgardi ganviTareba.

   xazgasmulia, rom 1990 wlebidan ekologiuri problema gavida globalur doneze, rac gamoixateba

SemdegSi:

 resursebi, romelic ganaxlebadad iTvleba (tropikuli tyeebi, Tevzis resursebi da sxva) ubralod veRar

aswreben TviTganaxlebas;

 mimdinareobs msoflio ekosistemis ngreva, qreba florisa da faunis sul ufro didi warmo-madgenlebi;

 planetis sul ufro didi teritoriebi gadiqca ekologiurad mwir zonebad;

 yvelaze rTul potenciurad saSiS problemad iTvleba klimatis SesaZlo cvlileba.

    dabejiTebiT unda iTqvas, rom axali tipis ekologiur-ekonomikuri zrdis Camoyalibebis safuZveli unda

gaxdes mdgradi ganviTareba (Sustiainable development).
gamoyofilia mdgradi ganviTarebis perspeqtivis Sefasebis oTxi kriteriumi.

     mdgradi ganviTarebis ufro detaluri analizisaTvis gamoyofila susti da Zlieri mdgradobis cnebebi.

ekologiur-ekonomikuri ganviTarebis koncefciis ZiriTadi debulebebis Sesabamisad Camoya-libebulia susti

mdgradobis, Zlieri mdgradobis da teqnogenuri ganviTarebis tipis momxreTa Sexe-dulebebi.

gaTvaliswinebulia is garemoeba, rom mdgradi ganviTarebis cneba jer kidev ar aris sabolood

kvalificiurad ganmartebuli, mocemulia misi avtoriseuli mecnieruli formulireba.

XXI saukunis ekonomikuri modeli sruliad gansxvavebulia ara marto wina saukunis, aramed
sulac 20-30 wlis winandeli modelisa da midgomebisagan. dRevandel modelSi centr-alur adgils

ikavebs mdgardi ganviTareba.

 XXI saukunem axali problemebisa da amocanebis winaSe daayena kacobrioba. dRis wesrigSi dadga:

 axali teqnologiebis gamoyenebis aucilebloba, romelic iTvaliswinebs resursebis

dazogvas, maT ganaxlebasa da unarCeno gamoyenebas;

 riskis faqtorebis upirobo gaTvaliswineba da riskis marTva;

 mdgardi ganviTareba;

 ekologiuri wonasworobis dacva;

 adamianuri, inteleqtualuri resursebis gamoyenebis gafarToeba;

 moxmarebis racionalizacia;

 warmoebis optimizacia da regulireba;

 programirebuli warmoeba;

 integrirebisa da kooperirebis gafarToeba;

 siRaribis daZleva;

 demografiuli regulireba.
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     meoce saukunis meore naxevarSi bunebaze sameurneo zemoqmedebam iseT dones miaRwia, rom

TandaTan daikarga misi TviTganaxlebis unari. ekologiisa da mdgradi gaviTarebis problema_es aris
adamianis bunebriv garemoze saziano zemoqmedebis Semcirebis problema.

    1990 wlebidan ekologiuri problema gavida globalur doneze, rac gamoixateba SemdegSi:

 resursebi, romelic ganaxlebadad iTvleba (tropikuli tyeebi, Tevzis resursebi da sxva)

ubralod veRar aswreben TviTganaxlebas;

 mimdinareobs msoflio ekosistemis ngreva, qreba florisa da faunis sul ufro didi

warmomadgenlebi;

 planetis sul ufro didi teritoriebi gadiqca ekologiurad mwir zonebad;

 yvelaze rTul potenciurad saSiS problemad iTvleba klimatis SesaZlo cvlileba.
yovelive aman saWiro gaxada SemuSavebuliyo mdgradi ganviTarebis msoflio koncefcia, ro-

melic moiwona gaerTianebuli erebis konferenciam rio-de-JaneiroSi 1992 wels da romelic

mieZRvna bunebriv garemosa da ganviTarebis problemebs. igi iTvaliswinebda mdgradi globaluri
ekonomikis agebas, romelic SeZlebda planetis dabinZurebis problemis gadawyvetas, resursebis

gamoyenebis Semcirebas (dazogvas), momavali TaobebisaTvis planetis ekologiuri potencialis

aRdgenas.
    swored am problemebma daayena dRis wesrigSi mdgradi ganviTarebis aucilebloba.

    amitom. mdgradi ganviTarebisaTvis pirvelxarisxovani mniSvneloba aqvs iseTi teqnologi-ebis

(sufTa, unarCeno) SemuSavebas, romelic mimarTuli iqneba planetis ekologiuri resurse-bis
SenarCunebisken.

    unda aRiniSnos imis Sesaxebac, rom 1987 wels gaeros garemos dacvisa da ganviTarebis

saerTaSoriso komisiam moamzada moxseneba `Cveni saerTo momavali~, romelmac didi gavlena iqonia
ekologiuri SezRudvebis gaTvaliswinebiT ganviTarebis koncefciis Camoyalibebaze. amis mizans

Seadgenda msoflioSi momxdari cvlilebebis Sesabamisi globaluri programis momzadeba. masSi

warmodgenilia xangrZlivperiodiani strategiebi garemos dacvis sferoSi, romelic uzrunvelyofs
msoflio ekonomikis mdgrad ganviTarebas. aqvea mocemuli is saSualebebi da xe-rxebi, romelTa

gamoyenebiTac msoflio sazogadoeba SeZlebs bunebrivi resursebis problemis efeqtur gadawyvetas.

   amis safuZvelze gaerom moamzada metad mniSvnelovani programa `XXI saukunis dRis wesri-gi~,
romelic warmoadgens kacobriobis ekonomikuri da socialuri ganviTarebis globalur programas

XXI saukuneSi.

    dabejiTebiT unda iTqvas, rom axali tipis ekologiur-ekonomikuri zrdis Camoyalibebis
safuZveli unda gaxdes mdgradi ganviTareba (Sustiainable development).
    arsebobs mdgradi ganviTarebis cnebis 50-ze meti gansazRvreba. zemoT aRniSnul moxsenebaSi

gansazRvrulia, rom `mdgradi ganviTareba aris iseTi ganviTareba, romelic akmayofilebs Taname-
drove moTxovnebs, magram safrTxes ar uqmnis momaval Taobebs, daikmayofilon TavianTi moTxovnebi~.

    arsebobs mdgradi ganviTarebis sxva gansazRvrebebic, romlebic asaxavs calkeul ekonomikur
aspeqtebs. maT Soris SeiZleba gamoiyos Semdegi: mdgradi ganviTareba aris ganviTareba, romelic ar

daakisrebs momaval Taobebs damatebiT danaxarjebs; es aris ganviTareba, romelic amcirebs

uaryofiT gare faqtorebs; es aris ganviTareba, romelic uzrunvelyofs sawarmoo potencialis
martiv an gafarToebul kvlavwarmoebas, mudmivad; es aris ganviTareba, romlis drosac kacobriobam

unda icxovros mxolod bunebrivi kapitalis procentebiT da ar Seexos TviT mas.

      msoflios yvela ganviTarebuli saxelmwifo gamoxatavs swrafvas wavides mdgradi ganvi-
Tarebis gziT. praqtikulad, ukanasknel wlebSi yvela konceptualuri oficialuri saxelmwifo da

saerTaSoriso dokumenti sabazo ideologiad iyenebs mdgradi ganviTarebis cnebas.

     mdgradi ganviTarebis cnebaSi centralur adgils ikavebs dReisaTvis miRebuli ekono-mikuri
gadawyvetilebebis ekologiuri Sedegebis Sefaseba grZelvadiani perspeqtivisaTvis.

   SeiZleba gamoiyos mdgradi ganviTarebis perspeqtivis Sefasebis oTxi kriteriumi (aRni-Snuli

midgoma efuZneba bunebrivi resursebisa da maTi kvlavwaroebis klasifikacias):
1. ganaxlebadi bunebrivi resursebi (miwa, tye da a.S.) ar unda Semcirdes garkveuli drois ma-

nZilze;

2. aucilebelia maqsimalurad Semcirdes araganaxlebadi bunebrivi resursebis (sasargeblo wia-
Riseuli) maragebis amowurvis tempi, im perspeqtivis gaTvaliswinebiT, rom momavalSi Seicvleba
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isini resursebis sxva, SeuzRudavi da ganaxlebadi saxeebiT (navTobis, gazis, qvanaxSiris Secvla

energiis alternatiuli wyaroebiT_mzis, qaris, geoTermuli, biomasis energiebiT);
3. gaTvaliwinebuli unda iqnes, narCenebis raodenobis Semcireba mcirenarCeniani, unarCeno, resu-

rsdamzogavi teqnologiebis danergvis safuZvelze;

4. garemos dabinZurebam, rogorc erToblivi, ise calke saxeebis mixedviT, perspeqtivaSi ar unda
gadaaWarbos mis Tanamedrove dones. aucilebelia gaTvaliswinebuli iqnes dabinZurebis

minimizacia socialurad da ekonomikurad misaReb donemde.

   mdgradi ganviTarebis ufro detaluri analizisaTvis gamoiyeneba susti da Zlieri mdgradobis
cnebebi. ekologiur-ekonomikuri ganviTarebis koncefciis ZiriTadi debulebebis Sesabamisad

Camoyalibebulia susti mdgradobis, Zlieri mdgradobis da teqnogenuri ganviTarebis tipis momxre-

Ta Sexedulebebi.
    Zlieri mdgradobis momxreebi ikaveben mkacr, xSirad `antiekonomikur~ pozicias: ekonomikis

stabilizacia an masStabebis Semcireba, pirdapiri regulirebis prioriteti, moxmarebis mkacri

SezRudva da a.S.
    susti mdgradobis momxreebi amjobineben modificirebul ekonomikur zrdas, romelic iTva-

liswinebs ekonomikuri maCveneblebis ekologiur `mwvane~ cvlilebebs, ekologiur-ekonomikuri

instrumentebis farTod gamoyenebas (jarimebi dabinZurebaze), samomxmareblo qcevis Secvlas da a.S.
    am poziciaTa sakmaod didi gansxvavebis miuxedavad, isini ewinaaRmdegebian teqnogenuri ga-

viTarebis koncefcias, romelic eyrdnoba Tavisufali bazris SeuzRudav ganviaTrebas, orientacias

wminda ekonomikur zrdaze, bunebrivi resusebis eqpluatacias, maqsimalur moxma-rebas.
    mdgradi ganviTarebis miRwevaTa gzebis Sesaxeb SeiZleba gamoiyos ori ZiriTadi midgoma:

1. `totaluri gawmendis~ strategia, romelic mdgrad ganviTarebas ukavSirebs ekologiurad

sufTa energetikas, unarCeno teqnologiebs, warmoebis Caketil ciklebs. aRniSnuli midgoma
gamomdinareobs iqidan, rom cvlilebebi garemoSi da ekologiuri sistemis degradacia aris

meurneobis araswori marTvis Sedegi da SeiZleba aRmoifxvras meurneobis iseTi gardaqmniT,

romelic safrTxes ar Seuqmnis garemos. Tumca, absoluturad Caketili teqnologiuri ciklis
Seqmna an SeuZlebelia, anda Zalian Zviri. amitom, cxovrebaSi mdgradi ganviTarebis koncefciis

sruli masStabiT danergva, pirveli midgomis Sesabamisad SeuZlebelia.

2. meore midgomas qmnis SezRuduli moxmarebis strategia. igi eyrdnoba im Tvalsazriss, rom
kacobrioba moixmars Zalian bevr bunebriv resurss, rac iwvevs mis amowurvas da garemos

degradacias.

orive midgoma gamomdinareobs iqidan, rom ekologiuri problemebis mTavari wyaro aris bunebri-
vi simdidris moxmarebis metad maRali done.

amrigad, mdgradi ganviTarebis koncefcia sakamod rTuli Sinaarsis momcvelia, igi Tanamedrove
msoflio globalizaciis procesis aucilebeli elementia da kacobriobac gardauvalad dgas mis

winaSe.
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Abstract
     The article underlines that economic model of XXI century is completely different from the models and
attitudes which were main even 20-30 years ago. Nowadays the priority is given to sustainable development.
     It is mentioned that in 1990s ecologic problem became not only local, but global and that is indicated in
followings:
- Natural restorable resources such as wood, fish, water, simply are not able to be renewed so quickly
- The world eco system is ruined, most species of  flora and fauna have disappeared
- More and more areas of the planet transformed into zones of ecological flashpoints

Definitely could be said, that sustainable development should become the base for modern ecological-
economic growth.

There are four criteria of detailed development. If we analyze deeper, we will see that there are weak and
strong concepts of sustainability.

It is also taken into account that the concept of sustainable development is not finally defined and it is
suggested as a formulization of the authors.
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დახმარება.

referati

საერთაშორისო  სავალუტო  ფონდის (სსფ) მონაცემებით , მიმდინარე  წლის ბოლო თვეში, მთლიანი შიდა
პროდუქტი (მშპ) 7,5%-ით  გაიზარდა, ხოლო  საშუალო თვიურმა ზრდამ,  2018 წელს 6,1% შეადგინა,რაც
რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

მშპ-ს ზრდაზე გავლენა იქონია  მაკროეკონომიკის  სტაბილიზაციისათვის  ხელისუფლების მიერ  გატარე–
ბულმა ღონისძიებებმა. ამავე დროს, გაეროს ეგიდით  იუნისეფის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ
ქვეყანაში გაიზარდა სიღარიბე  და მან 21,9% შეადგინა, ხარჯებმა გადააჭარბა მოსახლეობის  შემოსავლებს,
რომლის გადაფარვა ბანკებისაგან აღებული სესხებით მოხდა, რამაც თავის მხრივ განაპირობა  ჭარბვალია–
ნობის ზრდა.

ერთის მხრივ, ეკონომიკის  დაჩქარებული ზრდა და მეორეს მხრივ, მოსახლეობის გაღარიბების ტენდენციის
ჩამოყალიბება ეკონომიკის არასწორი განვითარების  შედეგია და სერიოზულ ანალიზს საჭიროებს.

კერძოდ, საჭიროა ეკონომიკის იმ სეგმენტის განვითარება, რომელიც  უშუალოდ იწვევს  ოჯახების
შემოსავლების ზრდას. გარდა ამისა, წინასწარვე სერიოზული ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი იმ
მოსალოდნელი ცვლილებების გათვალისწინებით, რაც  ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებისას შეიძლება
მოხდეს.

საერთაშორის სავალუტო ფონდის (სსფ) მონაცემებით, მიმდინარე წლის ბოლო თვეში საქა–
რთველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 7,5%-ით გაიზარდა, ხოლო 2018 წელს ყოველთვიურმა
ზრდამ 6,1% შეადგინა, რაც რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

ბუნებრივია, ზრდის ტემპების დაჩქარებას ხელი შეუწყო  ხელისუფლების  მიერ მაკროეკონომი–
კური  სტაბილიზაციისათვის  გატარებულმა ღონისძიებებმა.

ამავე დროს, გაეროს  ეგიდით იუნისეფის მიერ  ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბოლო
დროს ქვეყანაში ადგილი აქვს სიღარიბის ზრდას (21,9%). მოსახლეობის მიერ გაწეულმა  ხარჯებმა
გადააჭარბეს შემოსავლებს, რისი დაფარვაც ბანკებისაგან აღებული სესხებით ხდება.

ერთის მხრივ, მშპ-ს ზრდა და მეორეს მხრივ, მოსახლეობის გაღარიბება ეკონომიკის არასწორი,
ბაზარს  მინდობილი განვითარების  შედეგია.

ეკონომიკური რეგულაციების შემოღება იმას კი არ ნიშნავს, რომ დარგები რომლებიც წარმა–
ტებულდ ვითარდება, დავამუხრუჭოთ, არამედ ხელი უნდა შევუწყოთ  ჩამორჩენილი სფეროების
განვითარებას.

ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა აგროსამრეწველო სექტორი, რადგან ქვეყნის მოსახლე–
ობის  მნიშვნელოვანი ნაწილი აქაა დასაქმებული. ამ სფეროში შემოსავლების ზრდა ყველაზე სწრა–
ფად აისახება  ქვეყნის ეკონომიკაზე.

გარდა შემოსავლების ზრდაზე მოქმედი ფაქტორებისა, ეკონომიკის  პერსპექტიული დარგების
განსაზღვრისას, გასათვლისწინებელია ის ცვლილებები, რაც შესაძლებელია  აგრარულ ეკონომიკაში
მოხდეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისას.

მდგომარეობას ართულებს ისიც, რომ  საქართველოს სოფლის მეურნეობა მრავალდარგოვანია.
ქვეყანის შედარებით მცირე ტერიტორიაზე  სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის 13
ზონა და 8 ქვეზონაა.

ჩვენ, საშუალება არ გვაქვს ვაწარმოოთ თუნდაც რამდენიმე სახის პროდუქცია, რითაც ქვეყნის
,,შენახვა“ შეგვიძლია.
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სოფლის მეურნეობის მრავალდარგიანობა, მცირე მეურნეობების  მაღალი ხვედრითი წონა, ევრო–
კავშირში გაწევრიანებისათვის მისაღწევი  ცვლილებები, გვაიძულებს აგროსამრეწველო სექტორში
განვახორციელოთ სერიოზული ეკონომიკური ღონისძიებები, რომლის გამოყენებაც, მრავალმხრივ
ბუნებრივ პირობებთან ერთად, შეგვინარჩუნებს  სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას, სოფლის მეუ–
რნეობის  პროდუქტების  მცირე რაოდენობით შესყიდვის  პირობებს.

რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის:
 სამთავრობო კომისიამ სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონების მიხე–
დვით უნდა შეარჩიოს ერთ ან ორი სახის პროდუქცია, რომლის წარმოებასაც წაახალისებს
(შესყიდვების დროს ფასის სუბსიდირებით ან სხვა ფორმით). სახელმწიფო დახმარების აღმოჩენის
ერთ-ერთი პირობა იქნება წარმოების ორგანიზაციის ახალი ფორმის დანერგვა. ვთქვათ, ხორბლის
წარმოებისას, მეწარმეებისაგან მისი შესყიდვა ან შენახვა სერთიფიცირებული საწყობების მიერ, სა–
მომხმარებლო ან სხვა ფორმის კოოპერატივში ფერმერების გაერთიანება.
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გადამმუშავებელ ან სხვა ფორმის საწარმოსთან ინტეგრი–
რება იმ პირობით, რომ სამრეწველო საწარმოს მიერ მიღებული მოგების ნაწილი გადანაწილდეს სო–
ფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებლებზე.
 სასოფლო-სამეურნეო სპეციალიზებული კოოპერატივისათვის სახელმწიფოს მიერ გადა–
მმუშავებელი საწარმოს შესყიდვა იმ პირობით, რომ კოოპერატივები უზრუნველყოფენ წარმოების
გარდა, სხვის მიერ წარმოებული ნედლეულის გადამუშავებას.
 სახელმწიფო ქმნის სპეციალიზებულ ფონდს, საიდანაც ახდენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნი–
კის შესასყიდი ფასის სუბსიდირებას.
 ანალოგიური ფონდები იქმნება სასუქებისა და ქიმიკატების შესასყიდად, სუბსიდირები–
სათვის წინასწარ დადგენილი პირობების შესრულების შემთხვევაში.
 სახელმწიფო ამუშავებს და აფინანსებს იმ დარგების აღდგენის პროგრამებს, რომლებიც წლის
მანძილზე ყველაზე ხანგრძლივად უზრუნველყოფენ მოსახლეობის დასაქმებასა და გარკვეულ შე–
მოსავლებს.
 სახელმწიფო აქტიურად ერთვება კერძო დარგობრივი ასოციაციების ჩამოყალიბებაში, რო–
მლებიც აქტიურად მონაწილეობენ პროდუქციის წარმოებაში, საწარმოების მატერიალურ- ტექნი–
კური მომსახურების საქმეში სიახლეების დანერგვისა და კადრების მომზადების საკითხების გადა–
წყვეტაში.
 სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების მონაწილეობით იხსნება შერეული ტიპის გაერთი–
აენებები, რომლებიც დაკავებულნი იქნებიან თესლის, ჩითილის, ნერგის წარმოებით, მეცხო–
ველობაში-სანაშენე საქმიანობით.
 უნდა ჩამოყალიბდეს ხელოვნური განაყოფიერების კერძო ქსელი, რომელიც იმუშავებს ამ
საქმეში ყველაზე მეტად დაწინაურებული სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობით.
 უნდა შემუშავდეს ღონისძიებები მცირე, საშუალო და მსხვილი (100 სული და მეტი) მერძე–
ული და მეხორცული მიმართულების ფერმების ჩამოსაყალიბებლად.

ესაა ღონისძიებების ის  არასრული ჩამონათვალი, რომლის განხორციელება უნდა დაიწყოს ამ
ეტაპზე  და დამთავრდეს გონივრულ ვადაში.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სპეციალისტების მომზადება-გადამზადების
უწყვეტი სისტემის  ჩამოყალიბებას, რაც განაკუთრებით  რთული ამოცანაა.

ყველაზე  დიდი უბედურება, რაც ჩვენ გვჭირს, ესაა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების  ხე–
ლაღებით გაუქმება და   მათ  ნაცვლად კვლევითი საქმიანობის  უფლების გადაცემა  კერძო სასწა–
ვლო დაწესებულებებისათვის, რომელთაც  ყველაზე კარგად შეუძლიათ არა ქვეყნის, არამედ საკუ–
თარი ინტერესების გათვალისწინება.

დღეს, სოფლის მეურნეობის  გაძღოლა მეცნიერების წარმოების პროცესში მონაწილეობის გარეშე,
ნიშნავს ტექნოლოგიების  საუკუნეში   ჩამორჩენილი  მეთოდების გამოყენების ანაბარად  წარმო–
ების დატოვებას და ეს ასეცაა.
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ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ არსებობს რგოლი, რომელიც უშუალოდ იქნება
პასუხისგებელი მეცნიერების მიღწევების  წარმოებაში დანერგვაზე.

არაფერს ვამბობთ იმაზე, რომ  დაგვიანებით დანერგილი სიახლე, მეცნიერების სწრაფი განვი–
თარების გამო, უკვე მოძველებულია იმ ქვეყანაში, საიდანაც ის შემოვიტანეთ.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სამეცნიერო–ტექნიკური პროგრესის დონე დამოკიდებულია
იმაზე, თუ როგორ ეკიდება სახელმწიფო მეცნიერების განვითარებას.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნი–
ერებათა აკადემიას, რომლებიც სახელმწიფოს მრჩველებად ითვლებიან, დღესაც არ დაბრუნებიათ
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები.

ასეთი დამოკიდებულება მეცნირებებისადმი ყოვლად მიუღებელია. თუ ეს შეგნებულად კეთ–
დება, კატასტროფის ტოლფასია და თუ შეუგნებლად-იგივეა, რადგან  შედეგი ერთი და იგივეა.

ზემოთ შევეხეთ საკითხს, რომელიც შესაძლოა დადგეს სოფლის მეურნეობის წინაშე, საქა–
რთველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დროს.

პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ევროკავშირი ყველა ქვეყანას უსაზღვრავს იმ პირობებს,
რომლებიც უნდა  შეასრულონ მათ ევროკავშირში პროდუქციის ექსპორტისას.

ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, ბუნებრივია, გულისხმობს რომ ეს სამუშაოები და–
წყებულია.

თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის თავისებურებებს, უნდა ვივა–
რაუდოთ, რომ ეს ჩამონათვალი გრძელი არ იქნება. დღევანდელი გადასახედიდან ეს შეიძლება იყოს
ღვინო, თაფლი და კიდევ რამდენიმე დასახელების პროდუქცია, აგრეთვე ტურიზმი, განსაკუ–
თრებით  მისი ოჯახური ფორმა.

გაწევრიანებამდე დარჩენილი წლები უნდა მოვახმაროთ იმას, რომ ამ პერიოდისათვის საქა–
რთველოს სოფლის მეურნეობა  ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით, ევრო–
პისათვის საინტერესო გახდეს. ეს შესაძლებელი გახდება, თუ გამოვაცხადებთ,რომ საქართველო
ისწრაფვის თანდათანობით გადავიდეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის  წარმოებაზე.

ამ მიზნით საჭიროა ბუნების დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩამოყალიბდეს
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების სამმართველო, რომელიც დაკომპლექტდება გამო–
ცდილი, საქმის ღრმად მცოდნე კადრებით.

ყველა მოსამზადებელი სამუშაო უნდა ჩატარდეს ამ სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანე–
ლობით.

ბიოწარმობაზე გადასვლის სტრატეგია უნდა ითვალისწინებდეს  გეგმის შემუშავებას, რომლის
მიხედვითაც უნდა მოხდეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაზე გადასვლა.
იგი უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგი საკითხების გადაწყვეტას:
 იმ გეოგრაფიული ადგილების შერჩევა, სადაც განსაზღვრულია პირველ რიგში ბიოწარმო–
ების დაწყება;
 შერჩეული ბიოსაწარმოო ადგილების მიხედვით საწარმოებელი პროდუქციის განსაზღვრა;
 ნიადაგის, წყლის, ჰაერისა და წარმოების პირობების შესწავლა;
 აგრო და ზოოტექნიკური ღონისძიებების დამუშავება, რომლის გამოყენებითაც მოეწყობა
ბიომეურნეობა;
 ბიოწარმოებისათვის ტრენინგების ჩატარება;
 სახელმწიფოს მიერ ბოიწარმოების სერტიფიკატის ღირებულების დაფარვა;
 სერტიფიცირების, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების გავლა ევროპის ქვეყნებში;
 პროდუქციის მომზადება (შეფუთვა, ტრანსპორტირება, დოკუმენტაციის შევსება) ევროპის
ბაზარზე შესატანად;
 ბიოპროდუქტების გაყიდვების წლიური შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საზო–
გადოებისათვის და სამომავლო გეგმების შემუშავება.
 კონვერსიაზე მეურნეობის გადაყვანის პროცესის დაწყება;
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ვინაიდან ევროპელი მომხმარებელი ძირითადად სამრეწველო საფუძველზე წარმოებულ პრო–
დუქციას მოიხმარს, რომელიც არ გამოირჩევა გემური თვისებებით, ეკოლოგიურად სუფთა  პრო–
დუქციასთან ერთად, ევროპას უნდა შევთავაზოთ  საჭირო პროდუქტები. პირველ რიგში სხვა–
დასხვა სახის  ხორცი, რძე და რძის პროდუქტები, სხვადასხვა სახის ხილი, ბოსტნეული, მწვანილი
და სხვა.

საგემოვნო თვისებები გაპირობებულია  პირუტყვის მოვლა- შენახვის წესით-წლის უმეტეს დროს
საძოვარზე საქონლის ძოვებით, მათ შორის  მთის საძოვრებზე, წელიწადში თითქმის 4 თვის
მანძილზე.

გემური პროდუქტების წარმოებაზე  ხარჯების ნაწილობრივი შემცირების მიზნით, შესაძლებელია
მყიდველებთნ  შეთანხმებით საქონლის  დაკვლა, იალაღებიდან დაბრუნებისთანავე და მაცივარში
შენახვა.

ქართულ პროდუქციაზე  არსებულ მოთხოვნას ადასტურებს როგორც მსხვილფეხა რქოსანი პირუ–
ტყვის, ასევე ცხვრის სულადობის ცოცხლად გაყიდვის ზრდაც.

გასულ  წელს საქართველოდან  რეალიზებულია თითქმის 100 ათასი სული მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვი.

აღნიშნული ტენდენცია მიუთითებს საქართველოში მეხორცული  მიმართულების   მეცხო–
ველეობის განვითარების მომგებიანობაზე იმ პირობით, რომ მეტი ყურადღება დაეთმობა მის კვე–
ბას, განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში. უფრო კარგი იქნება თუ მოხერხდება ფერმებში  უცხოური
მეხორცული მიმართულების  საქონლის შეყვანა.

შესაძლებელია პირუტყვის სუქება მოეწყოს  ოჯახურ პირობებშიც.
ცალკე საკითხია საქართველოში ოჯახური ტურიზმის განვითარება, რისთვისაც  გამოსადეგია

საქართველოს ტერიტორიის  უმეტესი ნაწილი, სადაც საინტერესო ბუნებასთან ერთად, გვხვდება
ისტორიული ძეგლები და მცირე, ნატურალური ტიპის მეურნეობები.

ქართული სტუმარტმოყვარეობისა და კერძების სიმრავლის   გათვალისწინებით, ტურიზმის ეს
ფორმა უაღრესად მომგებიანი გახდება, და, რაც  მთავარია, გამოიწვევს ოჯახური ბიუჯეტის ზრდას,
აქედან გამომდინარე  ყველა დადებითი შედეგით.

პირველ ეტაპზე სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს  ის რეგიონები, მუნიციპალიტეტები და მათში
არსებული ოჯახები, სადაც  შესაძლებელია ტურიზმის ოჯახური ფორმის განვითარება, ამ მიზნით
შესასრულებელი სამუშაოები  და საჭირო თანხები.

უმჯობესია, თუ საწყის ეტაპზე ვიზრუნებთ არა ტურისტების რაოდენობის გაზრდაზე, არამედ
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ასეთი მიდგომით შესაძლებელი გახდება მოცემულ
რეგიონში, მუნიციპალიტეტში, ოჯახური ტურიზმის  სტანდარტის შემუშავება, ადგილობრივი ბუ–
ნებრივი პირობების, არსებული ისტორიული ძეგლების, მოსახლეობის ტრადიციების გათვა–
ლისწინებით. ასეთი მიდგომა ენობრივი ბარიერის გადალახვისათვისაა აუცილებელი.

როგორც განვითარებული  სახელმწიფოების გამოცდილებიდან  ჩანს, ოჯახური ტურიზმის რე–
გიონებში განსხვავებულია დახმარებები წვრილი და მსხვილი ფერმერებისადმი,რაც ხელს უწყობს
როგორც მცირე ნატურალურ მეურნეობების შენარჩუნებას,ისე მსხვილი სასაქონლო მეურნეობის
განვითარებას.

მცირე მეურნეობების ნატურალური ბუნების შენარჩუნებისაკენ მიმართული დახმარება ახა–
ლისებს  უცხო ენის შესწავლას, ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების ტრადიციული მეთო–
დების შენარჩუნებას, ოჯახში წარმოებული ჭარბი პროდუქტის შეუფერხებლად რეალიზაციას და
სხვა ისეთ ქმედებებს, რომლებიც საინტერესოა ოჯახში მყოფთათვის და თან ხელს შეუწყობს
საოჯახო შემოსავლის ზრდას ანუ ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარებას.

რაც მთავარია, ასეთი  დიფერენცირებული  მიდგომით სახელმწიფო  ხელს უწყობს მოცემულ
ტერიტორიაზე როგორც მცირე, ასევე მსხვილი მეურნეობის წარმატებულ საქმიანობას.

სახელმწოფოს მხრიდან ფერმერისადმი გაწეული დახმარება არ გამორიცხავს  მცირე მეუ–
რნეობაში წარმოებული ზედმეტი პროდუქციის რეალიზაციას.
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დადებითი როლის შესრულება შეუძლია ინკლუზიური ეკონომიკის ფარგლებში გადამმუშა–
ვებელი მრეწველობის განვითარებას, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მრავალდარგიანობის გამო,
შეუზღუდავი შესაძლებლობები გააჩნია.

ძალიან დიდია სახელმწიფოს როლი ბრენდული წარმოების განვითარებაში. იგი  საწყის ეტაპზე
შეიძლება გამოიხატოს  საგადასახადო შეღავათების დაწესებაში, ბრენდული წარმოების სწავლების
მოწყობაში, ბრენდული წარმოების მოსაწყობად  გრძელვადიანი კრედიტების  გამოყოფაში, ბრე–
ნდული მეწარმეებისათვის სპეციალური გამოფენების მოწყობაში და მრავალი სხვა.

ოჯახური ბრენდული წარმოების განვითარებას ყოველმხრივ სჭირდება ხელშეწყობა, მაგრამ  თუ
სახელმწიფოს  ამისი შესაძლებლობა არა აქვს, მაშინ შეღავათები შეიძლება მიმართოს იმ პროდუ–
ქციის წარმოებაზე, რომლის დაჩქარებული განვითარება  მის ინტერესებშია.

რაც შეეხება გადამმუშავებელი მრეწველობის განვითარებას, იგი თანამედროვე  მოთხოვნებისა და
ინტერესების  გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.

თუ გავითვალისწინებთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის  წარმოებიდან მიღებული შემო–
სავლების განაწილებას, სადაც ფერმერზე ანუ უშუალო მწარმოებელზე  მოდის მიღებული შემოსა–
ვლების 1 წილი, წარმოების საშუალებების სეგმენტზე-6, გადამმუშავებელი მრეწველობის საწარმო–
ზე 10 წილი-ნედლეულის მწარმოებელის კუთვნილი წილი შემცირების ტენდენციით ხასიათდება.

ამ შემთხვევაში ნედლეულის შესასყიდი ფასების გაზრდის პრაქტიკა გადამწყვეტ როლს ვერ
შეასრულებს.

წარმოების ორგანიზაციის ახალი ფორმების ძიებისას  ყველაზე  კარგია ნედლეულის მწარმოებ–
ლების ინტეგრირება გადამმუშავებელ საწარმოსთან,საბალანსო მოგების ნაწილის მათზე გადანა–
წილების პირობით.

პრობლემის სიმწვავის გათვალისწინებით, საჭიროა სახელმწიფოს მიერ  ყველა მიმართულებით
ღონისძიებების დასახვა და მათ შესრულებაზე პასუხუსმგებელი პირის დანიშვნა, რომელიც საქმის
კურსში ჩააყანებს  როგორც მას, ასევე საზოგადოებას-მისი მიმდინარეობის თაობაზე.

როგორც ადამიანების შემოსავლების გაზრდის შესაძლებლობა, რასაც ითვალისწინებს ინკლუ–
ზიური ეკონომიკა, აუცილებელია  საშუალო ფენის განვითარებისათვის.

სახელმწიფომ  ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას  ამ სასიციცხლო მნიშვნელობის ფენის განვი–
თარებისათვის და გადაწყვეტილება ამის მიხედვით უნდა მიიღოს.

What is the Right Path to Take

Tamaz Kunchulia – Academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia

Key words: economy, segment, integration, European Union, strategy, new vision, assistance.

Abstract

According to the International Monetary Fund (IMF) data, Georgia’s Gross Domestic Product (GDP) growth in the last
moth of the current year was 7,5% and average monthly growth for 2018 was 6,1% that is the highest indicator among the
countries in the region.

GDP growth was the result of the government’s measures implemented to stabilize micro-economy. At the same time, The
United Nations Children's Fund’s (UNICEF) survey show that poverty rate has grown and made 21,9% in the country.
Expenses exceeded income of population and the gap was covered by bank loans that, in its turn, lead to excess loans.
Accelerated growth rate of economy, on the one hand and trend of impoverishment of population, on the other, is the result of
incorrect economic development that requires deep analysis.

In particular, the segment of economy that contributes to increase of households’ income should be developed. In addition,
serious preventive measures need to be implemented taking into account the changes that will occur as a result of country’s
accession to the European Union (EU).
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ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელი  მეჩაიეობაში

თამაზ კუნჭულია-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,
ზურაბ  ბუკია- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ინკლუზიური მოდელი, ფენებად დაყოფა, სახელმწიფო, პრიორიტეტი,
ბიზნესი, საზოგადოება, მეჩაიეობა, დანახარჯები.

რეფერატი

2018 წლის დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე მთავარი ყურადღება ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური
მოდელის შესახებ მსჯელობას დაეთმო, რაც მიმდინარე საუკუნისათვის დამახასიათებელმა- საზოგადოების
ფენებად დაყოფის ტენდენციებმა განაპირობა.

მსოფლიო მოსახლეობის პირამიდის საფუძველს წარმოადგენს ნაკლებად უზრუნველყოფილი-4 მილი–
არდი ადამიანი, რომელთა წლიური შემოსავალი 4000 დოლარამდეა და აქედან - ერთი მეოთხედი  ანუ  მილი–
არდი, სიღარიბის ზღვარს მიღმაა. მათ დღიურად საკვებზე 2-9 დოლარის დახარჯვა შეუძლიათ.

საზოგადოების ფენებად დაყოფა აღრმავებს ზღვარს მდიდრებსა და ღარიბებს შორის და რაც მეტი სიმ–
დიდრე გროვდება  საზოგადოების მცირე ჯგუფში, მით უფრო  საშიში ხდება  მსოფლიო სოციალური დაპი–
რისპირება. ამერიკელი სოციოლოგის იმანუილ ვალერსტაინის მიხედვით, მსოფლიო იმყოფება კრიზისში და
არავინ იცის რა იქნება 50 წლის შემდეგ, რადგან კრიზისის გამოვლენის ფორმა სასიკვდილოა.

უმოქმედობის შემთხვევაში მსოფლიოს ელოდება უმწვავესი დამოკიდებულება მდიდრების მცირე ჯგუ–
ფსა და ღარიბების მასას შორის, რაც კატასტროფის ტოლფასი იქნება. ამისი ნიშნები არსებობს ევროპაში,
ადამიანების სახეების ვიზუალურად შეცვლილი ქალაქების-პარიზის, ლონდონისა  და სხვათა მაგალითზე.

მოსალოდნელი უბედურების თავიდან აცილება შესაძლებელია წარმოების განვითარების პროცესში ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენებით, სხვა, მსოფლიო რეზონანსის მქონე ღონისძიებების ადგილებზე გატარებით. ეს
უმთავრესი და ძვირადღირებული რეკომენდაციებია, მაგრამ იგი უნდა განხორციელდეს, თუ მდიდრებს
სურთ მშვიდად ცხოვრება.

საქართველოში არსებული მდგომარეობა ყველასათვის ნათელია, ამიტომ, თუ რომელიმე ქვეყანას აწყობს
ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელის დანერგვა, პირველ რიგში  ეს საქართველო უნდა იყოს, სადაც
მთავრობის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით  შესაძლებელია ზრდის  მოდელზე მორგე–
ბული პროცესის წამოწყება-მოსახლეობის მაქსიმალური  დასაქმებისა და მაღალი - მიღების გარანტიით. ერთ-
ერთი  ასეთი კულტურაა ჩაი, რომლის ნედლეული მთლიანდ გადამუშავდება.

სახელმწიფოს მიერ მეჩაიეობის რეაბილიტაცია ფაქტიურად ნიშნავს ინკლუზიური ზრდის ეკონო-მიკური
მოდელის დანერგვას იმ პირობებში, როცა  აზიური ფაროსანასა და სხვა მავნებელ-დაავადებების გაჩენის
შემდეგ თხილის კულტურისადმი  მოსახლეობის ინტერესი საგრძნობლად განელდა.

მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მიხედვით, ინკლუზიური ზრდა წარმოადგენს ეკონომიკური
ზრდის ერთ-ერთ მოდელს, რომელიც  ითვალისწინებს: 1. ზრდის უზრუნველყოფის პროცესში სა–
ზოგადოების  ყველა ფენის ჩართულობას, 2.ზრდის შედეგების შესაძლო თანაბარ განაწილებას
საზოგადოების დასაქმებულ წევრებს შორის.

ეკონომისტთა ნაწილის აზრით ინკლუზიური ზრდის  მოდელი განსხვავდება ე.წ. ღარიბებზე
ირიენტირებული ზრდის მოდელისაგან. მთავარი განსხვავება ეკონომიკური ზრდისათვის პრი–
ორიტეტების მინიჭებაში მდგომარეობს, ანუ იმის შერჩევაში, თუ რის საფუძველზე ხდება ზრდა
ღარიბების შრომის პროცესში მონაწილეობით, თუ  დარგების მიხედვით მიღებული შემო-სავლების
გადანაწილებით.

ინკლუზიური ეკონომიკა უპირატესობას ანიჭებს ღარიბებზე ორიენტირებული ზრდის ისეთ
მოდელს, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ  თვითონ შეძლონ სიღარიბისაგან თავის დაღწევა.
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ინკლუზიური ეკონომიკა ეკონომიკური პოლიტიკის სერიოზულ ცვლილებებს ითვალისწი–
ნებს-კერძოდ, იგი ადგენს თუ როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა-ნეოლიბერალური, სახელმწიფოს
ჩართვით, თუ სხვა.

ქართველი მკვლევარის-გ.გოთუას აზრით, საჭიროა საზოგადოების, სახელმწიფოსა და ბიზნე–
სის წარმომადგენელთა ფართო დიალოგი, სადაც გამოიკვეთება სახელმწიფოს როლი თანამედროვე
ეკონომიკაში.

ბოლო დროს, საქართველოში ეკონომიკის მართვაში სახელმწიფოს მონაწილეობით განხორციე–
ლებული ცვლილებების მიუხედავად, ე.წ ,,მინიმალური სახელმწიფოს“ მომხრეთა შეხედულებები
დომინირებს.

მსოფლიო გამოცდილება კი  ამტკიცებს, რომ ეკონომიკური განვითარების  პრობლემების გადა–
წყვეტაში  აშკარაა სახელმწიფოს მონაწილეობა.

ეკონომიკაში  ნეოლიბერალური პოლიტიკის გამოყენების  შედეგია ის გაუგებრობა, რომელიც
მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის შედეგების შეჯამებისას გამომჟღავნდა. კერძოდ, მაისის
თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 7,6 % შეადგინა, რაც წინა თვეებზე გადაანგარიშებით,
საშუალოდ 6,1 %-ის ტოლი იყო და რეგიონის ქვეყნების შესაბამის  მაჩვენებელს ბევრად აღემა–
ტებოდა.

ამავე დროს, გაეროს ეგიდით იუნისეფის მიერ  ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ საქა–
რთველოში ეკონომიკური ზრდის ფონზე  სიღარიბე 2,9-%-ით გაიზარდა.

აშკარაა, რომ ინკლუზიური ეკონომიკის გამოყენების შემთხვევაში, რაც რასაკვირველია, ეკონო–
მიკის მართვაში სახელმწიფოს უპირატეს მონაწილეობას ითვალისწინებს, ეს არ მოხდებობდა,
თუნდაც იმიტომ, რომ აღნიშნული მოდელი სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურ პასუხისმგებლო–
ბასაც  ითვალისწინებს.

შეიძლება გარკვევით ითქვას, რომ ის შედეგები, რაც ეკონომიკის ზრდის კვალობაზე, მოსახლე–
ობის შემოსავლების ზრდაზე აისახა, წმინდა  ნეოლიბერალიზმის ანუ  ეკონომიკის ბაზარზე  მინ–
დობილი პოლიტიკის შედეგია. ისიც უნდა ითქვას, რომ არსებობს ეკონომისტთა წრე, რომლებიც
ნეოლიბერალიზმის პოლიტიკას თავგამოდებით იცავენ და ამტკიცეენ, რომ  შემოსავლების გამოთა–
ნაბრება მისი სოციალურ ჯგუფებზე შემოსავლების გადანაწილებით უნდა მოხდეს.

ასეთ მიდგომებს  თანამედროვე ეკონომიკიური პოლიტიკისადმი ,,კალდორ-ჰიკსის“ ლოგიკას
უწოდებენ.

ინკლუზიური ეკონომიკისადმი განსაკუთრებული ყურადღება იგრძნობოდა 2018 წელს დავოსის
მსოფლიო  ეკონომიკურ ფორუმზე, სადაც წარმოადგინეს ინკლუზიური განვითარების ინდექსი,
რომელიც მსოფლიოს 107 ქვეყანას აფასებს ზრდის 12 კრიტერიუმის მიხედვით.

ისმის კითხვა-რატომ ამახვილებს მსოფლიო საზოგადოება, და განსაკუთრებით, მისი მოწინავე
ნაწილი  ყურადღებას ინკლუზიური ზრდის პრობლემებზე. იმიტომ ხომ არა რომ XX საუკუნე იყო
საშუალო კლასის ფორმირების, ხოლო  XXI- კი საზოგადოების ფენებად დაყოფის საკუკუნეა და სიმ–
დიდრის განაწილება ფენებად  დაყოფილ საზოგადოებაში  საშიშ  ფორმას იღებს?.

დედამიწაზე მომრავლდნენ უმდიდრესი ადამიანები, კომპანიები, რომელთა შემოსავალი ტრი–
ლიონ დოლარს აღემატება.

მსოფლიო მოსახლეობის პირამიდის ფუძეს შეადგენს მინიმალური შესაძლებლობების მქონე
მოსახლეობა, რომელიც  რაოდენობრივად 4 მილიარდ ადამიანს ითვლის და რომელთა წლიური
შემოსავალი 4000 დოლარამდეა. მათი მეოთხედი ანუ  ერთი მილიარდი ადამიანი, იმყოფება სიღა–
რიბის ზღვარს მიღმა. მათ  შეუძლიათ თავიანთი შემოსავლით  იყიდონ საკვები  დღიურად-2-9 დო–
ლარის ფარგლებში.

უაღრესად საინტერესოა მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების ამერიკელი სოციო-
ლოგის-იმანუილ  ვალერსტაინის შეფასება, რომელიც ამბობს, რომ თანამედროვე მსოფლიო სისტემა
შედის საბოლოო კრიზისში და არავინ იცის რა იქნება 50 წლის შემდეგ, რადგან ის იმყოფება
კრიზისის სასიკვდილო  ფაზაში.

რა მდგომარეობაა საქართველოში?
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ცნობილია, რომ ინკლუზიური ზრდის საფუძველს  უმუშევრობის მაქსიმალურად შემცირება და
ადამიანების პროფესიული დასაქმება წარმოადგენს. ამ მაჩვენებლით საქართველო, ანალოგიური
ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის მხოლოდ 24-ე ადგილზეა. სიღარიბის ზღვარზე მყოფ პირთა
დასაქმების კუთხით კი-26-ადგილზე .

ცუდი მაჩვენებელი აქვს განათლებაზე დანახარჯების კუთხითაც-28-ე ადგილი. საქართველოში,
სადაც  უმუშევრობის პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, ძნელია კვალიფიციური სამუშაო
ძალის პოვნა. ამ მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიოში 35-ე ადგილზე იმყოფება. რაც შეეხება ჯი–
ნის ინდექსს, ის 0,52-ის ტოლია.

აღნიშნული იმაზე მიუთითებს, რომ საზოგადოების წევრებს შორის არ ხდება შემოსავლების სამა–
რთლიანი  გადანაწილება და ქონების დიდი ნაწილი ხვდება იმ მცირერიცხოვანი ადამიანების ხე–
ლში, რომელთა უმრავლესობამ საწყისი კაპიტალი სხვადასხვა მაქინაციების გამოყენებით დააგროვა.

აშკარაა, რომ თუ მსოფლიოს სურს თავის გადარჩენა, განსაკუთრებით მის მდიდარ ნაწილს, მათ
მხარი უნდა დაუჭირონ ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკურ მოდელს, რომლის მიხედვითაც შესა–
ძლებელია შემოსავლების მეტნაკლებად სამართლიანი განაწილება.

ევროპის განვითარებულ ქვეყნებზე მიგრანტთა შემოტევა მომავალში ამ მიმართულებით მოსა–
ლოდნელი  უმწვავესი კრიზისის მხოლოდ ანარეკლია.

მსოფლიოს მდიდარმა ქვეყნებმა სწორი ანალიზი უნდა გააკეთონ პარიზში, ლონდონსა თუ  ევრო–
პის სხვა  დიდ ქალაქებში მიმდინარე პროცესების, თუნდაც  ადამიანების სახეების ვიზუალური
ცვლილებების გათვალისწინებით. ნურავინ იფიქრებს, რომ ეს ჩვენგან შორს არის.

მდიდარი მსოფლიო უნდა შეეცადოს მიგრანტთა ქვეყნებში დანერგოს ეკონომიკის ინკლუზი–
ური ზრდის მოდელი, რათა შესაძლებელი გახდეს უმუშევრობის პოლიტიკური და ეკონომიკური
შედეგების თავიდან აცილება, რისი გამოვლენაც ყველაზე მწვავედ ღარიბი ქვეყნებისთვისაა დამახა–
სიათებელი.

სხვათა შორის, რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული სახალხო მეურნეობისა და სახელმწიფო
სექტორის აკადემიის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი ა. ნოვიკოვი და ასპირანტი მ. ვიტკინა წი–
გნში ,,ინკლუზიური  ეკონომიკა და  სოციალური პასუხისმგებლობა მსოფლიოს რეგიონებში-დილე–
მა თუ საზოგადოებრივი შეთანხმება“, აღნიშნავენ, რომ საბჭოთა სოციალური პოლიტიკის  წარმატე–
ბის ერთ-ერთ პირობას ქვეყანაში ინკლუზიური ეკონომიკის არსებობა წარმოადგენდა.

ქვეყანაში ინკლუზიური ეკონომიკის მოდელის  არსებობა ყველა შემთხვევაში გულისხმობს სო–
ციალურად ორიენტირებული სახელმწიფოს არსებობას, რომელიც თავის მხრივ საზოგადოებას,
სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ბალანსის დაცვას ემყარება.

გადამწყვეტი როლი ინკლუზიური ეკონომიკის მოდელის  ფორმირებაში  ეკუთვნის სახელმწი–
ფოს. მის პოლიტიკას, თუ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ეკონომიკა. აქედან გამომდინარე,
სახელმწიფოს ძირითადი როლი  მდგომარეობს პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრასა და მოსა–
ხლეობის მაქსიმალურად დასაქმებაში, აგრეთვე  დასაქმებულ ადამიანებს შორის  შემოსავლების
შესაძლო თანაბარ განაწილებაში.

საქართველოში, ბუნებრივია, პრიორიტეტი-სოფლის მეურნეობაა, მაგრამ ჭირს პრიორიტე-
ტული მიმართულების  ამორჩევა, რადგან  სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მრავალდარგიანობის
გამო, პრაქტიკულად შეუძლებელია ერთი ან  თუნდაც ორი ისეთი დარგის ამორჩევა, რომლებზე და–
ყრდნობითაც შესაძლებელი გახდებოდა მთლიანდ ქვეყნის ეკონომიკის  ამოწევა და მით უფრო,
ინკლუზიური ეკონომიკის  მოდელის განვითარება.

ჩვენი აზრით, გამოსავალი შემდეგშია:
სახელმწიფომ სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონების მიხედვით უნდა შეა–

რჩიოს სასურსათო, აგრეთვე ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია და მოახდინოს მათი წა–
რმოების ეკონომიკური სტიმულირება, რაც თანამედროვე მსოფლიოში წარმოების გაზრდის საყოვე–
ლთაოდ აღიარებული მეთოდია.

წახალისების ფორმებს შორის პირველ რიგში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პროდუქციის
შესასყიდი ფასების სუბსიდირებას, თუმცა ასეთი მიდგომა, შესაძლებლობის ფარგლებში, არ გამო–
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რიცხავს წარმოების საშუალებების შესასყიდი ფასების სუბსიდირებასაც. ცალკეულ შემთხვევაში ეს
მიდგომა შესაძლებელია პრიორიტეტულიც კი აღმოჩნდეს იმის გათვალისწინებით, რომ
საქართველოში არ იწარმოება წარმოების საშუალების  არც ერთი  სახე, გარდა აზოტიანი სასუქისა,
რაც მათი  გასაყიდი ფასების კორექტირების რაიმე შესაძლებლობას მოგვცემდა.

რაც მთავარია, ეკონომიკური მხარდაჭერა უნდა მოხდეს მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიების და–
ნერგვის, აგრეთვე  ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობების გათვა-
ლისწინებით.

ასეთი მიდგომით უზრუნველყოფილი იქნება როგორც მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნადი პრო–
დუქციის წარმოება, ასევე წარმოების   რაოდენობრივი ზრდაც.

ამ თვალსაზრისით ყურადღება უნდა დაეთმოს მოსახლეობის მაქსიმალურად დასაქმებისათვის
მაღალშემოსავლიანი კულტურებისათვის პრიორიტეტის მინიჭებას.

ერთ- ერთი ასეთი კულტურაა ჩაი.
ბოლო პერიოდში ჩაიზე მსოფლიო მოთხოვნილების ზრდის მიუხედავად, საქართველოში იგი

დაღუპვის პირას იქნა მიყვანილი. ჩაის ნარგაობის მთლიანი ფართობები, აფხაზეთის გარდა- 57 ათას
ჰა-ს შეადგენდა. ამჟამად, ოპერატიული მონაცემებით, შემორჩენილია 9,6 ათასი ჰა ჩაის პლანტაცია,
რომელსაც 25 წლის მანძილზე, აგროტექნიკური სამუშაოების ჩაუტარებლობის მიუხედავად, არა–
ვითარი დაავადება არ გასჩენია.

ჩაის კულტურა გავრცელებული იყო აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  სამ რაიონში, გუ–
რიის სამივე რაიონში, სამეგრელოს შვიდ რაიონში, იმერეთის ხუთ რაიონში. ჩაის გავრცელების
ზონაში ცხოვრობდა ნახევარი მილიონი ადამიანი.

დასავლეთ საქართვველოში, აზიური ფაროსანას გავრცელების გამო, რამაც სხვა დაავადებებთნ
ერთად საგრძნობლად დააზიანა თხილის პლანტაციები და რომლის წინააღმდეგ საბრძოლველად
ბოლო ორ წელიწადში სახელმწიფომ 60 მლნ ლარი გამოყო, უპრიანი იყო ჩაის პლანტაციების აღდ–
გენაზე ფიქრი.

აღსანიშნავია ისიც, რომ მოსახლეობა იმდენად იყო შეყვარებული ჩაის ბუჩქზე, რომ 2003 წლა–
მდე მისი ამოძირკვა არც უფიქრია, იმის იმედით, რომ სახელმწიფო ბედის ანაბარად არ მიატოვებდა
მეჩაიეობის რეგიონების მოსახლეობას.

მეჩაიეობაში დასაქმებული იყო 180 ათას ადამიანზე მეტი. იგი წარმოდგენილი იყო რიგითი
მეჩაიეებით, ჩაის ფაბრიკების მუშებით, სხვადასხვა სპეციალობის მქონე აგრონომებითა და ინჟი–
ნრებით, კონსტრუქტორებით, სხვადასხვა   სპეციალობის მქონე სხვა პერსონალით.

რაც მთავარია, დარგი მაღალშემოსავლიანი იყო. ერთი კილოგრამი ჩაის ნედლეულის მოკრეფი–
სათვის მეჩაიეებს 50-80 კაპიკს უხდიდნენ, გარდა იმ პრემიებისა, რომელსაც ისინი წლის ბოლოს
იღებდნენ.

ეს იყო საწარმოო მიმართულების სფერო, რომელიც უზრუნველყოფდა ადამიანების მაქსიმა–
ლურად დასაქმებასა და მაღალ შემოსავლებს, სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური პასუხისმგე–
ბლობის გამოვლენის პირობებში. დარგი იძლეოდა ინკლუზიური ზრდის  ეკონომიკური მოდელის
განხორციელების საუკეთესო საშუალებას.

ჩაის პლანტაციებისადმი  სხვა დამოკიდებულება მოსახლეობამ  თხილის იტალიური  კო-
მპანია-,,ფერეროსათვის“ ყოფილი  ჩაის სახელმწიფო მეურნეობების  მიყიდვისა  და მასზე კომპა-
ნიის მიერ თხილის   გაშენების შემდეგ გამოავლინა. დაიწყო  ჩაის პლანტაციების უკონტროლოდ
ამოძირკვა-გადაწვა, მიუხედავად მიწაზე საკუთრების ფორმებისა.

ნაჩაიარ ფართობებზე   თხილის გაშენების ნეგატიური შედეგები მოსახლეობას ჯერ კიდევ წინ
აქვს, რადგან იგი ვერ შეძლებს იმ ძვირი ღონისძიებების გატარებას, რასაც ნიადაგის მჟავიანობის
გასანეიტრალებლად კომპანია ,,ფერერო“ აკეთებს.

აზიური ფაროსანას გავრცელებამ და თხილის კულტურის სხვა მავნებელ-დაავადებების  გა–
აქტიურებამ  გარკვეულწილად შეანელა მოსახლეობის ინტერესი თხილის კულტურისადმი, მა–
გრამ, მხედველობაშია მისაღები ის ფაქტი, რომ თხილის პლანტაციებმა საქართველოში  უკვე გა–
დააჭარბა 60 ათას ჰა-ს, საიდანაც თითქმის 50 ათასი ჰა  მეჩაიეობის ყოფილ რეგიონებზე მოდის.
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მოსახლეობა კვლავ ავლენს  ინტერესს მეჩაიეობისადმი, მაგრამ, პლანტაციების რეაბილი–
ტაციის, მით უფრო ახალი პლანტაციების გაშენების ფინანსური და ინტელექტუალური  რესურსები
მას არ გააჩნია. იგი, როგორც გასული საუკუნის 30-იან წლებში, უნდა განხორციელდეს სახელ–
მწიფოს მიერ, რითაც შეიქმნება მოსახლეობის სიღარიბისაგან ხსნის შესაძლებლობები, თვით მოსა–
ხლეობის  აქტიური შრომითი მონაწილეობით.

ჩვენმა წინაპრებმა ბარის, თოხის, წალდის, ნაჯახისა და ცოცხალი გამწევი ძალის გამო-ყენებით,
1930-40 წლებში-47 ათასი ჰა  ჩაის პლანტაცია გააშენეს, ანუ წელიწადში, საშუალოდ 7,5 ათასი ჰა.

დღეს, თანამედროვე ტექნიკური შეიარაღებისა და  სახელმწიფოს  მიერ ფინანსური რესურსე–
ბის გამოყოფის შემთხვევაში, ჩაის პლანტაციის აღდგენა, ახლის გაშენებითა თუ ძველის რეაბი–
ლიტაციით, პრობლემას არ წარმოადგენს. საჭიროა  დარგის აღდგენის  სწორი პოლიტიკის გატარება
ანუ მეჩაიეობის პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოცხადება.

ოპერატიული მონაცემებით, საქართველოში აღსადგენად, პერსპექტიული პლანტაციების ფარ–
თობი შეადგენს 9075 ჰა-ს. აქედან, ფოთოლსაკრეფ მდგომარეობაშია 1965 ჰა, გატყევებულია-7710 ჰა.

ფოთოლსაკრეფი პლანტაციებიდან სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება ხელის იარა-
ღების გამოყენებით შესაძლებელია 1363 ჰა-ზე, სამექანიზაციო საშუალებებით-671 ჰა-ზე.

გატყევებული პლანტაციებიდან, ხელის იარაღებით სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრუ-
ლება შესაძლებელია 3824 ჰა-ზე, ხოლო სამექანიზაციო საშუალებებით-3886 ჰა-ზე.

განსაკუთრებით საინტერესოა დანახარჯების მოცულობები, რომელიც უნდა იქნას გაწეული
ერთ ჰა-ზე, რაც გვაძლევს ნათელ წარმოდგენას იმ შემოსავლებზე, რომელიც სარეაბილიტაციო
სამუშაოებში ჩართვისას, მოსახლეობამ უნდა მიიღოს.

ფოთოლსაკრეფ პლანტაციაში სამუშაოების ხელის იარაღებით შესრულებისას სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ღირებულება, გაუთვალისწინებელი ხარჯების ჩათვლით, პირველ წელს 1 ჰა-ზე შეად–
გენს-4598 ლარს, ხოლო მეორე და მესამე წელს, შესაბამისად-2365 ლარს.

ანალოგიურ პლანტაციაში, სამუშაოების სამექანიზაციო საშუალებებით ჩატარებისას, პირველ
წელს დანახარჯი 1 ჰა-ზე  შეადგენს 3602 ლარს, ხოლო მეორე და მესამე წელს შესაბამისად 2035
ლარს. დანახარჯები 1 ჰა გატყევებულ პლანტაციაში, სამუშაოების ხელის იარაღებით შესრულები–
სას, პირველ წელს შეადგენს -5554 ლარს, ხოლო მეორე და მესამე წელს, შესაბამისად-2035 ლარს.

დანახარჯები 1 ჰა გატყევებულ ჩაის პლანტაციაში, როცა სამუშაოები სრულდება სამექანიზაციო
საშუალებებით, შეადგენს პირველ წელს 3212 ლარს, ხოლო მეორე და მესამე წელს შესაბამისად-1950
და 1496 ლარს.

ყველა სახის დანახარჯი, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციაზე შეადგენს პირველ წელს 43041
ათას ლარს, მეორე წელს-19176, ხოლო მესამე წელს-17307 ათას  ლარს.

ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციის ინკლუზიური ხასიათი ნათლად ჩანს 1 ჰა გატყევებულ პლან–
ტაციაში ჩასატარებელი სამუშაოს  ჩამონათვალიდან.
 ხემცენარეების მოჭრა და გამოტანა, ჩაის ბუჩქების გასხვლა და ნასხლავის გამოტანა-1500 ლარი;
 პლანტაციების გადაბარვა ერთჯერ-500 ლარი;
 აზოტიანი სასუქების შეტანა-240 ლარი;
 კომპლექსური სასუქების შეტანა-420 ლარი;
 კომპლექსური სასუქების შეტანა-75 ლარი;
 სასუქების ჩათოხნა-440 ლარი;
 სარეველებისაგან გაწმენდა-300 ლარი;
 პლანტაციების შემოღობვა (100 გრძივი მეტრი) 1220 ლარი.

სამუშაოების ჩამონათვალიდან ზოგი სახის სამუშაო სრულდება 2-3 ჯერ, რაც ზრდის მუშახელის
შრომით მონაწილეობას და შრომის ანაზღაურებას.

რეაბილიტირებული პლანტაციებიდან პირველ წელს მიიღება 29160 ათასი ლარის ღირებუ–
ლების მზა პროდუქცია. მეორე წელს-83190 , ხოლო მესამე წელს-142560 ათასი ლარის.

პლანტაციის რეაბილიტაციაზე გაწეული დანახარჯები იფარება უკვე მეორე წელს, ხოლო პლა–
ნტაციების სრულ მოსავლიანობაში შესვლის შემდეგ, შესაძლებელი გახდება სულ მცირე 29-30 ათა–
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სი ადამიანის  დასაქმება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და გარანტირებული ანაზღაურების
გაცემა.

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩაის ხარისხიანი ფოთლის კრეფისათვის ანაზღაურება ყო–
ველწლიურად იზრდება, მოყვანილი მონაცემები ყველაზე პესიმისტურად შეიძლება მივიჩნიოთ.

ამდენად, ყველა პირობა არსებობს მთავრობის მიერ მეჩაიეობის პრიორიტეტად გამოცხადები–
სათვის, რაც შეესაბამება დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები სოციალური ჯგუფების ინტერესებს.
ის ხელს შეუწყობს ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელის ჩამოყალიბებას.

შრომით პროცესში  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის ჩართვა გააძლიერებს მათ და–
მოკიდებულებას შრომის შედეგებისადმი, დადებითდ იმოქმედებს ჩაის ფოთლის კრეფაში ჩართუ–
ლი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებზე.

Economic Model of Inclusive Growth in Tea Industry

Tamaz Kunchulia – Academician of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia,
Zurab Bukia – Academic Doctor of Agricultural

Key words: inclusive model, division into classes, state, priority, business, society, tea industry,
expenses.

Abstract

Big focus of the current year’s economic forum in Davos was discussion of inclusive model of economic growth that is
conditioned by the trend of societal division into classes, the characteristic feature of the current century.

 Bases of the world population’s pyramid is less wealthy 4 billion people, whose annual income is up to 4000 dollars and
out of which, one forth or 1 billion live below poverty line and can spend 2-9 dollars per day for food.

Division of society into classes deepens the gap between rich and poor. The more wealth is concentrated in a small group
of society the bigger is the danger of the world social confrontation. According to the American sociologist
Immanuel Wallerstein, the world is facing crisis and nobody knows what will happen in 50 years, as the form of crisis
revelation is fatal (deadly).

 In case of inactivity, the world will face critical dependence between small group of rich and mass of poor that is equal to
catastrophe. These signs can already be observed in the world, on the examples of visually changed faces of the cities of
Paris, London and others.

 The expected disaster can be avoided by using new technologies in the process of production development and
implementing other measures at local level that have global resonance. These are major and expensive recommendations;
however, if rich people want to live in peace, these recommendations should be implemented.

The current situation in Georgia is clear to everyone, therefore, if any country needs introduction of economic model of
inclusive growth that should be Georgia, where growth-based processes can be initiated through increasing government’s
social responsibility – with the guarantee of maximum employment rate and income growth.  One of the relevant crops is tea,
the raw material of which can be fully processed.

Rehabilitation of tea industry by the state in fact means introduction of economic model of inclusive growth in the
conditions where after invasion of the brown marmorated stink bug and other pests the population’s interest towards nut
production is decreased.
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საქართველოში ხორბლის ადგილობრივი წარმოება, ექსპორტ-იმპორტის
ანალიზი და სასურსათო უსაფრთხოება

ლეილა გეგენავა - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
ავთანდილ წვერიკმაზაშვილი - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ხორბალი, წარმოება, ადგილობრივი ბაზარი,რეგიონალური ბაზარი, საერთა-
შორისო ბაზარი, თვითუზრუნველყოფა, ხორბლის ექპორტ-იმპორტი.

რეფერატი

სტატიაში ადგილობრივ და საერთაშორისო წყაროებზე დაყრდნობით გაანალიზებულია საქართველოში
ხორბლის ადგილობრივი წარმოება, ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები, მისი, როგორც ადამიანისთვის ერთ-
ერთი ძირითადი საკვები პროდუქტის, თვითუზრუნველყოფის მონაცემები. მიმოხილულია ხორბლის
როგორც ადგილობრივ, ასევე რეგიონალურ, მსოფლიო მსოფლიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობა.

შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის არსებობს
როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური პირობები. პოზიტიურს განეკუთვნება: ხელსაყრელი გეო–
გრაფიული მდებარეობა, აგრომეწარმეობის შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო ბუნებრივი და
შრომითი რესურსებით უზრუნველყოფის საკმარისი დონე, რეზერვები, რომელიც ექსტენსიურ გა–
ნვითარებასთან ერთად აისახება სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობისა და პირუ–
ტყვის პროდუქტიულობის ზრდაში, ოპტიმალურ-დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბებასა და
რეგიონულ მრავალფეროვნებაში, წარსულის გამოცდილება, როცა ჩვენ გვქონდა განვითარების
უფრო მაღალი შედეგები.

რაც შეეხება ნეგატიურ ფაქტორებს, უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ კრიზისის პერი–
ოდში ეკონომიკური ზრდის თითქმის ყველა ფაქტორი დაქვეითდა. რეზერვებმა, რომლებიც რეფო–
რმების საწყის ეტაპზე არსებობდა, მკვეთრი დაცემა განიცადა. ამასთან, აგროპროდუქციის წარმოე–
ბისთვის კვლავაც არახელსაყრელი ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოა შექმნილი - სამამულო
წარმოების პროდუქცია არაპრიორიტეტულ მდგომარეობაშია, ჯერ კიდევ მაღალია კორუფციული
ფონი.

საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა
საშუალოდ თავისი შემოსავლების თითქმის ნახევარს (43%) სურსათზე ხარჯავს, რაც განვითარებულ
ქვეყნებში 10-15 % ფარგლებში მერყეობს. ამ გარემოებას კიდევ უფრო ამძაფრებს, ის რომ საქა–
რთველოში მოხმარებული სურსათის 63,3% იმპორტირებულია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 2016 წლის
აბსოლუტური მაჩვენებელის მიხედვით, საქართველომ სურსათის შესაძენად 835,9 მლნ აშშ დოლარი
გადაიხადა. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ქვეყანაში მარცლეულის
წარმოების ხელშეწყობა, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქვეყნის სასურსათო უზრუნვე–
ლყოფაში.

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში იმპორტმა ღირებულებით გამოსა–
ხულებაში მთლიანად შეადგინა 7 მლრდ  294,6 მლნ აშშ დოლარი, მათ შორის სურსათის იმპორტმა
შეადგინა 835,9 მლნ აშშ დოლარი (წინა წელთან შედარებით შემცირდა მხოლოდ 0,07%-ით),
სასურსათო პროდუქციის ხვედრითმა წილმა მთლიან იმპორტში შეადგინა 11.5% (წინა წელთან
შედარებით გაიზარდა 0,025%-ით). 2016 წელს,  2015 წელთან შედარებით ხორბლის იმპორტი
შემცირდა 27,9 %-ით და შეადგინა 86,1 მლნ აშშ დოლარი (სასურსათო პროდუქციის მთლიანი
იმპორტის 10,3%), რაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობა 2016 წელს ქვეყანაში ხორბლის კარგმა
მოსავალმა და შესაბამისად, ადგილობრივი წარმოების ზრდამ.

რაც შეეხება ხორბლის იმპორტს რაოდენობრივ გამოსახულებაში 2016 წელს მთლიანად შეა–
დგინა 552 ათასი ტონა(წინა წელთან შედარებით შემცირდა 14,7%-ით).
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2016 წელს ხორბლის ექსპორტმა რაოდენობრივ გამოსახულებაში შეადგინა მხოლოდ 4,9 ათ.
ტონა, ხოლო 2015 წელს მხოლდ 0,7 ათასი ტონა.

ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი, ღირებულებით გამოსახულებაში,
2016 წელს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირდა 4,16 %-ით და შეადგინა 2
მლრდ 113,2 მლნ. აშშ დოლარი, მათ შორის სურსათის ექსპორტმა შეადგინა 306,2 მლნ. აშშ დოლა–
რი (წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 8,8 %-ით), 2016 წელს სასურსათო პროდუქციის ხვედრითმა
წილმა მთლიან ექსპორტში შეადგინა 14,3 % (წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელთან შედარებით
გაიზარდა 6.9%-ით). რაც შეეხება ხორბლის ექსპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში, 2016 წელს
შეადგინა მხოლოდ 900 ათასი აშშ დოლარი ( 2015 წელს 200 ათასი აშშ დოლარი), რაც საკმაოდ
დაბალ მაჩვენებლად უნდა ჩაითვალოს.

იმისათვის, რომ გამოსწორდეს არსებული სავალალო მდგომარეობა, აუცილებელია სახელმწიფოს
მხრიდან აგრარულ სექტრში გატარდეს ექსპორტის ზრდის ხელშემწყობის ღონისძიებებები, რომე–
ლიც მომავალში გამოიწვევს ექსპორტის ზრდას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და
კეთილდღეობის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. აუცილებელია მთავრობამ იმუშაოს გრძე–
ლვადიანი ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომელშიც ნათლად იქნბა გამოკვეთილი გან–
ვითარების მიმართულებები და შექმნილი იქნება პროგნოზირებადი გარემო ქვეყნის ეკონომიკური
აქტივობისთვის, რაც აუცილებელია მეტი ინვესტიციების მოსაზიდად. აგრარულ სექტორში ეკო–
ნომიკური პოლიტიკის თანმიმდევრულმა ინიციატივებმა ხელი უნდა შეუწყოს სტაბილურობის
განცდის დამკვიდრებას და გაფანტოს გაურკვევლობის შეგრძნება; ხელი უნდა შეეწყოს სოფლად ფე–
რმერთა აქტიურობის ზრდას და მოთხოვნის კლებით გამოწვეული შოკების დაძლევას. მნიშვნე–
ლოვანი საკითხია ისეთი საქმიანობების განხორციელება, რომლებიც ახლად დაფუძნებულ
აგრარული პროფილის საწარმოებს საერთაშორისო ბაზარებზე შესვლას გაუადვილებს, ჭეშმარიტად
კონკურენტულ გარემოს გააძლიერებს, რაც შესაბამისად გამოიწვევევს ქვეყნის საექსპორტო პოტე–
ნციალის ზრდას.

რაც შეეხება ძირითადი სასურსათო პროდუქციის თვითუზრუნველყოფის მონაცემებს-2016 წელს
ხორბლის თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი შეადგენდა -19 %-ს, 2015 წელს-17%-ს), სიმინდის-
79%-ს (2012წელს-77-%-ს), კარტოფილის-92%-(2012წელს-90%-ს), ბოსტნეულის-64% (2015 წელს-66%),
ყურძნის-150%-ს (2015წელს-121%-ს) საქონლის ხორცის  79%-ს (2015 წელს-ასევე 79%) ხილის-131%-ს
(2015 წელს 103%), ფრინველის ხორცის-35 %-ს (2015 წელს-30%), რძე და რძის პროდუქტების-82%ს
(2015 წელს-87%), კვერცხის-100%-ს (2015 წელს 102%). აქედან გამომდინარე აუცილებელია სახელ–
მწიფოს მხრიდან გატარდეს ექსპორტის მასტიმულირებელი ღონისძიებები იმ პროდუქციის წარ–
მოების ზრდისათვის, რომელთა თვითუზრულვეყოფის მაჩვენებლები ძალიან დაბალია და სადაც
იმპორტს მაღალი ხვედრთი წილი უჭირავს (კერძოდ, მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება,
საქონლის და ფრინველის ხორცის წარმოება, თევზის წარმოება).

2016 წელს ქვეყანაში წარმოებულ იქნა მხოლოდ 127 ათასი ტონა ხორბალი, ნათესმა ფართობმა
შეადგინა 50100 ჰა, ხორბლის საშუალო მოსავლიანობამ 1 ჰა–ზე შეადგინა 2,6 ტონა, რაც საკმაოდ
დაბალი მაჩვენებელია (თუმცა, უნდა ითქვას, რომ წინა წლების ანალოგიურ მონაცემებს თითქმის
2-ჯერ აღემატება). 1 სულ მოსახლეზე ქვეყანაში წარმოებული იქნა მხოლოდ 34 კგ ხორბალი რაც,
მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, წინა წლების ანალოგიურ მონაცემებს
აღემატება 2,5-ჯერ.

მართალია, ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება დაფუძნებულია საკუთარი წარმოების კვების
ძირითადი პროდუქტებით მოსახლეობის დაკმაყოფილებაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სურსათის
იმპორტზე საერთოდ უარის თქმას, რომლის გადიდება, როგორც წესი, იწვევს ადგილობრივი
წარმოების გაჩანაგებას და სურსათით თვითუზრუნველყოფის დონის შემცირებას. ამიტომაა, რომ
თანამედროვე მსოფლიოში, ქვეყნები, ხელმძღვანელობდნენ რა კონკურენტული უპირატესობის კა–
ნონის მოთხოვნებით, დასაშვებად მიიჩნევენ სამამულო ბაზარზე სურსათის იმპორტს 15-20%-ის
ფარგლებში. ამ პირობებში არც ეკონომიკური სარგებლის მიღების შანსი იკარგება და არც კონკუ–



155

რენცია სუსტდება სამამულო საქონელმწარმოებელთა შორის. ამასთან, საფრთხე არ ემუქრება არც
ეკონომიკურ და არც სასურსათო დამოუკიდებლობას.

სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა სამეურნეო და
ეკონომიკური მექანიზმის შემუშავებას ენიჭება. თუ ამ მოთხოვნების დონეზე გავაანალიზებთ
საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო სექტორის განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, დავინა–
ხავთ, რომ ეკონომიკის ეს უმნიშვნელოვანესი სექტორი ჯერ კიდევ რეფორმირების პროცესშია და
ამდენად, აქ მოქმედ ერთიან, დასრულებული სახის სამეურნეო, თუ ეკონომიკური ხასიათის მექა–
ნიზმებზე ლაპარაკი არ შეიძლება. პირიქით, შეინიშნება ღრმა დისპროპორციები სექტორის ცალკე–
ული დარგის განვითარებაში. ამასთან ერთად, სახეზეა სუსტი კავშირები და წინააღმდეგობები, რაც
იწვევს მთლიანად ამ სექტორის განვითარების საწარმოო-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესებას,
პროდუქტიულობის შემცირებას და სასურსათო უშიშროების პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავებას.

ამაზე მეტყველებს დარგთაშორისი კავშირების რღვევა, არასწორი ფასების პარიტეტი სასოფლო
და სამრეწველო წარმოშობის პროდუქციაზე, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დაცემის დიდი მას–
შტაბები და სხვ. რაც სულ უფრო ზრდის საზღვარგარეთის ქვეყნებზე საქართველოს სასურსათო
დამოკიდებულების ხარისხს, ადიდებს საგადასახადო ბალანსის დეფიციტს და იწვევს მასთან
დაკავშირებულ ნეგატიურ პროცესებს. სურსათის იმპორტზე ორიენტირება უარყოფითად აისახება
ეროვნული სასურსათო პროდუქციის წარმოებაზე, რაც, საბოლოო ანგარიშით, მკვეთრად აქვეითებს
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების დონეს, ამცირებს სავალუტო რეზერვების მოცულობას და
ქმნის ეროვნული ვალუტის ინფლაციის საშიშროებას.

უდავო ფაქტია, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური სიტუაცია და მისგან გამომდინარე
სოციალური ფონი, ძირითადად, ეკონომიკურ პროცესებში სახელმწიფოს მონაწილეობის პასიური
როლითაა გაპირობებული. მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ არც ერთ ქვეყანას არ შეუ–
ძლია მეტ-ნაკლებად ნორმალური განვითარება ეკონომიკურად ძლიერი სოფლის მეურნეობის გა–
რეშე, მით უფრო საქართველოს, სადაც სამამულო სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალი
მულტიპლიკაციური ეფექტით აისახება მთელი ეკონომიკის განვითარებაზე. აქვე ისიც უნდა
ითქვას, რომ არც ერთ განვითარებულ ქვეყანას არ მიუღწევია წარმატებისთვის აგრარული სექტორის
სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, ამ მიმართულებით, ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება, სადაც
უკვე დიდი ხანია რაც ფუნქციონირებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და ნედლეულის სახე–
ლმწიფო შესყიდვების სისტემა, რეგულირდება სურსათის ექსპორტი და იმპორტი, გამოიყოფა საჭი–
რო სუბსიდიები სტრუქტურული გარდაქმნებისთვის, საწარმოო და არასაწარმოო ინფრასტრუ–
ქტურის შექმნისათვის, აგრარული პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებისა და რეალიზაცი–
ისთვის, დგინდება პროდუქციის წარმოების კვოტები, გარანტირებული ფასები და ა.შ. რაც შეეხება
საქართველოს, აქ პრაქტიკულად არც ერთი ზემოაღნიშნული სტიმული არ მოქმედებს. მიგვაჩნია,
რომ სასოფლო–სამეურნეო სექტორის სახელმწიფო რეგულირებისა და მხარდაჭერის საკითხი ჩვენს
ქვეყანაში განხილული უნდა იქნეს მეწარმეობის განვითარებასა და მიკროდონეზე წარმოების თვი–
თრეგულირებასთან მჭიდრო კავშირში. ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო რეგულირების ფორმისა
და მეთოდის განსაზღვრისას უპირატესობა უნდა მიეცეს იმ კონკრეტულ ეკონომიკურ თუ ორგა–
ნიზაციულ ღონისძიებებს, რომლებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ წარმოების ეფექტიანობისა
და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, საბოლოო ანგარიშით კი, ქვეყანაში სურსათით თვითუ–
ზრუნველყოფას აღიარებული ნორმების ფარგებში. ამას ადასტურებს საერთაშორისო ეკონომიკური
და ფინანსური ინსტიტუტების დასკვნები, მსოფლიო პრაქტიკა და გამოცდილება.

ამ მხრივ საყურადღებოა საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის ოფიციალური
პარამეტრების გაცნობა, რომლებიც მოცემულია ცხრილში.
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, საქართველოში, დღეისათვის, არსებული სურსათის რესურსების
მოცულობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არა მარტო ოპტიმალურს, არამედ კრიტიკულსაც კი.

საქართველომ, სხვა ცივილიზებულ ერთა მსგავსად, უნდა გამოკვეთოს პრიორიტეტები სოფლის
მეურნეობაში. ჩვენი აზრით, პრიორიტეტები ამ სფეროში შეიძლება იყოს ორი მიმართულების:
პირველი, სოფლის, როგორც ტერიტორიული და სოციალური ერთეულის შენარჩუნება (ამ ამოცა–
ნაში შედის კულტურული და ველური ლანდშაფტების დაცვაც) და მეორე–სასურსათო უშიშროების
უზრუნველმყოფელი სოფლის მეურნეობის სტრუქტურის ჩამოყალიბება.

ნებისმიერ ქვეყანაში, სოფლად მოსახლეობის რეალური დასაქმებისა და შედარებით მოკლე დრო–
ში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სათანადო დონის მიღწევამ მხოლოდ სისტემური ცვლი–
ლებებითა და კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. მათ შორის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების სამეწარმეო აქტივობის ამაღლებაა.

ხორბლის მსოფლიო ბაზრის მიმოხილვა
ხორბლის მსოფლო ბაზარზე ძირითად მოთამაშეებს წარმოადგენენ ევროკავშირი, ამერიკის შეე–

რთებული შტატები, კანადა, რუსეთი, ავსტრალია, უკრაინა, არგენტინა, ყაზახეთი. 2016 წელს
ევროკავშირმა მსოფლიო ბაზარზე მოახდინა 33 მლნ ტონა ხორბლის რეალიზაცია (იმპორტმა შეა–
დგინა-6 მლნ 700 ათასი ტონა), ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 21 მლნ 200 ათასი ტონა (იმპორტმა
შეადგინა 3 მლნ 215 ათ. ტონა), კანადამ - 20 მლნ 157 ათასი ტონა (იმპორტმა შეადინა-502 ათ. ტონა),
რუსეთმა-27 მლნ 809 ათასი ტონა (იმპორტმა შეადგინა-503 ათ. ტონა), ავსტრალიამ-22 მლნ 600 ათასი
ტონა (იმპორტმა შეადგინა -144 ათ. ტონა), უკრაინამ-18 მლნ 107 ათასი ტონა (იმპორტმა შეადგინა-41
ათ. ტონა), არგენტინამ-13 მლნ 825 ათასი ტონა (იმპორტმა შეადგინა მხოლოდ -5 ათ. ტონა) და
ყაზახეთმა-7 მლნ  400 ათასი ტონა (იმპორტმა შეადინა-80 ათ. ტონა). მთლანად  2017 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით ხორბლის მთლიანმა მსოფლიო ექსპორტმა შეადგინა 151 მლნ. ტონა.

რაც შეეხება ხორბლის მსოფლიო ექსპორტ-იმპორტის მონაცემებს, ღირებულებით გამოსახულება–
ში 2016 წლისათვის - ხორბლის მთლიანმა ექსპორტმა შეადგინა 36,3 მლრდ აშშ დოლარი, საიდანაც
ევროკავშირმა მსოფლიო ბაზარზე გაიტანა 9 მლრდ 300 მლნ. აშშ დოლარის (მთლიანი მსოფლიო
ექსპორტის 25,6%), ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა- 5,4 მლრდ აშშ დოლარის ( 14,8%), კანადამ-4,5
მლრდ აშშ დოლარის (12,4%), ავსტრალიამ - 3,6 მლრდ აშშ დოლარის (9,9 %), უკრაინამ - 2,6 მლრდ

პარამეტრები, ათ.ტ.პროდუქციის სახე

ოპტიმალური 2016 წელი კრიტიკული

მარცვლეული და პარკოსნები 1075 421,2 750-800

კარტოფილი 372 249 250

ბოსტნეული 496 141,7 200-252

ხილი და კენკრა 480 186.4 300-330

მცენარეული ცხიმები 29 1,3 15-20

შაქარი 140 12 100-110

ხორცი (ცოცხალი წონით) 125 66,1 85-90

ძროხის რძე 820 540 550-570

კვერცხი, მლნ. ცალი 505 590 330-350
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აშშ დოლარის (7,2%), არგენტინამ - 1,9 მლრდ აშშ დოლარის (5,2%), ყაზახეთმა - 685,1 მლნ აშშ
დოლარის (1,9%) ღირებულების ხორბალი.

2016 წელს, ხორბლის მთლიანმა მსოფლიო იმპორტმა ღირებულებით გამოსახულებაში შეადგინა
36,8 მლრდ აშშ დოლარი, საიდანაც ინდონეზიამ მსოფლიო ბაზარზე განახორციელა 5,4 მლრდ აშშ
დოლარის (მთლიანი მსოფლიო იმპორტის 14,6%), იტალიამ - 1,8 მლრდ აშშ დოლარის (4,9%),
ალჟირმა - 1,5 მლრდ აშშ დოლარის (4,1%), ეგვიპტემ - 1,5 მლრდ აშშ დოლარის (4,1%), იაპონიამ - 1,4
მლრდ აშშ დოლარის (3,8 %), ბრაზილიამ - 1,3 მლრდ აშშ დოლარის (3,5 %), ესპანეთმა და მაროკომ-
1,3 მლრდ აშშ დოლარის (3,5%), ფილიპინებმა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ-1 მლრდ აშშ
დოლარის ღირებულების (2.7%) ხორბლის შესყიდვა.

2016 წელს, ხორბლის მთლიანმა მსოფლიო წარმოებამ შეადგინა 724 მლნ ტონა, საიდანაც
ევროკავშირმა აწარმოა 145.2 მლნ ტონა (1 სულ მოსახლეზე 285 კგ), შემდეგ მოდის რუსეთი 72.5 მლნ
ტონა (1 სულ მოსახლეზე  502.2კგ), აშშ - 62,8 მლნ. ტონა (1 სულ მოსახლეზე-194 კგ), კანადა - 29.3
მლნ ტონა (1 სულ მოსახლეზე- 874,4 კგ), უკრაინა - 24.8 მლნ ტონა (1 სულ მოსახლეზე 595 კგ),
ავსტრალია - 23.6, მლნ ტონა (1 სულ მოსახლეზე 1256 კგ), არგენტინა - 13.9 მლნ ტონა (1 სულ
მოსახლეზე-1324 კგ), ყაზახეთი - 13 მლნ ტონა (1 სულ მოსახლეზე-842 კგ).

ამავე წელს, საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა ხორბლის მწარმოებელ ძირითად ქვეყნებში
შეადგენდა - ევროკავშირის ქვეყნებში 5,6 ტ/ჰა-ზე (ნათესი ფართობი 27,6 მლნ ჰა), აშშ-ში - 3,5 ტ/ჰა
(ნათესი ფართობი 17,7 მლნ ჰა), კანადაში-3,3 ტ/ჰა (ნათესი ფართობი 8,9 მლნ ჰა), რუსეთში - 2,7ტ/ჰა
(ნათესი ფართობი 27 მლნ ჰა.), ავსტრალიაში - 2ტ/ჰა ( ნათესი ფართობი 11,7 მლნ.ჰა), უკრაინაში - 3,8
ტ/ჰა (ნათესი ფართობი 6,5 მლნ ჰა), არგენტინაში-2,5 ტ/ჰა (ნათესი ფართობი 5,6 მლნ ჰა) და
ყაზახეთში - 1,1 ტ/ჰა ( ნათესი ფართობი 12,4 მლნ. ჰა) .

მეზობელ ქვეყნებში ხორბლის წარმოების და ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები შემდეგნაირია-
აზერბაიჯანში, 2016 წლის მონაცემებით ხორბლის ნათესი ფართობი შეადგენს 590.6 ათ. ჰა-ს, ხო–

ლო მოსავალი-1 851,5 ტონას (საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა შეადგენს-3,13 ტ/ჰა). 1 სულ
მოსახლეზე წარმოება შეადგენს 191 კგ-ს. რაც შეეხება ანალოგიურ მონაცემებს სომხეთში-2016
წლისათვის ხორბლის ნათესი ფართობი შეადგენდა 198,1 ათ ჰა-ს, ხოლო მოსავალი-604.2 ათ. ტონას
(საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს - 3 ტონას). 1 სულ მოსახლეზე ხორბლის წარმოება შეადგენდა-
201.4 კგ-ს, რაც შეეხება თურქეთს, 2016 წელს ხორბლის ნათესმა ფართობმა შეადგინა 7 მლნ 860 ათ.
ჰა-ს, ხოლო წარმოებამ  19,5 მლნ ტონა (საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა შეადგენს 2,5 ტონას),
ერთ სულ მოსახლეზე ქვეყანამ აწარმოა 245 კგ, რაც სრულად აკმაყოფილებს ადგილობრივი
მოსახლეობის მოთხოვნილებას და ნაწილი ექსპორტზეც გადის. რაც შეეხება აზერბაიჯანს იგი
სრულად აკმაყოფილობეს მოსახლეობის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებას ადგილობრივი წარმო–
ების ხორბლით (რაც საშულოდ შეადგენს 130კგ-ს წელიწადში), ხოლო სომხეთი ნაწილობრივ და იგი
გარკვეულწილად რჩება ხორბლის იმპორტზე ორიენტირებულ ქვეყნად.

რაც შეეხება 2016 წლის ხორბლის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემებს ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში,
სომხეთს ხორბალი საერთოდ არ გააქვს ექსპორტზე, ხოლო იმპორტმა ქვეყანაში შეადგინა - 281
ათასი ტონა. აზერბაიჯანს გასულ წელს ხორბალი ექსპორტზე არ გაუტანია, ხოლო იმპორტმა კი
შეადგინა - 1 მლნ 327 ათასი ტონა. თურქეთმა,  2016 წელს ექსპორტზე გაიტანა 6,2 მლნ ტონა
ხორბალი, ხოლო იმპოტმა კი შეადგინა 4, 5 მლნ. ტონა

მოსახლეობის მიხედვის მსოფლიოში ორმა გიგანტურამა ქვეყანამ ჩინეთმა და ინდოეთმა 2016
წელს აწარმოეს შესაბამისად 128,8 მლნ და 87 მლნ ტონა ხორბალი. ჩინეთში ხორბლის ნათესმა
ფართობმა შეადგინა 24,2 მლნ ჰა, საჰექტრო მოსავლიანობამ კი 5,3 ტ/ჰა. 1 სულ მოსახლეზე ხორბლის
წარმოებამ შეადგინა  93 კგ. 2016 წელს ჩინეთმა ექსპორტზე გაიტანა მხოლოდ 748 ათასი ტონა
ხორბალი, ხოლო იმპორტმა შეადგინა 4,4 მლნ ტონა. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალი–
სწინებით რომ ჩინეთში ხორბალი არ წარმოადგენს ძირითად საკვებ მარცვლეულ კულტურას
(ბრინჯის მოხმარება გაცილებით მეტია ხორბალზე), ჩინეთი ძირითადად იკმაყოფილებს საკუთარ
მოთხოვნილებას ხორბალზე და შესაბამისად, იმპორტირებული ხორბლის მოხმარება გაცილებით
დაბალია ადგილობრივთან შედარებით.
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ინდოეთში, 2016 წლის მონაცემებით ხორბლის ნათესმა ფართობმა შეადგინა 30,2 მლნ ჰა, სა–
ჰექტრო მოსავლიანობამ 2,9 ტ/ჰა, 1 სულ მოსახლეზე წარმოებამ-კი 65,7 კგ. ინდოეთი ძირითადად
აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნილებას ხორბალზე, სადაც, ისევე როგორ ჩინეთში ხორბალი
არ წარმადგენს ძირითად საკვებ კულტურას. 2016 წელს ქვეყანაში იმპორტირებულია 5,9 მლნ ტონა
ხორბალი, ხოლო ექსპოტზე გატანილია 516 ათასი ტონა. რაც ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობიდან
გამომდინარე საკმაოდ კარგ შედაგად შეიძლება ჩაითვალოს.

გამოყენებული ლიტერატურა
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5. www.statista.com
6. www.ru.actualitix.com
7. www.fao.org
8. www.stat.gov.az
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Abstract

Based on local and international sources in the article, domestic production of wheat in Georgia, export-
import data, as well as one of the main food products for human consumption, self-conservation data. The current
state of wheat as a local and regional world market.
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1. meTesleobis saxelmwifoebrivi regulireba

g.aleqsiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

g.jafariZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

o.qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo kulturaTa meTesleobas didi da kargi tradiciebi gaaCnia.

gamoCenil qarTvel mecnier-agronomTa mier gasuli saukunis 30-iani wlebidan moyolebuli farTo-

masStaburi samuSaoebi Sesrulda meTesleobis, rogorc calke agroteqnologiuri rgolis Camoya-
libebis, funqcionirebisa da ganviTarebis xaziT. daisaxa misi gaZRolis mecnieruli sistema, zona-

luri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, rasac eyrdnoboda memarcvleobis dargis usafrTxo da

mdgradi ganviTareba.
   am saqmianobas udavod Seuwyo xeli jiSTagamocdis farTo qselis Seqmnam da dabejiTebiT Sei-

Zleba iTqvas rom jiSTagamocdis xaziT dagrovilma didma gamocdilebam da zonaluri rekomendaci-

ebis praqtikulma realizaciam srulyo meTesleobis sistema da Sesabamisad pureulis  da simindis
movla-moyvanis mTeli teqnologiuri procesi. meTesleoba calke mecnierebad Camoyalibda, romelic

mWidro kavSirSia seleqciasa da genetikasTan. am dargis gamoCenilma mecnierebma l.dekapreleviCma,

m.sixaruliZem, p.nasyidaSvilma da sxvebma Tavisi gamokvlevebiT TvalsaCino wvlili Seitanes meTe-
sleobis ganviTarebaSi da daadgines, rom sasoflo-sameurneo kulturaTa da kerZod marcvleul ku-

lturaTa movla-moyvanis saerTo sistemaSi gadamwyveti mniSvneloba aqvs maRalxarisxovan Teslsa da

kargad organizebul da sworad Catarebul Tesvas.
  meTesleoba ara marto agronomiuli, aramed ekonomikur-organizaciul RonisZiebaTa erTobli-

obaa, romlis safuZvlianobac gansazRvravs agroteqnikuri RonisZiebebis gamarTlebulobasa da

efeqtianobas, kulturaTa gaadgilebis dasabuTebulobas, sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofas.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

aGkademia fermerul meurneobaTa dasaxmareblad
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   am, kargad agebul saqmianobas, momdevno periodSi, gansakuTrebiT gasuli saukunis 90-iani wle-

bidan 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 umravlesobam TavTavianTa

da simindis (agreTve sxva kulturaTa) movla-moyvana meTesleobaze dayrdnobis gareSeEaago. aseTma
midgomam ukan daxia memarcvleobis dargi da SeiZleba iTqvas `daanagviana~ mosavlis miRebis mTeli

procesi, risi ZiriTadi mizezi gaxda is, rom aRar iwarmoeboda I da II reproduqciis, elituri da

superelituri saTesle masala, ris gamoc gaZlierda sarevela 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, ugulebelyo-

filia adgilobrivi jiSis Teslis warmoeba, TiTqmis aRar arsebobs meTesleobis sistema da Sesa-
bamisad arc zemoT aRniSnul kulturaTa maRalproduqtiuli Teslis warmoeba. gauqmebulia Teslis

inspeqciis, jiSuri siwmindisa da xarisxis kontroli. rogorc mecnierebi amtkiceben, amJamad, saTe-

sad gamoyenebuli Teslis 70% adgilobrivad moweuli rigiTi mosavlidan SeirCeva.
    amas daemata is, rom saxelmwifos xelSewyobiT fermerulma meurneobebma xeli mihyves erTi Se-

xedviT misaRebi, magram agronomiul-strategiuli TvalsazrisiT miuRebeli ucxouri hibridebis

gamoyenebas, aman, calke, uaryofiTi gavlena iqonia jiSTa siwmindeze da maT daraionebze. amas rom
Tavi davaneboT, ukanasknel wlebSi, klimatis cvlilebis gamo isedac aqvs adgili mosavlis e.w. `Ca-

vardnebs~, 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 Tesleulis

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 Tvi-

Ton awarmoon elituri da superelituri Tesli da Tesvac aseTi TesliT awarmoon.

    es, TvalnaTliv adasturebs imas, rom amJamad saqarTveloSi meTesleoba uyuradRebodaa dato-
vebuli da igi saxelmwifos Tvalsawieris miRmaa darCenili.

    aSkaraa, rom meTesleobis ganviTarebas saxelmwifoebrivi midgoma sWirdeba. meTesleoba unda mo-

eqces erTiani, saxelmwifoebrivi sistemis CarCoebSi, rac iTxovs imas, rom saWiroa Seiqmnas maTe-
sleobis sagangebo saxelmwifoebrivi samsaxuri, romelic gaakontrolebs I da II reproduqciis,

elituri da superelituri saTesle masalis miznobriv warmoebas, zonaluri Taviseburebebis ga-

TvaliswinebiT. saxelmwifom unda gansazRvros meTesleobis savaldebulo kontrolis sistemaze
etapobrivi gadasvlis periodi, Seabamisi savaldebulo normebi da samarTlebrivi moTxovna-va-

ldebulebebi.
  saxelmwifoebrivi donis aseTi moTxovnebis Sesabamisad da gaTvaliswinebiT meTesleoba unda ga-

nviTardes zonebis mixedviT SerCeul fermerul meurneobebSi. am SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia,

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 Semotanas.

    amis naTelsayofad unda iTqvas, rom saqarTveloSi am mimarTulebiT ukve arsebobs dadebiTi ga-
mocdileba. meTesleobis mecnierul safuZvelze ganviTarebis saqmeSi did da sasargeblo saqmianobas

eweva `lomTagoris~, komercializaciis principeze agebuli agrokompania, sadac Serwymulia saerTa-

Soriso da adgilobrivi gamocdileba. aq gamoyvanilia xorblisa da simindis axali jiSebi, romle-
bic 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.

   jiSTa gamocdis, mravali aTeuli wlis manZilze kargad awyobili sistemis moSlam gamoiwvia is,

rom qveyanaSi TviTneburad SemoaqvT winaswar Seuswavleli jiSebi da hibridebi, romlebsac Tan mo-
hyveba iseTi mavnebel-daavadebebi romelTanac brZola Wirs. aman, sagangaSo mdgomareoba Seqmna da Tu

ase gagrZelda, ramodenime weliwadSi aRar gveqneba simindis adgilobrivi jiSebi, rasac ucxouri

hibridebiT Canacvleba emuqreba.
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    amJamad, msoflioSi, soflis meurneobis genetikisa da seleqciis miRwevebi imdenad didi da

STambeWdavia, rom zogjer TviT mecnierTa gancvifrebasac ki iwvevs. swored amis Sedegi iyo, hete-
rozisis 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, hibridizaciis

procesi mTlad stabilur sistemas ver qmnis da drodadro mecnierebs saWiro koreqtivebis Setana
uwevT teqnologiur kompleqsSi, Tanac, hibriduli unari yovelTvis da yovel pirobebSi Tanabari

ZaliT verc vlindeba. igi SeiZleba kargad moergos ama Tu im mikroklimatur pirobebs da saerTod

ver moergos da arc ivargos sxva geografiul sartyelSi.
    amitomac, yvela saxelmwifoSi, soflis meurneobis ZiriTadi sayrdeni Zala adgilobrivi, abo-

rigenuli, aseul saukuneebSi gamovlil-gamobrZmedili, niadagur-klimatur pirobebs ara marto Se-

guebuli, aramed masTan `Sesislxorcebuli” jiSebia. aseuli saukuneebis manZilze Seqmnili geneti-
kuri Zalis erTi xelis dakvriT mospoba Teoriuladac ki warmoudgenelia, mis Seqmnasa da sru-

lyofas 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 mosaxleobis 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 sru-

lyofasa da mecnierul safuZvlebze ganviTarebas. am mxriv misasalmebelia zogierTi qarTveli fer-

meris mcdeloba raTa awarmoos da gaamravlos Zveli qarTuli aborigenuli jiSebi, rasac yovel-
mxrivi xelSewyoba sWirdeba.
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3. marcvleuli meurneobis ganviTarebis

   saxelmwifoebrivi regulireba

g.aleqsiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

g.jafariZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

o.qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

amJamad, saqarTvelos, ekonomikuri da agraruli strategiidan gamomdinare da saerTaSoriso Ta-
namegobrobaSi Tavisi adgilis damkvidrebis, agreTve ekonomikuri damoukideblobis poziciuri moT-

xovnebis Sesabamisad, gadaudeblad sWirdeba soflis meurneobis TiToeuli dargis mecnierul safu-

Zvlebze dayrdobili saxelmwifoebrivi regulireba. am sferosaTvis Tavis mobma didi xniT dagvianda.
axla ki misi gadadeba da am saqmianobis mTeli sistemis Seqmna gadaudebeli gaxda mraval mizezTa

gamo. aqedan ZiriTadia soflis meurneobis swrafi aRmavlobisa da sasursaTo usafrTxoebis

uzrunvelyofa, Sesabamisad miwis problemis mogvareba, mosaxleobis socialur-ekonomikuri pi-
robebis SesamCnevi gaumjobeseba, siRaribis daZleva, migraciuli procesebis regulireba, mTaneTis

problemis mogvareba.

    pirveldawyebiT etapze safuZveli unda daedos da prioritetad gamocxaddes marcvleuli meu-
rneobis saxelmwifoebrivi regulireba. amisaTvis amosavali mecnieruli paradigma unda gaxdes ivane

javaxiSvilis daskvna-debuleba: “Tu saqarTveloSi swori saxelmwifoebrivi xedva iqneba, xorblis

marcvali saxelmwifoebrivi damoukideblobis garanti gaxdeba“.
   marcvleuli meurneobis saxelmwifoebrivi regulirebis miznad isaxeba am dargis safuZvliani ga-

rdaqmna sabazro motivaciebisa da saeqsporto-saimporto poziciebis daregulirebis Sesabamisad,

romlis saerTo sistemaSi gaTvaliswinebuli unda iyos qveyanaSi ekonomikuri da sasursaTo usa-
frTxoebis moTxovnebi, ekologiurad sufTa produqciis warmoebis masStabebis optimizacia, zona-

lobis mixedviT da dargis prioritetulad mdgradi da stabiluri ganviTareba.

     amis misaRwevad samarTav meqanizmad gamoyenebuli unda iqnas produqciis warmoebis ekono-
mikuri stimulireba, diferencirebuli, ekonomikuri ukugebis uzrunvelmyofi Sesyidvisa da sare-

alizacio fasebis SemoRebiT, sagadasaxado berketebis zonaluri regulireba, barisa da mTis zo-

nebis Sesabamisad, ekologiurad sufTa produqciaze gansxvavebulad maRali Sesyidvis fasebis da-
weseba, am SemTxvevaSi mxedvelobaSia misaRebi agreTve komercializaciis principebi, rasac mastimu-

lirebeli gavlena  eqneba.

marcvleuli meurneobis saxelmwifoebrivi regulireba unda eyrdnobodes:
1. am dargis ganviTarebis marketinguli strategiis ZiriTad poziciebs, romelTagan mTavaria:

 gamarTlebuli da momavalze orientirebuli, axali jiSebisa da hibridebis ekonomikuri str-

ategiis realizacia;

 adgilobrivi bunebriv-ekonomikuri garemosa da resursuli potencialis racionaluri da maRa-
li ukugebiT gamoyeneba;

 marcvleulis warmoebis kvebis mrewvelobasTan integrireba da amis safuZvelze integrireruli

warmoebis ganviTareba.

 miznobriv (m.S. ekologiurad sufTa produqciis mwarmoebel) sawarmoTa Sesabamisi simZlavreebi-
Ta da moculobebiT maqsimaluri uzrunvelyofa, maTi fondtevadobis, fondSeiaraRebisa da fo-

ndukugebis donis sistematiuri amaRleba da stabilizacia;

 warmoebis moculobebis Sesabamisi produqciis Sesanaxi da samacivro simZlavreebis Seqmna, misi

materialur-teqnologiuri ganmtkiceba da racionaluri gamoyeneba, danakargebTan brZolis mi-
zniT, ramac saSualeba unda mogces SevinarCunoT produqciis xarisxi, vargisianoba da vare-

guliroT misi realizacia wlis periodebisa (sezonebis) da momxmarebelTa moTxovnilebebis mi-

xedviT;

 progresuli, maRali da unarCeno teqnologiebis danergva da srulyofa;

 warmoebis intensiur da industriul relsebze gadayvana da intensifikaciis saerTo donis ama-

Rleba;
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 warmoebis arealisa da masStabebis TandaTanobiTi gafarToeba;

 sakuTari Sida da sagareo sabazro segmentebis Seqmna, aTviseba da TandaTanobiTi gajereba;

 mecnierul safuZvelze damyarebuli faswarmoqmnis sakuTari sistemis SemoReba da amoqmedeba,

ramac unda uzrunvelyos bazarze Seuferxebeli gaRweva, misi gajereba da SenarCuneba;

 specializebuli samarketingo samsaxuris Seqmna da misi srulyofa;

 saqmianobis samarTlebrivi uzrunvelyofis maRali donis miRweva da sistematiuri amaRleba;

 sadazRvevo sistemaSi CarTva da misi SesaZleblobebis gamoyeneba, riskis Serbilebis mizniT;

 rekreaciuli kompleqsis ganviTarebisaTvis xelis Sewyoba da masze warmoebis nawilis met-

naklebi orientacia;
2. am dargis ganviTarebis Zlier mxareebs, romelTagan mTavaria:

 sasoflo-sameurneo savargulebisa da saxnavis struqturis gaumjobeseba da misi efeqturi gamo-

yenebis realuri perspeqtiva;

 sawarmoo-resursulo potencialis ganmtkicebis SesaZleblobebi;

 mdidari bunebrivi pirobebi da weliwadSi ori da meti mosavlis miRebis bioklimaturi poten-

ciali;

 saqarTveloSi arsebuli marcvleulis aborigenuli, agreTve axli jiSebisa da hibridebis mo-

vla-moyvanis didi perspeqtivebi, rac gamokveTili unikalurobiT xasiaTdeba;Y

 mdidari genetikuri da seleqciuri potencialis gamoyenebis SesaZleblobebi;

 progresuli, m.S maRali da unarCeno teqnologiebis gamoyenebis SesaZleblobebi da realuri wi-

namZRvrebi;

 marcvleuli meurneobis gaZRolisa da menejmentis srulyofis SesaZleblobebi;

 marcleulis programirebuli mosavlis miRebis SesaZleblobebi, inovaciur-industriuli teqno-

logiebis gamoyenebiT;

 ekologiurad sufTa produqciis miRebis da am produqciiT rogorc sakuTari ise sagareo saba-

zro segmentebis gajerebis didi SesaZleblobebi;

 warmoebis kooperaciisa da integraciis gafarToebis SesaZleblobebi;

 gamocdili da kvalificiuri sammarTvelo da sainJinro-teqnologiuri kadris arseboba;

 didi sawarmoo gamocdileba da saqmiani kavSirebis arseboba;

 warmoebaSi dasasaqmebeli SedarebiT iafi samuSao Zalis Warbad arseboba;

 faswarmoqmnis sistemis mizanmimarTuli regulirebis farTo SesaZleblobebi;

 adgilobrivi mosaxleobis, turistTa da rekreaciuli kompleqsis didi moTxovnileba samamulo
warmoebis, ekologiurad sufTa produqciaze;

 bazris arseboba;

 mdidari samecniero potencialis gamoyenebis SesaZleblobebi;

3. meTesleobis saxelmwifoebrivi regulirebis sistemas, kerZod am mxriv misaReb poziciebs:
meTesleoba unda moeqces erTiani, saxelmwifoebrivi sistemis CarCoebSi, rac iTxovs imas, rom

saWiroa Seiqmnas maTesleobis sagangebo saxelmwifoebrivi samsaxuri, romelic gaakontrolebs I da

II reproduqciis, 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 gan-

viTardes zonebis mixedviT SerCeul fermerul meurneobebSi. am SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia,

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 Semotanas.

adgilobrivi jiSebis potenciuri unari maRal da intensiur teqnologiebze dayrdnobiT unda
gavaZlieroT da maqsimaluri ukugebiT gamoviyenoT.
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4. marcvleuli kulturebis jiSTagamocdis monacemebsa da moTxovnebs, kerZod:

jiSTagamocdis samsaxuri adgens axali jiSis (hibridis) sameurneo sargeblianobas ara marto
erTi kulturis an kulturaTa jgufis jiSebze, aramed nebismieri sasoflo-sameurneo kulturis

jiSebsa da hibridebze, kerZod: TavTavian (xorbali, qeri, Wvavi, Svria, tritikale), saburRule

(simindi, brinji, wiwibura da sxva), samarcvle-parkosan (lobio, soio, barda da sxva), sakveb,
teqnikur (mzesumzira, Warxali, Tambaqo da sxva), bostneulis, kartofilis, mravalwlian (vazi,

xexili) da sxva kulturebze. agreTve TuTis abreSumxveviasa da sadede  futkris axal formebze.

jiSTagamocdis samsaxuri am kulturebs swavlobs qveynis sxvadasxva agroekologiur zonaSi.
jiSTagamocdis monacemebis safuZvelze xdeba jiSTa ganaxleba, jiSTa cvla da jiSiani Teslis

samrewvelo meTesleoba.

jiSTagamocdis samsaxuri Tavis qselSi rTavs ara marto sakuTari qveynis, aramed ucxour se-
leqciur jiSebs da hibridebs, raTa qveyanas hqondes nebismieri kulturis maRalmosavliani  ji-

Sebis mdidari asortimenti.

axali jiSebis sameurneo sargeblianobaze Seswavla jiSis marto mosavlianobas ki ar guli-
sxmobs, axali jiSebi iswavleba kompleqsurad: mosavlianobasTan erTad gansakuTrebuli yuradReba

eqceva produqciis xarisxs, savegetacio periods, meqanizebuli aRebisadmi vargisianobas, mavnebel-

daavadebaTa mimarT gamZleobas, niadagisa da atmosferul pirobebs, gvalvagamZleobas, garemos
eqstremaluri pirobebisadmi tolerantobas, xangrZlivi wvimis pirobebSi TavTavSi marcvlis

gaRivebas, marcvlis  Cacvenas da sxva parametrebs.

jiSTagamocdis mowesrigebul muSaobazea damokidebuli samrewvelo meTesleobis efeqturoba,
mecxoveleobis sakvebi baziT uzrunvelyofa, kvebis mrewvelobis Sesabamisi nedleuliT Seuferxe-

beli uzrunvelyofa.

5. marcvleuli kuturebis Teslis xarisxis Semowmebasa da sertificirebas, romelTagan mTavaria:
serTificirebis anu kontrolis nebayoflobiTi sistemis danergvis gziT saxelmwifos mxri-

dan stimulirebis meqanizmebis, xelSemwyobi proeqtisa Tu programis ganxorcielebisas seTifici-

rebis gamoyeneba, rogorc kontrolis savaldebulo sistema.
meTesleobis sqemebisa da standartebis Sesabamisad normatiuli dokumentebis bazis Seqmna rome-

lic safuZvlad daedeba Teslis jiSobrivi siwmindisa da xarisxobrivi maCveneblebis kontrols;

mwarmoeblebis informaciuli mxardaWeris meqanizmi jiSebis kompetentur SerCevaSi;
 gasavrceleblad daSvebuli jiSebis katalogis, mokvlevadobisa da sainformacio mxardaWeris mi-

znisaTvis monacemTa reestris mxardamWeri programuli versia.

   marcvleuli meurneobis racionaluri ganviTarebis mizniT saxelmwifos mxridan mZlavri stimu-
lirebis da motivaciis meqanizmebis dadgena, xarisxiani Teslisa da sargavi masalebis mwarmoe-

blebisTvis.
    serTificirebis sistema, ramac unda uzrunvelyos: maRalxarisxiani saTesle masalis warmoeba,

inteleqtualuri uflebebis dacva, arakeTilsindisieri mwarmoeblisgan momxmareblis dacva, mwa-

rmoeblebis informaciuli mxardaWera jiSebis kompetentur SerCevaSi;
serTificirebis aRiarebuli sistema unda iqces investiciebis mozidvis meqanizmad;

6. progrmirebuli mosavlis miRebis SesaZleblobebs, romelic momavlis midgomas warmoadgens.

7. ekologiurad sufTa produqciis warmoebis masStabebis zrdas.
8. marcvleuli meurneobis ganviTarebis swor da dasabuTebul strategias, rac upiratesad guli-

sxmobs:

importis nawilobriv Canacvlebas; mosavlianobis zrdas; xarisxiani produqciis warmoebas;
naTesi farTobebis zrdas;  fermerTa codnis donis da cnobierebis  amaRlebas;

mniSvnelovania, rom saqarTvelo, romelic msoflios sxva qveynebs Soris gamoirCeva maRali

saxeobrivi endemizmiT da polimorfizmiT, Camoyalibda rbili xorblis, magari xorblis da dikas
mravalferovani jiS-populaciebi. praqtikuli seleqciis TvalsazrisiT, isini xasiaTdebian Zvirfasi

da unikaluri niSan-TvisebebiT. pirvel rigSi aRsaniSnavia saqarTvelos mravalferovan niadagur-

klimatur pirobebTan adaptaciis maRali unari.
adgilobrivi jiSebis SenarCunebasa da gamravlebas. am mxriv metad mniSvnelovania rbili xor-

blis aborigenuli jiSebi: qarTuli TeTri dolis puri, qarTlis wiTeli doli, axalcixis wiTeli

dolis puri, kaxuri dolis puri, dika da sxv.
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gasaTvaliswinebulia warmoebis intensifikaciis ZiriTadi faqtorebi, romelic xangrZlivi da-

kvirvebisa da kvlevis Sedegebs unda eyrdnobodes. TiToeuli raionisaTvis unda SeirCes maRali xa-
risxis xorblis jiSi, romelmac gadamwyveti roli unda iTamaSos misi produqtiulobis mosavlis

zrdaSi.

10. marcvleuli meurneobis movla-moyvanis zonalurad diferencirebul teqnologiur programul
rekomendaciebs, romelSic gansakuTrebul adgils daikavebs maRali da unarCeno teqnologiebi, agre-

Tve produqciis teqnologiurii xarisxis marTva.

marcvleuli meurneobis saxelmwifoebrivi regulireba gulisxmobs TavTaviani marcvle-ulis,
simindisa da marcvleul-parkosani kulturebis, agreTve Sualeduri da sanawveralo kulturebis

farTobebis dasabuTebul zrdas.

   marcvleuli meurneobis mdgradi da usafrxo ganviTareba moiTxovs adgilobrivi, aborigenuli
jiSebis upiratesobis aRiarebasa da maTi farTobebis zrdas da amis Sesabamisad saseleqcio muSa-

obis gafarToeba-gaZlerebas.

     marcvleuli meurneobis saxelmwifoebrivi regulirebis mizniT garemos dacvisa da soflis me-
urneobis saministroSi unda Seiqmnas am miznis Sesabamisi sagangebo samsaxuri, romelsac mkacrad

reglamentirebulad ganesazRvreba funqciebi da valdebuleba-movaleobebi.

   gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces marcvleuli kulturebis movla-moyvanis teqnologiebis
srulyofisaTvis samecniero-kvlevis gafarToebas da am mxriv mecnierebis xelSewyobas, romlis

saerTo xelmZRvaneloba da kontroli unda daevalos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias.

   marcvleuli meurneobis saxelmwifoebrivi regulirebas mecnierul safuZvlad unda daedos
soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mier, gamoCenil mecnierTa erToblivi monawleobiT, saga-

ngebod, dRevandeli moTxovnebis Sesabamisad damuSavebuli komplequri miznobrivi programa

`marcvali~_(saxelmwifoebrivi programuli rekomendaciebi da prioritetul-strategiuli mimarTu-
lebebi marcvleuli meurneobis mdgradi da usafrTxo ganviTarebisaTvis).
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3. xorblis movla-moyvanis teqnologiuri rekomendaciebi

g.aleqsiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

g,jafariZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

o.qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

o.liparteliani-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti,

e.SafaqiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

akademiuri doqtorebi: a.giorgaZe, g.CxutiaSvili, n.kakabaZe, f.begoiZe, z.saraliZe

marcvleul da saburRule kulturebis jgufSi gamorCeuli adgili ekuTvnis sasursaTo kul-

turas_xorbals. igi sasursaTo kulturaTa oqros fondSia Sesuli da umniSvnelovanes rols

asrulebs adamianis arsebobasa da saqmianobaSi. sxva pureulTan SedarebiT mas axasiaTebs naxSi-
rwylebisa da cilebis yvelaze optimaluri Sefardeba, maRalxarisxovani webogvaraTi. amiT aris

gapirobebuli misi gansakuTrebuli polimorfizmic-formaTa iSviaTi simrale, geografiul adgil-

mdebareobaze damokidebulebiT.
saqarTvelos pureulis naTesebSi xorbali, simindis Semdeg meore adgilzea, xolo TavTa-

vianebs Soris pirvelze. xorblis naTesi farToebi saqarTveloSi ZiriTadad warmodgenilia

sagarejos, siRnaRis, dedofliswyaros, goris, xaSuris da qarelis raionebSi.
msoflioSi cnobili xorblis 27 saxeobidan saqarTveloSi 14 saxeoba gvxvdeba, aqedan, 5

endemuria. aseTebia maxa, zanduri, Celta zanduri, qarTuli asli da dika. amiT dadasturebulia,

rom saqarTvelo xorblis kulturis warmoSobis pirveladi keraa.
saqarTveloSi daraionebuli (rekomendirebuli) saS. xorblis jiSebia: bezostaia 1, varZia, do-

lis puri 35-4 (TeTri doli 35-4), wiTeli dolis puri, Savfxa adgilobrivi, spartanka, Savfxa,

koperi, jageri da sxv.
sagazafxulo jiSebi: dika 9/III,  dika javaxeTuri.

xorblis movla-moyvanis teqnologia.
xorblis dasaTesad niadagis momzadebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs winamorbed

kulturas.
aRmosavleT saqarTvelos sarwyav miwebze xorblis SemodgomiT dasaTesad sasurveli winamo-

rbedebia mokle vegetaciis samarcvele simindi, sasilose simindi, bostneuli da baRCeuli kul-
turebi, mravalwliani balaxebis kordi, sanawveralo kulturebi, samarcvle-parkosani kulture-

bi_soio, lobio, muxudo.

urwyav pirobebSi sasurveli winamorbedebia samarcvle parkosani kulturebi, sasilose simi-
ndi, simindi mwvane sakvebad, farTe mwkrivad (70X210 sm) naTesi samarcvle simindi, erTwliani

parkosnebisa da marcvlovnebis (Svrianarevi barda an cercvela) narevi mwvane sakvebad, mrava-

lwliani parkosnebis  kordi. aseve dasaSvebia xorblis erTi da imave jiSis or weliwads zedized
Tesva. rekomendebulia Savi aneuli da moTesili aneuli.

saSemodgomo pureulis winamorbedi unda iyos iseTi kulturebi, romlebic mavneblebisagan

srulad ar ziandeba_mzesumzira, Warxali, sakvebi balaxebi an Savi aneuli da uzrunvelyofen
mindvris fito-sanitaruli mdgomareobis gaumjobesebas, kulturis maqsimalur mosavlianobas.

niadagis damuSaveba
Tesvamde niadagi unda damuSavdes aranakleb 15-20 dRiT adre. saSemodgomo xorblisaTvis nasi-

midnari umjobesia jer mZimediskoebiani iaraRiT damuSavdes da Semdeg 22-25 sm-ze moxdes winmxvne-
liani guTniT Caxvna. aseve tardeba sasilose nasimindaris damuSaveba. xnulis dasarevlianebis

SemTxvevaSi saWiroa kultivacia-dafarcxvis Catareba.

sarevelebisagan da fesuriani sarevelebisgan sufTa an umniSvnelo raodenobis Semcveli mindo-
ri unda damuSavdes 14-16 sm. siRrmeze saoSi guTniT, zedmibmuli farcxiT.

analogiurad unda damuSavdes namzesumzirali mindvrebi gare kaxeTSi, siRnaRisa da sagarejos

raionebis ukana mxareSi.
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namzesumzirali da nasimindari mindvrebi Tesvis win unda damuSavdes mxolod diskoebiani far-

cxiT, zedmibmuli zigzagiT.
rekomendebulia xorblis zedized or weliwads Tesva. aseTi mindvridan aRebuli mosavlis ma-

rcvlis saTesled gamoyeneba dauSvebelia.

saSemodgomod daTesili xorblis aRebis Semdeg nawverali naxevrad aneulis wesiT unda damu-
Savdes. nawverali ixvneba winaswari aCeCvis gareSe, TavTaviani kulturis aRebisTanave, 22-25 sm

siRrmeze.

sarevelebis gamoCenisTanave tardeba dafarcxviTi kultivacia.
aRmosavleT saqarTvelos sarwyav miwebze mravalwliani balaxebis kordis moxsna rekomedebu-

lia 20 agvistodan 10 seqtembramde, winmxvneliani guTniT 25-27 sm siRrmeze.

urwyav adgilebSi kordi unda moixnas balaxnaris pirveli gamoCenisTanave. kordis Tesviswina
damuSaveba, nasimindaris msgavsad, unda Catardes mxolod mZime diskoebiani farcxiT.

sagazafxulo xorblis dasaTesad mzrali unda daifarcxos  xnulis gardigardmo.

qarismieri eroziis zonebSi (dedofliswyaro, siRnaRis ukana mxare, gardabnis, marneulis,
bolnisis, TeTriwyaros, mcxeTis, sagarejos raionebi) sarwyav miwebze mravalwliani balaxebis ko-

rdi unda damuSavdes beltis gadaubruneblad, brtyelmWreli kultivatoriT 8-10 sm siRrmeze,

zedapirze nawveralis SenarCunebiT, agvistos mesame dekadidan seqtembris meore dekadamde. 6-8 dRis
Semdeg damuSaveba tardeba brtyelmWreli Rrmad gamafxvierebeliT, 25-27 sm siRrmeze. Tesvis win

niadagi muSavdeba farcxiT.

urwyav miwebze kordi pirveli gaTibvisTanave unda damuSavdes brtyelmWreli kultivatoriT
8-10 sm siRrmeze, 6-8 dRis Semdeg gafxviereba xdeba 25-27 sm siRrmeze RrmadmWreli Rrmadgam-

afxvierebliT. Tesvis win tardeba farcxva.

nasimindar da namzesumziral mindorSi jer unda Catardes simindisa da mzesumziris Reroebis
daqucmaceba diskoebiani farcxiT, xolo Semdeg damuSavdes brtyeli mWreli Rrmadgamafxviereble-

biT 22-25 sm siRrmeze. Tesvis win tardeba farcxva.

TavTavianebis nawverali unda damuSavdes brtyelmWreli Rrmad gamafxvierebeliT 22-25 sm
siRrmeze, xolo Tesvamde_brtyelmWreli kutlivatoriT 8-10 sm-ze. Tesvis win tardeba farcxva.

wylismieri eroziis zonebSi xvna, xnulis damuSaveba, Tesva da naTesis movlis samuSaoebi

tardeba ferdobis gardigardmo mimarTulebiT.

3-4 daxrilobis ferdobebze niadagis dacvisaTvis rekomendebulia ganivi konturuli damu-

Saveba.

5 daxrilobis ferdobze ufro eefqturia Rrmad xvnasTan erTad bazoebis gakeTeba guTnis

bolo tanze dayenebuli dagrZelebuli TaTiT, romelic xnulis zedapirze yovel 150 sm-is Semdeg
warmoqmnis SemaRlebul bazos.

Teslis momzadeba
fesvis sidamplisa da sokovani daavadebebis_gudafSuta, Janga, nacari, sawinaaRmdegod mniSvne-

lovania Teslis Tesviswina damuSaveba Semdegi xsnariT:

tritikonazoli 0.15-0.2 litri erT tona Teslze (koriolisi);

tebukonazoli 0.4 litri erT tona Teslze (raqsili, tebikuri, gizmo, rodoliti) an
dinikonazoli 1.5 kg/tona Teslze (aliansi, konili, maqsili).

Tesva
unda daiTesos mxolod sertificirebuli Tesli. Tesvamde rekomendebulia Teslis gawmenda,

daxarisxeba da fitoeqspertiza. aseve saWiroa nakveTis gamokvleva mavTula da cru mavTula Wiebis,
mRrRneli xvatarebis raodenobis dasadgenad. 1 m2-ze 5-8-ze meti  cru mavTula da mavTula Wiebis

aRmoCenisas niadagi unda damuSavdes granulirebuli pesticidebiT.

saqarTvelos niadagur-klimaturi pirobebis mixedviT saSemodgomo xorblis Tesvis vadebi da
normebi gansxvavebulia (ixileT cxrili).
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                 saSemodgomo  xorblis Tesvis normebi da vadebi

Tesvis vadebi
raioni

dawyeba damTavreba

Tesvis norma (mln.

marcvali ha-ze)

axmeta, Telavi, gurjaani, yvareli,

lagodexi

1 oqtomberi 30 oqtomberi 4,5-5,0

dedofliswyaro, siRnaRi 1 oqtomberi 30 oqtomberi 5,0-5,5

mcxeTa, gardabani, marneuli,

bolnisi

1 seqtemberi 1 oqtomberi 5,0-5,5

sagarejo, TeTriwyaro 20 seqtemberi 20 oqtomberi 5,0-5,5

TianeTi, duSeTi, samaCablo 20 seqtemberi 20 oqtomberi 5,5-6,0

gori, qareli, xaSuri 20 seqtemberi 20 oqtomberi 5,0-5,5

walka, axalqalaqi 20 agvisto 15 oqtomberi 6,0-6,5

dmanisi 15 seqtemberi 15 oqtomberi 5,0-5,5

axalcixe, adigeni, borjomi 15 seqtemberi 15 oqtomberi 5,0-5,5

aspinZa 1 seqtemberi 1 oqtomberi 5,0-5,5

rogorc saSemodgomo, ise sagazafxulo xorbali iTeseba mwkrivad. arsebobs mwkrivad Tesvis

ramodenime wesi:

a. Cveulebrivi mwkrivi_mwkrivTaSorisi manZili 15 sm;
b. viwro mwkrivi_mwkrivTaSorisi manZili 7,5 sm;

g. jvaredini Tesva.

  qarismieri eroziis zonebSi rekomendebulia viwro mwkrivad Tesva.
dadgenilia, rom saSemodgomo xorblis Teslis saSualo raodenoba heqtarze ar unda iyos 1,8-

2,0 milionze naklebi.

sagazafxulo xorblis saTesi norma ufro metia (2.5 milionze meti).
xorblis Teslis CaTesvis siRrme 4-dan 6 sm-mde meryeobs. qarismieri eroziis zonaSi Tesva

warmoebs 1-2 sm-iT ufro Rrmad. Tesva ufro Rrmad warmoebs aseve msubuq da mSral niadagebSi.

naTesebis movla
Tesvis Semdeg gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba naTesebis movlas. fxvier niadagSi Tesvisas,

gvalvis dros, saaneulo mindvrebze daTesili nakveTi itkepneba satkepneliT, ifarcxeba msubuqi

farcxebiT, rac aumjobesebs gadazamTrebis pirobebs.

mniSvnelovania naTesebis dacva sxvadaxva saxis sarevela mcenareebisagan, maT Soris-wiwmatura,
Cveulebrivi matitela, yanis Wleqi, mindvris RiWa, xvarTqla, Salafa, Roris qada, yanis birka,

TeTri nari, Svriuka, nacarqaTama, kombostura, RvarZla, maTrobela, veluri kanafi, quTquTa, Slagi,

Zurwa mwvane da sxvebisagan.
herbicidebis Sesxureba xdeba mcenaris bartyobis fazaSi, rodesac haeris temperatura 12-150-

C-s miaRwevs. herbicidebis xsnaris xarjvis norma miwiszeda SemasxurebliT Sesxurebisas Seadgens

200-250-350-450 l/ha, xolo TviTmfrinaviT Sesxurebisas_30-40 l/ha-ze.

    mineraluri sasuqebis gamoyeneba
mcenare sakvebi elementebis-azotis, fosforisa da kaliumis gamoyenebas iwyebs sicocxlis pi-

rvelsave dReebSi da amTavrebs marcvlis srul simwifeSi. azotis STanTqma mTeli vegetaciis peri-
odSi Tanabaria.

sakvebi elementebi (%) maqsimaluri
odenobidan

savegetacio faza

azoti (NN)
fosfori

(P2O5)

kaliumi

(K2O)

bartyoba zamTris dasawyisSi 24,6 10,24 20,5

aRereba 51,47 33,4 47,8

daTavTavebis dasasruli 77,8 70,4 91,4
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yvaviloba 82,4 98,6 100

marcvlis cvilisebri

simwifis dasawyisi
92,6 100,0 96,4

marcvlis sruli simwife 100,0 96,4 92,8

xorblis mosavlianobaze did gavlenas axdens sasuqebi. ZiriTad sasuqad iTvleba nakeli,

romelic aramarto amdidrebs niadags sakvebi elementebiT, aramed aumjobesebs niadagis forianobas,
wylisa da haeris mimoqcevis reJims. misi Setana Cveulebriv ganisazRvreba 20-25 t. heqtarze.

zogjer nakelis Setana xdeba xorblis daTesvis win.

dadgenilia, rom mineraluri sasuqebi xorblis marcvlis mosavals zrdis. fosfor-kaliumiani
sasuqebis gansazRvrisas saWiroa gamoyenebuli iqnes agroqimiuri kartogramebi, niadagSi SesaTvi-

sebeli formebis arsebuli raodenobis gaTvaliswinebiT.

azotovani sasuqebis doza unda dadgindes winamorbedi kulturis da niadagis nayofierebis
mixedviT.

saSualo dozad alaznis velisa da gare kaxeTis pirobebisaTvis azoti (NN) Seadgens (kg/ha)

60-120; Ffosfori (P)_60-90, kaliumi (KK)_60;
    Sua da qvemo qarTlis pirobebisaTvis_azoti Seadgens (kg/ha) 90-150; fosfori_90, kaliumi_45;

samcxe-javaxeTis SavmiwebisaTvis_azoti Seadgens (kg/ha) 90-120; fosfori_90-120, kaliumi_60.

aRmosavleT saqarTvelos urwyav, mSral, gvalvian da teniT naklebad uzrunvelyofil miwebze
ukeTes Sedegs iZleva samive elementis mTliani dozis Setana xvnis win an niadagis Tesvis wina

damuSavebis dros.

sarwyaviT uzrunvelyofis pirobebSi mizanSewonilia fosfor-kaliumiani sasuqebis mTliani do-
zis da azotiani sasuqis dozis 1/3-is xvnis an Tesvis win, xolo 2/3-is jejilis gamokvebaSi

Setana, aRerebis dawyebamde.

xorblis mosavlianobis zrdas xels uwyobs mikroelementebis, kerZod, manganumis Slamis gamo-
yeneba aRmosavleT saqarTvelos karbonatian sarwyav niadagebze (50 kg/ha).

marcvlis maRali da xarisxiani mosavlis misaRebad sasuqebis Setana SeiZleba Tesvamdec da

Tesvis Semdegac.
naTesi gansakuTrebiT ganicdis temperaturis cvlilebis zegavlenas. xSirad, niadagis zeda-

fenaSi wylis ukmarisobis gamo, arasaaneulo mindvrebSi, saSemodgomo xorblis Semodgomaze aRmo-

ceneba igvianebs an saerTod ar xdeba. aRmocenebuli mcenareebi, wylis ukmarisobis gamo, sustad vi-
Tardebian da zamTris peridoSi mcenareTa mniSvnelovani nawili iRupeba. amis mizezebia: dazroba anu

gayinva, aRmonacenis danestianeba, Caxureba, amoCra, yinulis qerqi.

naTesebis savegetacio rwyva
morwyva migdebiT, gaJonviT an dawvimebiT moTxovnebis mixedviT-martis mesame dekadidan maisis

bolomde.

mcenareTa mavneblebTan brZolis qimiuri RonisZiebebi
mavneblis maRali simWidrovis SemTxvevaSi unda Catardes brZolis qimiuri RonisZiebebi sxva-

dasxva qimiuri jgufebis kontaqtur-nawlavuri moqmedebis preparatebis gamoyenebiT. sasurvelia

yovel weliwads brZolis qimiuri RonisZiebebisas vcvaloT preparatis asortimenti, raTa adgili

ar hqondes mavneblis rezistentuli (mdgradi) formebis warmoqmnas.
mcenareTa biologiuri da qimiuri damuSavebisaTvis gamoieyeneba `pesticidebis saxelmwifo ka-

talogiT~ nebadarTuli preparatebi. pesticidebis gamoyeneba xdeba rekomendebuli xarjvis normebis

da reglamentebis dacviT.
mavne mwerebis winaaRmdeg gamoiyeneba:

acetamipridi 0,1 kg/ha (ace, mosetami, tempi) an

cipermetrini 0,2-0,35 l/ha (arivo; aleqsanderi; rivometrini; cipersani) an
deltametrini ek 0,05-0,1 l/ha (decis eqstra, delta)

sokovani daavadebebis winaaRmdeg vegetaciis periodSi gamoiyeneba:

propikonazoli + ciprokonazoli 0,5 l/ha (alto superi) an
propikonazoli 0,4 l/ha (tilti, ba,peri, tilti).
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brZola puris bzualasa da sxva mavneblebis winaaRmdeg tardeba SemodgomiT, mcenareTa bar-

tyobis fazaSi, puris bzualasa da sxva mavneblebis gavrcelebis kerebSi maTi kritikuli ricxo-
vnobisas gamoiyeneba sxvadasxva inseqticidi (SemodgomiT-noembris meore dekadaSi; gazafxulze-

martis pirvel-meore dekadaSi).

Tagvisebri mRrnelebis winaaRmdeg brZola warmoebs Semodgomaze da gazafxulze. vegetaciis
ganaxlebisas, mRrnelebis kritikuli ricxovnobis SemTxvevaSi gamoiyeneba SxamiT damuSavebuli

misatyuari masala:

TuTiis fosfidis Semcveloba misatyuebel masalaSi 2,5-5%-ia, Setana xdeba badis meTodiT,
yovel 5-10 metrSi, iyeneben specialur grZeltarian kovzs an gamfantvelebs, aqtiur soroSi

Seitanen 5-10 gram mza misatyuebels. aseve SeiZleba gamoviyenoT preparati Stormi 0,7-1,5 kg/ha.

sarevelebis winaaRmdeg qimiuri brZola
monitoringis safuZvelze viyenebT erTlebniani (erTwliani da mravalwliani) da orlebliani

(erTwliani da orwliani) sarevelebis winaaRmdeg seleqciur herbicidebs, calke romelime jgufis

sarevelebis winaaRmdeg, an kombinirebuli nazavis saxiT.

rekomedebulia mosavlis asaRebi da damxarisxebeli manqanebis dezinfeqcia inseqticidebiT,
sasawyobe Senobebis dezinfeqcia mosavlis Setanamde, saTesle masalis naxevrad mSrali damuSaveba.
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uZRveba ekonomikis mecnierebaTa doqtori,

profesori, akademikosi

omar qeSelaSvili

leqcia 1. soflis meurneoba da kvebis mrewveloba
(Taviseburebebi da specifikuri niSnebi)

1.1. soflis meurneobis ganviTarebis Taviseburebebi

soflis meurneoba da kvebis mrewveloba ekonomikis ZiriTadi dargebia.

  soflis meurneoba, rogorc nedleulis mimwodebeli, gansazRvravs kvebis mrewvelobis funqcioni-

rebas, amitomac, mas kompleqswarmomqmnel dargs uwodeben.
dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom soflis meurneoba ara marto am dargis, aramed yvela da-

narCeni formis biznesuri struqturebis ganviTarebis erT-erTi ZiriTadi safuZvelia, rameTu

mxolod aq iqmneba sasursaTo produqtebi, pirdapiri Tu gadamuSavebuli saxiT gamosayeneblad,
uromlisodac fiziologiurad warmoudgenelia adamianis sicocxle da saqmianoba.

aqedan gamomdinare, rogorc soflis meurneoba qmnis ZiriTad materialur-fiziologiur

bazas sxva sferos biznesisaTvis, ise es sferoebic dainteresebuli arian soflis meurneobis ganvi-
TarebiT, risTvisac urTierTmisaRebi integraciis pirobebiT amarageben mas: materialur-teqnikuri

saSualebebiT (sawvaviT, qimiis produqtebiT da a.S.), saTbob-energetikuli resursebiT (navTobi,

gazi, eleqtroenergia da a.S.), samSeneblo masalebiT (cementi, aguri da a.S.), xe-tyiT, transpo-
rtiT, mowyobilobebiT, kompiuterebiT da sxv.

amrigad, sxvadasxva sferos biznesuri saqmianoba gadajaWvuli, urTierTdakavSirebuli da

urTierTgapirobebulia. amasTan, amosavali kriteriumi TiToeuli biznesuri organizaciuli stru-
qturisaTvis aris urTierTmisaRebi pirobebi da stabilurad mzardi mogebis miReba.

swored am kriteriumebis gamo irRveva xSirad dasaSvebi da saWiro proporciebi am stru-

qturebs Soris, risi regulirebisa da racionalizaciis safuZvelsac iZleva TiToeuli sferos
biznesis swori organizacia–iseTi, romelic maqsimalurad da awonil-dawonilad gaiTvaliswinebs

bunebriv, socialur-ekonomikur, demografiul, politikur, eTnografiul, istoriul-tradiciul,

strategiul pirobebs, poziciebs, specifikas, moTxovnebs da aucileblobebs.
soflis meurneobas Tavisi specifikuri niSnebi da Taviseburebebi gaaCnia.

pirveli - ZiriTadi Tavisebureba is aris, rom soflis meurneobis ganviTareba organuladaa

dakavSirebuli miwisa da bunebrivi garemos gamoyenebasTan. amasTan, miwis resursebi SezRudulia,
Tumca nayofierebis amaRlebis TiTqmis mudmivad mzardi potenciali gaaCnia. miwa, soflis meu-

rneobaSi gamoiyeneba, rogorc warmoebis ZiriTadi da Seucvleli saSualeba, ekonomikis sxva da-
rgebSi ki rogorc mxolod sawarmoTa gaadgilebis baza (teritoriuli TvalsazrisiT).

   miwis faqtors gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs sawarmoTa da dargebis racionaluri gaadgile-

bisaTvis. ZiriTadi specifika am SemTxvevaSi is aris, rom Tu sasoflo-sameurneo warmoeba nayofier
sasoflo-sameurneo savargulebze unda gaadgildes, sxva dargebis sawarmoTa gaadgilebisaTvis eko-

nomikurad mizanSewonilia naklebad nayofieri (an TiTqmis unayofo) da soflis meurneobisaTvis

gamousadegari miwis nakveTebi. es sakiTxebi did yuradRebas moiTxovs.

uwyveti swavlebis darbazi

Continuous Studying Hall
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mecnierul-teqnikuri progresi did SesaZleblobas saxavs miwebis racionaluri gamoyenebis

TvalsazrisiT. igi, jer erTi, aZlierebs da afarToebs intensifikaciis faqtorebis gamoyenebas, rac
mimarTuli unda iyos niadagis nayofierebis amaRlebisaken, meore–aCqarebs niadagdacviTi da niada-

gaRdgeniTi (rekultivaciis gziT) RonisZiebebis gatarebas, da mesame–saSualebas iZleva axali, Tana-

medrove teqnikisa da teqnologiis gamoyenebiT sasoflo-sameurneo sawarmoebi gavaadgiloT rTuli
konfiguraciisa da soflis meurneobisaTvis Znelad asaTvisebel nakveTebze, Sesatyvisi satranspo-

rto saSualebebis morgebuli gamoyenebiT.

meore–damaxasiaTebeli Taviseburebaa warmoebis procesis sirTule da mravalwaxnagovaneba. es
sirTule gapirobebulia imiT, rom soflis meurneobis warmoeba damokidebulia mravalmxrivi bune-

briv-ekonomikuri faqtorisa da pirobis zemoqmedebaze, romelic ara marto zonalur da regionul,

aramed xSirad TviT calkeuli sawarmos farglebSic erTmaneTisagan didad gansxvavebulia da
amdenad, ar SeiZleba arsebobdes soflis meurneobis gaZRolis iseTi erTiani sistema, romelic yve-

la regionsa da sawarmos gamoadgeboda.

es sirTule da mravalwaxnagovaneba gapirobebulia imiTac, rom miRebuli produqcia gamoi-
yeneba rogorc sursaTi, rogorc nedleuli da rogorc saSualeba, amasTan zogjer gansxvavebuli

daniSnulebiTac. mag. soflis meurneobaSi warmoebuli produqciis garkveuli (udidesi) nawili moi-

xmareba rogorc sasursaTo produqti, sxva nawili ki, rogorc nedleuli mrewvelobisaTvis: yu-
rZeni–Rvinis mrewvelobisaTvis, Cai–Cais mrewvelobisaTvis, xili da bostneuli–sakonservo mrewve-

lobisaTvis, Tambaqo–Tambaqos mrewvelobisaTvis, matyli da abreSumis parki–msubuqi mrewvelo-

bisaTvis, tungi–tungis zeTis dasamzadeblad (Semdeg ki mrewvelobis sxvadasxva dargSi, gemTmSene-
blobaSi da sxv.), mecxoveleobis produqtebi–xorcisa da rZis mrewvelobaSi da sxv.

soflis meurneobaSi warmoebuli erTidaigive produqcia zogjer sxvadasxva daniSnulebiT

gamoiyeneba: yurZeni gamoiyeneba, rogorc sasursaTo produqti da rogorc nedleuli mrewve-
lobisaTvis; aseve iTqmis xilze, citrusebze, rZeze da sxv. Tesli gamoiyeneba erTis mxriv imave

kulturis gasamravleblad, meores mxriv mrewvelobis Sesabamis dargSi (pur-funTuSeulisa Tu

sxvaTa sawarmoeblad), mesamec, rogorc uSualo sasursaTo produqti. soflis meurneobis garda
arc erT sxva dargs ar axasiaTebs is Tavisebureba, rom miRebuli mza produqcia (Tesli, pirutyvi)

gamoiyenebodes Semdeg ciklSi iseTive mza produqtis misaRebad.

SeiZleba gansxvavebuli daniSnulebiT gamoiyenebodes ara marto soflis meurneobis, aramed
sxva dargebis produqciac; mag. qimiuri mrewvelobis produqcia SeiZleba gamoiyenebodes rogorc

niadagis gasanoyierebeli saSualeba da rogorc pirutyvis sakvebis gamamdidrebeli saSualeba- sa-

kvebi danamatis saxiT (cilebis deficitis Sesavsebad).
es damaxasiaTebeli Taviseburebebi zedmiwevniT gaTvaliswinebas moiTxovs.

mesame-soflis meurneobasa da ramdenadme masTan dakavSirebuli mrewvelobis (kvebis) dargebs
axasiaTebs sezonuroba; soflis meurneobaSi warmoebis periodi da samuSao periodi erTmaneTs ar

emTxveva. Sroma ixarjeba wlis ganmavlobaSi, xolo produqcia miiReba periodulad, anda mxolod

wlis bolos. es garemoeba iwvevs sxvadasxva dargisa da kulturis urTierTSeTanawyobis aucileb-
lobas, raTa ramdenadme Serbildes sezonuroba da wlis ganmavlobaSi SeZlebisdagvarad dinamiurad

ganawildes samuSao periodi, mravaldargovani warmoebis ciklis Sesabamisad.

   soflis meurneobisa da mrewvelobis dargebis integracia anu integrirebuli biznesuri stru-
qturebis Seqmna da funqcionireba saSualebas iZleva regulirebuli gavxadoT es procesebi da

gamoTanabrebulad gamoviyenoT samuSao Zala mTeli wlis ganmavlobaSi.

meoTxe–soflis meurneobis ganviTarebaze gavlenas axdens ara marto ekonomikuri, aramed bi-
ologiuri kanonebic. soflis meurneobis warmoebis riTmi mniSvnelovanwilad regulirdeba bune-

briv-biologiuri kanonebiT. biologiur procesebs (mcenareTa da cxovelTa ganviTareba) garkveuli

cikli axasiaTebs, xasiaTdebian garkveuli xangrZlivobiT, drois mixedviT, mecnierebisa da teqnikis
miRwevebi da dargebis urTierTregulirebuli funqcionireba saSualebas iZleva dadebiTad da

aqtiurad zevimoqmedoT am bunebriv ciklebze, davaCqaroT an SevaneloT (mewleoba xexilSi da sxva)

igi. soflis meurneobisa da kvebis mrewvelobis proporciulma (urTierTmisaRebi pirobebi) ganviTa-
rebam xeli unda Seuwyos ekonomikuri da biologiuri kanonebis gonivrul gamoyenebas.

mexuTe– soflis meurneobis erT-erTi Tavisebureba ukavSirdeba teqnologiuri procesebis

xasiaTs. soflis meurneobaSi Tu produqti iqmneba TviT warmoebis procesSi, mrewvelobis dargebSi
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Sromis sagani, teqnologiuri procesebis zemoqmedebis Sedegad TandaTan gardaiqmneba mza produ-

qciad. ase, rom warmoebis procesi mxolod pirveldawyebiTi masalis Tvisebebis Secvlas iwvevs.
amasTan, unda aRvniSnoT isic, rom materialur dabandebaTa brunvis cikli soflis

meurneobaSi ramdenadme nela mimdinareobs, vidre mrewvelobaSi.

meeqvse– erT-erTi specifikuri Taviseburebaa is, rom soflis meurneobaSi, gansxvavebiT yvela
sxva dargisagan, xdeba energiis akumulireba (dagroveba), romelic sursaTis saxiT gadaecema adami-

ans, sakvebis saxiT ki cxovels. sxva dargebSi energia mxolod ixarjeba an gardaiqmneba erTi

saxidan meoreSi.
meSvide_ soflis meurneobas sxva dargebisagan gansxvavebiT izolirebuli funqcionireba

mecnierul-teqnikuri progresis Tanamedrove etapze ar SeuZlia. igi aucileblad moiTxovs funqci-

onur kavSirs mrewvelobis dargebTan, amasTan, imis gamo, rom Tavisi produqcciis gamoyeneba
mxolod naawilobriv SeuZlia (Tesli, sargavi masala, kvercxi da a.S.), mis ZiriTad nawils awodebs

gadammuSavebel mrewvelobas, romelic produqts saboloo saxes aZlevs da uzrunvelyofs mis rea-

lizacias.
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1.2. soflis meurneobisa da kvebis mrewvelobis dargobrivi

struqtura

soflis meurneoba ori ZiriTadi dargisagan Sedgeba. esenia: memcenareoba da mecxoveleoba.
Tavis mxriv memcenareobaSi ZiriTadad Sedis: marcvleulis meurneoba, mebostneoba, mekarto-

fileoba, sakvebwarmoeba (mecxoveleobisaTvis), meTambaqoeoba, meWarxleoba, mebambeoba, eTerzeTebisa

da sxva teqnikuri kulturebis produqciis mwarmoebeli dargebi, mexileoba, mevenaxeoba, meCaieoba,
mecitruseoba da sxva subtropikuli kulturebis produqciis mwarmoebeli dargebi (medafneoba,

metungeoba da a.S.) da sxva.

mecxoveleobaSi Sedis: msxvilfexa rqosani mesaqonleoba, meRoreoba, mecxvareoba, meTxeoba,
meaqlemeoba, mefrinveleoba, mefutkreoba, meabreSumeoba da sxva.

ramdenadme specifikuri sferoa kvebis mrewveloba. mas soflis meurneobisagan gansxvavebiT

zogierTi Tavisebureba gaaCnia.
kvebis mrewveloba moixmars: erTis mxriv mcenareuli warmoSobis nedleuls (xorbali, xili,

yurZeni da a.S.), meores mxriv–cxoveluri warmoSobis nedleuls (xorci, rZe da a.S.), mesames

mxriv–mopovebul nedleuls (askili, Sindi, mocvi, Tevzi, zRvis produqtebi, marili, mineraluri
wylebi da a.S.).

kvebis mrewveloba sami msxvili dargisagan Sedgeba, esenia:

1. gemo-kvebis mrewveloba (pur-produqtebi, sakonditro nawarmi, konservi, Cais mrewveloba, citru-
sebis gadmmuSavebeli mrewveloba, alkoholisa (Rvinis, aryis, ludis) da ualkoholo (mineraluri

wylebis, limonaTis, sxvadasxva wvenis) sasmelebis warmoeba). sul 17 qvedargia gaerTianebuli;

2. xorcisa da rZis mrewveloba (xorci, yveli, karaqi, rZe da a.S.);
3. Tevzis mrewveloba (Tevzi, zRvis mxecebi da produqtebi).

am dargis Tavisebureba is aris, rom warmoebuli produqciis ZiriTadi nawili_65-70% uSu-

alod moixmareba adamianis mier, xolo danarCeni nawili (magaliTad Saqari, zeTi, spirti, rZis
fxvnili da sxva) eqvemdebareba Semdgom (meorad) samrewvelo gadamuSavebas (alkoholiani da ualko-

holo sasmelebis, sakonditro nawarmis, konservebis da sxvaTa dasamzadeblad).
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1.3. biznesis organizaciis specifikuri niSnebi da mimarTulebebi

soflis meurneobasa da kvebis mrewvelobaSi

    biznesis organizacia SeiZleba ganxorcieldes rogorc soflis meurneobis an kvebis mrewve-

lobis calkeuli dargis, ise ramdenime dargis (kompleqsuri) mimarTulebis organizaciul-samar-
Tlebriv struqturebSi, risTvisac sxvadasxva specifikuri niSnebi iqneba damaxasiaTebeli da gasa-

Tvaliswinebeli.

sasoflo-sameurneo da kvebis mrewvelobis integrirebul sawarmoebSi biznesis organizaciis
sakiTxebis gadawyvetisas pirvel rigSi yuradReba unda daeTmos miwis resursebis racionalurad

gamoyenebasa da teritoriis organizacias.

ekonomikis sxvadasxva dargisaTvis miwis sxvadasxva Tvisebebi iwevs wina planze.
geologebisaTvis sainteresoa wiaRiseuli da misi maragi, mSeneblebisaTvis reliefi da gruntis

xasiaTi. soflis meurneobaSi warmoebis procesi uSualod ukavSirdeba miwis iseT biologiur Tvi-

sebas, rogoricaa misi nayofiereba. nayofiereba SeiZleba gaaCndes ara mTlianad miwas, aramed mis
zeda horizonts, romelsac niadags uwodeben. mxolod niadagi, misi gansakuTrebuli Tvisebebis gamo,

aZlevs soflis meurneobisaTvis warmoebis ZiriTadi da Seucvleli saSualebebis xasiaTs. niadagis

nayofiereba es aris imis unari, rom daakmayofilos sasoflo-sameurneo mcenare sicocxlisaTvis
saWiro sakvebi elementebiTa da Sesabamisi pirobebiT.

nayofiereba aris niadagSi sakveb nivTierebaTa dagrovebisa da mcenarisaTvis SesaTvisebel

formaSi gardaqmnis qimiuri, fizikuri da morfologiuri Tviseba. sakveb nivTierebaTa raodenoba da
misi gardaqmna niadagSi cvalebadia da damokidebulia:

        a) bunebrivi Zalebis gamomfitav moqmedebaze (qarebi, erozia da a. S.);

        b) niadagis gamoyenebis xasiaTze (damuSaveba, sasuqebis gamoyeneba, melioracia, naTesebis swori
struqtura da Teslbrunvis SemoReba da a. S.);

g) mcenaris biologiur Tvisebebze.

soflis meurneobaSi miwa sxvadasxva funqcias asrulebs. igi warmogvidgeba rogorc Sromis
sagani, Sromis iaraRi da Sromis saSualeba, am sityvis farTo gagebiT (Sromis saSualeba, rogorc

cnobilia moicavs Sromis iaraRsac).

miwas, rogorc warmoebis ZiriTad saSualebas gaaCnia specifikuri Taviseburebebi, rac gana-
sxvavebs mas warmoebis sxva ZiriTadi saSualebebisagan. amaTgan aRsaniSnavia Semdegi:

1. warmoebis yvela danarCeni ZiriTadi saSualeba warmoadgens adamianis Sromis Sedegs da

amitom gaaCniaT Rirebulebac. miwa ki TviT bunebis simdidrea, amitom mas, Tavis pirvandel mdgoma-
reobaSi, niadagis nayofierebis amaRlebis RonisZiebebis gatarebis gareSe, Rirebuleba ar gaaCnia.

2. miwa Seucvlel warmoebis ZiriTad saSualebas warmoadgens. miwis zedapiris Secvla sxva

saSualebebis gamoyenebiT SeuZlebelia. SeiZleba mxolod mis nayofierebaze zegavlenis moxdena.
3. miwa gansazRvrulia sivrcobrivad. misi farTobi ar SeiZleba gaizardos, Tumca es imas ar

niSnavs, rom ukve amowurulia misi maragi. msoflioSi miwis didi masivebi jer kidev auTvisebeli
da gamouyenebelia.

4. miwis nakveTebi erTnairi ar aris Tavisi SemadgenlobiT; erTidaigive mikroregionis

farglebSic ki gvxvdeba sxvadasxva nakveTebi, romlebic mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan
reliefiT, niadagSi sakvebi elementebis SemcvelobiT da maSasadame nayofierebiT, fizikuri, qimiuri

da meqanikuri TvisebebiT. swored es aZlevs miwas mravalferovan xasiaTs. es obieqturi faqtoria

da yovelmxriv unda iqnes gaTvaliswinebuli biznesis organizaciis dros.
5. miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis gamoyeneba dakavSirebulia adgilis mudmi-

vobasTan. miwa gamoiyeneba mxolod iq, sadac is aris gaadgilebuli, iq, sadac ama Tu im tipis nia-

dagia Camoyalibebuli mTeli Tavisi genezisis manZilze.
6. warmoebis erTi da imave procesSi miwam SeiZleba Seasrulos rogorc Sromis sagnis ise

Sromis iaraRis funqcia. miwaTmoqmedebaSi adamiani zemoqmedebs niadagze da qmnis aucilebel piro-

bebs mcenareTa movla-moyvanisaTvis–am SemTxvevaSi miwa gamodis rogorc Sromis sagani. amasTan,
adamiani iyenebs ra niadagis nayofierebis Tvisebebs, zemoqmedebs mcenareze misTvis saWiro mima-
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rTulebiT–am SemTxvevaSi ki miwa gamodis rogorc Sromis iaraRi. warmoebis sxva ZiriTadi saSuale-

bebi mxolod TiTo funqcias asruleben.
7. miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis materialuri moxmareba ki ar amcirebs mis

maragsa da nayofierebas, piriqiT meurneobis racionaluri gaZRolis pirobebSi maRldeba misi nayo-

fiereba, sameurneo Tvisebebi. nayofiereba SeiZleba amaRldes im gziT Tu niadags nasvenad davtovebT
ramdenime wliT (am SemTxvevaSi igi bunebrivi procesebis wyalobiT aRidgens nayofierebas) da swo-

ri da mizanmimarTuli gamoyenebis, sasuqebis Setanis, kulturaTa morigeobis da sxva RonisZiebebis

gamoyenebis gziT.
ganasxvaveben niadagis nayofierebis Semdeg saxeebs: bunebrivs, xelovnurs da ekonomikurs.

bunebrivi nayofiereba–es iseTi nayofierebaa, romelic bunebrivi pirobebis zegavlebiT, xan-

grZlivi niadagwarmomqmneli procesis Sedegad yalibdeba. niadagis bunebriv nayofierebaSi ZiriTadi
adgili ukavia: siTbos, sakvebi nivTierebebis marags (azoti, fosfori, kaliumi, mikroelementebi),

atmosferul naleqebs, niadagis struqturas, mikrobiologiur pirobebs (procesebs), mcenareul

safars da a.S.
niadagis bunebrivi nayofiereba–es misi potenciuri nayofierebaa. misi realizacia xdeba ada-

mianis praqtikuli saqmianobis periodSi.

xelovnuri nayofiereba–es iseTi nayofierebaa, romelic adamianis Sromis Sedegad iqmneba.
niadagis bunebrivi nayofierebis gamoyenebis xarisxi damokidebulia sawarmoo Zalebze, adamianis mier

masze zemoqmedebaze maRali agrokulturis pirobebSi.

damatebiTi dabandebebis Sedegad bunebrivi nayofiereba maRldeba, iqmneba damatebiTi nayo-
fiereba. es aris swored xelovnuri (damatebiTi) nayofiereba.

niadagis xelovnuri nayofierebis SeqmnaSi gansakuTrebuli adgili ukavia iseT faqtorebs,

rogoricaa: miwaTmoqmedebis racionaluri sistemis danergva, agrobiologiuri mecnierebis miRwevebis
gamoyeneba, xelovnuri (mineraluri) sasuqebis gamoyeneba, materialur-teqnikuri bazis ganviTareba,

sasoflo-sameurneo warmoebis intensifikacia, Sromis nayofierebis amaRleba.

ekonomikuri nayofiereba–es bunebrivi da xelovnuri nayofierebis erTobliobaa. igi maTi
erTdrouli gamoyenebis Sedegia. niadagis ekonomikuri nayofiereba–es misi faqtiurad arsebuli,

realuri nayofierebaa. mas efeqtur nayofierebasac uwodeben, romelic damokidebulia rogorc nia-

dagis pirvandel bunebriv nayofierebaze, ise Semdgom SeZenil xelovnur (damatebiT) nayofierebaze.
 niadagis xelovnuri nayofierebis amaRleba qmnis SesaZleblobas ufro efeqturad gamoviyenoT

misi bunebrivi nayofiereba.

biznesis organizaciis saerTo sistemaSi gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom miwis fonde-
bisa da sasoflo-sameurneo savargulebis racionalur gamoyenebasa da efeqtianobis amaRlebaze mra-

vali piroba axdens gavlenas. RonisZiebaTa pirvel jgufs miekuTvneba isini, romlebic mimarTulia
savargulebis struqturis srulyofisa da nayofierebis amaRlebisaken. meore jgufi moicavs im

gzebsa da meTodebs, romlebic gamiznulia savargulebis racionaluri gamoyenebisaTvis.

aqedan gamomdinare, miwebis racionaluri gamoyenebis ZiriTad mimarTulebebs warmoadgens:
1. miwis savargulebis struqturis gaumjobeseba misi transformaciis safuZvelze, naklebintensiuri

savargulebis intensiurSi gadayvana, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis zrdis Tvalsazri-

siT;
2. miwis savargulebis nayofierebis amaRleba, agroteqnikuri RonisZiebebis gamoyenebis safuZvelze;

3. gamouyenebeli miwebis sasoflo-sameurneo brunvaSi moqceva;

4. miwis morwyvisa da daSrobis RonisZiebebis gatareba;
5. saTib-saZovrebis gaumjobeseba.

saerTod, miwebis efeqtur gamoyenebaze gavlenas axdens sami ZiriTadi jgufis faqtorebi: bu-

nebrivi, teqnikur-teqnologiuri da organizaciul-ekonomikuri.
1. bunebriv faqtorebs miekuTvneba niadagis teni da siTbo, temperaturuli reJimi wlis

periodebis mixedviT, niadagis bunebrivi nayofiereba da sxv. es faqtorebi jer kidev naklebad regu-

lirdeba adamianis mier;
2. teqnikur-teqnologiur faqtorebs miekuTvneba is xerxebi da saSualebebi, romlebic sasu-

rsaTo produqtebis sawarmoeblad gamoiyeneba. aq Sedis: meqanizacia, kulturaTa movla-moyvanis
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teqnologia; qimizacia, melioracia, sasoflo-sameurneo kulturaTa jiSebis gamoyvana da meTesle-

oba, axali agroteqnikuri xerxebis gamoyeneba da sxv.;
3. ekonomikur-organizaciuli faqtorebi moicavs menejmentis srulyofas, warmoebis stru-

qturis srulyofas, teritoriis swor organizacias, muSakTa materialuri da moraluri stimu-

lirebis RonisZiebebs.
teritoriis organizaciis dros SeiZleba or SemTxvevas hqondes adgili. erTi, rodesac es

sakiTxebi axlad Camoyalibebuli sawarmosaTvis (firmisaTvis) wydeba da meore, rodesac saWiroa

ukve Camoyalibebuli sawarmos teritoriis organizaciis srulyofa. rogorc erT, ise meore Sem-
Txvevis dros teritoriis organizaciis gegma dasabuTebuli unda iyos rogorc agronomiuli da

teqnikur-teqnologiuri TvalsazrisiT, ise ekonomikur-organizaciuli TvalsazrisiTac. teritoriis

organizacia moiTxovs saWiro kapitalur dabandebebs, romlebic wlebis ganmavlobaSi erTi da igive
teritoriaze funqcionireben (gamoiyenebian), amitom, garkveul siZneleebs SeiZleba hqondes adgili

Camoyalibebuli sawarmos pirobebSi teritoriis organizaciis calkeuli elementis saWiro da

aucilebeli cvlilebebis SemTxvevaSi.
sasoflo-sameurneo, kvebis mrewvelobis da sxva profilis yvela biznesuri sawarmosaTvis

didi mniSvneloba aqvs materialur-teqnikuri resursebiT momaragebas (droulad SeZenas) da maT

swor gamoyenebas.
materialur-teqnikuri momarageba es aris mwarmoeblidan momxmareblamde dayvanis procesi.

igi unda gavigoT agreTve rogorc sawarmoebs (firmebs) Soris ekonomikuri, urTierTmisaRebi

kavSiris damyarebis forma.
materialur-teqnikuri momarageba, rogorc ekonomikuri kategoria, warmoadgens sasaqonlo

mimoqcevis formas, romelic uzrunvelyofs materialuri resursebis, upiratesad warmoebis

saSualebebis dayvanas warmoebidan momxmareblamde.
materialur-teqnikuri momaragebis organizacia gulisxmobs nedleulze, sawvavze, masalebze

da momaragebis sxva sagnebze moTxovnilebis gansazRvrasa da maTi SeZenis uzrunvelyofas. amisaTvis

didi mniSvneloba aqvs kontraqtebis (xelSekrulebebis) droulad gaformebas.
soflis meurneobaSi materialur-teqnikuri resursebi moicavs warmoebis sxvadasxva saSua-

lebas, kerZod traqtorebs, kombainebs, sxva sasoflo-sameurneo manqanebs, avtomobilebs, mowyo-

bilobebs, iaraRebs, eleqtroZravebs, eleqtromowyobilobebs da nagebobebs, sawvav-sacxeb masalebs,
organul da mineralur sasuqebs, mcenareTa dacvis saSualebebs, sxvadasxva sameurneo inventars,

sasoflo-sameurneo kulturebs, muSa da produqtiul pirutyvs, Tesls, furaJs, nagebobebs(m.S. sa-

gzao da melioraciuls) da sxv.
materialur-teqnikuri resursebi organulad ukavSirdeba materialur-teqnikur bazas da mis

mniSvnelovan Semadgenel nawils warmoadgens.
materialur-teqnikur resursebTan da materialur-teqnikur bazasTan dakavSirebulia saso-

flo-sameurneo warmoebis industrializacia, meqanizacia, eleqtrifikacia, qimizacia da melioracia.

am procesebis Sesrulebisas gamoiyeneba swored materialur-teqnikuri resursebi.
materialur-teqnikuri resursebiT uzrunvelyo-fa da maTi gamoyeneba damokidebulia mecni-

erul-teqnikur progresze, romelic materialur-teqnikuri bazis ganmtkicebis ZiriTadi da ganmsa-

zRvreli faqtoria.
materialur-teqnikur resursebze moTxovnilebis gansazRvra unda eyrdnobodes reliefur da

bunebriv-ekonomikur pirobebs.

sasoflo-sameurneo da kvebis mrewvelobis mimarTulebis biznesurma organizaciulma stru-
qturebma, zemoT (sqematur modelSi) CamoTvlilis garda, biznesis organizaciis dros yuradReba

unda dauTmon:

1. warmoebis teqnologiis srulyofas–amas didi mniSvneloba aqvs rogorc soflis meurneo-
baSi (ixmareba ase: agroteqnikuri da zooteqnikuri RonisZiebebi), ise kvebis mrewvelobaSi da

SeiZleba iTqvas, rom Tanamedrove biznesis warmatebebi am sferoebSi upiratesad swored teqnolo-

giis srulyofiT miiRweva, ramac saSualeba misca firmebs gamoeSvaT maRalkaloriuli, maRali
sasursaTo Rirebulebis, axali saxis produqtebi da maTi xelovnuri Semcvlelebi.
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am TvalsazrisiT gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs genetikisa da seleqciis miRwevebis

drouli danergva, bioteqnologiis, unarCeno da naklebnarCeniani teqnologiebis gamoyeneba, dapro-
gramebuli mosavlis miReba da a.S.

2. garantirebuli bazrebis SerCevasa da SenarCunebas, momxmareblebTan mWidro da stabiluri

kontaqtebis damyarebas–am faqtors didi mniSvneloba eniWeba, radgan dRes ganviTarebuli qveynebis
sasursaTo bazari sakmaod maRal donezea gajerebuli da biznesmenma Tu ar iRona imisaTvis, rom

konkurentunariani produqcia Seqmnas da iqonios myari bazari, igi did danakargebs naxavs.

am faqtoris gamo zogjer saWiro xdeba garkveuli masStabiT iqnes Semcirebuli ama Tu im
produqciis warmoeba da Semdgom daregulirdes misi warmoebis masStabebi.

am ZiriTadi da ganmsazRvreli faqtoris gamo SeiZleba periodulad icvlebodes rogorc

TviT sasoflo-sameurneo savargulebis, m.S. naTesebis, agreTve naxiris struqtura, teritoriis, re-
sursebis (materialuri, SromiTi) gamoyenebis organizaciis mimarTulebebi, materialur-teqnikuri

momaragebis xasiaTi da sxva sawarmoo komponentebis organizaciis pirobebi da gamoyenebis modifika-

cia.
3. warmoebis modernizaciis, profilis SesaZlo Secvlis, warmoebis tempebisa da masStabebis

regulirebis, integrirebis da sxva analogiur sakiTxebs.

4. Sromis regionTaSoris da saxelmwifoTaSoris danawilebis moTxovnebs da amis Sesabamisad:
erTis mxriv firmis (sawarmos) specializaciis konkurentunarianobis SenarCunebasa da amaRlebas da

meores mxriv sagareo-ekonomikuri kavSirebis damyarebasa da gafarToebas;

5. warmoebis intensifikaciis donis optimizacias da misi ukugebis amaRlebisaTvis arsebiTi
faqtorebis gamoyenebis regulirebas;

6. resursebis (materialuri, SromiTi, finansuri) efeqturi gamoyenebis konkretuli meqa-

nizmebis damuSavebasa da miznobriv amoqmedebas, biznesis strategiis Sesabamisad.
amrigad, biznesis organizacia soflis meurneobisa da kvebis mrewvelobis mimarTulebis bi-

znesur organizaciul struqturebSi sakmaod specifikuri da mravali urTierTdakavSirebuli fa-

qtoris gaTvaliswinebiT gadawyvetas moiTxovs, rac maRalkvalificiur menejments unda eyrdnobo-
des.
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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 1.3; Bottom 1.3; Left 2.5; Right 1.3) 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 (originalis

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 warmo-

dgenili 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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