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1. mecniereba

Sciences

saqarTvelos soflis meurneoba_gadasawyveti

problemebi da prioritetebi

guram aleqsiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

prezidenti, akademikosi,

givi jafariZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

vice-prezidenti, akademikosi,

omar qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis

ekonomikis samecniero ganyofilebis akademikos-mdivani, akademikosi.

sakvanZo sityvebi: soflis meurneoba, gadasawyveti problemebi, sawarmoo-resursuli potenciali,

intensiuri ganviTareba, prioritetebi, mecnieruli uzrunvelyofa, samecniero programa, agraruli
seqtoris produqtiulobis amaRleba.

referati

aRniSnulia saqarTvelos soflis meurneobis didi potencialuri SesaZleblobebisa da  misi arasrulad,

araracionalurad da araefeqturad gamoiyenebis Sesaxeb, agreTve amis gamomwvev mizezebze, ramc TvalsaCino

disproporciebi Seqmna warmoebis zrdis TvalsazrisiT. jer kidev didi Seusabamobebia agraruli seqtoris

ekonomikur-teqnologiuri garemos calkeuli elementis urTierTSejerebuli da Sewonasworebuli gamoyenebis

erTian sistemaSi.

   miTiTebulia, rom qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis faqtobrivi done da misi zrdis tempi jer kidev

sakmaod dabalia. bolo 15 weliwadSi soflis meurneobis mTliani produqcia 55-58 % ze metad ar gazrdila.

yovelive es sakmaod SemaSfoTebelia Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom erovnuli ekonomika 17-18 % iT

pirdapir aris damokidebuli agrarul bazarze.

gamoyofilia is mecnieruli mimarTulebebi,  romelTa realizaciac aucilebelia sasoflo-sameurneo war-

moebis Semdgomi, mdgradi ganviTarebisaTvis.

    gamaxvilebulia yuradReba ekologiurad sufTa produqciis warmoebaze.

    SemoTavazebulia samecniero prioritetuli programa, romlis damuSavebac SesaZlebelia soflis meu-

rneobis mecnierebaTa akademiaSi: `saqarTvelos agraruli seqtoris produqtiulobis amaRlebisa da mdgra-

dobis  uzrunvelyofis teqnologiuri potencialis strategiuli sistemisa da miznobrivi rekomendaciebis

damuSaveba~. mocemulia programis damuSavebis mizani da misi realizaciis mosalodneli Sedegi.

ukanasknel aTwleulebSi, saqarTvelos soflis meurneobam didi da winaaRmdegogebiT aRsavse
gza ganvlo. ramdenjerme Seicvala warmoebiT urTierTobaTa formebi, sawamoo mimarTuleba, organi-

zaciur-mmarTvelobiTi struqtura.

soflis meurneobaze did gavlenas axdens  mTiani reliefi, rac uwinares yovlisa, metismetad
SezRudul sasoflo-sameurneo savargulebSi gamoixateba.

   mkveTrad gamoxatuli vertikaluri zonaloba ganapirobebs imas, rom mTeli teritoriis 54%

mTebs ukavia, 33% mTiswinebs da mxolod 13% dablobs. teritoriis mesamedze meti (38.8%) tyiTaa
dafaruli.

  es pirobebi gavlenas axdens soflis meurneobis profilsa da ganviTarebaze, rac ganisazRvreba

mciremiwianobiTa da savargulTa Taviseburi struqturiT. amis gamo, soflis meurneobaSi gamoiyeneba
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mTeli teritoriis 44%. saxnavs sasoflo-sameurneo savargulebis mxolod 25% ukavia, saTib-saZo-

vrebs ki 60%-ze meti.
   amis Sedegad, erT sul mosaxleze gaangariSebiT modis mxolod 0,66 ha sasoflo-sameurneo sava-

rguli da 0,17 ha saxnavi, rac Sesabamisad 3-4 jer da 5-6 jer naklebia vidre ruseTSi, ukrainasa

da belorusSi.
     soflis meurneobis ganviTarebis mravalwliuri monacemebis SeswavliTa da analiziT dastu-

rdeba, rom garkveuli dadebiTi cvlilebebis miuxedavad, am sferos didi potencialuri SesaZle-

blobebi arasrulad, araracionalurad da araefeqturad gamoiyeneba, ramac TvalsaCino dispro-
porciebi Seqmna warmoebis zrdis TvalsazrisiT. jer kidev didi Seusabamobebia agraruli seqtoris

ekonomikur-teqnologiuri garemos calkeuli elementis urTierTSejerebuli da Sewonasworebuli

gamoyenebis erTian sistemaSi.
  aRsaniSnavia, rom qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis faqtobrivi done da misi zrdis tempi

jer kidev sakmaod dabalia. bolo 15 weliwadSi soflis meurneobis mTliani produqcia 55-58 % ze

metad ar gazrdila.
    yovelive es sakmaod SemaSfoTebelia Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom erovnuli ekono-

mika 17-18 % iT pirdapir aris damokidebuli agrarul bazarze.

soflis meurneobis ganviTarebis dabal dones ganapirobebs:
1. soflis meurneobis ganviTarebis araswori strategia;

2. susti sawarmoo-resursuli potenciali, romelic araracionalurad da araefeqturad gamoi-

yeneba;

3.  aseve susti sawarmoo da socialuri infrastruqtura da gamokveTili miniSnebiT agrote-

qservisi, romelmac aTeuli wlebia ver miaRwia saTanado dones da ver moergo ZiriTad war-

moebas.

4. daulagebeli ekonomikuri meqanizmi, romlis berketebic aramiznobrivad da erTmaneTTan SeTa-

nawyobis gareSe gamoiyeneba. es gansakuTrebiT iTqmis fulad-sakredito urTierTobebze da

menejmentze.

sasoflo-sameurneo warmoebis CamorCenilobas ganapirobebs is, rom saTanado yuradReba ar eqceva

maRalkvalificiuri kadrebis momzadebis sistemisa da samecniero-kvleviT saqmianobis ganviTarebasa

da srulyofas. amas didi daRi daasva saxelmwifo agraruli universitetis gauqmebam da iq arse-
buli, saqarTvelos soflis meurneobisTvis maprofilebeli specialobebis kerZo seqtorisaTvis

gadacemam, agreTve dargobrivi samecniero-kvleviTi institutebis soflis meurneobis mecnierebaTa

akademiisTvis Camocilebam da maTma, dauxvewavi struqturiTa da kadrebis mniSvnelovani SemcirebiT,
aseve kerZo seqtorisaTvis gadacemam. ris gamoc dairRva maTi erTiani koordinacia da kvalificiuri

xelmZRvaneloba. unda iTqvas, rom amJamad, saqarTvelo, soflis meurneobis kadrebiT SimSils gani-

cdis, ris aRmofxvrasac sakmaod didi dro dasWirdeba.
   sasoflo-sameurneo warmoebis CamorCenilobas gadamwyvetwilad ganapirobebs isic, rom fer-

merul meuneobebSi, romlebic unda hqmnidnen aminds mTel agrarul seqtorSi, ukiduresad dabalia

agroteqnikur da zooteqnikur RonisZiebaTa done. ar gaaCniaT saTanado materialur-teqnikuri baza,
aqvT (an saerTo ar gaaCniaT) moZvelebuli teqnikuri saSualebebi, akliaT an ar SeuZliaT SeiZinon

mineraluri sasuqebi (ris gamoc niadagebis nawili TandaTan ifiteba sakvebi elementebisagan), sare-

vela mcenareebTan sabrZolveli da mcenareTa dacvisaTvis saWiro qimiuri saSualebebi. naTesebis Te-
sva xdeba arakondiciuri saTesle masaliT, moSlilia sanerge da sadede meurneobebi. arasrulfa-

sovnad an/da saerTod ver axerxeben aucilebeli veterinaruli RonisZiebebis Catarebas, moSlilia

sanaSene saqme.
    yovelive amas emateba isic, rom fermerebsa da soflis meurneobis specialistebs ar gaaCniaT

saTanado agronomiuli da zooteqnikuri ganaTleba, moklebuli arian mecnierul rCevebsa da reko-

mendaciebs, ar icnoben da amitomac ar (ver) iyeneben sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyva-
nisa da sasoflo-sameurneo pirutyvis Senaxvis Tanamedrove teqnologiebs. sasoflo-sameurneo sa-

muSaoebs atareben moZvelebuli, e.w. tradiciuli meTodebiT, xerxebiTa da saSualebebiT. faqto-

brivad, swored am mizeziT aris gapirobebuli fermerul meurneobaTa CamorCeniloba da sasoflo-
sameurneo warmoebis dabali done.
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   aq, miniSnebis saxiT unda aRiniSnos, rom saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo sivrces swored

fermeruli meurneobebi ikaveben. maTi ricxvi aTeul aTasobiTaa. maT sakuTrebaSia 54.7% saxnavi,
68.4% mravalwliani nargaoba, 30.6 % saTibi. fermeruli meurneobebi, ZiriTadad wvrili, mcire

sididis sawarmoebia. maTi 39.3% flobs mxolod 0.5 ha-mde miwis farTobs, 29.5%-0.5 dan 1 ha-mde,

29.6 % 5dan 10 ha-mde, 0.1% 200 ha-mde, 0.08 % 200 ha-ze mets.
    saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo produqciis umetes nawils fermeruli meurneobebi awarmo-

eben, kerZod, isini awarmoeben marcvleulis 94%, kartofilis-78%, bostneul-baRCeulis-99%, mze-

sumziris-100%. soios-100%, yurZnis-92%, citrusebis-100%, Cais-69%, xorcis-98%, kvercxis-86%,
matylis-100%. Taflis-100%.

   rogorc Cans problema sakmaod mwvavea. mis gadasawyvetad soflis meurneobis mecnierebaTa aka-

demiaSi Seiqmna fermerTa da soflis meurneobis specialistTa kvalifikaciis amaRlebis saswavlo
centri, romelmac unda gamoiyenos fermerTa da soflis meurneobis specialistTa swavlebisa da

kvalifikaciis amaRlebis axleburi sistema.

es sistema, rac uwyveti swavlebis principebs unda Seesabamebodes, momavalze orientirebul mi-
dgomebs, formebsa da meTodebs unda eyrdnobodes da moicavdes dargobriv-regionul teqnikur-

teqnologiur da ekonomikur-organizaciul midgomebs. am mimarTulebiT, soflis meurneobis mecni-

erebaTa akademias sWirdeba finansuri daxmareba, rac wlebia, garemos dacvisa da soflis meurneobis
saministros mxridan mougvarebel problemad iqca.

   amJamad, pirvel rigSi rac unda gakeTdes, agraruli universitetis daqvemdebarebaSi myofi dar-

gobrivi samecniero-kvleviTi institutebis soflis meurneobis mecnierebaTa akademiisTvis gadacema
unda iyos. am gziT Seiqmneba, erT sistemaSi Tavmoyrili, agrarul samecniero gamokvlevaTa erTiani,

mZlavri centri.

aseve saWiroa soflis meurneobis mecnierebaTa akademias daubrudes doqtorantura da aRdges
samecniero xarisxis mimniWebeli sabWoebi.

   aseT cvlilebaTa aucilebloba, pirvel yovlisa, soflis meurneobis dargis ganviTarebis meTo-

duri xelmZRvanelobis, samecniero kvlevebis, axali teqnologiebis danergvis, aseve axalgazrda
kadrebis momzadebisa da kvalifikaciis amaRlebis sistemis `erT WerqveS~ Tavmoyra-gaerTianebis

saWiroebiTaa gapirobebuli. amisaTvis ki sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebis mxarde-

Weraa saWiro.
    sasoflo-sameurneo warmoebis Semdgomi, mdgradi ganviTarebisaTvis aucilebelia Semdeg mima-

rTulebaTa realizacia:

 seleqciisa da meTesleobis gaumjobeseba da kulturaTa Tesva maRalmosavliani jiSebiT;

 sargavi masalis warmoebis teqnikuri bazis gadaiaraReba;

 mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis zedmiwevniT miznobrivi da srulyofili gatareba;

 arsebuli sarwyavi sistemebisa da mcire qselebis srul mzadyofnaSi moyvana, maTi reabili-

taciisa da ganaxlebis safuZvelze;

 niadagis ganoyierebis sistemis srulyofa;

 mecxoveleobaSi endemuri da aborigenuli jiSebis genofondis aRdgenis, dacvisa da misi gamoye-

nebis Sesaxeb racionaluri programis SemuSaveba, romelSic gaTvaliswinebuli iqneba saqarTve-

los calkeul regionSi jiSTsaSenebisa da samomSenebloebis Seqmna, adgilobrivi genofondis
safuZvelze maRalproduqtiuli jiSebis gamoyvana. sanaSene-saseleqcio saqmianoba unda ganxorci-

eldes saxelmwifo mxridan kontroliTa da mxardaWeriT;

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

mendaciebis damuSaveba da danergva;

 produqciis gadamuSavebis (m.S eqspres-gadamuSavebis), gasaRebis, warmoebis saSualebebiT moma-

ragebisa da sawarmoo momsaxurebis tipis damoukidebeli da mini-integrirebuli sawarmoebis

(kooperativebis da sxva formirebaTa) Seqmna;

 saxelmwifo dakveTebisa da Sesyidvebis meqanizmis SemuSaveba da amoqmedeba;

 sabazro segmentebis sworad SerCeva da produqciiT gajerebis stabilurobis miRweva.
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     dadgenilad unda CaiTvalos is mecnieruli pozicia, rom jer TandaTan unda davZlioT wlo-

biT dagrovili krizisuli viTareba da done, araintensiuri ganviTarebis tempi da TandaTan gada-
videT progresul teqnologiebze.

   es, rom realobad iqces aucilebelia sasoflo-sameurneo warmoebis intensiuri ganviTareba.

   sawarmoo resursebis efeqturi gamoyeneba intensiuri, ufro sworad intensifikaciis faqto-
rebiT zemoqmedebasa da regulirebas Txoulobs. swored aq iCens Tavs warmoebis intesifikaciis

iseTi mZlavri, qmediTi da Tanamedroveobaze morgebuli faqtorebi, rogoricaa: meqanizacia da ele-

qtrifikacia, qimizacia, mcenareTa da cxovelTa integrirebuli dacva, melioracia (wylis Zalis
gamoyeneba da zedmet (Warb) tenTan brZola), mosavlis programireba, xarisxis marTva, riskis fa-

qtorebis gavlenis Semcireba, marketingis marTvis avtomatizebuli sistemebis gamoyeneba, momavlis

sawarmoTa modelireba da sxva.
   soflis meurneobis intensiuri ganviTareba niSnavs imas, rom TiToeuli heqtari sasoflo-

sameurneo savarguli, pirutyvisa da frinvelis saxe moeqces intensiuri, mravalkomponenturi, avto-

matizebuli, programirebuli teqnologiuri, biologiuri da marTvis sistemebis gavlenis qveS,
raTa am kompleqsuri arsenalis urTierTSejerebuli, da erTdrouli gamoyenebiT miviRoT ara mxo-

lod agroteqnikurad da zooteqnikurad maRali, aramed biologiuri potencialis Sesabamisi pro-

duqcia.
   aseTi midgomisa da aRniSnul mimarTulebaTa praqtikuli realizaciis gareSe:

 gamouyenebeli darCeba arsebuli bunebriv-ekonomikuri pirobebi da potenciuri SesaZleblobebi;

 ver gadawydeba sasursaTo da saerTod socialuri usafrTxoebis problema;

 ver moxerxdeba agraruli bazris Seqmna da misi Sida da sagareo segmentur moTxovnebze ori-
entirebuli regulireba;

 ver daregulirdeba demografiis problemebi;

 ver moxerxdeba siRaribis daZleva;

sakiTxi, globalurad ukve asea dasmuli: msoflio globalizaciis procesSi gaimarjvebs is
qveyana vinc ganaviTarebs inovaciur ekonomikasa da vinc gadawyvets warmoebis, upiratesad saso-

flo-sameurneo warmoebis, intensiur teqnologiebze da mecnierul uzrunvelyofaze dafuZnebuli

ganviTarebis saerTo-saxelmwifoebriv amocanas.
   soflis meurneobis mdgradi ganviTarebisa da ekosistemis wonasworobis SenarCunebis da qimiur

industriaze naklebad damokidebulebis, amasTan, momxmarebelTa interesebis gaTvaliswinebis mizniT

sul ufro popularuli da moTxovnadi xdeba ekologiurad sufTa sasursaTo produqtebis  anu bi-
oproduqtebis warmoebis  ganviTareba.

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

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

   ra mdgomareobaa am mxriv saqarTveloSi, romlis agrobiomravalferovnebac kulturul mcenare-

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

zari savsea Sxam-qimikatebiTa da genmodificirebuli organizmebiT gajerebuli importuli produ-

qciiT, mTlianadaa moSlili xarissxis kontrolis sistema.
      amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebisa da mcenareTa dacvis mizniT qimiuri

saSualebebis mkacrad miznobrivi da reglamentirebuli gamoyeneba da am mizniT ekologiurad da-

culi zonebis gamoyofa. ZiriTadi aqcenti unda gadavitanoT produqciis xarisxis gaumjobesebaze.
    samwuxaro realobaa is, rom dRes saqarTvelos bazarze ZiriTadi mwarmoebeli regionebidan

Semodis rogorc nitratebiT, ise pesticidebiT da mZime metalebiT gajerebuli, genuri inJineriiT

da radionukleiduri nivTierebebiT dabinZurebuli soflis meurneobis produqtebi da Cvens mosa-
xleobas praqtikulad alternativa ar gaaCnia. amis mizezad ki asaxeleben ekologiuri warmoebis

siZvires, rac mTlad ase rodia.

ekologiurad sufTa sasursaTo produqciis miReba SeiZleba mxolod am mizniT gamoyofil
lokalur zonebSi, sagangebod SerCeul farTobebze, sadac gatardeba specifikuri agroteqnikuri

RonisZiebebi. SeiZleba aseTi farTobebi gamoiyos komercializaciis principiT, uSualod momxma-



8

rebelTa garkveuli jgufis dakveTiT, xelSekrulebis safuZvelze. aseT zonebSi, ekologiurad su-

fTa produqciis warmoebis moculobebi iqneba mcire da Sesabamisad ZviradRirebulic. es iqneba da-
kveTili biznesis specifikuri forma, romlis arealic savaraudod TandaTan gafarTovdeba, magram

ara TvalSisacemad.

  gTavazobT samecniero prioritetul programas, romlis damuSavebac SesaZlebelia soflis meu-
rneobis mecnierebaTa akademiaSi: `saqarTvelos agraruli seqtoris produqtiulobis amaRlebisa da

mdgradobis  uzrunvelyofis teqnologiuri potencialis strategiuli sistemisa da miznobrivi re-

komendaciebis damuSaveba~
programis damuSavebis mizania Sefasdes da dadgindes soflis meurneobis dargobrivi, zona-

lur-diferencirebuli teqnologiur-resursuli potencialis kompleqsuri sistema, ganisazRvros

misi ganmtkicebisa da racionalizaciis realuri SesaZleblobebi, damuSavdes strategiul-prio-
ritetuli parametruli rekomendaciebi, romlis realizaciamac unda uzrunvelyos agraruli se-

qtoris prduqtiulobis amaRleba da mdgradoba, sasursaTo usafrTxoeba da ekonomikuri zrda.

   problemis mecnierulad dasabuTebulma gadawyvetam xeli unda Seuwyos soflis meurneobis gan-
viTarebis sawaramoo-resursuli da ekonomikuri potencialis miznobriv, racionalur da mogebaze

orientirebul gamoyenebas.

   aRniSnul programas mWidro kavSiri aqvs samTavrobo priortetebTan, romlis mizania qveynis
ekonomikuri stabilizacia, sawarmoo da ekonomikuri potencialis ganmtkiceba, sasursaTo usa-

frTxoebis uzrunvelyofa, siRaribis daZleva, logikurad da uSualod gamomdinareobs maTgan da

unda miviCnioT saxelmwifoebrivi mniSvnelobis, momavalze orientirebul programad.
programas, mecnierulTan erTad didi gamoyenebiTi mniSvneloba aqvs. igi, jer erTi-saSualebas

miscems mecnierebs daeyrdnon safuZvlian, utyuar, amasTan, erT sistemaSi Tavmoyril masalas, mona-

cemebs, parametrebs, Sefasebebsa da poziciebs soflis meurneobis mTeli sistemuri ciklis mi-
xedviT; meores mxriv-soflis meurneobaSi dasaqmebuli muSakebisaTvis (fermerebi, specialistebi)

warmoadgens ekonomikur-prognozul rekomendaciebs, romelze dayrdnobiTac maT saSualeba eZlevaT,

dasabuTebulad gamoiyenon warmoebis potenciuri SesaZleblobebi, gauZRven meurneobas (warmoebas)
da amiT garantia Seqmnan mogebis misaRebad da stabiluri kvlavwarmoebisaTvis.

  programis realizaciis mosalodneli Sedegi:

     soflis meurneobis  realuri, mecnierulad dasabuTebuli dargobrivi da zonalur-diferenci-
rebuli ekonomikur-teqnologiuri sistemis Seqmna, rac moicavs: soflis meurneobis resursuli,

teqnologiuri da ekonomikuri potencialis ganmtkicebas, soflis meurneobis produqtiulobis ama-

Rlebis, mdgradobisa da sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofas, siRaribis daZlevas, eko-nomikuri
ganviTarebis maRal tempebs, sabolood ki mosaxleobis socialuri pirobebis gaumjo-besebas.
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GGeorgian Agriculture – Problems and Priorities
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Agricultural Sciences, Academician

Key words: Agriculture, industrial – resource potential, Intensive development, priorities, scientific program,
raising productivity of agrarian sector

Abstract

The article deals with large potential of Georgian agriculture and its non-rational and ineffective use; discusses
the main reasons which caused disproportionate development of industry. There is some inconsistency between
separate economic and technical  elements in the system of agrarian sector.

The authors indicate to a slow pace in development of agriculture - gross national agricultural product has
increased only by 55-58%. The slow growth is rather alarming if we consider that country’s 17-18 % of national
economy depends on agrarian sector.   A particular focus is made on development and implementation of some
important directions in agrarian science which is very important for further sustainable development of agriculture
in Georgia. Also, the problem of production of ecologically pure product is discussed in the paper.

The authors offer new scientific program which could be worked out at Georgian Academy of Agricultural
Sciences: “Working out strategic systems and purposeful recommendations for raising productivity, increasing
technological potential and ensuring sustainable development of agriculture.” The aim and purpose of working out
this program and some expected results are presented in the article.

G
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memcenareoba

plant-industry

saSemodgomod naTesi xaxvis Tesvis vadebis Seswavla da

jiSebis SerCeva aRmosavleT saqarTvelos mebostneobis

meore zonisTvis

elene moTiaSvili-siWinava, soflis meurneobis akademiuri doqtori,

irma iremaSvili-biologiis magistri

sakvanZo sityvebi: saSemodgomo xaxvi, Tesvis vada, Tesli, saadreo xaxvi, introduqcirebuli jiSebi.

referati

cdis mizans warmoadgenda, aRmosavleT saqarTvelos mebostneobis meore zonisTvis saSe-
modgomod naTesi xaxvis Tesvis vadebis Seswavla, samwvanile (safoCe) xaxvis miReba gvian Se-
modgomaze, adre gazafxulze, bolqvis saadreo mosavlis miReba da jiSebis SerCeva. amisTvis
2014-2017 wlebSi cda dayenebuli gvqonda soflis meurneobis samecnier-kvleviTi centris wi-
lknis bazaze.

cdaSi daTesili gvqonda rogorc adgilobrivi aseve Semotanili jiSebi, SeviswavleT am ji-
Sebis zamTargamZleoba, mavnebel-daavadebebis mimarT gamZleoba, maTi biomorfologiuri
niSnebi da mosavlianoba sxvadasxva vadebSi. gamovarCieT ori introduqcirebuli jiSi SX 136
da “teqsas”, romelic 2017 wels daTesili gvqonda winaswar jiSTa gamocdis sanergeSi. es
formebi xasiaTdeba maRali mosavlianobiT, ar uCndeba xaxvis buzi (mavnebeli) da arc
daavadebebi. mTeli vegetaciis periodSi ar moiTxovs wamlobas pesticidebiT.Eese igi mavnebel-
daavadebebis mimarT gamZlea da vRebulobT saadreo produqts (xaxvis bolqvs) ivnisis meore
dekadaSi, im periodSi roca bazarze xaxvis bolqvi ukve deficitia.

cdis Sedegidan dadginda, rom xaxvi yinvagamZleobiT, mosavlianobis maRali maCvenebliT, ma-
vnebel-daavadebebis mimarT gamZleobiT da biologiuri niSan-Tvisebebis mixedviT SerCeuli
saSemodgomo Tesvis vadebidan saukeTeso gamodga xaxvis TesliT Tesva 5-dan 15 seqtembramde.
Uufro gviani Tesvis SemTxvevaSi mcenare ver aswrebs gazrdas da mcire yinvebic -3-40C
uaryofiTad moqmedebs masze da xdeba naTesis mTliani wayinva.

Taviani xaxvi Allium cepa xaxvnair mcenareTa ojaxs ekuTvnis, samSoblod Sua azia
iTvleba, igi erTlebniani mravalwlovani mcenarea, kulturaSi mas vamravlebT,
rogorc orwlovans. Taviani xaxvi, Zalian Zvirfasi bostneuli kulturaa da ada-
mianisTvis vitaminebis wyaros warmoadgens, uZvelesi kulturaa. saqarTveloSi mas moi-
xmardnen jer kidev Cvens welTaRricxvamde da bostneul kulturebs Soris xaxvs
erT-erTi ZiriTadi adgili ukavia ara marto CvenSi, aramed mTel msoflioSi.
amAkulturas jer kidev hipokrates droidan iyenebdnen medicinaSi mravali daavadebis
winaaRmdeg. xaxvSi Sedis fitonciduri nivTiereba alicini, romelsac gaaCnia Zlieri
gausnebovnebis unari, amitom mas iyeneben, rogorc antiseptikur, antivirusul saSua-
lebas. xaxvi amcirebs sisxlSi qolesterins, Saqars, saukeTesoa gulsisxlZarRvTa
daavadebebis dros. saneleblis saxiT gamoyenebuli aZlierebs kuWis wvenis gamoyofas
da sakvebis SeTvisebas. wveni gamoiyeneba Tmis cvenis sawinaaRmdegod. suns da gemos
aZlevs surnelovani eTerzeTebi. ansxvaveben cxare, naxevrad cxare da tkbil Tavian
xaxvs. bolqvi Seicavs Saqrebs, vitaminebs, eTerzeTebs, azotovan nivTierebebs. foToli
mdidaria C vitaminiT, karotiniT anu A vitaminis provitaminiT.

Taviani xaxvi yoveldRiuri moxmarebis produqtia, iyeneben rogorc mwvanilad mwva-
ne saxiT, aseve bolqvs saneleblad sxvadasxva saWmlis momzadebis dros, gamoiyeneba
sakonservo mrewvelobaSic.
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Taviani xaxvi kargad viTardeba neitralur, msubuq, fxvier, sarevelebisgan sufTa,
organuli sasuqiT gamdidrebul niadagze. xaxvs funja fesvTa sistema aqvs, fesvebi
niadagis zeda fenaSi iSleba da amitom gvalvebisadmi naklebad gamZlea, vegetaciis
periodSi moiTxovs 6-7-jer morwyvas.

xaxvi sxva bostneul kulturebTan SedarebiT yinvagamZlea, magram 2-3 kviris
(axali) aRmonaceni naklebad itans yinvebs. -3 -4 0C-ze SeiZleba naTesi mTlianad
daiRupos, xolo momZlavrebuli mcenare ufro maRali yinvebis drosac ar ziandeba.
cdis sqema. Tesva xdeboda xuT vadaSi, TiToeuli vada sam ganmeorebaSi.
pirveli vada, Tesva 20-25 agvisto;
meore vada _ 5-15 seqtemberi;
mesame vada _ 15-25 seqtemberi;
meoTxe vada _ 25-30 seqtemberi;
mexuTe vada _ 5-15 oqtomberi.

aRmosavleT saqarTvelos mebostneobis meore zonaSi zRvis donidan 560 m sima-
Rleze saerTod ar iTeseboda saSemodgomod xaxvi da miT umetes aqamde ar yofila
Seswavlili Tesvis vadebi.

2014 wels, soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris wilknis bazazePyvela
vadaSi daiTesa, rogorc adgilobrivi jiSi “vardisferi-32”, aseve Semotanili 2 jiSi
da sami hibridi, sul xuTi introduqcirebuli forma. Semotanili masalidan sauke-
Teso gamodga mxolod 2 forma “SX136”@da ”teqsasi,” romlebzec Semdgom wlebSi
gagrZelda seleqciuri muSaoba. cdaSi Seswavlili iqna fenologiuri fazebis ka-
lendaruli vadebi: Tesva, aRmoceneba, pirveli namdvili foTlis ganviTareba, foCis
ganviTareba, bolqvis formirebis dasawyisi, dasasruli da mosavlis aReba.

Seswavlili iqna biometriuli monacemebi: foTlebis raodenoba, foCis sigrZe,
bolqvis simaRle da sigane, riTac davadgineT formis indeqsi, SeviswavleT sameurneo
maCveneblebic. dakvirvebebs vaxdendiT mavnebel-daavadebebis gavrcelebaze da maT
mimarT gamZleobaze, agreTve aCoyebis mimarT gamZleobaze.Yyvela am niSan-Tvisebebis
mixedviT, rogorc avRniSneT 2015-2017 wlebis monacemebiT gamovarCieT 2 Semotanili
jiSi.

cdaSi Seswavlili iqna, agreTve Tesvis vadebi. pirveli Tesvis vada iyo agvistos
bolo (20-25 agvisto). sami wlis monacemebiT (2015-2017) am vadaSi naTesi mcenare
zamTars Seyva 4-5 foTlis fazaSi, mcenare iyo Zlieri, magram aCoyebul mcenareTa
raodenoba jiSebis mixedviT iyo 60-70%. ra Tqma unda aman imoqmeda bolqvis
mosavalze da iyo Zalian dabali, SeiZleba mxolod xaxvis mwvanilad gamoyeneba. sami
wlis monacemebidan gamomdinare yvelaze saukeTeso vada gamodga meore vada Tesva 5-
dan 15 seqtembramde. am vadaSi ar xdeboda mcenareTa dazianeba mavnebel-daavadebebis
mier, aCoyebul mcenareTa raodenoba saerTod ar iyo da adre gazafxulze martis
bolos aprilis dasawyisSi ukve SeiZleboda xaxvis mwvanilad gamoyeneba aRmosavleT
saqarTvelos mebostneobis meore zonaSi, zRvis donidan 500 metris zemoT.

rac Seexeba mexuTe vadaSi naTes xaxvs-oqtombris pirveli dekada, aRmonacens vRe-
bulobdiT Zalian susts da meCxers, mcenareebis nawili (daaxloebiT 40%) zamTars
ver uZlebda da gazafxulamde iRupeboda, ramac uaryofiTi gavlena moaxdina mosa-
valze.

cxril #1-Si mocemulia saSemodgomod seqtembris pirvel naxevarSi naTesi xaxvis
bolqvis sami wlis mosavali. cdaSi standartad aRebuli gvqonda adgilobrivi jiSi
“vardisferi-32”.
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jiSis
dasaxeleba

2015 w.
xaxvis

bolqvis
mosavali

t/ha

2016 w.
xaxvis

bolqvis
mosava-
li t/ha

2017 w.
xaxvis

bolqvis
mosava-
li, t/ha

sami wlis
saSualo

t/ha

gadax
ra

stand-
rtida
n, +
_

gadaxra
standa

-
rtida
n, %

vardisferi-
32
standarti

28,4 29,0 28,7 28,7 - -

SX-136 46,0 43,6 44,2 44,6 15,9 55.4

teqsas 39,6 40,7 40,2 40,1 11,4 39.7

cxrili 1

rogorc cxrilidan Cans orive Semotanili jiSi kargad Seegua adgilobriv nia-
dagur-klimatur pirobebs da adgilobriv jiSTan SedarebiT mogvca sakmaod maRali
mosavali. aRniSnul jiSebze mimdinareobs seleqciuri muSaoba.

sami wlis Sedegebidan gamomdinare SeiZleba gavakeToT Semdegi daskvnebi:
1. SeviswavleT aRmosavleT saqarTvelos mebostneobis meore zonis pirvel

qvezonaSi, saSemodgomod naTesi xaxvis Tesvis vada. saukeTeso Tesvis vadaa
seqtembris pirveli naxevari.

2. naTesi moiTxovs naklebi agroteqnikuri RonisZiebebis Catarebas, vidre
gazafxulze naTesi.

3. adre gazafxulze xaxvis gamoyeneba SeiZleba samwvaniled.
4. gamocdili jiSebiMmavnebel-daavadebebis mimarT gamZlea.
5. vRebulobT saadreo bio produqts.

Ggamoyenebuli literatura:

1. vaJa jafariZe, mebostneoba. Tbilisi 2016 w.
2. irakli maWavariani, bostneuli da baRCeuli kulturebis meTesleoba, Tbilisi

1998 w.
3. mebostnis cnobari, Tbilisi 1981 w.



13

Study sowing date of autumn sown onion and choose the varieties for the second
zone of olericulture of eastern Georgia

Elene Motiashvili–Sitchinava- Doctor of Agricultural Sciences,
Irma Iremashvili- Master

Key wsord: Autumn-sown onion, Sowing date, Seed, early onion varieties, introduced varieties.

Abstract
The aims of the field experiment were to study sowing date of autumn-sown onions for the second zone of olericulture in

eastern Georgia, get green onion yield in late autumn and in early spring. Also, get an early yield of onion bulbs and choose
proper onion varieties. The experiment held on at the Scientific-Research Center of Agriculture in Tsilkani, Mtskheta
municipality, during 2014-2017.

There were local onion variety and introduced varieties in the experiment. We study frost resistance, pest resistance,
morphological features and yield in different sowing time. Two introduced varieties “SX136” and “Texas” were selected,
which also were tested at variety testing nursery in 2017. Both are high yielding varieties and resistant to fungal diseases and
onion fly. They don’t need pesticides use during a vegetation period and we get early yield in the second decade of June
when onion bulbs are deficient in markets.

According to frost resistance, high yield, and biological features, the best sowing period in autumn is from 5 to 15
September. In the case of later sowing time, the onion plants don’t reach the optimal size and -3-4 0C frost negatively affect
to the emerged plants and destroy them.
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Послеуборочное дозревание семян зерновых культур
Нодар Мерабишвили – доктор с/х наук, профессор,
Мариам Мерабишвили – докторант,
Лали   Баидаури-академический доктор с-х наук

Ключевые слова: Послеуборочный, дозревание, пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, жизне-
способность.

Реферат
Сортовые различия по продолжительности периода послеуборочного дозревания проявлялись в пределах

одного года, но они не сохранялись на протяжении всех лет исследований. Объяснить это можно тем, что
максимальный налив семян у разных сортов приходится на периоды с неодинаковыми погодными усло-
виями. Поэтому свежеубранные семена одних и тех же сортов по-разному прорастают в отдельные годы.

Введение:  Свежеубранные семена зерновых культур сразу после уборки бывают физиологически
недозрелыми и прорастают замедленно. Послеуборочное дозревание – одно из самых сложных явлений в
жизни семян, и интенсивность его у разных культур и сортов  неодинакова. Продолжительность этого
периода зависит от условий формирования, созревания, уборки и послеуборочной обработки семян.

В сельскохозяйственном производстве приходитсяучитывать как положительные, так и отри-
цательные моменты этого явления. С одной стороны, послеуборочное дозревание способствует
получению хороших  семян, с другой – затрудняет посев свежеубранных семян озимых культур и
определение их всхожести. Даже применение пониженной температуры не всегда дает возможность
установить качество семян, по этому при высеве свежеубранных семян озимых культур часто приходится
использовать показатели их жизнеспособности.

Это важно не только для озимых культур, у которых иногда почти совпадают сроки уборки и
посева, но и для яровых, чтобы заблаговременно и правильно определить качество  семян.

Объекты и методика.В связи с изложенным, мы изучали период послеуборочного дозревания
семян озимой и яровой пшениц, озимой и яровой ячменя, ржи, тритикале и овса. Опыты проводили в с.
Селекция, Мцхетского р-на (бывшая Мцхетская селекционная станция).

Годы проведения исследований (2010-2015 гг.) существенно различались по погодным условиям в
период формирования и созревания семян. В первые три года этот период сравнительно был прохладным
и дождливым, а в три последние – засушливым. Кроме того, каждый год характеризовался различным
сочетанием температуры воздуха и влажности почвы по периодам, что оказывало влияние на
формирование и созревание семян. Всхожесть семян каждого образца определяли еженедельно до
окончания периода послеуборочного дозревания. Для этого их проращивали на песке при температуре
+200  С, а также при пониженных темперутарах.

Результаты исследований.Продолжительность дозревания семян обусловлена глубиной их
послеуборочного покоя. О последнем можно судить по всхожести  (в сравнении с полной) при
температуре проращивания 200 С сразу после уборки (таблицы 1 и 2).

Свежеубранные семена озимой ржи имели самые высокие показатели прорастания, хотя и
различавшиеся по годам. Энергия прорастаниа была 62...98 %, а всхожесть – 84...100 % от полной
всхожести. После уборки они дозревали в течение одной-трех недель. Свежеубранные семена озимого
тритикале прорастали хуже, чем озимой ржи, а для дозревания их требовалось три-пять недель.

у озимой пшеницы обнаружены некоторые сортовые различия по прорастанию свежеубранных
семян и длительности послеуборочного их дозревания по годам. Так, семена «Вардзиа» в 2010 и 2011
годах характеризовалась высокими показателями прорастания, в то же время у семян «Безостая-1»  и
«Долис Пури-35-4» в эти же годы наблюдался более глубокий послеуборочный покой. Сортовые различия
проявлялись неодинаково по годам: семена «Безостая-1»лучше, чем у других сортов прорастали в 2013 и
2015 годах, «Долис Пури-35-4» в 2012, а «Шавпха» - в 2012 и 2015 годах.

Послеуборочное дозревание семян «Безостая-1» продолжалось в разные годы от двух-четырех до
пяти-девять недель, «Долис Пури-35-4» - от двух-четырех до пяти-десяти, «Шавпха» - от трех-четырех до
семи-десяти, «Вардзиа» – от трех до девяти недель.
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Эти данные свидетельствуют о том, что сортовые различия по послеуборочному дозреванию
семян озимой пшеницы проявлялись в отдельные годы. Продолжительность послеуборочного дозревания
у изучаемых сортов озимой пшеницы была от двух до десяти недель. В целом же за годы исследований
они не были выявлены.

Семена ячменя после уборки находятся в еще более глубоком  покое, чем семена озимой
пшеницы, хотя были случаи очень высоких показателей посевных качеств уже в этот период. При
изучении семян ячменя наблюдалась такая же закономерность, что и у семян озимой пшеницы: сортовые
различия проявлялись только в одном году. Тем не менее, семена сорта «Ахалтесли» отличались более
коротким периодом послеуборочного дозревания, который составлял одну-шесть недель. Семена яровой
пшеницы только в одном году (2014) имели высокие показатели энергии проастания и всхожести при
продолжительности послеуборочного дозревания за годы исследований две...десять недель.

Заключение. Видовые и сортовые различия по продолжительности периода послеуборочного
дозревания проявлялись в пределах одного года, но они не сохранились на протяжении всех лет
исследований.

Данные о продолжительности периода послеуборочного дозревания семян имеют практическое
зрачение в семенном контроле. Работники семенных инспекций должны учитывать ее при рещении
вопрооса о кондиционности семян как озимых, так и яровых культур и выборе методики проращивания. В
тех случаях, когда применение пониженной температуры проращивания не позволяет определить полную
всхожесть свежеубранных семян, необходимо определить их жизнеспособность. Всхожесть следует
определять повторно до тех пор, пока ее уровень не приблизится к уровню жизнеспособности.

Прорастание свежеубранных семян (% к полной всхожести)
Таблица 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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хо

ж
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Озимая рожь

1.Утро 91 100 78 89 78 92 78 89 62 84 - -

2.Кормовая-51 98 100 - - 70 89 - - - - 77 88

Тритикале

1.Картли-2 - - 34 75 74 88 84 95 56 100 52 88

Озимая пшеница

1.Безостая-1 38 88 6 48 12 52 59 84 5 65 17 71

2.Долис Пури-35-4 25 88
18 77 48 86 15 58 5 52 20 79

3.Шавпха - - - - 25 80 16 79 6 54 47 94

4.Вардзиа 37 100 42 91 - - - - - - - -

Ячмень

1.Нахчевани 39 64 16 38 13 37 68 90 - - - -

2.Дзвелтесли 41 58 13 27 14 29 28 60 9 50 17 58

3.Ахалтесли - - - - 19 39 74 91 18 59 35 88
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Яровая пшеница

1.Дика 9\14 - - 14 63 15 74 7 24 85 88 - -

2.Дика - - - - - - 18 82 84 88 19 88

Овес

1.Черниговский-

128
- - - - 82 92 15 48 - - - -

2.Советский - - - - - - 34 68 40 80 21 90

Продолжительность послеуборочного дозревания семян (недели)

Таблица 2

Сорта 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Озимая рожь

1.Утро 1-3 2 2 3 1 -

2.Кормовая-51 1-2 - 2 - - 1-2

Тритикале

1.Картли-2 - 5 5 3 5 1-3

Озимая пшеница

1.Безостая-1 5-6 5-9 5-8 3-7 5-9 2-4

2.Долис Пури-35-4 7-9 5-10 2-4 7-8 - 4-9

3.Шавпха - - 3 8 7-1 3-4

4.Вардзиа 3 9 - - - -

Ячмень

1.Нахчевани 7-8 8 11-16 4 - -

2.Дзвелтесли - 8 14 5 3-8 8

3.Ахалтесли - - 5 6 1-6 2

Яровая пшеница

1.Дика 9\14
- 6 5 8 2 -

2.Дика - - - - - -

Овес

1.Черниговский-128 - - 4 6 - -

2.Советский - - - - 3 3
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After-harvest ripening of seeds of grain crops
Nodar Merabishvili – Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Mariam Merabishvili – PhD. student,
Lali Baidauri-Academic doctor of Agriculture

Key words: Post harvest, ripening, wheat, barley, oats, rye, triticale, viability.

Abstract
Varietal differences in the duration of post-harvest ripening period were manifested within one year, but

they did not persist throughout all the years of research.This can be explained by the fact that the maximum seed
filling for different varieties falls on periods with unequal weather conditions. Therefore, freshly harvested seeds
of the same varieties grow differently in different years.
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seleqcia da genetika

Breeding and Genetics

სიმინდის - Zea Mays L ზოგიერთი  სელექციური  ჯიშის  ფენოლური ნაერთები და
ანტიოქსიდანტური აქტივობა

ოთარ ლიპარტელიანი- პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის  წევრ- კორესპონდენტი,
ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
ნუნუ  გოგია -მეცნიერ-თანამშრომელი,
ციცინო ათამაშვილი -მეცნიერ-თანამშრომელი

საკვანძო სიტყვები: სიმინდი, ჰიბრიდები, ჯიში, სამედიცინო ღირებულება, ანტიოქსიდანტური
აქტივობა

რეფერატი
კვების ზოგიერთ პროდუქტში შემავალი პოლიფენოლები-ეგზოგენური ტიპის ანტიოქსიდანტებია, რო-

მლებიც დიდ როლს ასრულებენ თავისუფალი რადიკალების ნეიტრალიზაციაში და ამით, იცავენ ადამიანს
მრავალი დაავადებისაგან.

ნაშრომში მოყვანილია საქართველოში სელექციის სხვადასხვა მეთოდით  მიღებული სიმინდის 4 ჯიშის ფე-
ნოლური ნაერთების შემცველობის დინამიკისა და ანტიოქსიდანტური აქტივობის შესწავლის შედეგები, სა-
საქონლო პროდუქციის (მარცვალი) შენახვის  ერთი წლის მანძილზე.

მიღებული მახასიათებლებით  დადგენილია ჯიშებს შორის სხვაობის პარამეტრები და  სიმინდის კულტუ-
რის მნიშვნელობა სამედიცინო თვალთახედვით.

შესავალი  და  თემის განხილვა. შენაერთებისა და ელემენტების სიმრავლე მცენარეს განსაკუ-
თრებულ როლს ანიჭებს. მცენარეული წარმოშობის მრავალი შენაერთი ძალზე მნიშვნელოვანია
ადამიანის ორგანიზმისათვის.

მცენარეთა დიდი რიცხვი, რომლებიც გამოიყენება მედიცინაში, მიუთითებს ადამიანის ჯანმრთე–
ლობისათვის მათი ნედლეულისა და პროდუქციის გამოყენების პერსპექტივებზე .

უმრავლეს შემთხვევაში მცენარეებში გვხვდება ერთი  ნივთიერება, რომელსაც აქვს სამკურნალო
თვისება. ის, არათანაბრადაა განაწილებული მცენარის ორგანოებსა და ქსოვილებში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კვების ზოგიერთ პროდუქტში შემავალი პოლიფენოლები- ეგზო-
გენური ტიპის ანტიოქსიდანტებია,რომლებიც დიდ როლს თამაშობენ თავისუფალი რადიკალების
ნეიტრალიზაციაში და, ამით, იცავენ ადამიანს მრავალი დაავადებისაგან.

სხვა მრავალ მცენარეთა შორის დიდ ინტერესს წამოადგენს მარცვლოვანთა წარმომადგენლები,
რომელთაც სასურსათოს გარდა დიდი გამოყენება აქვთ მედიცინაშიც. განსაკუთრებით საინტერესოა
სიმინდი–Zea Mays L. მას  ბადალი არ ჰყავს სახლხო მეურნეობაში და ადამიანის კვების საქმეში.

სიმინდის-Zea Mays L. კაჟა ფორმები საქართველოში ესპანეთიდან შემოიტანეს მე-17 საუკუნის
პირველ ნახევარში, 360 წლის წინათ, ხოლო კბილა ფორმები კი 250 წლის წინათ. ამ ორი ფორმის
სიმინდისაგან ბუნებრივი ჰიბრიდიზაციით ქართველ მიწათმოქმედთა და სელექციონერების მიერ
გამოყვანილია ისეთი ფორმები, რომლის მსგავსი დღეს ამ კულტურის სამშობლოშიც არაა. ასე, რომ
საქართველო  თამამად შეიძლება ჩაითვალოს ამ კულტურის წარმოშობის მეორე კერად. სიმინდის
სელექციური ჯიშების მოსავლიანობა 30-35 %-ით მეტია, სტანდარტულებთან შედარებით.
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მის მარცვალში შემავალი საკვები ნივთიერებები უკეთესადაა მოსანელებელი სხვებთან შედა-
რებით. მისი მარცვლიდან მზადდება 100-მდე დასახელების საკვები და საკონდიტრო ნაწარმი. არის
მინიშნებანი ლიტერატურაში სიმინდის ფართო გამოყენების შესახებ მედიცინაშიც. მომწიფებული
ტაროს ულვაშებისაგან ამზადებენ ნაყენს, რომელიც იხმარება თირკმლის დაავადებების სამკუ-
რნალოდ. მარცვლისაგან მიღებელი გლუკოზა გამოიყენება გულ-სისხლძარღვთა დაავადეების
სამკურნალოდ. არის მონაცემები იმის შესახებაც, რომ სიმინდის ზეთი გამორჩეულია მცენარეული
წარმოშობის სხვა ზეთებისაგან და ითვლება ყველაზე საუკეთესოდ სკლეროზის მკურნალობისას.

მარცვლის მოხმარების გონივრულ ვადაში, სასურსათოსთან ერთად, სამედიცინო ღირსებების
შესწავლის საკითხი ძალზე საინტერესოა იმის დასადგენად თუ როგორია დინამიკა ფენოლური
ნაერთების შემცველობისა და ანტიოქსიდანტური აქტივობისა. ეს ორი მაჩვენებელი ძალზე მნი-
შვნელოვანია მრავალი დაავადების პრევენციისათვის.

მასალა და მეთოდიკა. საკვლევად ავიღეთ  ჯიშების სახელმწიფო რეესტრში ჩართული სიმინდის
ერთი ჯიში-,,სახამებლიანი შავი,“ და სამი ჰიბრიდი: ,,წილკანი1“,,,ბექა“ და წილკანი2“.მცენარეთა
შესწავლა ხდებოდა ჯიშთაგამოცდისათვის მიღებული საერთო მეთოდიკით.

საცდელ მცენარეთა მარცვლები ინახებოდა მოქმედი სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად.
ანტიოქსიდანტური აქტივობა ისწავლებოდა  დფპჰ-ის მეთოდით -სტაბილური რადიკალის -1,1

დიფენილ-2-პიკრილჰიდრაზილის რეაქციის მიხედვით.
საერთო ფენოლების შესწავლა ხდებოდა ფოლინ-დენისის რეაქტივის გამოყენებით.ოპტიკურ

სიმკვრივეს ვსაზღვრავდით СФ -16 -ის გამოყენებით,410 ნმ-ზე. საანალიზოდ ნიმუშებს ვიღებდით
ყოველი თვის ბოლოს, ერთი წლის განმავლობაში.

ცდის პერიოდში კლიმატური მახასიათებლები არ გამოსულა ნორმის ფარგლებიდან.
საცდელ ნაკვეთებზე აგროტექნიკური ღონისძიებები  ტარდებოდა  აგროწესების შესაბამისად.
კვლევის შედეგები. გამოკვლევებმა დაადასურეს, რომ ანტიოქსიდანტური აქტივობა სიმი-ნდის

ოთხივე ჯიშის მარცვლებისათვის მაღალია ყველა შემთხვევაში. მაგალითად, ჯიშისათვის
,,სახამებლიანი შავი“,ეს მონაცემები მერყეობს 12-დან 40 წამამდე (ჩანასახიანი მარცვლებისათვის) და
17-დან 44 წამამდე (მარცვლები ჩანასახების გარეშე). უმნიშვნელო, მაგრამ შედარებით მაღალი
ანტიოქსიდანტური აქტივობა აღენიშნებათ მარცლებს-ჩანასახით. უნდა მივიღოთ მხედველობაში
ის, რომ მარცვლები ინახებოდა შენახვისათვის საჭირო გარემოში. ანტიოქსიდანტური აქტივობა
მარცვლების შენახვის 1-6 თვის განმავლობაში შედარებით მაღალი იყო. სიმინდის ჯიშისათვის
(,,სახამებლიანი შავი“) საშუალო წლიური მაჩვენებელი ანტიოქსიდანტური აქტივობისა იყო 24,9
(ჩანასახიანი) და 28,0 წამი (ჩანასახის გარეშე).

შესაბამისი მაჩვენებლები სიმინდის სხვა ჯიშებისათვის ასეთი იყო: ,,წილკანი1“ 23,0 წამი
(ჩანასახით) და 30,0 წამი (ჩანასახის გარეშე). ასევეა სიმინდის ორ, დანარჩენ ჯიშში. ანტიო-
ქსიდანტური აქტივობის უკეთესი მაჩვენებელი მაინც ჯიშ-,,სახამებლიან შავ“-ს  ჰქონდა.

რაც შეეხება საერთო ფენოლების შემცველობას მარცვლებში, აქ, ჯიშებს შორის სხვაობა არის,
თუმცა უმნიშვნელო. აქაც ყველაზე კარგი, მაინც ,,სახამებლიანი შავი“ გამოდგა.

საბოლოოდ, ოთხივე გამოცდილი ჯიში გარკვეული ყურადღების ღირსია სამედიცინო თვალთა-
ხედვით.
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სიმინდის - Zea Mays L  1 ჯიშის და სამი ჰიბრიდის მარცვლის  საერთო ფენოლების შემცველობა
და ანტიოქსიდანტური აქტივობა (ჩანასახით)

ცხრილი 1
N დრო

მოსავლის
აღებიდან
(თვე)

ანტიოქსიდანტუ-
რი აქტივობა
წმ -1

საერთო
ფენოლები
მკგ/10მგ

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

1,0 12,0
24,0
30,0
21,0

1,250
 0,99
0,89
0,98

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

2,0 40,0
17,0
17,0
22,0

0,630
1,009
1,009
0,99

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“““

3,0

19,0
22,0
18,0
24,0

0,997
 0,89
0,9
0,899

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

4,0

17,0
20,0
26,0
36,0

1,005
1,00
0,89
0,795

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

5,0

16,0
23,0
22,0
20,0

1,0
0,89
0,899
0,9

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

6,0

27,0
16,0
25,0
24,0

0,88
0,99
0,887
0,89

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

7,0

25,0
28,0
23,0
28,0

0,88
0,79
0,89
0,79

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

8,0

26,0
25,0
22,0
23,0

0,87
0,88
0,891
0,891
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1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

9,0

30,0
37,0
28,0
29,0

0,85
0,76
0,86
0,859

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

10,0

39,0
35,0
 33,0
35,0

0,625
0,66
0,668
0,66

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

11,0

30,0
26,0
26,0
23,0

0,85
0,89
0,89
0.991

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

12,0

28,0
23,0
27,0
26,0

0,88
0,899
0,897
0,88

სიმინდის - Zea Mays L  1 ჯიშის და სამი ჰიბრიდის მარცვლის  საერთო ფენოლების შემცველობა
და ანტიოქსიდანტური აქტივობა (ჩანასახის გარეშე)

ცხრილი 2

N
დრო მოსავლის
აღებიდან
(თვე)

ანტიოქსიდანტუ-
რი აქტივობა
წმ -1

საერთო
ფენოლები
მკგ/10მგ

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

1,0

30,0
22,0
28,0
25,0

0,89
0,998
0,89
0,89

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2““

2,0

17,0
19,0
37,0
32,0

1,009
1,009
0,75
0,80

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

3,0

18,0
 35,0
30,0
18,0

0,90
0,799
0,80
0,902

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

4,0

22,0
26,0
21,0
30,0

0,89
 0,79
0,998
0,492
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1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

5,0

25,0
23,0
23,0
34,0

0,8
0,981
0,98
0,799

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

6,0

29,0
30,0
28,0
42,0

0,76
0,799
0,88
0,60

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

7,0

26,0
25,0
22,0
23,0

0,88
0,887
0,99
0,979

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

8,0

24,0
35,0
24,0
30,0

0,891
0,78
0,891
0,80

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

9,0

41,0
40,0
35,0
32,0

0,68
0,63
0,65
0,792

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2““

10,0

44,0
43,0
32,0
30,0

0,658
0,658
0,79
0,792

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

11,0

31,0
31,0
31,0
37,0

0,85
0,85
0,85
0,785

1.,,სახამებლიანი
შავი“
2.,,წილკანი1“
3.,,ბექა“
4.,,წილკანი 2“

12,0

33,0
40,0
39,0
39,0

0,667
0,632
0,635
0,635

დასკვნები
       1.სიმინდის კულტურა სამედიცინო თვალთახედვით ძალზე საინტერესოა. გამოცდილი ერთი
ჯიშის და სამი ჰიბრიდი ხასიათდება საკმაო ანტიოქსიდანტური აქტივობითა და საერთო ფენო–
ლების შემცველობით.გამოცდილთაგან საუკეთესო გამოდგა-,,სახამებიანი შავი“, რაც მის ჯიშურ
თვისებებსა და ორგალოლეპტიკას უნდა მიეწეროს;
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    2.შენახვის კონტროლირებადი პირობების მიუხედავად,ამ ორი მაჩვენებლით (ანტიოქსიდანტური
აქტივობა და საერთო ფენოლები)უკეთესი მახასიათებლები მაინც ჩანასახიან მარცვლებს აქვთ, რაც
გასაგებია;

3.კვლევების შემდგომი გაგრძელება, ვფიქრობთ, მოგვცემს ახალ შედეგებს სიმინდის კულტურის
ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში ფართოდ ჩასაყენებლად.

ლიტერატურა

1.ზ. ბუკია, ც. ათამაშვილი.- ზოგიერთი მცენარის სელექცია, კვებითი და სამედიცინო ეფექტი (სახელ-
მძღვანელო), გამომცემლობა -,,მერანი,, თბილისი, 2013 წელი.-380 გვ.
2.ნ. გოგია, ზ.ბუკია, მ. ესაიაშვილი,ი. ჩხიკვიშვილი, ც.ათამაშვილი.-ანტიოქსიდანტური აქტივობა და ფენო-
ლური ნაერთები ხორბლისა (Triticum Austivum L., Triticum Durum Dest) და ქერის (Hordeun Sativa Lessen)
ზოგიერთი ჯიშის.-,,ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა,,N1,2016 წელი,გვ.21-24.
3.Gogia N.,Gongadze M., Bukia Z., Esaiasvili M.,Chkhikvishvili I.- Total polyphenols and antioxsidant activity in
different species of appels grown in Georgia .-Georgian Medical Nevs, 7 -8 (232-233),2014,107 -112.
4..ო.ლიპარტელიანი,ფ.ბეგოიძე,ლ.ქირიკაშვილი-სიმინდის სელექცია საქართველოში და მისი შედეგები.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,N2,(36),2016 წელი,გვ .33-36.
5.ოთარ ლიპარტელიანი,ფილარეტ  ბეგოიძე,ლიანა ქირიკაშვილი-საქართველოს რეგიონებში სიმინდის ჰიბ-
რიდების გამოცდის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,
N1,(39),2018 წელი,გვ .58-60.
6.ო.ლიპარტელიანი, პ.ნასყიდაშვილი, ზ.ჯინჯიხაძე, ფ.ბეგოიძე-სიმინდი საქართველოში.-,,საზოგადოება ცო-
დნა“.-432.
7.Wojdylo A.,Oszmianski J.,Lashkowski P.-Poliphenolic compounds and antioxidant activity of new and old apple
varieties .J Agric Food  Chem.2008;56(15):6520-30.
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Abstract

    Polyphonols in some food sources are exogenous type antioxidants that play a major role in neutralizing free
radicals and thus protect people from many diseases.
      The study provides results of the dynamics and antioxidant activity of phenolic compounds of maize 4 breeds
obtained from various methods of selection of the product of commodity (grains) during a year.

Parameters of variety are determined from gained characteristics and corn culture importance from the medical
perspective.
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მანდარინის -Citrus Reticulata Bl. ზოგიერთი ნაგალა ჯიშის
მსხმოიარობის ხასიათი ჰიბრიდიზაციისას

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: მშობელთა წყვილები,დამამტვერიანებელი,ჰიბრიდიზაცია,გამონასკვა

რეფერატი
ნაშრომში  მოყვანილია მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა დამამტვერიანებლის გავლ-

ენასთან  ნაგალა მანდარინების ზოგიერთი ჯიშის ნაყოფის გამონასკვის გაზრდისათვის.
ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული შედეგებით დადგენილია დამამტვერიანებელთა კეთილგავლენა ნაყო-

ფების გამონასკვის გაზრდისათვის. დადგენილია აგრეთვე დადებითი კორელაცია ეფექტურ დამამტვერი-
ანებელსა და ნაყოფის გამონასკვის გაზრდას შორის.

ბუნებრივია, სწორად შერჩეული წყვილი, ეფექტური დამამტვერიანებელი,მეთოდურად წარმართული
ჰიბრიდიზაცია და სელექციონერის კვალიფიკაცია , სასურველი შედეგის მიღების უტყუარი გარანტიაა.

შესავალი. საყოველთაოდაა ცნობილი ჰიბრიდიზაციის მნიშვნელობა ფლორის ევოლუციის
შესაძლებლობების გაზრდისათვის. ის, მძლავრი გარანტიაა  ნებისმიერი მცენარის სახეობის  ნაყო-
ფიერებისა და  სტაბილურობის გაზრდისათვის.

ციტრუსოვანთათვის დამახასიათებელი ცნობილი თავისებურებების გათვალისწინებით, ჰიბრი-
დიზაცია ამ კულტურებისათვის  სპეციფიკურია.

ციტრუსოვანთა სხვადასხვა გვარისა და სახეობის მცენარეთა შეჯვარებისას ნიშნების მემკვი-
დრეობის შესწავლა შესაძლებლობას გვაძლევს გავიგოთ  ამ გვარის მცენარეთა ევოლუციის მნი-
შვნელოვანი კანონზომიერებანი.

გარკვეული მნიშვნელობის მქონეა იაპონური კოლექციის ნაგალა მანდარინების ზოგიერთი
წარმომადგენლის ჩართვა შეჯვარებებში, როგორც საწყისი მასალისა, მითუმეტეს, თანამედროვე
პირობებში, საბაზრო გარემოში მეციტრუსეობის დარგის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის,
პროდუქტიული ჯიშების დანერგვისათვის ერთობ სასარგებლოა.

ცნობილია, რომ იაპონური კოლექციის ორი საუკეთესო სუპერსაადრეო მანდარინის ჯიშები-
ოკიცუ ვასე და მიხო ვასე, როგორც მანდარინი უნშიუ, მამრობითი ხაზით სტერილურია და
თავისუფალი დამტვერვისას თესლს არ ივითარებს.

ნაყოფის გამონასკვის გაზრდისათვის საუკეთესო დამამტვერიანებლის ძიებამ შეჯვარებათა
კომბინაციებისა და შეჯვარებაში ჯიშების გაზრდის აუცილებობამდე მიგვიყვანა.

ობიექტი და მეთოდი. იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ზოგიერთი ჯიშის(ოკიცუ
ვასე და მიხო ვასე) ნაყოფის გამონასკვის გაზრდისათვის დამამტვერიანებელთა გავლენის გასა-
რკვევად საცდელად ავიღეთ სამი ცნობილი დამამტვერიანებელი-ციტრუს იჩანგენზისი-Citrus
Ichangensis,ფორთოხალი პერვენეცი-Citrus sinensis Osb. და მრგვალი პომპელმუსი-Citrus Grandis
Osb.დასახელებული დამამტვერიანებლები გაღივების მაღალი ალბათობისა  და ცხოველმყოფე-
ლობის მქონე  მტვერს დიდი რაოდენობით წარმოქმნიან.

შეჯვარებაში მონაწილე ჯიშების მოკლე დახასიათება ასეთია:
ოკიცუ ვასე-გამოყვანილია იაპონიაში, მანდარინ მიაგავა ვასესა და პონცირუს ტრიფოლიატას

შეჯვარებით მიღებული ნუცელარული ნათესარების გამორჩევის შედეგად. ყოფილ სსრკ-ში შემო-
ტანილია 1972 წელს. ჯიში სუპერსაადრეოა. მისი ნაყოფი მწიფდება 7-10 დღით ადრე საადრეო
ჯიშებთან შედარებით. ნაყოფის გამონასკვის პროცენტი თავისუფალი დამტვერვისას შეადგენს-11,9.

მიხო ვასე-მიაგავა ვასეს ნუცელარული ნათესრებში გამორჩევის შედეგადაა მიღებული. ესეც
შემოტანილია 1972 წელს. ჯიში  სუპერსაადრეოა. თავისუფალი დამტვერვისას   ნაყოფის გამონა-
სკვის პროცენტია -12,4.
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იჩანგენზისი -Citrus Ichangensis -გავრცელებულია ჩინეთის ცენტრალურ და სამხრეთ დასავლეთ
ნაწილში. ჩინეთის ენდემური ჯიშია. იჩანგენზისი ბიოლოგიური ნიშნებით განსხვავდება ციტრუსო-
ნანთა კულტურული სახეობებისაგან.
ფორთოხალი პერვენეცი-Citrus sinensis Osb.-წარმოადგენს ადგილობრივი ფორთოხლის ნუცელა-
რულ ნათესარს. მიღებულია სოხუმის საცდელ სადგურში (ნ.რინდინი, ვ. ესინოვსკაია). ძლიერი
დამამტვერიანებელია.
პომპელმუსი - Citrus Grandis Osb. -გავრცელებულია ტროპიკებში. მოჰყავთ სამხრეთ აღმოსავლეთ
აზიის ქვეყნებში. მისი ნაყოფი მწიფდება იანვრის შემდეგ.

შეჯვარებანი ჩავატარეთ სამი წლის განმავლობაში და მოგვყავს მათი საშუალო მაჩველნებლები.
შეჯვარებანი ტარდებოდა მიღებული საერთო მეთოდიკით.
საცდელ ნაკვეთებზე  ატმოსფეროს ფიხიკური მდგომარეობის გამომხატველი ელემენტები ტიპური

იყო და არ გამოსულა ნორმის ფარგელებიდან. აგრო ღონისძიებანი საცდელ ნაკვეთებზე ტარდებოდა
მოქმედი აგროწესების მიხედვით.

შედეგები და განხილვა. კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა, რომ თითოეული საკვლევი მცენარე თავი-
სებურად რეაგირებს დამამტვერიანებლის გავლენაზე.

ნაყოფის გამონასკვის  სამი წლის საშუალო მაჩვენებელმა კომბინაციაში-ოკიცუ ვასე X იჩანგენზისი
შეადგინა 32,7%, შედარებით დაბალი იყო მაჩვენებელი კომბინაციაში- ოკიცუ ვასე Xპომპელმუსი-
21,7%,,ხოლო ყველაზე  დაბალი პომპელმუსით დამტვერვისას-15,4%.

როგორც მონაცემებიდან ჩანს ნაყოფის გამონასკვის მაღალი პროცენტი აღინიშნა შეჯვარების
მესამე წელს, სამივე კომბინაციაში-ნაყოფის გამონასკვის  სამი წლის საშუალო მაჩვენებელმა კომბი-
ნაციაში-ოკიცუ ვასე X იჩანგენზისი 66,%, ოკიცუ ვასე X პერვენეცი 56%, ოკიცუ X პომპელმუსი 52%.

ნაყოფის გამონასკვის მაღალი პროცენტი სამივე კომბინაციაში შესაჯვარებელი წყვილების ოპტი-
მალური შერჩევის გარდა განაპირობა შეჯვარების მესამე წლის ოპტიმალურმა ბუნებრივმა პირო-
ბებმა-საშუალო დღეღამური ტემპერატურა-17,8-20,7 გრადუსი (საშუალო-19,3), ჰაერის შეფარდე-
ბითი ტენიანობა 59-75%(65,7%).

გამოკვლევების სამი წლის განმავლობაში ოკიცუ ვასემ, იჩანგენზისით დამტვერვისას, საშუალოდ
გამონასკვა მეტი რაოდენობით ნაყოფი.

დამამტვერიანებელთა  გავლენა  მანდარინ ოკიცუ  ვასეს  ნაყოფის  გამონასკვაზე
ცხრილი 1

damamtveria-
neblebi

Sejvare-
bis

wlebi

deda
mcenare

damtverianebe-
li yvavilebs
raodenoba,

cali

mokrefil
iqna

nayofi,
cali

gamona-
skvis %

iCangenzisi I
II
III
saS.

okicu
vase

149
122
50
107

29
43
33
35

19,5
35,2
66,0
32,7

perveneci I
II
III
saS.

/_/ 194
400
50

214,7

17
54
28
33

8,8
13,5
56,0
15,4

pompelmusi I
II
III
saS.

/_/ 108
128
50
95,3

8,0
28,0
26,
20,7

7,4
21,9
52,0
21,7
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დამამტვერიანებელთა  გავლენა  მანდარინ მიხო ვასეს  ნაყოფის  გამონასკვაზე
ცხრილი 2

damamtverianeb
lebi

Sejvarebi
s wlebi

deda
mcenare

damtverianeb
uli

yvavilebis
raodenoba,

cali

mokrefil
iqna nayofi,

cali

%

iCangenzisi I
II
III
saS.

mixo vase 120
90
50
86,7

40
9
23
24

33,3
10,0
46,0
27,7

perveneci I
II
III
saS.

/_/ 121
400
50

190,3

14
69
15
32,7

11,6
17,2
30,0
17,1

pompelmusi I
II
III
saS.

/_/ 82
104
50
78,7

11
16
7
11,3

13,4
15,4
14,0
14,4

ციტრუს იჩანგენზისის მტვრის მაღალი ბიოლოგიური აქტივობა ნაყოფის გამონასკვის გადი-
დებაში გამოვლინდა მისი მტვრით მიხო ვასეს დამტვერიანების შემთხვევაშიც.

მიღებული მონაცემები მოწმობს, რომ ბუნებრივ პირობებში ნაყოფის გამონასკვასთან შედარებით
მნიშვნელოვნად (ორჯერ და მეტად) იზრდება ნაყოფის გამონასკვა ხელოვნური შეჯვარებისას.

დასკვნები:
1.იაპონიიდან ინტროდუცირებული  ორი ჯიშის მანდარინის (ოკიცუ ცასე და მიხო ვასე) ხელო-
ვნური დამტვერიანებისას ნაყოფის სასარგებლო  გამონასკვის  პროცენტი მნიშვნელოვნად იზრდება;
2.შედეგები მიუთითებს, რომ სამეურნეო თვალთახედვით (ნაყოფის გამონასკვის გადიდება) გამო-
ცდილთაგან საუკეთესო გამოდგნენ ციტრუს იჩანგენზისი და პომპელმუსი;
3.ნაგალ ჯიშის მანდარინების მოსავლიანობის გადიდებისათვის მათი ბაღების გაშენებისას საჭიროა
გარკვეული რაოდენობის დამამტვერიანებლების გათვალისწინება (ფორთოხლის ფერტილური
ჯიშები, პომპელმუსი და სხვა, აგრეთვე ბაღში საჭიროა იყოს ფუტკრის სკები.

ლიტერატურა
  1.ზურაბ ბუკია, ნოდარ ბერიძე -ჰიბრიდიზაცია,ნუცელარული სელექცია და მუტაცია მანდარინის-
Citrus Reticulata Bl. ზოგიერთი ნაგალა ჯიშის ფორმათწარმოშობის მართვაში.-გამომცემლობა ,,შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი,2010 წელი.-311 გვ.
1.ბუკია ზ.,ლამპარაძე ს.-მცენარის მორფოლოგიისა და სელექციის ზოგიერთი საკითხი, გამო-
მცემლობა ,,ალიონი, ბათუმი, 2011 წელი.-420 გვ.
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Tangerine -Citrus Reticulata Bl. Some hybridization of some nutrient
breeding nature

Zurab Bukia – Academic Doctor of Agricultural

Key words: parental couples,pollinating, Hybridization, knotting

Abstract

The work provides the data relating to the various pollinating influence for increasing some species of
tangerine knotting.
    Results obtained through experiment have established the effectiveness for increasing the pollination of fruits.
    Apositive correlation between effective pollination and knotting of the fruit increase has been
established.Naturally, the correctly chosen pair, effective pollinating, methodically led hybridization and
qualification of the breeder, is a guarantee of obtaining the desired result.
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ციტრუსოვანთა  აპომიქტური  გამრავლების  საკითხისათვის

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ევოლუცია, სახეობის სტაბილურობა, აპომიქსისი, აპომიქტური გამრავლება

რეფერატი

ნაშრომში გავაანალიზებულია  აპომიქტური გამრავლების შეუცვლელი როლი ციტრუსოვანთა ჯიშების
ცხოველმყოფელობისა და  დაქვეითებული პოტენციის ამაღლებისათვის. კვლევის საკუთარმა შედეგებმა
მოგვცა გარკვეული დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა. ყურადსაღებია, რომ თანამდეროვე ეტაპზე ცი-
ტრუსოვანთა ჯიშების განახლება უალტერნატივოა და საჭიროა მეთოდების პრაქტიკულად გამოყენების
გაფართოება. აპომიქსისი ფართოდაა გამოყენებული  უმეტეს ყვავილოვან მცენარეებში, განსაკუთრებით ახა-
ლგაზრდა მცენარეებში, სახეობათა ფილოგენეზურ მიმართებაში. მონაცემებით დადგენილია, რომ აპომიქსისი
დადგინდა 400-ზე მეტი გვარისათვის. ეს კი, თავის მხრივ, მოიცავს რამდენიმე ათას სახეობას.

შესავალი და თემის დასაბუთება. ციტრუსოვანთა ევულუციური გზა  და პოლიმორფიზმი
საყოველთაოდაა  ცნობილი. სელექციის კლასიკური მეთოდებით ციტრუსოვანთა მრავალი ჯიშია
მიღებული. მათი დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობით აიხსნება ციტრუსოვანი კულტურების
ფართო სამრეწველო გავრცელება მსოფლიოს ტროპიკული და სუბტროპიკული ჰავის ქვეყნებში.
სამრეწველო მნიშვნელობის მქონე ძირითადი ციტრუსოვნების მრავალი სელექციური ჯიში მოსა-
ვლიანობით დიდად აჭარბებს საწყის ფორმებს, თუმცა ზოგჯერ საჭიროა საგანგებო ზომების მიღება
ძვირფასი ჯიშური ნიშან-თვისებების დამაგრებისათვის, ჯიშის კონსტანტურობისათვის.

ჯიშის პროდუქტიულობა პირდაპირ კავშირშია მისი გამოყვანისათვის შერჩეული მეთოდის შე-
საბამისობასთან და განხორციელების დონესთან. წინამდებარე ნაშრომში გავაანალიზეთ აპომი-
ქტური გამრავლების შეუცვლელი როლი ციტრუსოვანთა ჯიშების ცხოველმყოფელობისა და  დაქვე-
ითებული პოტენციის ამაღლებისათვის.

თავდაპირველად, ციტრუსოვანთა სელექციაში აპომიქტური ნათესარები დიდ დაბრკოლებად
მიიჩნეოდა, რადგან დედა მცენარის კვლავწარმოქმნა შეჯვარებისას (განსაკუთრებით მორფოლო-
გიურად ნაკლებ განსხვავებული ფორმების შემთხვევაში) რთულია, რადგან ის ძნელად გასარჩევია
სქესობრივი ჩანახსახებისაგან. ამასთან, არის რა ამ უკანასკნელთან კონკურანციაში, ძლიერი ხარი-
სხით ჩაგრავს მას. მიჩნეული იყო, აგრეთვე, მოსაზრება, რომ ისინი ვითარდებიან უსქესო გზით,
ნუცელუსის უჯრედების უბრალო მოტოზური გაყოფის გზით და არავითარი მამრობითი უჯრედი
არ ღებულობს  მონაწილეობას მათ წარმოქმნაში. ექსპერიმენტით დადგინდა, რომ აპომიქსისი გამო-
წვეულია სქესობრივი პროცესით, რადგან ის ვითარდება მხოლოდ ყვავილის დამტვერიანებისა და
კვერცხუჯრედის განაყოფიერების შემდგომ.

მრავალი ავტორის ყურადღება მიექცა იმას, რომ მანდარინ უნშიუს აპომიქტურ ნათესარებს
აღენიშნათ ისეთი ნიშნების გამოვლენა, რაც დამახასიათებელი არაა დედა მცენარისათვის.

ციტრუსოვანთა აპომიქტურ ნათესარებში ახალი ნიშნების წარმოშობა აიხსნება უპირველეს
ყოვლისა სახეობის გენეტიკური თვისების გამოვლენით, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე  ვეგე-
ტაციურად მრავლებად მცენარეში იყო ჩადებული-მემკვიდრული მუტაციის ან ადაპტური მოდი-
ფიკაციის შედეგად, და მეორეს მხრივ, გენეტიკური ცვლილებებით (მუტაციით) ნუცელუსის
უჯრედებისა და ჩანასახებისა, მათი განვითარების პერიოდში.

ციტრუსოვანთა ნუცელარული ნათესარები, როგორც წესი, განსხვავდებიან დედა მცენარისაგან
ძლიერი ზრდით, ცხოველმყოფელობით, მოსავლიანობით, მედეგობით გარემოს არახელსაყრელი
პირობების მიმართ და პროდუქტიულობით. ისინი უძლებენ უფრო დაბალ ტემპერატურას, ვიდრე
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საწყისი დედა მცენარეები და გვაძლევენ წვნიან ნაყოფებს, კარგი ან უკეთესი ხარისხის, პომო-
ლოგიურად ახლომდგომს საწყისი ჯიშის ნაყოფთან.

ჩამოთვლილი ფაქტები ადასტურებს, რომ ნუცელარული თაობა წარმოდგენილია ფორმათა
დიდი მრავალფეროვნებით, რომლებიც განსხვავდებიან დედა მცენარისაგან და ატარებენ ძვირფას
სამეურნეო ნიშნებს. თითქმის ყველა ციტროლოგი სელექციონერი, მიუხედავად მათი განსხვა-
ვებული აზრისა და შეხედულებისა, დამატებითი ჩანასახების წარმოშობაზე, თვლის, რომ ნუცე-
ლარული ნათესარებისაგან (რომლებიც გამოიყენება საწყის მასალად) შეიძლება მივიღოთ ციტრუ-
სოვანთა ახალი ჯიშები, ნაყოფის კარგი ხარისხით.

აპომიქტური გამრავლების ეფექტური როლი დასტურდება ციტრუსოვანთა ყველა სამრეწველო
სახეობის შემთხვევაში. მართალია, ჩვენში ძირითადი აქცენტი მაინც მანდარინის კულტურაზე კე–
თდება, როგორც ძირითად კომპონენტზე, მაგრამ მისი ფართოდ გამოყენება პლანტაციების
დღევანდელი რეალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დიდ მნიშვნელობას იძენს.

ჯიშები დროთა განმავლობაში სუსტდებიან და მოსავლიანობა კლებულობს. ჯიშ-კლონების
სიცოცხლის ვადა გაცილებით მეტია, ვიდრე ერთეული ცალკე მცენარეების შესაბამისი კულტუ-
რების. ჯიშების სიცოცხლისა და პროდუქტიულობის ხანგრძლივობა მრავალი ჰიპოთეზით აიხსე-
ნება, თუმცა მისი ახსნა პრაქტიკული შედეგებით უნდა იქნეს გამყარებული. მეცნიერებაში ყველაზე
ცნობილი ვარაუდი ჯიშის დაბერებისა და გადაშენებისა მიეწერება შეცდომების „დაგროვებას“ ნუ-
კლეინის მჟავების მოლეკულების სინთეზის დროს და ამ დროს ნივთიერებათა ცვლის გადა-
გვარებით. როგორიც უნდა იყოს მიზეზი, ციტრუსოვანთა ზოგიერთი ჯიში, ისეა დაჩაჩანაკებული,
რომ მთლიანად გადაშენდა ან დაკარგა ძვირფასი თვისებები.

როგორც  ცნობილია, ციტრუსოვნებში მკვეთრადაა გამოხატული პოლიემბრიონია და მათ
თესლში წარმოიქმნება მრავალი ჩანასახი, რომელთა შორის ერთი ჰიბრიდულია, ხოლო დანარჩენი _
აპომიქტური. ეს უკანასკნელი წარმოიშობა სომატური ქსოვილებისაგან, რომლებიც აღწევენ ჩანა-
სახის პარკში და აძლევენ იქ საწყისს დამატებით, ხშირად მატროკლინურ ჩანასახებს. ნათესარებს,
რომლებიც წარმოიშობიან ასეთი ჩანასახებისაგან, აქვს გენოტიპი, რომელიც იდენტურია დედა მცე-
ნარისა. მათ აქვთ ყველა იუვენილური ნიშანი და არა აქვთ სიბერისა და დაჩაჩანაკებისათვის და-
მახასიათებელი ცვლილებანი.

ფორთოხლის მრავალ, კარგ, მაგრამ დასუსტებულ ჯიშს აპომიქტური ნათესარების წარმო-
ქმნით შეექმნა გაახალგაზრდავების პრეცენდენტი და ამ ჯიშებმა მიიღო ფართო გავრცელება. აპო-
მიქტური ნათესარების მიღება ციტრუსოვანთა მრავალი ჯიშებისათვის გამოიყენება ფართო
გამრავლებისათვის და ითვლება უფრო სასარგებლოდ, ვიდრე გამრავლება მყნობით.

ყურადსაღებია ამ საკითხების გავრცელება მანდარინის ახალი პერსპექტიული ჯიშების
მიმართაც .

ციტრუსოვნებისათვის, როგორც თესლითა და ვეგეტაციურად მრავლებადი მცენარეები-
სათვის, რომელთაც აქვთ მრავალი დადებითი ნიშანი, მაგრამ შეემჩნევათ დაბერება-აპომიქტური
გამრავლების გამოყენება ძალზე სასარგებლოა.

თანამედროვე ინტენსიური სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობა უნდა დაეყრდნოს დაბალ და
საშუალომზარდ ჯიშებს, რომლებიც ადრე შედის მსხმოიარობაში, ივითარებს მაღალი ხარისხის
ნაყოფებს, არიან შედარებით ყინვაგამძლენი და მედეგნი გარემოს არახელსაყრელი პირობების
მიმართ. ინტენსიური კულტურის განვითარებისათვის ამ საკითხების გააზრებას, დიდი პრაქტი-
კული მნიშვნელობა აქვს..

მუტანტური ხაზები, რომლებიც გამორჩეულია ნუცელარულ ნათესარებს შორის, გამოირჩევიან
სომატური მუტაციის კლონებისაგან იმით, რომ ისინი ვეგეტაციური გამრავლებისას იძლევიან დედა
მცენარის მსგავს თაობას. ეს მაშინ, როცა კლონები, როგორც წესი, ქიმერული წარმოშობისაა და
განქიმერდებიან. თაობაში ჩნდება საწყისი ფორმის მსგავსი მცენარეები. ისინი ეკუთვნის არამდგრად
ჯიშებს.
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მუტანტები, რომელთაც ცვლილებები განიცადეს ქსოვილთა სუბეპიდერმულ შრეში, იძლევიან
ნუცელარულ ნათესარებს, რომლებიც ატარებენ მუტივირებულ ნიშნებს. აპომიქტური ნათესარების
შეცვლილი ნიშნის შენარჩუნებისათვის საჭიროა ჩატარდეს  მუტანტური ხაზების შერჩევა.

ციტრუსოვანთა სელექციის მიზანი უნდა იყოს კლასიკური მეთოდების გაგრძელება არსებული
ჯიშებისა და კლონების შესანარჩუნებლად და ახალი ჯიშების გამოყვანა. ამოცანა შესაძლებელია
შესრულდეს ორი აპრობირებული გზით: გამრავლებისათვის დედა მცენარისა და კალმების
მეთოდური შერჩევითა და მეორე- ნუცელარული სელექციის წარმოებითა და სამეურნეო ვარგისი
ჯიშების შერჩევით. სწორედ რომ გამრავლების აპომიქტური გზაა ის ძირითადი, რამაც
თვისებრივად უნდა განაახლოს  მოძველებული ნარგაობები.
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Abstract

In the work, we analyzed the irreplaceable role of multiplication for the increase of vital life of citrus varieties
and for enhancing decreased potential. The results of the survey gave us a chance to make a conclusion.
It is noteworthy that renewal of citrus varieties at the modern stage is unlikely and it is necessary to widen the
practical use of methods.

pomixis is widely used in most floral plants, Especially in young plants, towards phylogenesis species.
According to the data, apomixes was established for more than 400 species.
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სიმინდის ახალი ქართული თვითდამტვერილი ხაზების გენეტიკური
და სელექციური შესწავლა

ლიანა ქირიკაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
ოთარ ლიპარტელიანი–პროფესორი, ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის წ/კორესპონდენტი,
ფილარეტ ბეგოიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: სიმინდი, ჰიბრიდი, ხაზი, კომბინაციური უნარიანობა.

რეფერატი

სიმინდის ახალი თვითდამტვერილი ხაზების გამოსაყვანად გამოვიყენეთ ამერიკული, ფრანგული,
უკრაინული, ქართული ჰიბრიდები და ადგილობრივი ჯიშები. შევისწავლეთ მიღებული ხაზების კომბი–
ნაციური უნარიანობა და ციტოპლაზმური მამრობით სტერილობის (ცმს) სხვადასხვა ტიპებზე რეაქცია.

გამოკვლევების შედეგად დავადგინეთ ხაზების გენოტიპებში Rf გენების ალელების შემადგენლობა.
გამოვავლინეთ პერსპექტიული საწყისი მასალა.

მაღალმოსავლიანი საშუალო-საგვიანო ვეგეტაციის ჰიბრიდების მისაღებად  გამოირჩევიან ყვითელმა–
რცვლიანი ხაზები: ამ73, ამ75, იმ56, ლ51, ლაფსკალდი9 და თეთრმარცვლიანი ხაზები: თ63, თ73, თ98, აჯ.თ 2, ფ
476, პ 1-22.

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემდგომ მატებაში ცენტრალური ადგილი უკავია მარ-
ცვლეულის პრობლემას, რომლის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვანი როლი ეკუთვნის სიმინდს. სიმინდი
მაღალპროდუქტიული და მრავალმხრივი გამოყენების კულტურაა. მაღალი აგროტექნიკის პირო-
ბებში მას შეუძლია ყველა სხვა მარცვლოვან კულტურაზე მეტი მარცვლის მოსავლის მოცემა,
ამავდროულად ის იძლევა მწვანე მასის მაღალ მოსავალსაც.

სიმინდის მოსავლიანობის გადიდების ძირითადი რეზერვი საქართველოში არის მაღალმო-
სავლიანი ჰიბრიდების გამოყვანა და დანერგვა. კონკრეტული ნიადაგურ-კლიმატური პირობე-
ბისათვის მაღალჰეტეროზისული  ჰიბრიდების შესაქმნელად საჭიროა როგორც ახალი საწყისი მასა-
ლის, ისე სელექციურ-გენეტიკური კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება.

ჩვენს მუშაობაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ისეთი საწყისი მასალის გამოვლენას,
რომლითაც შესაძლებელი იქნება ახალი თვითდამტვერილი ხაზების მიღება და ამ ხაზების ბაზაზე
ოპტიმალური გენეტიკური სტრუქტურის, კომპლექსური სამეურნეო სასარგებლო ნიშან-თვისებების
მქონე ჰიბრიდების გამოყვანა.

სხვადასხვა ვეგეტაციის ახალი თვითდამტვერილი ხაზების გამოსაყვანად გამოვიყენეთ ამერი-
კული, ფრანგული, უკრაინული, ქართული ჰიბრიდები, ასევე  ადგილობრივი ჯიშები. შევისწავლეთ
მიღებული ხაზების კომბინაციური უნარიანობა და ციტოპლაზმური მამრობითი სტერილობის (ცმს)
სხვადასხვა ტიპებზე რეაქცია.

კომბინაციური უნარის და ცმს  ტიპებზე რეაქციის შესასწავლად 2016 წელს ხაზები შევუჯვარეთ
სტერილურ ტესტერებს. მიღებული ტესტ-ჰიბრიდები  შევისწავლეთ 2017-2018 წლებში, რის საფუ-
ძველზეც მოვახდინეთ  ხაზების კლასიფიკაცია Rf გენების  მიხედვით. ამავდროულად შევისწავლეთ
ხაზების კომბინაციური უნარი. გამოვლენილია საუკეთესო ჰიბრიდული კომბინაციები.

ხაზების ცმს-ტიპებზე  რეაქციის სანერგეში 5 მ2 დანაყოფის ფართობზე დათესილი გვქონდა სხვა-
დასხვა Rf გენის მქონე ცმს დონორებისა (6 დონორი) და ჩვენს მიერ გამოყვანილი თვითდამტვე-
რილი ხაზების (42 ხაზი) შეჯვარებით მიღებული ტესტ-ჰიბრიდები (87 ნომერი). ტესტ-ჰიბრიდების
რეაქციას ვსწავლობდით 2 წლის განმავლობაში, რის  საფუძველზე შესაძლებელი გახდა ცდაში
მონაწილე ხაზების  გენოტიპის დადგენა Rf გენების  შემადგენლობის მიხედვით (ცხრილი 1).
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თვითდამტვერილი ხაზების გენოტიპები ცმს ტიპების მიხედვით
წილკანი, 2017-2018 წ.

ცხრილი 1
გ ე ნ ო ტ ი პ ი

ხაზი სი ტიპი ( C ) მოლდავური ტიპი
(M )

ამ 80, ამ 81, აჯ.თ. 2, ლაფსკალდი 9,
ამ 73, ამ 75

Rf4Rf4Rf5Rf5rf6rf6

თ 61, თ 63, თ 73, F 476, ფ 82/2, ფ 84, ფ 85 Rf4 Rf4 - - Rf6Rf6
ამ 160, ლ 51, იმ 56/2, იმ 56, სმი 4, ფ 101,
ფ105, ფ 99, B73 1161, პ 1-22, აბ.ყვ.30,
ლ 48, ლ 49, იმ.ჰიბ. 18, ამ 160

Rf4Rf4 rf5rf5rf6rf6

ლ 56/2, ლ 48, ლ 51 Rf3Rf3
ამ 73, ამ 75, ამ 159, იმ 2, იმ 56, ქართ.კრ.
44, ლ 154

rf3rf3

ხაზების გენოტიპის დადგენა  საშუალებას გვაძლევს ისინი მიზანმიმართულად გამოვიყენოთ
დედა ან მამა მშობლად ჰიბრიდის სტერილურ საფუძველზე გადაყვანისას, სტერილობის ტიპის
გათვალისწინებით.

პარალელურად ხდებოდა ხაზების სპეციფიკური კომბინაციური უნარის შესწავლა. ცდაში მო-
ნაწილე ხაზები ხასიათდებიან მაღალი საერთო კომბინაციური უნარით (წინა წლებში ჩატარებული
გამოკვლევების მონაცემებით). უკეთესი ჰიბრიდების მოსავლიანობის მონაცემები მოგვყავს ცხრილ
# 2-ში.

ჰიბრიდების მოსავლიანობა ხაზების ცმს ტიპებზე რეაქციის შესწავლის სანერგეში,
წილკანი, 2018 წ.

ცხრილი 2
გადახრა  +

დანაყ
ოფის
    #

ჰ ი ბ რ ი დ ი

ტაროების
რაოდენობა
დანაყოფზე,

ცალი

მოსავალი
დანაყოფზე,
კგ.   (ტარო)

მოსავალი
ტ/ჰა,

(ტარო)
ტ/ჰა %

192 346 C   X იმ 56 29 13.0 26,0 9.0 52.9
193 „ X   F476 26 12.8 25.6 8.6 50.6
210 149C   X თ 73 21 10.8 21.6 4.6 27.1
212 “       X  F476 21 10.5 21.0 4.0 23.5
213 “      Xპ 1-22 28 13.4 26.8 9.8 57.6
214        „  X ლაფსკ. 9 22 10.0 20.0 3.0 17.6
220 “      X ამ 73 23 11.3 22.6 5.6 32.9
223 “      X ამ 81 24 10.7 21.4 4.4   24.1
228 „ X თ 98 23 14.2 28.4 11.4   67.1
232 “      X პ 1-22 22 11.4 22.8 5.8 34.1
237 „    X თ 63 22 10.0 20.0 3.0 17.6
246 “      X აბ. ყვ 30 21 10.7 21.4 4.4 24.1
248 L C    X ლ 51 24 13.7 27.4 10.4 61.2
250 “X ამ 80 24 11.2 22.4 5.4 31.8
252 “    X თ 73 26 13.4 26.8 9.8 57.6
254 “    X   F476 26 11.5 23.0 6.0 35.3
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255 “    X აჯ.თ. 2 23 12.7 25.4 8.4 49.4
257         „  X ლაფსკალ. 9 27 12.4 24.8 7.8 45.9
261 “     X ამ 73 28 14.4 28.8 11.8 69.4
263 “     X აჯ.თ. 2 26 14.8 29.6 12.6. 74.1
264 B73 M  X ამ 159 24 11.7 23.4 3.8 22.4

 საშუალო მოსავალი ცდაში 17.0 ტ/ჰა.

ყველაზე მაღალი მოსავალი მიღებული იქნა კომბინაციებში L C X აჯ. თ. 2 (# 263) და L C X ამ 73 (#
261). მოსავლის მატებამ ცდის საშუალო მაჩვენებლიდან შესაბამისად 12.6 ტ/ჰა (74.1%) და 11.8 ტ/ჰა
(69.4%) შეადგინა. ხაზები აჯ.თ 2 და ამ 73 სხვა ტესტერებთან შეჯვარებებშიც  მაღალი კომბინაციური
უნარით გამოირჩევა. მაღალი სპეციფიკური კომბინაციური უნარი გამოავლინეს აგრეთვე ხაზებმა:
იმ 56, F476, ამ 73, თ 73, თ 63, ლ 51, პ 1-22, თ 98, ლაფსკალდი 9.
საშუალო მაჩვენებელს ცდაში აღემატებოდა, შესწავლილი 87 ჰიბრიდიდან, 46 ჰიბრიდის მოსავალი.
ცხრილ # 2 - ში მოტანილია კომბინაციები, რომელთა მოსავალი 20.0 ტ/ჰა და მეტი იყო (ტაროში).
გამოვლენილი საუკეთესო ჰიბრიდული კომბინაციები გამოიცდება ჯიშთა გამოცდის შემდგომ
სფეხურებზე.

New self polinated  Georgian lines of maize and their geneticcal and seleqtion
study

Liana  Kirikashvili – Academic Doctor of Agrikulture,
Otar Liparteliani – Proffessor,
Filaret Begoidze Academic Doctor of Agrikulture

Key words: maize, hybrid, line, combinational ability.

Abstract

To recive newself polinatedmaize lines we haveused Amerikan, Francian, Ukrainian, Georgian hibrids and
locai varieties. We have studied combining ability of new lines and their reaction to different types of
citoplazmic mail sterility. It was found out that there are Rf gene allels in genotypes of new lines. We have
developed perspective initial material. For breeding of mid-late vegetation hibrids we have interesting yellow
maizelines: Am 73, Am75, Im 56,  Lafscald 9 and white maize lines: T 63,, T 73, T 98, Ad.t 2, F476, P1-22.
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mecitruseoba da
subrtopikuli kulturebi

Citruce and Subtropical crops

feihoas perspeqtiuli formebis kvlevis Sedegebi

v. goliaZe - soflis meurneobis akademiuri doqtori,

c. qaSakaSvili - soflis meurneobis akademiuri doqtori,
d. afxazava - teqnikis akademiuri doqtori,
T. reviSvili - saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: seleqciuri forma, naTesari, dakalmeba, stimulatori, mosavli-
anoba, nayofis qimiuri Sedgeniloba, organoleptikuri maxasiaTeblebi.

referati

naSromSi mocemulia feihoas sxvadasxva jiSis naTesarebidan gamorCeuli da vegeta-

tiurad (dakalmebiT) gamravlebuli mcenareTa seleqciuri formebis mosavli-anobis, simwifis
periodis, nayofis pomologiis da organoleptikuri maCveneblebis kvlevis Sedegebi,  SerCe-
ulia da rekomedebulia saqarTvelos subtropikul zonaSi samrewvelo masStabiT dane-

rgvisaTvis 5 forma: #578, #310, #440, #430, #450.

subtropikul xexilovanTa Soris feihoas, mniSvnelovani adgili uWiravs gamo-
rCeuli sagemovno, kvebiTi da dietur-profilaqtikuri Rirebulebebis gamo. feihoas
nayofi xasiaTdeba naxSirwylebis, organul mJavebis da mineraluri nivTierebebis,

fenolur naerTebis, vitaminebs da iodis SemcvelobiT. nayofi gamoiyeneba rogorc ne-
dli saxiT, aseve sxvadasxva saxis kvebis produqtebis (kompoti, jemi, ualkoholo
sasmelebi) dasamzadeblad.

    mcenare miekuTvneba mirtisebrTa (Myrtaceae) ojaxs, feihoas gvars (Feijoa Berg.), ro-
melic moicavs sam saxeobas: F. selloviana Berg., F. obovata Berg., da F. schenkiana kiarsk. kultu-
raSi, saqarTveloSi aris mxolod erTi saxeoba Feijoa selloviana Berg.

samSobloSi, samxreT amerikaSi, braziliis, argentinis, urugvais da paragvais
tyeebSi, feihoa, gavrcelebulia velurada. rogorc Zvirfasi nayofis momcemi mcenare,

feihoa kulturis saxiT warmodgenilia msoflios mraval qveyanaSi, maT Soris, saqa-
rTveloSi. feihoa tipiuri subtropikuli mcenarea, siTbos moyvaruli da naklebad
gvalvagamZle. zafxulis gvalvis dros nayofis normaluri ganviTareba ferxdeba,

vidre ar dadgeba SedarebiT zomieri klimaturi pirobebi. gvalvian periodSi saWi-
roebs morwyvas. mcenare xasiaTdeba maRali yinvagamZleobiT (-150C). dadebiT efeqts
iZleva feihoas organul-mineraluri sasuqebiT ganoyiereba.

feihoas introducirebuli jiSebi: Coiseana, kuliji, olegro da superba advi-
lad Seegua saqarTvelos subtropikuli zonis niadagur-klimatur pirobebs. amasTan
erTad aRsaniSnavia feihoas axali naTesarebiT Savi zRvis sanapiro regionebis
“dasarevlianeba”, rac SeuZlebels xdis jiSebis gamocnobas. jiSebSi es cvalebadoba
gamowveulia spontanurad, maTi TesliT gamravlebis Sedegad. feihoa homozigoturi
mcenarea. TesliT gamravlebas Tan axlavs Zlieri daTiSva da TiToeuli jiSis
Teslidan sruliad gansxvavebuli mcenare miiReba. aseTi Sedegi sainteresoa mxolod
seleqciuri miznebisaTvis, rogorc mdidari masala axali formebis misaRebad. feihoas
Teslis aRmocenebis unari sakmaod maRalia 90-95%. Tesvis optimalur vadad iTvleba
adre gazafxuli, martis meore dekada.
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buCqebis araerTgvarovnebis gamo, feihoas plantaciebis umravlesoba dabali
msxmoiarobiT xasiaTdeba an sruliad ar iZleva nayofs, rac mkveTrad aqveiTebs na-
rgaobis mosavlianobas da fermerTa materialur dainteresebas. es aris SemTxveviTi
masalisgan TesliT gamravlebis da ara mecnierul doneze Seswavlili-gamorCeuli
fo-rmebidan miRebuli sargavi masalis gamoyenebis Sedegi, rasac praqtikaSi xSirad
aqvs adgili.
       aRniSnulidan gamomdinare, feihoas sargav masalaSi Zvirfasi niSan-Tvisebebis
SenarCuneba SesaZlebelia mxolod misi kalmiT an invitro teqnologiiT  gamravlebis

SemTxvevaSi.. am meTodiT gamravlebis arsi mdgomareobs mcenaris vegetatiuri nawi-
lebidan axali mcenaris miRebaSi, romelic deda mcenaris maqsimalurad identuria
deda mcnaris. feihoa miekuTvneba Znelad dasafesvianebel kulturaTa ricxvs. dadebiT
Sedegs dakalmebis procesSi iZleva stimulatorebi,. kerZod, heteroauqsinis 150 mg
l/wyalze xsnaris gamoyeneba. feihoas ylortis Sua nawilidan aRebuli, naxevrad
gamerqnebuli kalmebis 15 saaTis ganmavlobaSi aRniSnul xsnarSi damuSavebis Sedegad,
dafesvianebam 70-75% miaRwia. ylortis qveda nawilis, gamerqnebulma kalmebis dafe-

svianebam-60-65% Seadgina. rac Seexeba wveros nawils, aq kalmis gamerqnebis xa-risxi
naklebia danarCenebTan SedarebiT. asakobrivad axalgazrda ylorti Seicavs didi
raodenobiT wyals, amitom ylortis am nawilidan aRebuli kalmebis, miuxedavad hete-

roauqsinSi damuSavebisa, dafesvianebis procenti dabalia (10%.) feihoas daka-lmebis
procesSi heteroauqsinis gamoyeneba erTi TviT aCqarebs regeneraciis process. damu-
Savebul kalmebze ufro mZlavri fesvTa sistema viTardeba. kalmebze kalusis
ganviTareba iwyeba dakalmebidan 2-3 kviris, xolo fesvebis 4 Tvis Semdeg.

kvlevis mizans Seadgenda feihoas sxvadasxva jiSebis (Coiseana da superba)
TviTdamtverviT miRebuli naTesarebidan adgilobriv niadagur-klimatur pirobebTan

Seguebuli, stabilurad maRalmosavliani, adremwifadi, erTdrouli mwifobis peri-
odis mqone, mavnebel-daavadebebis mimarT SedarebiT gamZle da maRali sasaqonlo
Rirebulebis mqone formebis gamorCeva.
       feihoa Coiseanas da superbas naTesarebSi gamorCeuli iqna Semdegi formebi:
#578, #310, #440, #430  da #450. gamovlenili sasargeblo niSan-TvisebaTa daTiSvis
Tavidan acilebis mizniT xdeboda maTi kalmebiT vegetatiurad gamravleba.

forma #578–gamorCeulia Coiseanas naTesarebSi, rogorc adremwifadi forma
(seqtembris meore dekada). aqvs mrgvali formis, gluvzedapiriani nayofebi. simwifeSi
Sesvlisas Rebulobs zurmuxtisfer-muq mwvane Seferilobas, aqvs sasiamovno gemo da
aromatic. mosavlianoba erTi xidan – 13,5 kg (suraTi 1)

forma #310–gamorCeulia Coiseanas naTesarebSi, nayofebis formis erTgva-
rovnebisa da erTdrouli momwifebis gamo. aqvs SedarebiT mcire zomis mrgvali,
zurmuxtisfer-mwvaned Seferili odnav xorkliani nayofebi, sasiamovno gemoTi da
aromatiT. mosavlianoba erTi xidan 13,2 kg (suraTi 2)

forma #440–gamorCeulia Coiseanas naTesarebSi, nayofis formis erTgva-
rovnebisa da didi raodenobiT Saqrebis Semcvelobis, sasiamovno gemos da aromatis
gamo. mosavlianoba erTi xidan 14,5 kg (suraTi 3)

forma #430–gamorCeulia superbas naTesarebSi didi zomis nayofebis da maRa-
lmosavlianobis gamo. aqvs msxlisebri formis odnav xorkliani nayofebi kargi
gemuri TvisebebiT. mosavlianoba erTi xidan – 16,5 kg (suraTi 4)

forma #450–gamorCeulia superbas naTesarebSi maRali mosavlianobis da
nayofebis erTdroulad momwifebis gamo. aqvs wagrZelebuli formis gluvzedapiriani,

zurmuxtisfer-mwvane, sasiamovno aromatis nayofebi. mosavlianoba 18,6 kg erTi mcena-
ridan (suraTi 5).

aRniSnuli mcenareebidan miRebuli nayofebis qimiuri Sedgeniloba,  orga-
noleptikuri maxasiaTeblebis Sefaseba da mosavlianoba warmodgenilia Sesabamisad

cxrilebSi 1–3.. kvlevis Sedegebidan Cans, rom Saqrebis da C vitaminis maRali Semcve-
lobiT gamoirCeva seleqciuri formebi: #578 da #440. nayofebis organoleptikuri
maCveneblebis mixedviT maRali Sefaseba daimsaxura feihoas seleqciurma formebma
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#430 da #440. mosavlianobis maCveneblis mixedviT yvelaze saintereso formebia: #430
(13,7 t/ha) da #440 (12,1 t/ha).

სურათი 1 - forma #578 სურათი 2 - forma #310

სურათი 3 - forma #440 სურათი 4 - forma #430

სურათი 5 - forma #450
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cxrili 1. feihoas nayofebis qimiuri Sedgeniloba

jiSis da
formis
dasaxeleba

mSrali
nivTi-
ereba,

%

titru
-li
mJavi-
anoba,
mg%

pH

fenol-
uri
naerTe-
bi, mg%

vita-
mini

C,
mg %

vita-
mini

P,
mg %

mono
Saq-
rebi,
%

disa-
qari-
debi,
%

Saqre-
bis
jami,
%

adgilob-
rivi
(kontroli)

18,6 2,05 2,9 429 36 34 3,1 2,47 5,57

sawyisi -
Coisvana
(kontroli)

15,2 1,71 3,10 444 36 34 3,75 1,27 5,02

forma #578 16,8 1,35 2,75 399 56 34 4,05 1,68 5,73
forma 440 19,2 1,65 2,80 383 51 36 4,68 2,96 7,64
forma #430 15,2 1,80 3,05 295 44 32 3,50 2,08 5,58
sawyisi -
superba
(kontroli)

15,4 1,51 2,75 224 35 30 3,15 2,17 5,32

forma #310 17,4 1,36 3,40 228 48,8 31 3,70 1,43 5,57
forma #450 17,7 1,80 3,06 375 52 30 3,75 1,85 5,60

cxrili 2. organoleptikuri maxasiaTeblebis Sefaseba (bali)

jiSis da formis
dasaxeleba

aromati zoma sitkbo simJave
saerTo
baluri
Sefaseba

kontroli (adgilobrivi) 4,25 3,75 4,5 4,25 4,0
sawyisi jiSi Coiseana

(kontroli)
3,5 3,5 4,0 4,75 4,0

forma #578 4,75 4,5 4,5 4,25 4,5
forma 440 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
forma #430 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

sawyisi jiSi superba
(kontroli)

5,0 3,75 4,5 4,25 4,5

forma #310 5,0 3,75 4,75 4,5 4,5
forma #450 4,5 4,25 4,75 4,75 4,5

cxrili 3. feihoas seleqciuri formebis mosavlianoba

mateba kontrolTan SedarebiT,%
jiSis da formis

dasaxeleba
kg/mcenare t/ha %

Coiseana
%

superba
%

kontrolTan

kontroli (adgilobrivi) 10,1 8,42 - - 100

sawyisi jiSi Coiseana 8,2 6,83 100 - 81,1
forma #578 13,5 11,25 164,7 - 133,6
forma 440 14.5 12,1 177,2 - 143,7
forma #430 16,5 13,74 201,2 163,2

sawyisi jiSi superba 6,3 5,25 - 100 62,4
forma #310 13,2 11.0 - 209,5 130,6
forma #450 18,6 15,5 - 295,2 184,1
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miRebuli Sedegebis safuZvelze SesaZlebebelia davaskvnaT, rom saqarTvelos su-
btropikuli regionebis fermerul meurneobebSi feihoas, Coiseanis da superbas naTe-
sarebSi, gamorCeuli seleqciuri formebis gaSeneba mniSvnelovani ekonomikuri efe-
qtis momcemi iqneba.
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The results of the research of prospective forms of Feijoa

V. Goliadze – Academic doctor of Agriculture,
Ts. Kashakashvili - Academic doctor of Agriculture,
D. Apkhazava – Academic doctor of Technics,
T. Revishvili – Academician of Georgia Academy of Agricultural Sciences

Key words: selective form, relative, cuttings, stimulator, productivity, chemical composition of the fetus,
organoleptic characteristics.

Abstract

  The tudy provides the results of research about the productivity, period of maturity, pomology and the
organoleptic characteristics, distinguished from various breeds of relatives and vegetatively reproduced (cuttings)
plant species. According to the results, five forms were selected and are recommended to be  planted within
subtropical areas of Georgia in an industrial scale, as well. These forms are: # 578, # 310, # 440, #430, # 450.
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iaponuri muSmulis perspeqtiuli formebis kvlevis Sedegebi

v. goliaZe–soflis meurneobis akademiuri doqtori,

c. qaSakaSvili–soflis meurneobis akademiuri doqtori,

d. afxazava–teqnikis akademiuri doqtori,
T. reviSvili–saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: seleqciuri forma, pomologia, fenofaza, biometruli maxasiaTe-
blebi, bioqimiuri maCveneblebi

referatი

naSromSi mocemulia sxvadasxva formis iaponuri muSmulis kvlevis Sedegebi Semdegi mima-
rTulebiT: Teslis aRmocenebis unari, naTesarebis biometriuli maxasiaTeblebi da mcenaris
zrda-ganviTarebis fenologiuri fazebi; nayofebis pomologiuri da bioqimiuri maCveneblebi;
perspeqtiuli formebis SerCeva.

subtropikuli muSmula (iaponuri zRmartli, loqva)–Eriobotrya japonica (Thunb.) L.
vardisebrTa ojaxis warmomdgeneli maradmwvane xe an buCqia, romlis simaRle 6-8 met-
ramdec aRwevs. mcenare SedarebiT yinvagamZlea, uZlebs -14–150C yinvas, Tumca misi

yvavilebi da naskvebi -5-60C-ze ziandeba. misi samSobloa CineTis da iaponiis teniani
subtropikebi. evropaSi, kerZod, safrangeTSi introducirebulia iaponiidan. amJamad,
gavrcelebulia sxvadasxva kontinentis mraval qveyanaSi, maT Soris saqarTveloSi.

mcenare adre, dargvidan meore-mesame wels, iwyebs msxmoiarobas. aqvs momrgvalo  an
msxlisebri formis, moyviTalo-narinjisferi, mtevnebad Sekruli (mtevanSi 10-12 cali),
sasiamovno gemos da aromatis nayofebi. mwifdeba mais-ivnisSi, sxva subtropikuli
mcenareebis nayofebze adre. mdidaria SaqrebiT, organuli mJavebiT, peqtiniT, AA, C, PP
da B jgufis vitaminebiT, aromatuli da mTrimlavi nivTierebebiT. iyebeben kuW-na-
wlavis sxvadasxva daavadebis, surdosa da gripis, sasunTqi gzebis anTebis samkurna-
lod; Tirkmlebis filtraciis unaris gasaumjobeseblad. foTlebisgan damzadebuli
naxarSi dadebiT efeqts axdens diareis, asTmisa da bronqitis, aseve Saqriani diabetis
dros. muSmulas foTlebi Seicaven triterpenebs da polisaqaridebs, romlebic xels
uwyoben insulinis gamomuSavebas).  mcenaris merqnisagan SesaZlebelia sxvadasxva nake-
Tobis damzadeba.
  nayofi, saSualod 3-5 cal, sakmaod didi zomis (2,0 sm-mde), Tesls Seicavs, romle-

bic nayofis masis 17-30 %-s Seadgenen. nayofi, ZiriTadad, nedli xilis saxiT ga-
moiyeneba. amasTan erTad, Teslis mocilebis Semdeg, SesaZlebelia kompotis, murabis,
jemis da sxva sakonservo produqtis damzadeba. muSmulis Tesls, romelsac alublis
aromati aqvs, alkoholuri sasmelebis nayenis dasamzadeblad iyeneben.

kvlevis mizans Sedgens iaponuri muSmulis nargaobebidan perspeqtiuli formebis
gamoyofa, maTi zrda-ganviTarebis fenologiuri, agreTve nayofebis pomologiuri da
bioqimiuri gamokvleva da samrewvelo masStabiT gaSenebis mizanSewonilobis dadgena.

sawyis etapze, iaponuri muSmulis nargaobebidan, Semdgomi kvlevisTvis SevarCieT

calkeuli egzemplarebi. vawarmoebdiT dakvirvebas Teslebis aRmocenebasa da miRe-
buli naTesarebis biometriuli maCveneblebis dinamikaze; vswavlobdiT gamonaskvis da

nayofis zrda-ganviTarebis fenologias; vatarebdiT morfologiur aRweras, pomolo-
giur da bioqimiur kvlevebs.

Teslis aRmocenebis unaris da miRebuli naTesarebis biometriuli maxasiaTeblebis
kvlevis Sedegebma (cxr.1) aCvena, rom, normaluri movlis pirobebSi, daTesvidan 20-30
dRis Semdeg iwyeba aRmoceneba (cxr. 1). sakmaod maRalia aRmocenebis maCvenebeli: 74%-
dan (forma #75) - 92%-mde (forma #73). pirveli savegetacio periodis ganmavlobaSi
nergi inviTarebs 5-8 foTols da aRwevs 80-90 sm simaRles, ris Semdegac SesaZlebelia
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misi mudmiv adgilze gadargva. axalgazrda mcenaris zrdis tempebi da saSualo wli-
uri wanazardi damokidebulia genotipze da meryeobs 30-60 sm-is farglebSi. aseve

vaxorcielebdiT dakvirvebas forma # 77–ze, romelic mcire zomis, erTi ganuvi-
Tarebeli TesliT gamoirCeva (suraTi 1).

cxrili 1. iaponuri muSmulis Teslis aRmocenebis  Sedegebi (Tesvis dro 24.06.)

pirveli
aRmonaceni

aRmocenebis biologiaformebis
#

Teslis
raodenoba

TariRi % TariRi % TariRi % TariRi %

71 100 25.07 14 25.08 60 25.09 78 25.10 85

72 - 25.07 15 - 40 - 67 - 81

73 - 20.07 13 - 52 - 82 - 92

74 - 15.07 18 - 57 - 62 - 80

75 - 20.07 13 - 43 - 64 - 74

76 - 25.07 27 - 77 - 87 - 91

77 - - - - - - - - -

fenologiuri kvlevebiT dadginda, rom iaponuri muSmulis ganviTarebis wliuri
cikli moicavs Semdeg fenofazebs: vegetatiuri kvirtebis warmoqmna; ylortebis
pirveli (sagazafxulo) zrdis dasawyisi; naskvebis gamagrebis dasawyisi; pirveli
zrdis dasasruli; nayofebis momwifebis periodi; sazafxulo mosvenebis periodi;
ylortebis meore (saSemodgomo) zrdis dasawyisi; generaciuli kvirtebis warmoqmna;
butonizacia; meore (saSemodgomo) zrdis  dasasruli; yvavilobis dawyeba-damTavreba;
gamonaskvis dasasruli; zamTris mosvenebis periodi; nayofis warmoqmnis periodi.

suraTi 1. seleqciuri formis #77 nayofi ganuviTarebeli TesliT

calkeuli seleqciuri formis Taviseburebebidan gamomdinare, agreTve klimaturi

pirobebis zegavleniT, calkeuli fenofazis dawyeba-damTavrebis TariRi did cvale-
badobas ganicdis. magaliTad, sagazafxulo zrdis dawyeba yvelaze adre dafiqsirda

Tebervlis  mesame dekadaSi, yvelaze gvian-aprilis pirvel dekadaSi. zogadad, cal-
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keuli fenofazis xangrZlivobis mixedviT, Semdegi suraTi miviReT: yvavilobis peri-
odi grZeldeba 50 - 70 dRe; vegetaciis periodi - 120-150 dRe;  butonizacia-25–40 dRe;
zamTris mosvenebis periodi-85–95 dRe; sazafxulo zrda-75–85 dRe; saSemodgomo zrda–

45-65 dRe; nayofebis warmoqmna-dekembris mesame dekadidan ianvris mesame dekada-mde.
cxrilSi 2 mocemulia calkeuli seleqciuri formis nayofebis pomologiuri

maxasiaTeblebi: zomebi; wona; rbilobis wona; Teslis raodenoba, misi wona da zomebi.
cxrilis monacemebi adastureben, rom ukeTesi maCveneblebiT, kerZod, nayofis saSu-
alo wonis (42 g), zomebis (simaRle 4,3 sm, diametri - 3,9 sm.) da rbilobis saSualo
wonis (34 g) mixedviT xasiaTdeba forma # 74-s. yvelaze mcire woniT (17 g) da zomiT
(simaRle -3,0 sm, diametri - 3,0 sm. ) gamoirCeva forma #72 - is nayofebi. Sesabamisad,
mcirea maTi nayofis rbilobis wona (14 g), Tumca Seicavs danarCenze ufro mcire
raodenobis (2 cali ), wonis (1,8 g) da zomis (simaRle - 0,9 sm , diametri - 1,7 sm )
Tesls. nayofis zomebis da wonis, Sesabamisad, rbilobis wonis  mixedviT kargi maCve-
neblebi aqvT formebs #73 da #75.
   nayofis bioqimiuri maCveneblebis kvlevis Sedegebidan Cans, rom sakvlevi formebis
nayofebis mJavianoba (vaSlmJavaze gadaangariSebiT) meryeobs 0,5%-dan (forma #72) 1,5%-
mde (forma #71, forma #75 ), Saqrebis Semcveloba-11%-dan (forma #72) 20%-mde (forma
#73, forma #76),  katexinebis-32,0 mg%-dan (forma #73) 61,0 mg%-mde (forma #76), C vita-
minis  Semcveloba meryeobs 0,8 mg - dan 1,1 mg - mde (cxr. 3.).

cxrili 2. iaponuri muSmulis axali formebis nayofebis pomologiuri daxasiaTeba
(nayofis mokrefis dro 20.06)
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71 18 27 3,5 3,6 23,4 3 3 1,2 2 2,1
72 22 17 3 3 14 2 2 0,9 1,7 1,8
73 13 35 3,4 3,9 24,2 4 6 1,2 2,1 2,2
74 11 42 4,3 3,9 34 3 5 1 2,1 1,9
75 15 32 3,5 3,8 25 4 5 1 1,8 1,8
76 18 25,7 3,3 3,4 18,8 3 3 1,2 2,2 2
77 20 23,5 4,0 2,9 23,4 1 1 0,2 0,2 0,2

cxrili 3. iaponuri muSmulis axali formebis nayofebis qimiuri Semadgenloba
(nayofis mokrefis dro 20.06)

ფორმების
#

შაქრების ჯამი,
%

მჟავიანობა
(ვაშლმჟავაზე,

%)

ვიტამინი,
C, მგ

საერთო
შაქარი, %

კატექინები,
მგ/%

ტანინი,
მგ/%

71 13 1,5 1,1 5,5 59,0 274,4
72 11,0 0,5 0,8 5,4 58,0 277,0
73 20,0 0,8 0,9 7,0 32,0 142,6
74 15,0 1,26 1,0 6,0 55,0 248,6
75 13,0 1,5 1,1 6,0 55,0 248,6
76 20,0 0,66 0,9 7,6 61,0 289,2
77 14,3 0,7 0,9 5,6 41 169,0
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miRebuli Sedegebidan SeiZleba davaskvnaT, rom nayofis zomebisa da bioqimiuri
maCveneblebis mixedviT, sameurneo TvalsazrisiT saintereso seleqciur formas war-
moadgens #74. aseve perspeqtiulad SeiZleba CaiTvalos forma #77, praqtikulad uTe-
slobis da Sesabamisad  rbilobis maRali gamosavlianobis gamo.
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Abstract:

The article presents the results of studies of various forms of the Japanese medlar in the following areas: the
ability to germinate seeds; biometric characteristics and phenological phases of plant growth and development;
pomological and biochemical indications of fruits;  selection of promising forms.
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მდელოს ყავისფერი ნიადაგების პირობებში

ზაურ ჩანქსელიანი-სმმ დოქტორი,
გიორგი ორმოცაძე- სმ აკადემიური დოქტორი,
ალექსანდრე მეგრელიძე- ბმ აკადემიური დოქტორი,
გიორგი გვენცაძე- მაგისტრი,
თეა მესხი-ბმ აკადემიური დოქტორი,
ელენე მაგლობლიშვილი - ბაკალავრი

საკვანძო სიტყვები: კომპლექსური სასუქები; სიმინდი; მდელოს ყავისფერი ნიადაგი

რეფერატი:

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული კომპლექსური
სასუქების ასორტიმენტიდან, ნიადაგის ტიპიურობის მახასიათებლებისა და ნაყოფიერების დონის შესაბამისი
ფორმების სწორი შერჩევა და მათი გამოყენებისათვის რაციონალური მეთოდების და ოპტიმალური ნორმების
განსაზღვრა. საველე ცდა მოეწყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისის საცდელ-სადემონსტრაციო
ნაკვეთზე. საცდელად შეირჩა რეგიონში ადაპტირებული სიმინდის ჯიში „ქართული კრუგი“.

შესავალი
ნებისმიერი სასუქის აგრონომიული ფასეულობა მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება ნია–

დაგურ კომპონენტებთან ურთიერთქმედების ხასიათის შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო კულტუ–
რებისათვის საკვები ნივთიერებების მისაწვდომი ფორმების წარმოქმნით. ამიტომ, ნიადაგში სასუ–
ქების გარდაქმნის კანონზომიერებები არის სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში სასუქების გამო–
ყენების რაციონალური მეთოდების და საშუალებების შემუშავების საფუძველი. გამომდინარე
აქედან, კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული
კომპლექსური სასუქების ასორტიმენტიდან, ნიადაგის ტიპიურობის მახასიათებლებისა და ნაყო–
ფიერების დონის შესაბამისი ფორმების სწორი შერჩევა და მათი გამოყენებისათვის რაციონალური
მეთოდების და ოპტიმალური ნორმების განსაზღვრა.

საველე ცდა მოეწყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისის საცდელ-სადემონსტრაციო
ნაკვეთზე. საცდელად შეირჩა რეგიონში ადაპტირებული სიმინდის ჯიში „ქართული კრუგი“.

ცდა აიგეგმა და მოეწყო საყოველთაოდ მიღებული მეთოდიკის სრული დაცვით, 11 ვარი–
ანტიანი სქემით, ოთხჯერადი განმეორებით; დანაყოფის ფართი 50 კვ. მ.

მინდვრის ცდის შედეგების ციფრობრივი მასალის მათემატიკური დამუშავება მოხდა
სხვაობის, ანუ რეგრესიის მეთოდით

კვლევის შედეგები:
დღეისათვის, მსოფლიოში დაგროვილია დიდი მეცნიერული და საწარმოო გამო–

ცდილება, რომელიც მოწმობს კომპლექსური სასუქების მაღალ ეფექტურობას პრაქტიკულად ყველა
სასოფლო-სამეურნეო კულტურისათვის განსხვავებულ ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში. მათ გაა–
ჩნიათ რიგი უპირატესობა ცალმხრივ სასუქებთან შედარებით, როგორც წესი, გამოირჩევიან საკვები
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ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაციით, რის გამო უკეთ უზრუნველყოფენ მცენარის მო–
თხოვნილებას საკვებ ნივთიერებებზე. ამავე დროს, შეიცავენ უსარგებლო ნივთიერებებს, ამცირებენ
დანახარჯს მათ გამოყენებასა და შენახვაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არის
საკმარისად შესწავლილი ის ზეგავლენები, რომელსაც ახდენენ კომპლექსური სასუქები კულტუ–
რათა მოსავლიანობის ამაღლებასა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. აგროქიმიკატების
სახელმწიფო კატალოგი მოიცავს მრავალი კომპლექსური სასუქის ასორტიმენტს, რომლებიც შეი–
ძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული ქვეყნის ნიადაგურ-კლიმატური ზონების და კულტურათა
გაადგილების მიხედვით. ამისათვის, კულტურათა ბიოლოგიური თავისებურებების გათვალი–
სწინებით აუცილებელია ნიადაგის ნაყოფიერების განმსაზღვრელი პარამეტრები სრულ თა–
ნხვედრაში მოდიოდეს ნიადაგში შესატანი რთული სასუქის შედგენილობაში არსებული საკვები
ნივთიერებების ურთიერთ თანაფარდობებთან, რაც არის უმთავრესი ფაქტორი მათი რაციონალური
გამოყენებისა.

გრანულომეტრული ფრაქციები ზომითი ინტერვალების ფარგლებში შეადგენს 1,025 - <0,001
მმ., ფიზიკური თიხის შემცველობა არ აღემატება 74,5 %-ს, ანუ მექანიკური შედგენილობით ნიადაგი
მიეკუთვნება მსუბუქი თიხა კატეგორიის ნიადაგებს; ნიადაგს გააჩნია ტუტე არეს რეაქცია, pH წყლის
გამონაწურში შეადგენდა 8,19; შთანთქმის ტევადობა მგ.ექვ./100გ ნიადაგზე ვარირებდა საშუალოსა -
33,47 და მაღალს - 44,63 შორის; ორგანული ნივთიერების მხრივ ნიადაგი ხასიათდებოდა დაბალი
შემცველობით და მერყეობდა 2,64–3,60 %-ის ფარგლებში; მცენარისათვის ხელმისაწვდომი
ძირითადი საკვები ელემენტები მგ/კგ ნიადაგზე, ვარიანტების მიხედვით: 1. აზოტი (N) 30,1 - ძალიან
დაბალი, ფოსფორი (P2O5) 17,3 - დაბალი, კალიუმი (K2O) 393,94 - მაღალი; 2. აზოტი 22,3 - ძალიან
დაბალი, ფოსფორი 84,9 მაღალი, კალიუმი 257,79 - მაღალი; 3. აზოტი 21,4 - ძალიან დაბალი,
ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 394,81 - მაღალი; 4. აზოტი 33,3 - ძალიან დაბალი, ფოსფორი - კვალი,
კალიუმი 338,29 - მაღალი; 5. აზოტი 34,7 - ძალიან დაბალი, ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 422,66 -
ძალიან მაღალი; 6. აზოტი 50, 8 - დაბალი, ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 427,88 - ძალიან მაღალი; 7.
აზოტი 19,7 - ძალიან დაბალი, ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 347,77 - მაღალი; 8. აზოტი 19,9 - ძალიან
დაბალი, ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 400,08 - ძალიან მაღალი; 9. აზოტი 22,7 - ძალიან დაბალი,
ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 418,75 –ძალიან მაღალი; 10. აზოტი 40,2 - დაბალი, ფოსფორი - კვალი,
კალიუმი 372,74 - მაღალი; 11. აზოტი 29,4 - ძალიან დაბალი, ფოსფორი - კვალი, კალიუმი 495,25 -
ძალიან მაღალი.

სიმინდისათვის pH-ის ოპტიმალური ინტერვალია 6,0-7,0. ამიტომ, საცდელი ნიადაგის ტუტე
არეს რეაქციის (pH 8,19), მისი მსუბუქი თიხა მექანიკური შედგენილობის, ორგანულ ნივთიერებათა
დაბალი შემცველობისა (2,64 – 3,60 %) და ძირითადი საკვები ნივთიერებების რაოდენობრივად
ძლიერი ურთიერთგანსხვავების გათვალისწინებით შეირჩა აღნიშნული პირობებისათვის მისღები
კომპლექსური სასუქები., კერძოდ, რთული სამმაგი სასუქი ნიტროამოფოსკა NH4H2PO4+NH4NO3+KCI
მარკა-A 16:16:16, რთული ორმაგი სასუქი ამოფოსი NH4H2PO4 12:46 და ცალმხრივი სასუქი
ამონიუმის ნიტრატი NH4NO3 34,5%. ცდაში ჩართული იყო პოლიმერული ტიპის სუპერაბსორბენტი
ტერავეტი, აგრეთვე 100%-ით ნატურალური თხევადი ორგანული სასუქი, ე.წ. ბიოდეპოზიტ
ელექსირი და ლატვიური საპროპელისაგან დამზადებული თხევადი ორგანული სასუქი საპრო
ელექსირი.

ძირითადი განოყიერებისას (თესვის წინ) დანაყოფზე (50 კვ.მ.) სასუქები შეიტანებოდა შესა–
ბამისად ვარიანტებისა:
       2. N90P90K90 აგრო. ტექნ. დოზა (ფონი). გამოყენებული იქნა ნიტროამოფოსკა. სამივე საკვები
ელემენტი ნიადაგში შედის თანაბარი რაოდენობით-2,81კგ ფიზიკური და 0,45კგ მოქმედი ნი–
ვთიერება., ჯამში (NPK) – 8,43კგ ფიზიკური და1,35კგ მოქმედი ნივთიერება.
       1 ჰა-ზე გაანგარიშებით, თითოეული საკვები ელემენტის რაოდენობა შეადგენს 562,5კგ ფიზიკურ
და 90კგ მოქმედ ნივთიერებას, რაც ჯამში (NPK) ტოლია 1687,5კგ ფიზიკური და 270კგ მოქმედი
ნივთიერებისა. ამით, მოცემულ ვარიანტზე, ძირითადი განოყიერებისათვის სასუქების დოზები
შეივსო.
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       3. N90P90. აღნიშნულ ვარიანტზე გამოყენებული იქნა ამოფოსი. 90კგ ფოსფორის მოქმედი ნი–
ვთიერების შესატანად საჭიროა ამოფოსის 0,978კგ ფიზიკური წონა., შესაბამისად, მოქმედი ნი–
ვთიერება შეადგენს 0,45კგ. ამოფოსის ფიზიკური წონით ნიადაგში შედის აზოტის მოქმედი ნი–
ვთიერების უმნიშვნელო რაოდენობა - 0,12კგ., ამიტომ, მის შესავსებად გამოყენებული იქნა 34,5 %-
იანი ნიტრატამონიუმის 1,30კგ ფიზიკური წონა., მოქმედი ნივთიერება შეადგენს 0,45კგ.
       1 ჰა-ზე გათვლით, ნიადაგში შეტანილი იქნა ამოფოსის 195,6კგ ფიზიკური წონა, 90კგ ფოსფორის
მოქმედი ნივთიერებით; 261კგ ნიტრატამონიუმის ფიზიკური წონა 90კგ მცენარისათვის ხელმისა–
წვდომი აზოტით. ვარიანტზე ორივე საკვები ნივთიერების დოზა შესრულდა.
       4. N90P90K30. გამოყენებული იქნა ნიტროამოფოსკა. კალიუმის დოზაზე (30 კგ/ჰა) გათვლით და–
ნაყოფზე (50 კვ.მ.) შეტანილი იქნა ნიტროამოფოსკას 0,94კგ ფიზიკური წონა., მოქმედმა ნივთიერებამ
შეადგინა 0,15 კგ. ამით კალიუმის დოზა შესრულდა. იმავე დროს, ერთდროულად ნიადაგში შედის
აზოტისა და ფოსფორის მოქმედი ნივთიერებების უმნიშვნელო რაოდენობები. ამიტომ მათი
დოზების შესავსებად გამოყენებული იქნა ამოფოსი.
დასკვნა

ჩვენს მიერ სტატიაში განხილული იქნა  11 ვარიანტიდან მხოლოდ 4 ვარიანტია, საიდანაც კარგად
ჩანს კომპლექსური სასუქების ეფექტურობა და უპირატესობა სხვა სასუქებთან შედარებით.
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Abstract

The main objective was to select the appropriate types of fertilizers available on the market in Georgia and to establish
optimal norms and dosage of their use based on actual soil fertility and soil properties.

The field trial was organized in the village of Shindisi, municipality of Gori, on the experimental plot the Scientific-
Research Centre of Agriculture. Local variety of maze "Georgian Krug", which is adapted to the local soil clamatic
conditions, was used in the field trials.
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მერგელის (ტკილის) გამოყენებით ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება
დასავლეთ საქართველოს მჟავე ნიადაგების

პირობებში

გიორგი ღამბაშიძე- ს|მ აკადემიური დოქტორი,
ნაირა კენჭიაშვილი-ს|მ აკადემიური დოქტორი,
მაია თარხნიშვილი- მაგისტრი,
გულიზა ზარდიაშვილი-ს|მ აკადემიური დოქტორი,
თამარ ჯოლოხავა - მაგისტრი

საკვანძო სიტყვები: ტკილი,მერგელი,მჟავე ნიადაგი,სიმინდი,მელიორანტი.

რეფერატი:

დასავლეთ საქართველოს მჟავე არის რეაქციის მქონე ნიადაგებში მერგელის ორი წლის განმავლობაში
შეტანამ საგრძნობლად შეამცირა მჟავე რეაქცია(ანუ  ასწია Ph სიდიდე) და მცენარის განვითარებისათვის
შეიქმნა ხელსაყრელი პირობები.

პროექტის მიზანი მეთოდიკით დაგეგმილი ამოცანების შესაბამისად: ნიადაგის არეს რეაქციის
გაუმჯობესება ბუნებრივი მელიორანტის მერგელის (ტკილის) სასუქების სხვადასხვა კომბინაცი-
ებთან შეთანწყობის გაანალიზების საფუძველზე; მოსავლიანობის ზრდა და წარმოებული პრო-
დუქციის ხარისხობრივი გაუმჯობესება.

საველე ცდა მოწყობილია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ლესიჭინეში არსებულ საცდელ-
სადემონსტრაციო ნაკვეთზე. საცდელ კულტურად შერჩეულია სიმინდის ადგილობრივი ჯიში „აჯა-
მეთის თეთრი“.

კვლევის მეთოდები:
კვლევა ჩატარდა სტაციონალური მრავალფაქტორიანი მინდვრის ცდის მეთოდით, რომლის მსვ–

ლელობისას დაცულია აღნიშნული მეთოდით გათვალისწინებული ცდის სიზუსტისათვის აუცი–
ლებელი ყველა პარამეტრი (ცდის აგეგმვის სიზუსტე, განმეორებათა რიცხოვნობა, დანაყოფთა შო–
რის და ცდის ირგვლივ დამცავი ზოლების არსებობა, მცენარეთა კვების არე, კულტურისათვის
გათვალისწინებული სრულფასოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებები, სტატისტიკური ციფრობრივი
მასალის მათემატიკური დამუშავება).

კვლევის ფარგლებში მიღებული შედეგები:
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა რეაგირება ნიადაგის არეს რეაქციის მიმართ არა–

ერთგვაროვანია და მჟავიანობის დონის შესაბამისი მედეგობის მიხედვით დაყოფილია ოთხ ჯგუ–
ფად, რომელთა შორის სიმინდის კულტურა მოხსენიებულიც არ არის. ამიტომ, ჩვენი კვლევის
მთავარ მიზანს წარმოადგენს სიმინდის, როგორც დასავლეთ საქართველოს ერთ - ერთი ძირითადი
და წამყვანი სას. სამ. კულტურის მოსავლიანობისა და პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების
ამაღლება ოპტიმალური აგროტექნიკური პირობების შექმნით, ზემოთ აღნიშნული მუნიციპალი-
ტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებული მჟავე ნიადაგების მაგალითზე.

განსაკუთრებით ძლიერ უარყოფით გავლენას მცენარის ფესვთა სისტემის განვითარებაზე და
მასში საკვები ნივთიერებების შეღწევაზე ახდენს ნიადაგურ ხსნარში წყალბადის იონების მაღალი
კონცენტრაცია, ანუ ხსნარის მჟავიანობის ამაღლება. ამგვარ პირობებში, ნიადაგურ ხსნარში წარ–
მოიქმნება აქტიური მჟავიანობა, რომელიც განისაზღვრება ნიადაგის წყლის გამონაწურის მეთოდით
და იზომება pH-ის სიდიდით. იგი მჭიდრო კავშირშია პოტენციალურ (ფარული მჟავიანობა) მჟავი–
ანობასთან, რომელიც იყოფა გაცვლით და ჰიდროლიზურ მჟავიანობად. ლიტერატურული მონა–
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ცემები (2,3) მიუთითებენ წყლის გამონაწურის მეთოდით ნიადაგის მჟავიანობის განსაზღვრისას
კირის წილობრივ ნორმებს ჰიდროლიზური მჟავიანობიდან. წყლის გამონაწურის მეთოდით pH-ის
რიცხობრივი მაჩვენებლის გაზრდა და ჰიდროლიზური მჟავიანობის დონის შემცირება ყოველთვის
იწვევს ჰიდროლიზური მჟავიანობიდან კირის წილობრივი ნორმის მატებას აქტუალური მჟავი–
ანობისკენ.

ცდის საწყის ეტაპზე, საცდელი ნიადაგი ხასიათდებოდა ძლიერ მჟავე არეს რეაქციით, pH-ის
მაჩვენებელი KCI-ის გამონაწურში შეადგენდა 3,7. რაც უფრო მჟავეა ნიადაგი, მით უფრო ეფექტურია
მისი მოკირიანება და მეტია კირის ნორმის საჭიროება. ამდენად, ინტერესს წარმოადგენს ჩვენი
ცდის პირობებში, კირის შემცველი საბადოს (მერგელის) განსხვავებულ კომბინაციებში გამო–
ყენებისას რამდენად მკაფიოდ წარმოჩინდება მისი უნარი, როგორც ნიადაგის მჟავე არეს რეაქციის
გამანეიტრალებელი pH-ის წყლის გამონაწურის მეთოდით განსაზღვრისას.

ცხრილში მოცემული ლაბორატორიული კვლევის შედეგად მიღებული ციფრობრივი მასალა
გვიჩვენებს, როგორც წყლის, ასევე KCI-ის გამონაწურის მეთოდით მიღებულ pH-ის სიდიდეებს
მერგელის გამოყენებამდე და განსსხვავებულ კომბინაციებში მისი გამოყენებისას და მიუთითებს
კალიუმქლორის მეთოდის უპირატესობაზე, კირის შემცველი საბადოს უნარის შედარებით ნათლად
წარმოჩინებაზე, როგორც ნიადაგის მჟავე არეს რეაქციის გამანეიტრალებლისა.

pH, წყლის გამონაწურის მეთოდით, მოკირიანებამდე

განმეორება

ვარიანტი 1
საკონტროლო
(უსასუქო)

ვარიანტი 2
N90P90K90ა.ტ.დ.
ფონი)

ვარიანტი 3
ტკილი 8ტ/ჰ
ცალკე

ვარიანტი 4
ტკილი +
ა.ტ.დ.

განმეორება 1 4,91 4,94 5,19 5,28

განმეორება 2 5,02 4,84 4,41 4,99

განმეორება 3 4,87 4,82 5,39 4,98

საშუალოდ 4.93 4.87 5.0 5.1

მოკირიანების შემდეგ (თესვის წინ)
განმეორება 1 4,93 5,08 6,29 4,84

განმეორება 2 4,83 4,84 5,18 4,61

განმეორება 3 4,67 5,13 5,41 4,94

საშუალო 4.81 5.02 5.63 4.80

ვეგეტაციის დასასრულს
განმეორება 1 5,03 5,02 5,27 5,22

განმეორება 2 5,06 5,06 4,99 4,54

განმეორება 3 4,64 4,78 5,26 5,11

საშუალო 4.91 4.95 5.17 4.96

წყლის გამონაწურის მეთოდით, ნიადაგის არეს რეაქციის ცვლილება მერგელის სხვადასხვა
კომბინაციებში გამოყენებით გამოისახა ასევე სხვადასხვაგვარად., კერძოდ, მოკირიანებამდე pH-ის
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სიდიდე ცდის ოთხივე ვარიანტზე თითქმის თანაბარია და საშუალოდ ვარიანტზე მერყეობს 4,87 –
5,1 ფარგლებში. მოკირიანების შემდეგ (თესვის წინ), უსასუქო ვარიანტზე, ანუ ნიადაგის ბუნებრივ
მდგომარეობაში ყოფნის პირობებში pH-ის რიცხობრივი მაჩვენებლები სამივე განმეორებაში ერ–
თმანეთისაგან არსებითად არ განსხვავდებიან და ვარიანტზე საშუალოდ შეადგენს 4,81; დანარჩენ
სამ ვარიანტზე (2, 3, 4), განსაკუთრებით მერგელის ცალკე გამოყენებისას (ვარ. 3) შეინიშნება pH-ის
რიცხობრივი ზრდის ტენდენცია (5,63), რაც თავისთავად მიუთითებს ნიადაგის მჟავიანობის შემცი–
რებაზე. აღნიშნული ტენდენცია შედარებით ნაკლებად აისახა მე-2 და მე-4 ვარიანტებზე. ამგვარი
მოვლენა აიხსნება იმ გარემოებით, რომ პირველ შემთხვევაში (ვარ. 2) ნიადაგში შეიტანებოდა მხო–
ლოდ სასუქების აგროტექნიკური დოზები დიამოფოსკას და შარდოვანას სახით, ხოლო მეორე
შემთხვევაში (ვარ.4) მერგელი შეიტანებოდა ამავე სასუქებთან ერთად. ორივე სიტუაციაში,
აღნიშნული სასუქები მათი ფიზიოლოგიური თვისებებიდან გამომდინარე მეტ-ნაკლებად ამჟა–
ვიანებენ ნიადაგს და აბრკოლებენ მერგელის, როგორც ნიადაგის მჟავე არეს გამანეიტრალებელი
ბუნებრივი საბადოს პოტენციალური უნარის მნიშვნელოვან გამოვლენაში, რაც არ მომხდარა მისი
დამოუკიდებლად გამოყენებისას.

მოსავლის აღების შემდეგ, ანუ ვეგეტაციის დასასრულს, ანალოგიური მდგომარეობაა მჟა–
ვიანობის მხრივ ცდის ვარიანტებზე. აღნიშნულ პერიოდში, მსგავსად მცენარეთა ვეგეტაციის წინა
ფაზებისა pH-ის რიცხობრივი სიდიდეები ერთმანეთთან ახლოს დგას. ნიადაგის მჟავიანობის შემ–
ცირების ტენდენცია აღინიშნა უსასუქო (ვარ. 1) და მერგელის დამოუკიდებლად გამოყენებისას (ვარ.
3)., ვარიანტების შესაბამისად pH შეადგენდა 4,91 და 5,17.

დასკვნა
ნიადაგის მჟავიანობა ძლიერ ზეგავლენას ახდენს ნიადაგში საკვები ელემენტების მოძრავ ფო–

რმებზე: ზოგიერთი მათგანის რაოდენობა კლებულობს, ზოგის კი-იზრდება. მერგელის გამოყენებამ
გარკვეულწილად შეცვალა არეს რეაქცია და დაგვანახა, რომ იგი წარმოადგენს ნიადაგში საკვები
ელემენტების მობილიზაციის და იმობილიზაციის ფაქტორს.
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Imporvement of acid soils of Western Georgia using natural marl
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Abstract

The pH of acid soils was considerably improved (raised) using natural marlafter 2 years since its first
application under humid subtropical condition of Western Georgia and created a suitable environment for crops
development.
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muxran-saguramos vakis pirobebSi niadagis sxvadasxva wesiT

damuSavebis dros sasuqebis normebis gavlena saSemodgomo xorblis

mosavlianobaze

nodar merabiSvili-soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori,

mariam merabiSvili –doqtoranti,
lali baidauri-soflis meurneobis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: niadagis Cveulebrivi damuSaveba, niadagdacviTi damuSaveba, amoniumis gvarjila,

sammagi superfosfati, kaliumis marili.

referati

muxran-saguramos vakis pirobebSi, rogorc Cveulebrivi, ise niadagdacviTi damuSavebis
fonze saSemodgomo xorblisTvis optimaluri varianti aRmoCnda mineraluri sasuqebis
N90P90K60 kg|ha dozis gamoyeneba, xolo organul-mineraluri sasuqebis erToblivad
gamoyenebis SemTxvevaSi nakeli_50 t|ha+N45P45K30. amasTan erTad, niadagdacviTi damuSavebis
dros miRebuli xorblis mosavali SedarebiT maRalia, vidre niadagis Cveulebrivi wesiT
damuSavebisas.

Sesavali. Cveni kvlevis mizans warmoadgenda muxran-saguramos vakis pirobebSi
dagvedgina saSemodgomo xorblisaTvis niadagis sxvadasxva wesiT damuSavebis fonze
mineraluri da organuli sasuqebis, aseve maTi erToblivad Setanis dros optimaluri
normebi.

obieqti da cdis meTodika. mindvris cda dayenebuli iyo mcxeTis saseleqcio

sadgurში (mcxeTis r-ni, sof. seleqcia). 2015-2017 wlebSi saSemodgomo xorblis jiSi
iyo `bezostaia-1~.

sacdeli nakveTis niadagi xasiaTdeboda Semdegi maCveneblebiT: niadagi iyo ya-
visferi karbonatuli, romelic gamoirCeoda mZime Tixnari meqanikuri SedgenilobiT,
sust tute aris reaqciiT (pH-7,65), saSualo karbonatobiT (13,5 %), humusis dabali
SemcvelobiT (2,95 %), hidrolizuri azotis dabali (66,8 mg/kg niadagSi), gacvliTi
kaliumis gadidebuli (380 mg/kg niadagSi) da moZravi fosforis gadidebuli (24,0 mg/kg
niadagSi) SemcvelobiT.

niadagi damuSavebuli iqna damuSavebis ori wesiT: 1) niadagis Cveulebrivi
damuSaveba winmxvneliani guTniT (beltis gadabrunebiT);2) niadagdacviTi damuSaveba
brtyelmWreli (beltis gadaubruneblad). cda tardeboda oTx ganmeorebaSi, danayofis
farTobi iyo 50m2, Sesaswavli kulturis movla-moyvanis agroteqnika xorcieldeboda
Tavis droze, sacdeli nakveTi muSavdeboda herbicidiT. mineraluri sasuqebidan
viyenebdiT: 34%-ian amoniumis gvarjilas; 44%-ian sammag superfosfats da 40%-ian
kaliumis marils. niadagi Cveulebrivi damuSavebis dros ixvneboda 22 sm siRrmeze,
xolo niadagdacviTi damuSavebis SemTxvevaSi brtyelmWreli damamuSavebliT 20-22 sm
siRrmeze, Tesvis win tardeboda kultivacia da farcxva.

kvlevis Sedegebi. niadagis Cveulebrivi moxvnis dros usasuqo variantze
xorblis marcvlis mosavali sami wlis saSualo monacemebiT Sedagenda 25,5 centners
heqtarze (cxrili 1). aRniSnuli monacemebi ZiriTadi mineraluri sasuqebis Setanis
Semdeg sasuqis normebis mixedviT sagrZnoblad gaizarda. roca niadagSi Setanili sa-
suqebis norma Seadgenda N45P45K30-s marcvlis mosavalma 8,8 c/ha anu 34,7%-iT

gadaaWarba usasuqo variants. mineraluri sasuქebis dozebis matebasTan erTad
garkveul donemde izrdeboda xorblis marcvlis mosavalic da N180P180K120-s
SemTxvevaSi marcvlis mosavalma Seadgina _ 46,7 c/ha-ze, usasuqo variantis mosavals
21,2 c/ha-iT, anu 83,1%-iT sjobia.

rogorc cxrilSi motanili masalebidan Cans, marcvlis mosavalma N90P90K60
kg/ha Setanis variantze Seadgina 43,4 c/ha. matebam usasauqo variantTan SedarebiT
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Seadgina _ 17,9 c/ha, anu 70,2%, xolo N135P135K90ZiriTadi sasuqebis Setanis variantze
marcvlis mosavlianoba Seadgenda 44,1 c/ha-ze. rac usasuqo variantTan SedarebiT
mateba Seadgens _ 18,6 c/ha-ze, anu 72,9%-s.
     marTalia, ZiriTadi mineraluri sasuqebis niadagSi Setanis dozebis zrda iwvevs
xorblis marcvlis mosavlianobis gazrdas, magram, rogorc bolo variantebma gviCvena
N90P90K60 variantsa da N135P135K90 variants Soris xorblis marcvlis mosavlianobis
mateba, dozasTan SedarebiT, umniSvnelo aRmoCnda da Seadgina_0,7 c/ha.

motanili monacemebis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom marto nakelis
Setana mineralur sasuqebTan SedarebiT ar aris efeqturi, maSin, roca organul-
mineraluri sasuqebis erToblivad gamoyeneba mniSvnelovnad zrdis xorblis
marcvlis mosavlianobas.

cxrili 1-is analizidan dgindeba, rom niadagdacviTi  damuSavebis dros
sakmaod efeqturia niadagSi Sesatani mineraluri sasuqebi N90P90K60kg/ha-ze doziT, am
fonze xorblis marcvlis mosavlianoba Seadgenda 45,4 c/ha-ze, matebam usasuqosTan

SedarebiT Seadgina 18,5 c/ha. Oorganul-mineraluri sasuqebis erToblivad Setanis va-
riantebidan saukeTesoa nakeli 50 t/h+N45P45K30, sadac saSemodgomo xorblis mar-
cvlis mosavalma Seadgina 44,9 c/ha-ze, mateba usasuqosTan SedarebiT 18 c/ha, anu 66,9%-
ia.

daskvna: eqsperimentiT miRebuli monacemebis analizis safuZvelze SeiZleba
davaskvnaT: 1) saSemodgomo xorblisaTvis mineraluri sasuqebis optimaluri dozaa _
N90P90K60kg/ha; 2) miuxedavad niadagis damuSavebis wesisa, mineraluri sasuqebis
dozebis  Semdgomi zrdis dros daxarjuli sasuqebi ar iwvevs Sesabamis xorblis
marcvlis mosavlianobis matebas; 3) organul-mineraluri sasuqebis erToblivad
gamoyenebis pirobebSi optimalur variantad miCneul iqna _ nakeli 50 t/ha+ N45P45K30.
amasTan, niadagdacviTi damuSavebis fonze miRebuli xorblis marcvlis mosavali
ramdenadme maRalia, vidre niadagis Cveulebrivi wesiT damuSavebis dros.

niadagis sxvadasxva wesiT damuSavebis dros mineraluri da organuli sasuqebis
normis gavlena saSemodgomo xorblis marcvlis mosavlianobaze

(mcxeTis saseleqcio sadguri, sof. seleqcia. 2015-2017 wlebis saSualo)
cxrili 1

Cveulebrivi damuSaveba niadagdacviTi damuSaveba
Mateba Matebaვariantი Mmosavali

c/ha c/ha %

Mmosavali

c/ha c/ha %

usasuqo (standarti) 25,5 - - 26,9 - -

N45P45K30 34,3 8,8 34,5 36,0 9,1 33,8

N90P90K60 43,4 17,9 70,2 45,4 18,5 68,8

N135P135K90 44,1 18,6 72,9 46,5 19,6 72,9

N180P180K120 46,7 21,2 83,1 47,9 21,0 78,1

nakeli 40 t/ha 33,0 7,5 29,4 35,5 8,6 32,0

nakeli 40 t/ha+ N45P45K30 40,4 14,9 58,4 42,2 15,3 56,9

nakeli 50 t/ha 38,8 13,3 52,2 40,7 13,8 51,3

nakeli 50 t/h+N45P45K30 43,1 17,6 69,0 44,9 18,0 66,9
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Impact of fertilizer norms during the treatment of various grains of soil under the
Mukhrani-Saguramo valley on the fall of Autumn wheat
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Mariam Merabishvili - Ph.D. Student,
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Key words: The usual processing of soil, soil protective processing, Ammonium nitrate, Triple superphosphate,

Potassium salt.

Abstract
      In the conditions of Mukhran-Saguramo vacuum, as an ordinary and soil conservation process, optimal use of
N90P90K60 kg/ha dose of mineral fertilizers was applied, and in case of joint use of organic-mineral fertilizers -
Nut - 50 ton/ ha + N45P45K30 Cultivation of grain obtained during so-called soil protection incomparison, soil by
conventional processing.
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organuli sasuqebis gamoyeneba bunebriv saTib-saZovrebze

ioseb sarjvelaZe–soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori.

sakvanZo sityvebi: mdelo, sasuqi, saTibi, saZovari, vadebi, balaxnari, saxeobebi, ma-rcvlovnebi,

parkosnebi, wunwuxi, nakeli.

referati

bunebriვ sakveb savargulebze gadamwvari nakeli Cveulebriv SeaqvT 4-5 weliwadSi erTxel, heqtarze

15-20 tona, xolo arasakmarisad gadamwvari 20-30 tona. sasuqad vargisia yvela saxis pirutyvis nakeli,

magram balaxnaris mosavlis yvelaze met namats iZleva cxvris, Semdeg cxenis, Roris da bolos msxvili

rqosani pirutyvis nakeli. erTxel Setanili nakelis moqmedeba balaxnaris mosavlianobaze 5-6 welze metxans

grZeldeba. nakelis anazRaureba balaxnaris mosavlis namatiT SedarebiT dabalia mSrali velis uroian

saZovrebze. mTis pirobebisaTvis ki ufro maRalia subalpebSi, SedarebiT dabalia alpur zonaSi.

mecxoveleobis dargis ganviTareba da misi rentabelobis maCveneblebi mniSvnelovanwilad

ganpirobebulia sakvebi bazis organizebasTan. sakvebis saerTo balansSi bunebrivi saTibebisa da

saZovrebis xvedriTi wili gansakuTrebiT TvalsaCinoa saqarTvelosaTvis, sadac sasoflo-sameurneo
savargulebis 60%-mde saZovrebze da 5%-i saTibebze modis. es aris saSualeba vawarmooT

mecxoveleobis ekologiurad sufTa produqcia minimaluri danaxarjebiT, xolo saTibebis farTobis

matebis potencialis gamoyenebiT xels SeuwyobT zamTris periodSi arsebuli xarisxovani sakvebis
deficitis aRmofxvras. sakvebi savargulebis zedapiruli gaumjobesebis RonisZiebebis ganxorcieleba

erT-erTi qvakuTxedia bunebrivi mdelos mosavlianobis matebis TvalsazrisiT. ukanaskvnel periodSi

msoflios mraval mowinave mecxoveleobis qveynebSi yuradReba eqceva upiratesad mecxoveleobis
ekologiurad usafrTxo produqciis warmoebas, gamonaklisi am mxvriv arc saqarTveloa. nakelisa da

sxva organuli sasuqebis zedapiruli SetaniT mniSvnelovnad umjobesdeba niadagis, wylisa da

haeris reJimi, mikrobiologiuri procesebi, rac xels uwyobs organul nivTierebaTa daSlas, icavs
balaxis ganaxlebis kvirts da ylortebs moyinvisagan. iqmneba pirobebi bunebrivi cenozebis

sxvadasxva saxeobaTa balaxnarSi moZlierebisa da maTi Semdgomi SenarCunebis mizniT. nakeli

umjobesia pirvel rigSi gamoviyenoT saTibebis gasanoyiereblad. gadamwvari nakeli, Cveulebriv
SeaqvT 4-5 weliwadSi erTxel heqtarze 15-20 tona, xolo arasakmarisad gadamwvari 20-30 tona.

sasuqad vargisia yvela saxis pirutyvis nakeli, magram mosavlis yvelaze met namats iZleva cxvris,

Semdeg cxenis, Roris da bolos msxvili rqosani pirutyvis nakeli. erTxel Setanili nakelis
moqmedeba (gansakuTrebiT didi normebis) balaxis mosavlianobaze 5-6 welze metxans grZeldeba.

maRalmTis mdeloebze gansakuTrebiT mniSvnelovania pirutyvis sadgomebTan dagrovili

nakelis gamoyeneba. nakelis anazRaureba balaxnaris mosavlis namatiT SedarebiT dabalia mSrali
velis uroian saZovrebze. mTis pirobebisaTvis ki ufro maRalia subalpebSi, SedarebiT dabalia

alpur zonaSi. aRniSnuli aixsneba imiT rom zRvis donidan simaRlis matebasTan erTad

mniSvnelovnad mcirdeba savegetacio periodi da nakelis daSlis pirobebi. mTis saZovrebze
umjobesia nakeli SevitanoT Zovebis sezonis damTavrebis Semdeg. nakelis Setanis vadebis

gansazRvra erT-erTi mniSvnelovani faqtoria. SemodgomiT da gazafxulze Setanili nakelis

SedarebiTi efeqturoba saqarTvelos samxreT mTianeTis mTis Sua zonis saZovrebisaTvis aseTia:
nakelis SemodgomiT Setanisas Tivis mosavlis mateba sami wlis saSualod yvelaze meti aRiniSna

nakelis SemodgomiT Setanisas 15,7 c/ha (60,3%), xolo igive normis gazafxulze Setanisas matebam
Seadgina (sakontrolosTan SedarebiT) 6,2 c/ha anu 23,8%. unda aRiniSnos, rom variantze sadac

nakeli Sedioda SemodgomiT wleebis mixedviT Tivis mosavalma Seadgina: 48,1; 37,0 da 40,1 c/ha,

xolo igive normis gazafxulze Setanisas es maCveneblebi Sesamabisad wleebis mixedviT Seadgens:
37,6; 29,6 da 29,6 c/ha. parkonebis SedarebiT maRali procenti aRiniSna nakelis gazafxulze

Setanisas (3,1%-iT), Tumca SemodgomiT Setanisas es sxvaoba Seadgens 2,2 %-s. ujredisis SedarebiT

dabali procenti aRiniSna SemodgomiT Setanisas (sakontroloze 33,30%, SemodgomiT Setanisas -
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28,88%, xolo gazafxulze – 32,02 %). gasaTvaliswinebelia, rom barSi nakeli upiratesad

zamTarSi SeaqvT, rodesac muSaxeli da transporti ufro gamonTavisuflebulia.
saTibebze nakelis Setanis saukeTeso vadad iTvleba gazafxuli, Tovlis dnobisTanave,

balaxis vegetaciis dawyebamde an gviani Semodgoma naleqian periodSi, raTa moxdes misi niadagSi

CakeTeba (Carecxva). gazafxulze nakeliT ganoyierebuli nakveTi mizanSewonilia saTibad iqnes
gamoyenebuli, radgan nakeli balaxs damaxasiaTebel suns aZlevs da pirutyvi cudad Zovs,

gansakuTrebiT Setanis wels.

saTib-saZovrebze, yvelaze maRal anazRaurebas iZleva nakelis dabali da saSualo normebis
(10-20t/ha) gamoyeneba. Tu fermers nakeli didi raodenobiT ugrovdeba, ra Tqma unda SeiZleba

SevitanoT didi normiT (30-40t). mosavlis matebasTan erTad sagrZnoblad umjobesdeba balaxnaris

saxeobrivi Semadgenloba, rac parkosan-marcvlovnebis gadidebasa da nairbalaxebis SemcirebiT
gamoixateba.

aRsaniSnavia, rom gadauwvavi nakelis didi normebiT Setana xels uwyobs mdelos

dasarevlianebas. mdeloze Setanili nakeli Tanabrad unda moibnes, xolo efeqtianobis
gasadideblad, umjobesia niadagi farcxiT an specialurad damzadebuli kabdoTi daifarcxos.

Nnakelis gamoyenebis yvelaze advili da xelsayreli saSualebaa mdeloze gadasatani

sadgomebis (arxajebi) mowyoba. pirutyvs saTibze an saZovarze amyofeben 1-2 dRis ganmavlobaSi im
angariSiT, rom yovel 1 m2-ze modiodes 1 cxvari, Semdeg gadavanacvloT axal adgilze. igi

gamoiyeneba pirutyvis dasvenebis saaTebSi. sadgomis gamocvlis Semdeg darCenili nakeli kargad unda

moswordes farcxiT. aRniSnuli RonisZiebis gatarebiT, balaxnaris mosavlianoba 2-3-jer diddeba,
TivaSi marcvlovnebis raodenoba 7-15 %-iT izrdeba, xolo parkosnebi 5-10 %-mde.

alpur saZovrebze gavrcelebuli dabali kvebiTi Rirebulebis Zigvianebis gasaumjobeseblad

efeqturia gamoviyenoT cxvris gadasatani sadgomebi. am SemTxvevaSi cxvris fara unda gavaCeroT
Zigvianze im angariSiT, rom 1 m2-ze modiodes 2 cxvari 3 Ramis ganmavlobaSi. am RonisZiebiT Zigva

praqtikulad ispoba, xolo mosavlianoba mniSvnelovnad izrdeba da saSualeba eZleva maRali

kvebiTi Rirebulebis mcenareTa ganviTarebas (romlebic Zigvas arsebobis dros imyofeboda
dakninebul mdgomareobaSi).

daxrili reliefis saTib-saZovrebze nakelis Setanis martiv xerxs mimarTaven: gadamwvar

nakels ferdobis zeda nawilSi an TxemTan axlos gardigardmo mTel sigrZeze yrian im varaudiT,
rom wvimis dros farTobi TviTdinebiT moirwyas. sarwyav saTib-saZovrebze mimarTaven aseT

meTodsac: mosarwyavi nakveTis TavSi Wrian 1 metris sigrZisa da 80 sm siganis ormos. ormoSi yrian

nakels da sarwyav wyals nakeliani ormos gavliT uSveben nakelze. misi Semdgomi gadmodinebiT
xdeba farTobis ganoyiereba.

gadamdebi daavadebiT (brucelozi, infeqciuri anemia, helminTozi da sxva) avadmyofi
pirutyvis nakeli da wunwuxi gamoiyeneba mxolod Termiuli damuSavebisa da veterinaruli wesebis

sruli dacvis SemTxvevaSi xdeba.

nakelis normis ormagi raodenobiT Setanili torfi, iseTive efeqts iZleva rogorc
nakeli. torfi umjobesia nakelTan, kirTan, fosforis fqvilTan, nakelis wunwuxTan da sxva

sasuqTan erTad winaswar dakompostebuli saxiT iqnes gamoyenebuli.

saTib-saZovrebze organuli sasuqebis efeqtianoba ufro metad diddeba Tu masTan
erTdroulad mineralur sasuqsac - gansakuTrebiT fosfors gamoviyenebT. mosavlianobis zrdasTan

erTad balaxnarSi marcvlovnebisa da parkosnebis Tanafardoba umjobesdeba, vidre maTi cal-calke

Setanis SemTxvevaSi.
nakelis wunwuxi erT-erTi saukeTeso adgilobrivi sasuqia saTibebisa da saZovrebis

gasanoyiereblad. wunwuxis Setanis normad miRebulia 10-20 t/ha-ze. wunwuxis aRniSnuli normebis

SetaniT Tivis mosavlianoba 1,0-1,2 t-iT diddeba.
saTibebze wunwuxis Setanis saukeTeso vadebia adre gazafxuli, balaxnaris  vegetaciis

dawyebamde. wunwuxis Setana pirveli gaTibvis Semdeg, aqvitis karg mosavals iZleva. saZovarze

wunwuxi unda SevitanoT pirutyvis Zovebis sezonis damTavrebis Semdeg, SemodgomiT. gazafxulze da
zafxulis periodSi wunwuxiT morwyul saZovars pirutyvi cudad Zovs, amitom umjobesia aseTi

farTobi Tivad gavTiboT, xolo aqviti gamoviyenoT gasaZoveblad. wunwuxis Setana umjobesia 3-4

weliwadSi erTxel.
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organuli sasuqebis gonivruli gamoyeneba erT-erTi saukeTeso saSualebaa ekologiurad

sufTa Tivisa da saZovruli mwvane masis matebis TvalsazrisiT. xolo wleebis manZilze cxovelTa
sadgomebTa dagrovili nakelis gamoyeneba garda imisa rom gazrdis balaxnaris mosavlianobas, xels

Seuwyobs garemos gajansaRebas.

literatura:

1. aglaZe g. sarjvelaZe i. mdelosnoba. Tbilisi, 2014. 456 gv.
2. aglaZe g. saZovrebisa da saTibebis racionaluri gamoyenebis Teoriuli safuZvlebi
   da praqtikuli xerxebi. Tbilisi, 2008. 104gv.3. Вуазэн А. Продуктивность пастбищ. М. 1959. 271 ст.
4. Klapp E. Wiesen und Weiden, Berlin und Hamburg, 1966. 612 p.
5. Лепкович И.П. Современное луговодство, СПБ, 2005. 420 ст.

Use of organic fertilizer on natural hay-pastures
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 Abstract

The dry dung\manure is puted in usually once in 4-5 years at natural feed lands, 15-20 tones per hectare, and
inefficientrly dry 20-30 per hectare. For fertilization is suitable dung of all kinds of cattle, but  the most of herb harvest is
given by using of sheep dung, after the horse, pig and the least by  using of cattle dung. The action of once filled dung on
herb productivity lasts more than 5-6 years.  Growth level of herb harvest by using organic fertilizers Is low on dry grassy
pastures. For conditions of mountains its higher in sub alps,  and comparatively low in the alpine zone.
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melioracia da irigacia

Melioration and Irrigation

mJavuri wvimebis gavlena cocxal organizmebze

giorgi xomasuriZe-ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis

geografiis departamentis doqtoranti

sakvanZo sityvebi: mJavuri wvima, cocxali organizmebi, agraruli kulturebi

referati

statiaSi ganxilulia mJavuri wvimebis gavlena wyalsatevis binadrebsa da agrarul kulturebze. mJavur

wvimas SeuZlia gamoiwvios Tevzis zogierTi saxeobis dazianeba, populaciisa da biomravalferovnebis

Semcireba. dabali pH-is dones pirdapiri toqsikuri gavlena aqvs Tevzebsa da agrarul kulturebze. pH-is

donis Semcireba iwvevs zogad stress, romelmac SesaZloa ar gamoiwvios Tevzis romelime saxeobis

ganadgureba, magram gamoiwvios maTi zomisa da wonis Semcireba.

zogierT saxeobas SeuZlia iarsebos garkveuli simJavis wylebSi, magaliTad salamandrebs, qariylapias,

skalariasa da kalmaxs, xolo bayayebsa da mtknari wylis qorWilas ufro mJava garemoSic SeuZliaT

binadroba.

   mJavuri wvimebis gavlena maSinve aisaxeba bostneul kulturebze, romlebic ziandeba da iwyebs xmobas.

mcenareebidan lurji mocvi aris mJavianobis mimarT ufro rezistentuli, vidre oxraxuSi, boloki,

rozmarini da paprika.

kvlevis Sedegad gamoikveTa, rom mtknari wylis binadrebi mJavianobis mimarT ufro rezistentulebi arian,

vidre mariliani wyalsatevis organizmebi.

Sesavali

atmosfero yovelTvis Seicavs ativnarebul mdgomareobaSi, rogorc myar, ise Txevad nawilakebs.

nawilakebi atmosferoSi SeiZleba moxvdes kosmosuri sivrcidan an dedamiwis zedapiridan.

   atmosferos dabinZurebis orgvari wyaro arsebobs: bunebrivi da anTropogenuri. bunebrivia:
vulkanebi, udabnos qariSxlebi, niadagis da qanebis gamofitva, tyis xanZrebi, cocxali organizmebis

gaxrwnis procesebi, mikroorganizmebi, mcenareTa mtveri da sxva. anTropogenur wyaroebs ki
adamianis yofa-cxovrebis da sameurneo saqmianobis TiTqmis yvela sfero warmoadgens. atmosferos

dabinZurebis mZlavri wyaroa: samrewvelo sawarmoebi, gansakuTrebiT saTbob-energetikuli,

metalurgiuli, qimiuri da manqanaTmSeneblobis mimarTulebiT. damabinZureblebidan erT-erT pirvel
adgilzea avtotransporti. atmosferoSi moxvedrili azotis Jangeulebis TiTqmis naxevars swored

avtotransporti gamoyofs. saavtomobilo Zravebi rogorc dizelis, aseve benzinis wvis Sedegad

haerSi gamonabolqvis saxiT orasamde mavne naerTs gamoafrqvevs. maT Sorisaa: CO2-naxSirorJangi,

CO-naxSirJangi, NO2-azotis Jangi, naxSirwyalbadebi, maT Soris kancerogenuri benzapireni,
aldehidebi, gogirdis anhidridi da sxva. aseTi nawilakebiT haeris damtverianeba moqmedebs

atmosferos gamWvirvalobasa da xilvadobaze.

haerSi ativnarebuli uwvrilesi nawilakebis zoma sxvadasxvaa. miwispira haeris fenebSi isini
ufro msxvilia, vidre maRal fenebSi. sxvadasxva warmoSobis aerozolebis nawilakebis zoma

SeiZleba iyos 10-7 da 10-3 sm. da ufro didi radiusis, amitom isini atmosferoSi ativnarebul

mdgomareobaSi didi xnis ganmavlobaSi imyofebian da haeris dinebaTa meSveobiT moZraoben rogorc
vertikaluri, ise horizontaluri mimarTulebiT.

mJavuri wvima es atmosferos TviTgawmendis Sedegia. wylis umciresi wveTebi, romlebisganac

Sedgeba Rrublebi, ganuwyvetliv miitaceben Sewonil nawilakebs da xsnad airovan mikro-\gama-

binZureblebs. atmosferoSi moxvedrili zogierTi nivTiereba, magaliTad  gogirdis (IV) oqsidi SO2
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da azotis (II) oqsidi NO RrublebSi arsebul wylis umcires nawilakebTan urTie-\rTqmedebis

Sedegad warmoqmnis mJavebs da dedamiwaze mJavuri wvimebis saxiT brundeba.

NO+H2O = HNO3

SO2+H2O = H2SO4

termini mJavuri wvima 1872 wels daamkvidra Sotlandielma qimikosma robert angus smitma. manve

daamtkica pirvelma, rom arsebobs kavSiri mJavur wvimasa da dabinZurebul atmosferos Soris.
   airebis mJavebad gardaqmnis procesi da atmosferodan wvimebis saxiT gamoyofa axali ar aris.

igi bunebaSi adrec arsebobda. mJavur wvimebs bunebrivad ganapirobebda vulkanebis amofrqveviT,

baqteriebis aqtivobiT gamoyofili gogirdisa da azotis naerTebi, Tumca bolo aTwleulebSi
adamianis sameurneo saqmianobam am procesebs gansakuTrebiT didi masStabebi SesZina.

sufTa wvimis wylis pH 5.6-5.7 sazRvrebSi icvleba. mJavuri wvimis pH xSirad 3-4-s aRwevs.
magaliTad SotlandiaSi 1974 wels mosuli wvimis pH-ma Seadgina 2.4. los-anjelesSi ki registri-

rebuli iyo wvima, romlis pH 2-s, limnis wvenis maxasiaTebels gautolda.

   mJavurma wvimebma mTel rig regionebSi gamoiwvies katastrofuli Sedegebi, magaliTad SvedeTSi,

norvegiaSi, aSS-sa da kanadaSi matulobs SemJavebuli tbebis raodenoba, rac gamousworebel zians
ayenebs maTSi mobinadre hidrobiontebs.

mJavuri wvimebis gadatana Rrublebis saSualebiT SeiZleba moxdes dabinZurebuli aridan

sakmaod moSorebul teritoriaze. magaliTad norvegiaSi, romelic TiTqmis ar aWuWyianebs garemos
gogirdis naerTebiT da misi energetikac hidroeleqtrosadgurebzea dafuZnebuli – tbebis naxevarSi

cocxali organizmebi ar binadrobs. mizezi is aris, rom norvegia warmoadgens orografiul xafangs

Rrublebis sistemisaTvis, amitom misi teritoria binZurdeba centraluri evropidan da didi
britaneTidan qarebis mier gadmotanili mJavuri wvimebiT.

wyalsatevebSi moxvedrili mJavuri atmosferuli naleqebi mniSvnelovnad cvlian am wyalsatevebis

ekosistemebs. mcirdeba pH, icvleba hidroqimiuri reJimi, izrdeba toqsikuroba. roca pH naklebia

6.5-ze tbebsa da wyalsatevebSi mcirdeba organizmebis saxeobebi, irRveva kvebiTi jaWvebi.

gamokvlevebiT dadgenilia, rom roca pH tolia 5.6-is es aris zRvari, romlis qvemoTac wylis

ekosistemebSi iwyeba Seuqcevadi biologiuri procesebi.

wyalsatevebis SemJaveba sxvadasxva saxeobis Tevzebze sxvadasxvagvarad moqmedebs. rodesac pH
aRwevs 5-s, Tevzebis umetesobis qviriTi veRar iCekeba. oraguli, kalmaxi, Wanari ispoba, roca pH
naklebia 6-ze, xolo iseTi saxeobis Tevzebs, rogoricaa qariylapia da qorWila, SeuZliaT arseboba

iseT garemoSi, romlis pH 5-ia. rodesac pH tolia 4-is an 5-is, Tevzebis layuCebSi SeiniSneba
ionuri da mJava-tutovani balansis darRveva.

dadgenilia, rom pH-is Semcirebis dros Tevzebis ganadgureba xdeba aluminis toqsikuri

zemoqmedebis gamo. am dros Tevzis layuCebze dagrovili aluminis hidroqsidi iwvevs layuCebis
disfunqcias.

   mJavuri wvima niadagidan gamorecxavs alumins, romelic wyalSemkrebi auzis meSveobiT xvdeba

tbebsa da wyalsatevebSi. Sesabamisad roca tbebSi pH-is done daiwevs, aluminis done moimatebs,
rasac pirdapiri toqsikuri gavlena aqvs Tevzis organizmze. man SeiZleba ar gamoiwvios Tevzis

romelime saxeobis ganadgureba, magram imoqmedos maTi wonis da zomis Semcirebaze. TevzebisTvis

optimalur ared iTvleba 6.5≤PH≤8.5, xolo SedarebiT uvneblad 5.5≤PH≤9.

masalebi da meTodi

Cveni kvlevis mizani iyo dagvedgina raime saxis kavSiri wyalsatevebis binadari cocxali

organizmebis pH-is rezistentulobasa da maTi saarsebo garemos marilianobas Soris.

  kvlevisaTvis gamoviyeneT cocxali organizmebis pH-is mimarT rezistentulobis monacemebi

https://lakescientist.com da https://fondriest.com-idan da maTi saarsebo garemos marilianobis

monacemebi https://biology.stackexchange.com-dan.
bayayebi, salamandrebi, mtknari wylis qorWila da qariylapia mtknari wylis binadrebi arian.

skalaria, kalmaxi, kibosnairebi, moluskebi da oragulis saxeobebidan zogierTi mtknar wylebSi
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binadrobs, zogic marilianSi an sezonurad icvlian garemos, xolo zRvis qorWila da marjani

mxolod marilian wylebSi gvxvdeba.

aRniSnuli organizmebidan pH-is mimarT yvelaze rezistentulebi arian bayayebi da mtknari wylis

qorWila. bayayebis pH-is minimaluri done 4-s Seadgens, mtknari wylis qorWilasi ki 4.5-s.
mJavianobis mimarT sakmaod rezistentulia qariylapia, skalaria, kalmaxi da salamandrebis

sxvadasxva saxeoba, romelTa pH-is minimaluri done 5-ia. zRvis qorWilasa da kibosnairebis pH-is

minimaluri are 5.5-s Seadgens, xolo moluskebis, oragulisa da marjnebisa 6-idan 7.6-mde icvleba.

https://lakescientist.com-isa da https://fondriest.com-is monacemebis mixedviT, aRniSnuli

saxeobebisTvis avageT diagrama, romelzec mocemulia maTi arsebobisaTvis minimaluri pH-is doneebi.

nax. 1.  wyalsatevis binadari organizmebi pH maCveneblis mimarT rezistentulobis mixedviT

wyalsatevis binadari organizmebis minimaluri pH sidideebisa da maTi saarsebo garemos
marilianobis Sefasebis Sedegad gamoikveTa is, rom mtknari wylis binadrebi mJavianobis mimarT

ufro rezistentulebi arian, vidre mariliani wyalsatevebis organizmebi.

mtknari wylis organizmebidan mJavianobis mimarT yvelaze rezistentulebi bayayebi arian, xolo
mariliani wyalsatevebis binadrebidan zRvis qorWila da kibosnairebi.

mtknari wylebis SemJaveba uaryofiT gavlenas axdens mdinareebze da tbebze mobinadre

frinvelebzec, radgan Tevzis raodenobis Semcireba iwvevs maTi sakvebis naklebobas.
garda wyalsatevis binadrebisa mJavuri wvimebi gavlenas axdens agrarul kulturebzec. maTi

rezistentuloba mJavianobis mimarT gansxvavebulia. am maCveneblis Sesafaseblad gamoviyeneT

monacemebi https://albopepper.com-dan. dadginda, rom lurji mocvis arsebobisaTvis pH-is minimaluri

done 4.5-s Seadgens, mJavianobis mimarT rezistentulia oxraxuSi, boloki, rozmarini.

https://albopepper.com-is monacemebis mixedviT avageT diagrama, romelzec davitaneT agraruli

kulturebi maTi mJavianobis mimarT rezistentulobis mixedviT.
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nax. 2.

agraruli kulturebi pH maCveneblis mimarT rezistentulobis mixedviT

mJavuri wvimebi azianebs mcenareul safars, tyis masivebs. aseTi wvimebis mimarT gansakuTrebiT

mgrZnobiareni arian tyis foTlovani da wiwvovani xemcenareebi: muxa, rcxila, naZvi. wvimis wveTebis

foTlebze moxvedrisas iSleba foTlis damcavi apki – epidermisi, rac zrdis mcenaris daavadebis
albaTobas, niadagSi CaJonvisas ki azianebs fesvTa sistemas, niadagidan gamorecxavs kaliums da

kalciums. niadagi Raribdeba sakvebi nivTierebebiT da Sesabamisad mcirdeba mosavlianobac.

garkveuli saxeobis bostneuls esaWiroeba niadagis garkveuli pH, romlis cvlileba
uaryofiTad aisaxeba mosavlianobaze. Warbi mJavianobis Sesamcireblad niadagSi axdenen kiris

Setanas, rac iwvevs pH-is maCveneblis momatebas.

dasavleT saqarTvelos wiTelmiwa da yviTelmiwa-eweri niadagebi mJave niadagebis ricxvs
miekuTvneba da warmoadgens Cais, citrusebis, subtropikuli kulturebis gavrcelebis saukeTeso

garemos. Tumca bunebrivad mJave niadagebze azotovani sasuqebis xangrZlivma gamoyenebam da mJavurma

wvimebma uaryofiTad imoqmeda niadagis Tvisebebsa da mcenareebze. mravalwlian subtropikul
kulturebze mJavuri wvimebis uaryofiTi gavlena pirvel xanebSi TiTqmis SeumCnevelia, magram is

maSinve aisaxeba bostneul kulturebze, romlebic ziandeba da iwyeben xmobas.

mJavuri wvima niadagSi moxvedrisas Slis iseT nivTierebebs, rogoricaa: tyvia, nikeli,
vercxliswyali, uxsnad marilebs gardaqmnis adviladxsnad naerTebad, romlebic daubrkoleblad

xvdeba jer miwisqveSa wylebSi, Semdeg ki tbebsa da okeaneebSi.

mJavuri wvima aseve azianebs Senoba-nagebobebs, qandakebebs, arqiteqturul Zeglebs, rkina-betonis
konstruqciebs, radgan Slis kirqvasa da marmarilos.

Sedegebi da ganzogadeba

 mtknari wylis binadrebi ufro metad rezistentulebi arian momatebuli mJavianobis mimarT,

vidre mariliani wylis organizmebi.

 mariliani wyalsatevis binadrebidan mJavianobis mimarT yvelaze rezistentulia zRvis

qorWila, yvelaze mowyvladi _ marjani.

 agraruli kulturebidan momatebuli mJavianobis mimarT yvelaze gamZlea lurji mocvi,

yvelaze mowyvladi paprika.
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Adaskvna

adamians ar Seswevs unari gaakontrolos da marTos bunebrivi procesebi, magram SeuZlia met-

naklebad gamoasworos sakuTari namoqmedari. amisaTvis aucilebelia fabrika-qarxnebi aRiWurvos

specialuri airebis gamwmendi filtrebiT, avtomobilebis gamonabolqvis milze damontaJdes
katalizatorebi, rac Seamcirebs mavne airebis gafrqvevas haerSi. aucilebelia aseve sawvavi

gaiwmindos gogirdisa da azotis naerTebisagan. navTobproduqtebi TandaTanobiT Canacvldes ufro

sufTa wylis, qarisa da mzis energiebiT, Semcirdes atmosferoSi mtvris, Wvartlis, aerozolebis
gafrqveva da sxva. Sedegad Semcirdeba mJavuri wvimebis raodenoba, aRdgeba ozonis Sre,

gamoswordeba dedamiwis ekologiuri mdgomareoba da Sesabamisad gaumjobesdeba adamianebisa da

cocxali organizmebis sasicocxlo maCveneblebi.

gamoyenebuli literatura:

1. falavandiSvili S., uruSaZe T., qvriviSvili T., jaSi d., niadagis ekologia, Tbilisi,

2009
2. RoRoberiZe m., wylis ekosistemebi: dacva da racionaluri gamoyeneba, Tbilisi, 1992
3. https://albopepper.com
4. https://biology.stackexchange.com
5. https://chemistry.ge
6. https://fondriest.com
7. https://lakescientist.com

Acid Rain Effects on Living Organisms
Giorgi Khomasuridze-PhD student of TSU, Department of Geography

Key words: Acid Rain, Living Organisms, Crops

Abstract
This article describes the acid rain effects on aquatic organisms and agricultural crops. Acid rain can harm species of some

fish, reduce population numbers and decrease biodiversity. Low pH is directly toxic to fish and crops. In addition, low pH
levels cause chronic stress that may not eliminate some species of fish, but leads to lower body weight and smaller size.

Several species can tolerate some amount of acid, for example salamanders, pike and trout. Frogs and perch can tolerate
water that is more acidic than abovementioned species.

Acid rain has immediate effects on vegetable crops and make them damaged and dried. Blueberry is more acid resistant,
than parsley, radish, rosemary and paprika.
   The study determined, that habitants of freshwater are more resistant with low pH rate, than saline water organisms.
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wveTovani sarwyavi sistemebis saeqsploatacio

parametrebis gansazRvara

ელგუჯა შაფაქიძე-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,
დიმიტრი ნატროშვილი-ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

საკვანძო სიტყვები: მელიორაცია, მორწყვა, სისტემა, წვეთური რწყვა, დრეკადი მილი, ტუმბო.

რეფერატი

სტატიაში განხილულია სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის ერთ-ერთი ძირითადი სისტემა,
როგორიცაა წვეთოვანი სარწყავი სისტემა. რამდენიმე დღეში ერთხელ მცირე დოზებით მორწყვისას,
მცენარეები უკეთ ითვისებენ წყალს და საკვებ ელემენტებს, ამავე დროს ნარჩუნდება ნიადაგის ჰაერტევადობა,
რაც მცენარეთა ნორმალური ფუნქციონირების საშუალებას იძლევა. იმის გამო, რომ წვეთოვანი მორწყვით
წყლისა და საკვები ელემენტების შეტანა ხდება უშუალოდ მცენარის ფესვთა სისტემასთან, სარეველა
მცენარეებისათვის იქმნება უფრო ნაკლებად ხელსაყრელი გარემო. წყლის თანაბარი განაწილებიდან გამო-
მდინარე გამორიცხულია ცალკეული უბნების ზედმეტად დატენიანება ან ურწყავად დარჩენა.

სტატიაში წარმოდგენილია აღნიშნული სისიტემის საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრის
მეთოდიკა, რაც მნიშვნელოვანია წვეთოვანი სარწყავი სისტემების ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრი-
სათვის, რომელსაც მელიორაციაში დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს.

მელიორაციის ცალკეული სახეებიდან მორწყვა ასრულებს განსაკუთრებულად დიდ როლს
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში.

ფართობზე წყლის მიწოდება-განაწილების ხასიათისა და მისი განხორციელებისათვის საჭი-
რო ტექნიკური საშუალებების საერთო სახის მიხედვით არჩევენ მორწყვის შემდეგ ძირითად წესებს:
ზედაპირულ მორწყვას, დაწვიმებით და წვეთურ მორწყვას.

დაწვიმებითი მორწყვის დროს წყლის მიწოდება-განაწილება ხდება ფართობის ზედაპირზე
ხელოვნური წვიმის სახით, რაც ხორციელდება დასაწვიმი აპარატების, აგრეგატების, მანქანებისა და
სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. დაწვიმებითი წესით რწყვა თითქმის შეუცვლელია
რთული რელიეფის მქონე ფართობებზე. დაწვიმებით რწყვა დასაშვებია ყველგან, სადაც სწარმოებს
ნიადაგის დამუშავება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით და მოსავლის აღება, რომელიც იძლევა სა–
შუალებას დაინერგოს რწყვის თანამედროვე მეთოდები ახალი თაობის საწვიმარი მანქანების
გამოყენებით.

წვეთური მორწყვის სისტემა ბაღებსა და ვენახებში შეიძლება იყოს სტაციონალური ან გადა-
სატანი, ხოლო მინდვრებში–აუცილებლად გადასატანი, რათა იგი არ დაზიანდეს ფართობის მექა-
ნიზებული დამუშავების დროს. წვეთოვანი რწყვის მილის დიამეტრი 6–20 მმ–ია, ხოლო მისი სიგრძე
50 მ–დან 200 მ–მდეა.თითოეული მწვეთარათი მოსარწყავი ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს:
თიხნარ და თიხა ნიადაგებში 2,0–2,5 მ2-ს, ხოლო ქვიშა და ქვიშნარ ნიადაგებში 1,2–1,5 მ2, ბაღებში
ერთი ხის მოსარწყავად 2–4 მწვეთარას აყენებენ. მწვეთარას კონსტრუქციის მიხედვით წყლის ხარჯი
იცვლება 0,9–7,6 ლ/სთ;

წვეთური რწყვის დროს წყლის მიწოდება წარმოებს ზედაპირზე, ან უშუალოდ ნიადაგთან
მცენარის ფესვშემცველ არეში ცალკეული წვეთების სახით, რაც ხორციელდება დრეკადი მილების,
საწვეთარების ტუმბოსა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. წვეთური მორყვის დროს
წყლის მიწოდება ხორციელდება წვეთების სახით, ნიადაგის გატენიანება სწარმოებს ლოკალურად,
უშუალოდ მცენარის ფესვთა სისტემის მაქსიმალურად განვითარების ზონაში.

წყლის წვეთების წარმომქმნელ ორგანოს წარმოადგენს სპეციალური მოკრო წყალგასაშვები – ე.წ.
მწვეთარა, რომელიც განლაგებულია მოქნილ სარწყავ მილსადენზე. მწვეთარა შეიძლება განლაგდეს
ნიადაგის ზედაპირზე, ხოლო სარწყავი მილსადენი, რომელიც მცენარის მწკრივების გასწვრივაა
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გატარებული, შეიძლება განლაგდეს ნიადაგში, ან მის ზედაპირზე ან გაკიდული იყოს მცენარის
ვარჯებზე მიწის ზედაპირიდან გარკვეულ სიმაღლეზე.

წვეთური რწყვის რეჟიმი.
წვეთური რწყვა შეიძლება სწარმოებდეს განუწყვეტლივ დღეღამურად მთელი სავეგეტაციო

პერიოდის განმავლობაში (ცალკეული შესვენებები საჭიროა 100–200 საათის მუშაობის შემდეგ
სისტემის პროფილაქტიკისათვის).

სარწყავად მისაწოდებელი წყლის რაოდენობა ზუსტად უნდა ეთანადებოდეს მცენარის მიერ
წყლის  ხარჯვას. რწყვის ნორმა და ხანგრძლივობა განისაზღვრება წინა დღის ან წინა ხუთი დღის
აორთქლების მიხედვით. მისაწოდებელი წყლის რაოდენობა შეადგენს აორთქლებული წყლის 60–
70%.

თუ საანგარიშო პერიოდში მოსული ნალექების რაოდენობა შეადგენს P მმ–ს, მაშინ მისა-
წოდებელი წყლის რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით:

PKEW 
სადაც: K - არის აორთქლებისა და აორთქლებადობის შეფარდების კოეფიციენტი

 ( K  =0,6–0,7),

E –აორთქლებადობა ან ჯამური წყალმოთხოვნილება ჩვეულებრივი რწყვის პირობებში;
 –ატმოსფერული ნალექების დაკავების კოეფიციენტია, (  = 0,7);

თითოეული მწვეთარათი მისაწოდებელი წყლის მოცულობა განისაზღვრება ფორმულით

სადაც: -არის თითოეული მწვეთარათი სარწყავი ფართობი, მ2;
ამ რაოდენობის წყლის მისაწოდებლად საჭირო დრო განისაზღვრება ფორმულით

სადაც:T –რწყვათაშორისი პერიოდია დღეებში;
q – მწვეთარას ხარჯია, ლ/სთ;

თუ საჭიროა, რომ რწყვა განუწყვეტლივ წარმოებდეს, უნდა შემცირდეს ხარჯი გარკვეულ
სიდიდემდე ზემოთ მოცემული ფორმულების მიხედვით, სადაც T=1 და t=24.

ზოგიერთ შემთხვევაში მისაწოდებელი წყლის რაოდენობას ზრდიან 10%–ით, მარილების
ჩარეცხვის მიზნით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მათი დაგროვება  ნიადაგის ზედა ფენებში.

წვეთური  რწყვის ტექნიკა.
წვეთური რწყვის ტექნიკის ელემენტებს  მიეკუთვნება: გატენიანების კერა, გატენიანებული ლაქა

ნიადაგის ზედაპირზე, გატენიანების კონტური, მწვეთარას ხარჯი, გატენიანების კერაში წყლის
მიწოდების წერტილების განლაგების სქემა და რაოდენობა, მწვეთარების მიერ სარწყავი წყლის
განაწილების სითანაბრე, მწვეთარების განლაგება სარწყავ ფართობზე, გატენიანების ფართობი და
სხვ.(სურ.1).

გატენიანების კერა განისაზღვრება გატენიანებული ლაქის სიდიდით ნიადაგის ზედაპირზე და
გატენიანების კონტურის სიღრმით. გატენიანების კერის ფორმა და ზომები დამოკიდებულია
ნიადაგის ჰიდრო–ფიზიკურ თვისებებზე, რწყვის წინა ტენიანობაზე, მიწოდებული წყლის ხარჯზე,
რწყვის ხანგრძლივობაზე, აორთქლების ინტენსივობაზე (სურ.1).
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სურ.1. გატენიანების დამახასიათებელი კონტურები
ა-მძიმე მექანიკური შემადგენილობის ნიადაგებში; ბ-მსუბუქი მექანიკური შემადგენილობის

ნიადაგებში;
1–ნიადაგის ზედაპირი; 2–მწვეთარა; 3–გადამეტტენიანებული ზონა; 4–ნორმალური გატენიანების
ზონა; 5–ნაწილობრივი გატენიანების კონტური;
B–გატენიანების კონტურის სიგანე;
H– გატენიანების კონტურის სიღრმე.

წვეთური მორწყვის სისტემა და კონსტრუქციები.
წვეთური მორწყვის სიტემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან (სურ.2): წყალმიმღები და

დაწნევის შექმნელი კვანძები, ფილტრი, სასუქის მოსამზადებელი და მისაწოდებელი მოწყობილობა,
მართვის პულტი, მაგისტრალური, გამანაწილებელი და სარწყავი მილსადენები, მწვეთარები,
რწყვის მოთხოვნილების გადამწოდი.

სურ.2. წვეთური მორწყვის სისტემის პრინციპული სქემა

1–შემწოვი მილი ფილტრით; 2–ფილტრი; 3–ცენტრალური (სათავე) ურდული;
4–ფილტრი; 5–წყალსაზომი; 6–მანომეტრი; 7–სასუქის მისაწოდებელი კვანძი; 8–კავშირის არხები; 9–
მაგისტრალური მილსადენი; 10–გამანაწილებელი მილსადენი; 12–სარწყავი მილსადენი; 13–
მწვეთარა; 14–რწყვის მოთხოვნილების გადამწოდი; 15– მართვის პულტი;
სისტემაში წყლის წნევის შესაქმნელად გამოიყენება მცირე სიმძლავრის ცენტრიდანული ტუმბოები,
სისტემა კარგად მუშაობს დაბალი წნევის პირობებში.
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მილსადენის დიამეტრი განისაზღვრება ფორმულით:

სადაც: არის მილსადენის საანგარიშო ხარჯი, მ3/წმ;

- მილსადენშიწყლისმოძრაობის დასაშვები სიჩქარე, V=2– 2,5 მ/წმ.

ხახუნზე დაწნევის დანაკარგები 1 გრძივ მეტრზე განისაზღვრება ფორმულით:

სადაც: - არის წყლის ხარჯი, ლ/წმ; – მილსადენის დიამეტრი, მმ.

იმპულსურ–წვეთურ სარწყავ სისტემებში, სადაც რწყვა ხორციელდება იმპულსურად,
მილსადენის დიამეტრი მთელ სიგრძეზე მუდმივია და მისი მნიშვნელობა განისაზღვრება
ფორმულით

ამავე ფორმულით განისაზღვრება გამანაწილებელი მილსადენების დიამეტრი.
სამუშაო დაწნევა სარწყავი მილსადენის სათავეში განისაზღვრება ფორმულით

სადაც: – არის მწვეთარას სამუშაო დაწნევა, მ;

–გეოდეზიური სიმაღლე, მ;

–ხახუნზე დაწნევის დანაკარგები, მ;

–დაწნევის  ადგილობრივი დანაკარგები, მ.

წვეთური მორწყვის სისტემის ერთ–ერთ ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტს წარმოადგენს
მწვეთარა, რომელიც არსებობს უწყვეტიდა იმპულსური ქმედების.

სურ. 3. უწყვეტი ქმედების მწვეთარა
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                 1–კორპუსი; 2–სახურავი; 3–საყელურ-შუასადები; 4–დროსელი.
სარწყავი ქსელის მილსადენთან მწვეთარა შეერთებულია კორპუსის ზემო ნაწილში არსებული
ბუნიკით, მწვეთარას ხარჯია 3–5 ლ/სთ (სურ.3).
იმპულსური მწვეთარა გამოიყენება მხოლოდ იმპულსურ-წვეთური მორწყვის სისტემებში, ამ
მწვეთარას თავისებურება მდგომარეობს მის ციკლურ მოქმედებაში.

სურ. 4. იმპულსური ქმედების მწვეთარა
1–წყალსაჰაერო რეზერვუარი; 2–კორპუსი; 3–სამჭიდროებული კორპუსი; 4–სარქველი;
იმპულსური ქმედების მწვეთარას შევსება სწარმოებს 1–5 წთ–ის განმავლობაში, ხოლო გასხურება 1–
5 წმ–ის განმავლობაში (სურ.4).

დასკვნა: როგორც წარმოდგენილი მასალებიდან ჩანს წვეთური მორწყვის სისტემა გამოირჩევა
კონსტრუქციის სიმარტივით, აგრეთვე მას გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები მორწყვის სხვა
სისტემებთან შედარებით, იგი არ საჭიროებს დამატებით სარწყავი კვლების გაჭრას, აგრეთვე
რთული საწვიმარი მანქანების გამოყენების აუცილებლობას.

წვეთოვანი მორწყვის აღნიშნული სისტემის გამოყენება ეფექტურია ეკონომიკური თვალსა-
ზრისითაც, რომლის დროსაც მნიშვნელოვნად მცირდება სარწყავი წყლის ხარჯი და ლოკალურად
მცენარის ფესვთა სისტემის კვების არეში ხდება დატენიანება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას.
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DETERMINING THE OPERATIONAL PARAMETERS OF
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Absract

The article  deals with one of the main systems of agricultural melioration, such as drip irrigation system.
Once in a few days when irrigated in a small dose the plants are getting water comparatively better way as well as
nutrition. At the same time maintaining the soil's aeration, which allows the normal functioning of plants. Because
of the fact that using  drip irrigation which allows provision of water and nutrition elements directly with the
roots, this creates unfavourable environment for weeds. Depending on the equal distribution of water, excessive
moisture or leaving certain plots unirrigated is excluded. The article describes the methodology for determining
the operational parameters of the system, which is important for determining the basic parameters of drip
irrigation systems, which are more practical in melioration.
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წვეთური მორწყვის ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მეთოდები

ოლღა ხარაიშვილი-სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი,
სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი.
გიორგი ნატროშვილი-აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი,
მეგი გლუნჩაძე-სტუ-ს მაგისტრანტი.

საკვანძო სიტყვები : წვეთური მორწყვა, მულჩირება, ნიადაგი, ღია გრუნტი.

რეფერატი

სტატიაში განხილულია წვეთური რწყვის მნიშვნელობა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ზრდა-გან-
ვითარებისა და მაღალი მოსავლის მიღებაში. მოცემულია წვეთური მორწყვის ტექნოლოგია; განსაზღვრულია
ნიადაგში ტენის გადაადგილების სიჩქარე, მულჩირებისა და ღია გრუნტის პირობებში; აღნიშნულია წვეთური
მორწყვის ეკონომიურობა და  ნათქვამია , რომ წვეთური მორწყვა მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უახლესი
და ამავე დროს პროგრესული მეთოდია, იგი ძირითადად გამოიყენება ცხელი და მშრალი კლიმატის ქვე-
ყნებში. აქედან გამომდინარე, მოყვანილია ისრაელის მაგალითი; გაკეთებულია სათანადო დასკვნები,
რომელიც ხელს შეუწყობს წვეთური მორწყვის ფართო დანერგვას და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად
აამაღლებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას.

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მეურნეობისათვის მნიშნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გადა–
წყვეტილებას განსაზღვრავს, არის საკითხის ეკონომიკური მხარე. პირველ ყოვლისა დაბანდებათა
ამოგება და მიღებული მოსავლის თვითღირებულება. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა შე-
საძლებლობას გვაძლევს განვაზოგადოთ ამ ტექნოლოგიის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები,
გავაკეთოთ შესაბამისი დასაკვნები. მცენარეთა წვეთური მორწყვის სისტემა ძალზე მარტივია, წყლის
ხარჯი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, ხოლო მოსავალი პრაქტიკულად იზრდება 70%-ით. ამას
გარდა მცირდება დაავადებებისა და მავნებლების არეალი. წვეთური მორწყვა ერთნაირადაა ეფე–
ქტიანი, როგორც სათბურებში, ასევე ღია გრუნტში.

მცენარის ზრდა-განვითარების პროცესში უამრავი შიდა და გარე ფაქტორთა შორის წყალს, რო–
გორც ერთ-ერთ აუცილებელ კომპონენტს პრიორიტეტული მნიშვნელობა გააჩნია. აქედან გამო–
მდინარე, რწყვის რეჟიმის ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევას წყლის დეფიციტის პირობებში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე კვლევის ობი-
ექტს წარმოადგენდა საქართველოს ნახევრად არიდულ რეგიონში განლაგებული სასოფლო-სამე-
ურნეო სავარგულები. საცდელ ნაკვეთზე გავრცელებული მდელოს ყავსიფერი ნიადაგი, რომელიც
ხასიათდება მძიმე თიხნარი მექანიკური შემადგენლობით და ფიზიკური თიხის მაღალი შემცვე-
ლობით (70%-ზე მეტი) ჰაერის საშუალო მრავალწლიური ტემპერატურა პოლიგონის ტერიტორიაზე

აღემატება. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 210 დღეს, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი
C-ს, რაც ბოსტნეული კულტურების სითბოთი უზრუნველყოფაზე მიგვითითებს. ჩვენი სა–

კვლევი ობიექტის-დიღმის საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალე-
ქების რაოდენობა მცირეა და 505 მმ-ს შეადგენს, დატენიანების კოეფიციენტი ივლისი-აგვისტოს
თვეებში 0,29 და 0,19- ის, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ზაფხულში ადგილი აქვს ძლიერ გვალვას და
ბოსტნეული კულტურების მაღალი მოსავლის მიღების ძირითად ფაქტორს მორწყვა წარმოადგენს.
მორწყვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად წვეთური მორწყვაა მიჩნეული.

წვეთური მორწყვის ტექნოლოგია ძალზე კარგად არის დამკვიდრებული უცხოეთის აგრომეუ-
რნეობებში, განსაკუთრებით კი ქვეყნებში, რომლებიც წყლის ნაკლებობას განიცდიან. კერძოდ
წვეთური მოეწყვის მეთოდმა ფართო გაქანება ჰპოვა ისრაელში 1950-იან წლებში, დღეს კი იგი
ფართოდ გამოიყენება ღია გრუნტებში ბოსტნეულის, ხილის, ყურძნის მოსავლის მისაღებად. ამ
მეთოდის უპირატესობა ისაა, რომ იგი ძალზე ეკონომიურია, აქ არ გამოიყენება მილსადენები. მისი
უპირატესობებია:
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1. ბოსტნეული კულტურების მოსავლიანობის ზრდა დაწვიმების მეთოდთან შედარებით 30-50
% ით;

2. აგროტექნიკურ ღონისძებათა მოხერხებულობა;
3. ბოსტნეულის 5-10 დღის ადრე დამწიფება ჩვეულებრივ ვადასთან შედარებით;
4. წყლის 5-8 - ჯერ ნაკლები დანახარჯი;
5. ნიადაგის ეროზიისა და დამლაშების შეზღუდვა (შემცირება);
6. შედარებით კარგი ნიადაგის ჰაერაცია;

ნიადაგში ტენის მოძრაობის საანგარიშო სქემისა და თეორიული კვლევების საფუძველზე მი-
ღებულია ნიადაგის აქტიური ფორიანობის ოპტიმალური მნიშვნელობების საანგარიშო დამოკიდე-
ბულება. განსაზღვრულია ტენის გადაადგილების სიჩქარე მულჩირებისა და ღია გრუნტის პირობე-
ბში. ასევე მიღებულია ფილტარაციის სიჩქარის წინააღმდეგობის კოეფიციენტის საანგარიშო დამო-
კიდებულება ფორიანობის გათვალისწინებით და მორწყვის ნორმის საანგარიშო დამოკიდებულება
ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

წვეთური მოეწყვის შემთხვევაში შედარებულია მულჩირებული და არამულჩირებული ნიადა-
გებისთვის მირებული რწყვის ნორმები.

მიღებული კლიმატურ და ნიადაგურ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შემუშავებულია სასო-
ფლო-სამურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმლური რეჟიმები, ასევე ფართო რიგთაშორისი მინ-
დვრის კულტურების მოსარწყავად, ამიტომ, როგორც რესურსდამზოგი ტექნოლოგია, ჩვენს მიერ
გამოყენებულ იქნა შავი პოლიეთილენის აფსკით მულჩირების მეთოდი წვეთურ მორწყვასთან
ერთად, რომელთა კომპლექსურად მოქმედების შემთხვევაში შესაძლებელია ნიადაგის წყლის და
ტემპერატურის რეჟიმების საიმედო რეგულირება. ზოგადად, წვეთურ სარწყავ სისტემაში, სარწყავ
მილსადენებს შორის მანძილი დამოკიდებულია მცენარეთა რიგებს შორის მანძილზე, ხოლო
მილსადენების რიგებში 40-50 მ-დან 200 მეტრამდე შეიძლება მერყეობდეს. სარწყავი მილსადენების
დიამეტრი 6-20 მმ-ს შეადგენს, ხოლო მწვეთების განლაგების სიხშირე ნიადაგის სახეზეა დამო–
კიდებული. მაგალითად თიხნარებში იგი 2,0 – 2,5 მ-ს შეადგენს, ხოლო ქვიშნარებში 1,2-1,5 მ-ს. მწვე–
თარის ხარჯის ცვლილების დიაპაზონით 0,9-7-6/ს-თ საზღვრებშია მოთავსებული. ასეთი ხერხით
რწყვა სავეგეტაციო პერიოდში განუწყვეტლივ მიმდინარეობს, ხოლო სისტემის პროფილაქტი–
კისთვის შესვენებები შეიძლება განხორციელდეს 100-200 საათი მუშაობის გასვლის შემდეგ. ქვიშნარ
ნიადაგებში უფრო ეფექტიანია რწყვის წარმოება ყოველდღიურდ ან დღეგამოშვებით, ხოლო თიხა
ნიადაგებში-კვირაში ორჯერ. უმეტეს შემთხვევაში მიზანშეწონილია ყოველდღიურად ერთხელ მო–
რწყვა. განუწყვეტელი რწყვის აუცილებლობა იშვიათია-მხოლოდ გამომშრალი ნიადაგის გასა–
ტენიანებლად ზღვრულ ტენტევადობამდე. წყლის მიწოდება მცენარეზე ზუსტად უნდა ეთა–
ნაბრებოდეს მის  ყოველდღიურ წყალმოთხოვნილებას. რწყვის ნორმა და ხანგრძლივობა, ჩვეუ–
ლებრივ, განისაზღვრება წინა დღის ან წინა ხუთდღიურის (კვირის) აორთქლების მიხედვით.
მისაწოდებელი წყლის რაოდენობა შეადგენს ევაპოტრანსპირაციის (შესაძლებელია მაქსიმალური
ჯამური აორთქლების) 60-70%-ს, ვინაიდან ნიადაგიდან აორთქლება თითქმის გამორიცხულია და
წყალი ძირითადად ტრანსპირაციაზე იხარჯება.

წვეთური მორწყვის სისტემა ზოგადად შედგება შემდეგი ძირითადი ელემენტებისგა: წყალ-
მიმღები და დაწნევის შემქმნელი კვანძები, ფილტრი, მართვის პულტი, მაგისტრალური გამანაწი–
ლებელი და სარწყავი მილსადენები, მწვეთარები, რწყვის მოთხოვნილების გადამწოდი, სამართავი
არმატურა, მართვის პულტსა და სამართავ არმატურას შორის კავშირის არხები. სისტემაში წყლის
მიწოდება და საჭირო დაწნევის შექმნისათვის უფრო ხშირად გამოიყენება მცირე სიმძლავრის ცე–
ნტრიდანული ტუმბოები. საჭირო დაწნევის შემთხვევაში იცვლება 7-28 მ-ის ფარგლებში. სისტემა
კარგად მუშაობს დაბალი დაწნევის პირობებში. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენება უფრო იაფი
მილებისა და დიდ დიამეტრიანი მწვეთარების, რომლებიც ნაკლებად ნაგვიანდება, მაგრამ მეორეს
მხრივ, დაბალი დაწნევის დროს მისმა მცირეოდენმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს მწვეთარის
ხარჯის მკვეთრი ცვლილება და აქედან გამომდინარე, რწყვის ტექნიკის ელემენტების შეუსაბამობა.
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წვეთური რწყვის ტექნიკის ელემენტებს მიეკუთვნება: გატენიანების კერა, გატენიანებული ლაქა
მიწის ზედაპირზე, გატენიანების კონტური, მწვეთარას ხარჯი, გატენიანების კერაში.

წყლის მიწოდების წერტილების განლაგების სქემა და რაოდენობა, მწვეთარების მიერ სარწყავი
წყლის განაწილების სითანაბრე, მწვეთარების განლაგება სარწყავ ფართობზე, გატენიანების ფარ–
თობი და სხვ. წვეთური მორწყვის დადებით მხარეს წარმოადგენს:

წყლით მცენარის განუწყვეტელი მომარაგების შესაძლებლობა, მოთხოვნილების შესაბამისად
მნიშვნელოვანი გადახრების გარეშე, რაც უზრუნველყოფს მცენარის ზრდა-განვითარებისთვის საუ-
კეთესო წყლოვან, საჰაერო, კვებით და მიკრობიოლოგიური რეჟიმების შექმნას და მოსა-ვლიანობის
გადიდებას (20-60%-ით); სარწყავი წყლის მნიშვნელოვანი ეკონომია-საშუალოდ 50 %-ია დაწვი-
მებასთან შედარებით და 2-3-ჯერ ზედაპირულ მორწყვასთან შედარებით; დახარჯული წყლის
ერთეულზე მეტად მაღალი მოსავლის შესაძლებლობა; ნიადაგის ლოკალური გატენიანება მხოლოდ
ფესვთა სისტემის გავრცელების ზონაში, რაც აადვილებს მშრალად დარჩენილი მწკრივთაშორისების
მექანიზებულ დამუშავებას და ამასთან ერთად ზღუდავს სარეველა მცენარეების გავრცელებას;
არაა აუცილებელი ფართობის ზედაპირის მოშანდაკება და შესაძლებელია ციცაბო ფერდობების
მორწყვა ისე, რომ ეროზიის საშიშროება არ იქმნება; რწყვის სრული ავტომატიზაციის შესაძლე–
ბლობა; მორწყვასთან ერთად სასუქებისა და პესტიციდების ლოკალურად შეტანა ნიადაგში (ფე–
რტიგაცია) მცირე დოზებით, საჭირო ვადებში, რაც განაპირობებს მათ კარგად შეთვისებას და
ეკონომიას; ადვილია მოწყობილობის ექსპლუატაცია და რემონტი; არაა აუცილებელი დრენაჟი; არა
აქვს ადგილი მცენარის მექანიკურ  დაზიანებას.

სარწყავი წყლის ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით ექსპერიმენტული პოლიგონის ფართობის
გარკვეული ნაწილი დათმობილი იყო რესურსდამზოგი ტექნოლოგიებით ნიადაგის პოლიეთი-
ლენის აფსკის დაფარვას, რომელთა ნაპირების ფიქსირება ძირითადად ნიადაგის მიყრით იყო გა-
თვალისწინებული, ხოლო პერფორაცია მის ფართობზე განფენის შემდეგ არის გასათვალისწი-
ნებელი. კვლევების მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით ნიადაგის ტენიანობის განსაზღვრა ხდება
სახნავის ფენის სხვადასხვა შრეებზე ან ფესვთა სისტემის განვითარების მთელ სიღრმეზე მცენარეთა
განვითარების ფაზების ან აგროტექნიკური ღონისძიებების განხორციელების ეტაპების მიხედვით.

ნიადაგის წყლის რეჟიმი დიდად არის დამოკიდებული ნიადაგის წყლოვან თვისებებზე: წყალჟო-
ნვადობაზე, წყალტევადობაზე და წყალაწევაზე. ამ მახასიათებლების სიდიდე განისაზღვრება ნია–
დაგის მექანიკური და ქიმიური შედგენილობით, მისი სტრუქტურით და სიმკვრივით.

ნიადაგის წყლოვანი თვისებების შესწავლა, როგორც წესი, ხდება საველე პირობებში, თუმცა
კვლევების ჩატარება შესაძლებელია ყრილ მიწაზე ლაბორატორიაში.

წყალჟონვადობის თვისება, ეს ნიადაგის თვისებაა, რომლის მეშვეობითაც იგი ჩაჟონავს და გაა–
ტარებს წყალს. ეს პროცესი ორ ნაწილად იყოფა: შეჟონვის ფაზა და ფილტრაციის ფაზა. აღსანი–
შნავია, რომ საველე პირობებში, ხელსაწყოების არქონის დროს, ნიადაგის ტენიანობის განსაზღვრა
შესაძლებელია ორგანოლეპტიკური მეთოდით. მაგრამ ეს მეთოდი გამოსადეგია მხოლოდ მაშინ,
როდესაც საჭიროა ნიადაგის ტენიანობის ზოგადი მონაცემების განსაზღვრა, მაგალითად ნიადაგის
ნიადაგის დასამუშავებლად ოპტიმალური პირობების შერჩევის დროს და ა.შ. ნებისმიერმა ფერმერმა
იცის, რომ მაღალი მოსავლის მისაღებად საჭიროა მცენარეთა მორწყვა, მაგრამ დიდ ფართობზე
მექანიზაციის გარეშე მისი შესრულება რთულია, ამიტომ საჭიროა გამოყენებულ იქნას მორწყვის
სათანადო მოწყობილებები. აქედან გამომდინარე ეკონომიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებული
მნიშვნელობა აქვს წვეთური მორწყვის სისტემისთვისტექნიკური საშუალებების სწორად შერჩევასა
და შემდეგ შესყიდვას.

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეკონომიკური თვა-
ლსაზრისით წვეთური მორწყვით სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოყვანა ეფექტიანი და მომგე-
ბიანია, რასაც საზღვარგარეთის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაც ადასტურებს და მისი დანერგვა
ფერმერებისათვის მეტად ხელსაყრელია და მომგებიანი.

ასევე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე წვეთური მორწყვის წესი მნი-
შვნელოვნად ზრდის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალს, აუმჯობესებს მის ხარისხს,
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ამასთან სარწყავი წყალი დოზირებულად მიეწოდება მცენარეს, ჩვენს შემთხვევაში კვლევა ჩატარდა
პომინდორსა და ნესვზე. დოზირებულად მიეწოდებოდა მათ სარწყავი წყალი და გამორიცხული იყო
ის სტრესი, რომელიც წყლის სიჭარბისაგან იქნებოდა. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მისი ნაკლი
გამოვლინდა იმაში, რომ მაღალია სარწყისი კაპიტალური დაბანდება, თუმცა საბოლოო ჯამში იგი
მაღალეფექტიანი და მომგებიანია.
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Methods for assessing the economic efficiency of drip irrigation
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Abstract

Based on our research, we can conclude that growing agriculture economically diluted is economically efficient and
profitable, which confirms the experience of developed countries in the country, and its implementation is more
profitable and beneficial for farmers.
      It should also be noted that the drainage irrigation system significantly increases the yield of agricultural crops due
to our research and improves their quality; irrigation water is supplied with the dosage of the plant. In our case, the
survey was conducted on the plant and melon. The dosage was supplied with irrigation water and excluded due to lack
of water. It should also be noted that its disadvantage is that the sheet will be invested in capital, but in the end it will be
highly efficient and profitable.
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Mechanization and Electrification

კარტოფილის ამღები მანქანების ძირითადი სამუშაო ორგანო
და მისი მუშაობის ანალიზი

ვლადიმერ მირუაშვილი– სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
აგროსაინჟინრო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
გიორგი ქუთელია–სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგრო-
საინჟინრო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
ხვიჩა გოჭოშვილი–გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სოფლის მეურნეობის სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის,

სოფლის მეურნეობის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი,
ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
გიორგი ტორიაშვილი–სატრანსპორტო კომპანიის ინჟინერ-მექანიკოსი.

საკვანძო სიტყვები: კარტოფილი, მანქანა, კომბაინი, ღერო, სამუშაო ორგანი, ტრანსპორტირება,
სეპარაცია, ტრაქტორი, სექცია, მუხლა ლილვი, ბერკეტი.

რეფერატი
კარტოფილის აღება მძიმე და შრომატევადი პროცესია. ნაკვეთის ხარისხიანი მომზადება კარტოფილის

ასაღებად, განსაზღვრავს მანქანის ეფექტურ მუშაობას. კარტოფილის მანქანებით აღების პროცესი მოიცავს:
აღების წინ ღეროების მოცილება (ღეროების ვერტიკალური ფრეზით დაქუცმაცება); კარტოფილის ნიადა–
გიდან ამოღება (ამოყრა); ნიადაგიდან ხელით აკრეფა და ტომრებში ჩატვირთვა; სატრანსპორტო საშუალებაში
ტომრებით ჩატვირთვა; ნაკვეთიდან საცავამდე კარტოფილის ტრანსპორტირება; საცავში შეტანა და ჩამო–
ტვირთვა ან სახარისხებელი მანქანის მიმღებ ბუნკერში ჩატვირთვა. კომბაინით აღების დროს ამ ოპერაციების
უმრავლესობა ერთიანდება და იგი მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს: აღების წინ ღეროების მოცილება (ღეროების
ვერტიკალური ფრეზით დაქუცმაცება); კომბაინით კარტოფილის ნიადაგიდან ამოღება სატრანსპორტო
საშუალებაში ჩატვირთვა; ნაკვეთიდან საცავამდე კარტოფილის ტრანსპორტირება; საცავში შეტანა ჩამო–
ტვირთვა ან სახარისხებელი მანქანის მიმღებ ბუნკერში ჩატვირთვა, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ხელით
გასაწევ მძიმე შრომას და კარტოფილის თვითღირებულებას.

კარტოფილი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის, განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა.
მისი გამოყენების სფერო, საკმაოდ დიდია: იგი ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოიხმარება
ადამიანთა კვებისათვის, ცხოველთა გამოსაკვებად და ტექნიკური მიზნებისათვის. კარტოფილის
მოვლა-მოყვანა რთულია და შედგება მრავალი ოპერაცისაგან, მაგრამ ყველაზე შრომატევადია მისი
აღება. სპეციალისტების მონაცემებით კარტოფილის აღებაზე იხარჯება, ყველა ოპერაციების
ჩატარებისათვის საჭირო შრომატევადობის  70% [1]. ამ პროცესის მექანიზაცია ამცირებს შრომით
დანახარჯებს და კარტოფილის თვითღირებულებას. ამისათვის გამოიყენება მრავალი ურთიერთ
განსხვავებული მანქანები და მოწყობილობები, რომელთაგან შერჩევა ხორციელდება, კონკრეტული
პირობების მიხედვით.

არსებობს მრავალი მანქანა და მექანიზმი, რომლებიც ამსუბუქებენ კარტოფილის აღების
პროცესს. მათი შერჩევა მიმდინარეობს კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით, კერძოდ, ნაკვეთის ფა–
რთობის მიხედვით და დაგეგმილი სამუშაოების მოცულობის მიხედვით. კარტოფილის აღები–
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სათვის გამოიყენება: ხელის იარაღები, მოტობლოკის მოწყობილობები; სატრაქტორო: ამღები მანქა–
ნები და კომბაინები.

კარტოფილის მასიურ, დიდ ფართობებზე აღებისათვის, გამოიყენება კომბაინები, რომლებიც
მაღალმოსავლიან ნაკვეთებზე, სადაც მოსავლიანობაა არაუმცირეს 100 ც/ჰა-ზე. ისინი გამოიყენება,
როგორც მძიმე ისე მსუბუქ და ქვიან ნიადაგებში სამუშაოდ, როცა ნიადაგის ტენიანობა ცვალება–
დობს 30–35%-მდე. კომბაინით აღების სხვადასხვა ხერხია ცნობილი, ღვარეულად აღებისას
აწარმოებენ 4÷6 რიგის ერთდროულად ამოღებას და რიგთაშორის ღვარეულად ჩაყრას. ასეთი სახით
დაყრილი კარტოფილი განიცდის ზედაპირულ გაშრობას. ამის შემდეგ კვლავ კომბაინით მიმდი–
ნარეობს ღვარეულიდან კარტოფილის აღება და ბუნკერში დაგროვება, შედგომი სატრანსპორტო
საშუალებაში გადატვირთვით. კარტოფილის ამღები კომბაინები სხვადასხვა სახისაა: ერთნი
მოითხოვენ, კარტოფილის ღეროების წინასწარ მოცილებას, მეორენი თავად ანხორციელებენ ამ
პროცესს; მოდების განის (ერთი გავლით ასაღები რიგების) მიხედვით; თვითმავალი და მისაბმელი;
ამოღებული კარტოფილის შემგროვებელი ბუნკერით და მის გარეშე; გადასარჩევი ტრანსპო–
რტიორით და მის გარეშე და ა. შ.

თანამედროვე კომბაინები საკმაოდ რთულ და ურთიერთ განსხვავებულ ოპერაციებს ასრუ–
ლებს, რის გამოც მათი კონსტრუქციებიც რთული და მრავალფეროვანია, განსაკუთრებით ისეთი
კომბაინების, სადაც სამუშაო ორგანოები, მუშაობაში მოდის ჰიდრავლიკური ამძრავებით, როტორის
ბრუნთა რიცხვის რეგულირებით, რომელთაც უნარი აქვთ სამუშაო ორგანოების მოძრაობის სიჩქა–
რეები უსაფეხუროდ არეგულირონ ძალზე დიდ დიაპაზონში.

მიუხედავად იმისა, რომ კარტოფილის ამღებ კომბაინში, მიმდინარეობს მრავალი ურთიერთ
განსხვავებული ოპერაცია, მათგან მაინც ყველაზე მთავარია, კარტოფილის ნიადაგიდან ამოღება და
ფხვიერი ნიადაგის ნაწილობრივი სეპარაცია (მიწის ბელტების დაშლა და კარტოფილის გამოყოფა),
რომლის მაღალხარისხოვანი შესრულება, შემდგომი ოპერაციების ასევე მაღალხარისხოვნად შესრუ–
ლების შესაძლებლობას იძლევა.

დღეისათვის ცნობილ კარტოფილის ამღებ მანქანებსა და კომბაინებში, ნიადაგიდან კარ–
ტოფილის ამოსაღებად (ამოსაყრელად), სხვადასხვა ფორმის და კონსტრუქციის სამუშაო ორგანოები
გამოიყენება (სურ. 1). აღნიშნული სქემების შეხედვითაც ნათელია, რომ კარტოფილის ამღები
მანქანებისა და კომბაინებისათვის, დღემდე ჯერ კიდევ არაა მოძიებული და დადგენილი,
ნიადაგიდან კარტოფილის ამოსაღები სამუშაო ორგანოს, ოპტიმალური ფორმა და კონსტრუქციული
პარამეტრები, რომელიც უზრუნველყოფდა ნიადაგიდან კარტოფილის ამოღების აგროტექნიკური
მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

სურ. 1. ნიადაგიდან კართოფილის ამოსაღები კონსტრუქციული სქემები
ა. ორმხრივად დახრილი ერთ სახნისიანი; ბ. ორმხრივად დახრილი ორ სახნისიანი და განაპირა ვერტიკალთან დახრილი
ორ დანით; გ. ორი ორმხრივად დახრილი სახნისით და შუალედური მცირე სახნისით; დ. ერთი ჩაზნექილ ოვალური
სახნისით და ორი ვერტიკალთან დახრილი, ოვალურ დანებით; ე. ორი ამოზნექილ ოვალური სახნისით; ვ. თარაზულ
ღერძიანი, როტორულ-წკირებიანი სექციებით; ზ. თარაზულ ღერძიანი, როტორულ-წკირებიანი; თ. ისრისებრი თათით
ზამბარული სასეპარაციო წკირებით, ი. დახრილ ღერძიანი, როტორულ-წკირებიანი.

ამ ოპერაციის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია ძირხვენების ამღები მოწყობილობა
(სურ. 1) [2], რომელიც მუშაობს შემდეგნაირად: ტარქტორის ძალამრთველი ლილვის (ნახაზზე არაა
ნაჩვენები)
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სურ. 2. ძირხვენების ამღები მოწყობილობა ზედხედში და გვერდხედში
1. ჩარჩო, 2, 3, 4, 5. სახსრებიანი ძელები, 6, 7. გვერდითი ფილები, 8, 9. განივი ძელები, 10, 11. ღეროებიანი სექციები,

12. ზამბარულ-წკირებიანი ელევატორი, 13. მრუდმხარა-ბარბაცა მექანიზმი, 14. სახსრებიანი ძელი
ჩართვის შემდეგ, მრუდმხარა-ბარბაცა მექანიზმით 13, სახსრებიანი ძელები 2, 3, 4, 5 და 14 ჩარჩოს 1
მიმართ, რხევით მოძრაობაში მოდის, ასევე რხევით მოძრაობაში მოდის, გვერდითი ფილები 6, 7,
მათთან დაკავშირებული განივი ძელები 8, 9 და ამ უკანასკნელებზე დამაგრებული ღეროებიანი
სექციები 10, 11. ღეროებიანი სექციები 10, 11 ერთმანეთთან დაკავშირებულია სახსრებიანი ძელით
14, რითაც ურეთიერთ საწინააღმდეგო მიმართულებით სივრცულ მოძრაობას ასრულებენ. ამავ–
დროულად მოძრაობაში მოდის ზამბარულ-წკირებიანი ელევატორი 12. ამის შემდეგ ძირხვენების
ამღებ მოწყობილობას დაუშვებენ ნიადაგზე და აგრეგატს გადაადგილებენ კარტოფილის მწკრივების
გასწვრივ. სასეპარაციო მოწყობილობის ღეროებიანი სექციების 10 და 11 წვერები ურთიერთ
მონაცვლეობით, შეიჭრებიან ბაზოს ქვემოთ (კარტოფილის განთავსების არის ქვემოთ), რადგან
სექციების 10 და 11 ღეროები გარკვეული მანძილით არიან ერთმანეთისაგან დაშორებული, ამიტომ
ისინი ნიადაგში შეჭრის შემდეგ (სურ. 3 ა.) ახდენენ ნიადაგის ახლეჩვას (სურ. 3. ბ), რომლის დროსაც
ნიადაგის გარკვეული ნაწილი, რომელიც წვერებიან ღეროებს შორისაა განთავსებული აიხლიჩება,
რადგან ნიადაგის ასახლეჩი ფენა, უფრო მეტი ძალითაა და ფართითაა დაკავშირებული ნიადაგის
ქვედა უძრავ მკვრივ ფენასთან, ამიტომ ახლეჩვისას ნიადაგის ზედაპირი მიიღება ტალღოვანი სახით
და სექციებზე 10, 11 აღმოჩნდება ნიადაგის შედარებით მცირე მასა, ვიდრე სახნისებით ბრტყლად
მოჭრისას. ამასთან ახლეჩილ ნიადაგში ახლეჩვისას წარმოიქმნება ბზარები (სურ. 3. ბ), რომლებიც
სექციებზე 10, 11 მოძრაობისას, ამ უკანასკნელთა მოქმედებით თანდითან იზრდება (სურ. 3. გ), რაც
თავის მხრივ ხელს უწყობს ბელტებისა და გოროხების დაშლასა და სეპარაციას (სურ. 3. დ).

ღეროებიანი სექციების 10 და 11 რთული მოძრაობით მათზე განთავსებული ნიადაგი, განი–
ცდის წვერიანი ღეროების დარტყმას და რხევას, რითაც მოჭრილი მასა თანდითან ფხვიერდება და
სეპარირდება.

სურ. 3. მერხევი ტიპის სექციებიან სამუშაო ორგანოების მუშაობის ფაზები
ეს პროცესი, თავისთავად, ხელს უწყობს, მოჭრილი მასიდან კარტოფილის გამოყოფას და და–

შლილი გოროხების (ნიადაგის) სეპარაციას (სურ. 3. ე). ამ პროცესს აადვილებს ისიც, რომ მოჭრილი
მასისათვის, სექციების 10 და 11 საყრდენი ზედაპირები, სისტემატურად მონაცვლეობით
ცვალებადია, რადგან ღეროები წინსვლით-უკუსვლითი მოძრაობასთან ერთად იგი მოძრაობს
ვერტიკალურ სიბრტყეშიც ამიტომ მათზე განთავსებული მასა, განიცდის ღეროების სისტემატურად
დარტყმას და საყრდენი ზედაპირის ცვალებადობას, რაც აადვილებს ნიადაგის გოროხების დაშლას



73

და სეპატაციას. ამასთან ღეროები შესრულებულია ტოლფერდა ტრაპეციის ფორმით და მზიდ განივ
ძელებზე 8 დამაგრებულია ისე, რომ დიდი ფუძე ზემოთაა განთავსებული, რაც გამორიცხავს
ღეროებს შორის ნიადაგისა და ქვის გამოჭედვას, ქვა ან ბელტი, რომელიც ჩავა ღეროების საყრდენ
ზედაპირებზე, იგი შემდგომში თავისუფლად გაივლის მათ შორის მზარდ ღრეჩოებში. ამასთან
სექციებზე 10 და 11 ღეროები განთავსებულია ურთიერთ მონაცვლეობით, და მოძრაობენ ღეროებს
შორის შექმნილ ღრეჩოებში და სისტემატურად ასუფთავებენ საყრდენ ზედაპირებს, რაც დამატებით
ხელს უწყობს ფხვიერი ნიადაგის სეპარაციას და იცავს სამუშაო-სასეპარაციო ზედაპირებს
დაფარვისაგან.

სექციებზე 10 და 11 განთავსებული და საკმაოდ სეპარირებული მასა, გადაადგილდება აგრე–
გატის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით და გადაეცემა ზამბარულ წკირებიან
ტრანსპორტიორს, სადაც საბოლოოდ განიცდის სეპარაციას. წკირებიან ტრანსპორტიორზე დარჩე–
ნილი კარტოფილი და მისი ღეროები იყრება სეპარირებულ ნიადაგზე, რაც აადვილებს მის აკრეფას.

იმისათვის, რომ სექციების 10 და 11 მოძრავ დახრილ ზედაპირებზე მოჭრილი  (ნიადაგისა და
კარტოფილის) მასა მოძრაობდეს აგრეგატის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ე. ი. დახრილ
სიბრტყეებზე ზემოთ, ამისათვის მრუდმხარა ბარბაცა მექანიზმი, შესრულებულია დეზაქსიალურდ,
რომლის დროსაც სექციების 10 და 11 ღეროების წვერები ასრულებენ რთულ სივრცულ რხევით
მოძრაობას (სურ. 3), რომლის დროსაც რხევის ამპლიტუდას სიდიდე დამოკიდებულია სამ
კონსტრუქციულ პარამეტრზე: AC, r3 და r2.

სურ. 3. სექციების 10 და 11 მოძრაობის საანგარიშო სქემა
ამ კონსტრუქციულ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულებას თუ ავღნიშნავთ k ასოთი, მაშინ

შეგვიძლია მისი მნიშვნელობა გამოვთვალოთ ტოლობით
k=ACr3r2 .  (1)

სადაც AC არის ქორდას სიგრძე, (AO2 მხრეულას განაპირა წერტილებს შორის მანძილი), მ;
r2 და r3- მხრეულების სიგრძე, მ;

თავის მხრივ
AC=h2-h12+l-r2-h12-l-r2-h222  (2)

სადაც h1 და h2- შესაბამისად მრუდმხარას ბრუნვის O1 ცენტრიდან A და C წერტილების
ვერტიკალური

დაშორება, მ.
l- არის ბარბაცას სიგრძე, მ;

r1- მრუდმხარას რადიუსი, მ;
h1 და h2-ის სიდიდეები გამოითვლება ტოლობებით

h1=l+r1sinα და  h2=l-r1sinβ.  (3)
თუ (1) ტოლობაში ჩავსვათ (2) და (3) ტოლობების მნიშვნელობებს მაშინ (1) ტოლობა მიიღებს

შემდეგ სახეს
k=r3r2 l-r1sinβ-l+r1sinα2+l+r2-l+r1sinα2-l-r2-l-r1sinβ2-l+r1sinα22  (4)
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ცხადია კარტოფილის ამომღების მუშაობისას, O2A მხრეულას A წერტილი, მოძრაობს არა AC
წრფეზე, არამედ AC/ რკალზე. ასევე რკალზე მოძრაობს D წერტილიც. რადგან ვიცით AC ქორდის
სიდიდე, შეგვიძლია საკმაო სიზუსტით გამოვთვალოთ AC/ რკალის სიგრძე, ტოლობით  [3]

AC/=AC2+163h32,  (5)
სადაც h3 არის AC ქორდიდან, AC/ რკალამდე მაქსიმალური დაცილება, ე. ი. ქორდიდან რკალის
ზედა წერტილამდე მანძილი, მ.
h3-ის მნიშვნელობა გამოითვლება ტოლობით

h3=r2-r22-AC24,  (6)
(6) ტოლობის გათვალისწინებით (5) გამოსახულება მიიღებს შემდეგ სახეს

AC/=AC2+163r2-r22-AC242.  (7)
გათვლების თანმიმდევრული ჩატარების შემთხვევაში მარტივად შეგვიძლია დავადგინოთ  AC/

რკალის სიგრძე, რომლის მნიშვნელობის k კოეფიციენტზე ნამრავლით მივიღებთ, სექციების 10 და
11 ღეროების წვერების რხევის ამპლიტუდის h და b მახასიათებლების მნიშვნელობებს.
კონსტრუქციულად მარტივად შესაძლებელია r1 და r2 სიდიეების ცვალებადობა, რითაც შეგვიძლია
ვცვალოთ k კოეფიციენტის მნიშვნელობა, გარკვეულ დიაპაზონში და აქედან გამომდინარე
ვარეგულიროთ h, b სიდიდეები, რომლებიც დიდ ზეგავლენას ახდენენ, კარტოფილის ამღები
მანქანების მუშაობის ხარისხზე. სასურველია მათი მნიშვნელობები რეგულირდებოდეს
ნიადაგობრივი პირობების მიხედვით. ამ სიდიდეებთან ერთად კარტოფილის ამღები მანქანის
მუშაობაზე ნიადაგობრივი პირობების მიხედვით დიდი მნიშვნელობა აქვს სექციების 10 და 11
რხევის n სიხშირეს, რომლის ცვალებადობა შესაძლებელია გადაცემის რიცხვის რეგულირებით.

ამასთან h სიდიდე დამოკიდებულია კონსტრუქციის აკრეფისას კუთხის საწყის
მნიშვნელობაზე. სასურველია ეს უკანასკნელი შეირჩეს ისე, რომ მოჭრილი მასის სასეპარაციო
სექციებზე 10 და 11, აგრეგატის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით, გადაადგილებისათვის
გაუმჯობესდეს პირობები, კერძოდ, ამისათვის უმჯობესია, სექციების 10 და 11 ღეროების, წინ–
სვლისას კუთხე შემცირებისაკენ მიისწრაფოდეს.
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2. ვლადიმერ მირუაშვილი, გიორგი ტორიაშვილი, ძირხვენების ამღები მოწყობილობა,
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3. И. Н. Бронштейн и К. Ф. Самендяев, Справочник по математике для инжинеров и
учащихся втузов; Москва 1957 г.
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THE MAIN WORKING BODY OF THE POTATO MACHINE
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3Ministry of Environment Protection and Agriculture, Department of Agriculture and Rural Development, Senior
Specialist of II Category of Agricultural Division, Academic Doctor of Technical;
4Engineer of transport company.
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Absract

Potatoes are a hard and laborious process. Quality preparation of the plot determines the efficient
operation of the car. The process of taking potato cars includes: Removal of stems (cracking of vertical sheets);
Extracting from the soils Manually tap into the soil and load into the bags; Load the bags in the means of
transport; Transportation of potatoes from the plot to the storage; Load and download, or load the bugger into the
carrier vehicle. The majority of these operations are combined in combination with the combine, and it includes
the following operations: removal of stalks (cutting the vertical sheet of the stalks) before taking; Combination of
potatoes from the soil with a combine to be transported; Transportation of potatoes from the plot to the storage;
Download into the storage, or load the carrier into a car binser, which significantly reduces the hard work and
potato cost.
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mcenareTa dacva

Plant protection
თხილის  დაავადებანი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა

ლ. ბერაძე–ბიოლოგიის აკადემიური  დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: თხილი, დაავადება, სოკო, კონიდიათტარი, სკლეროციუმი, მიცელიუმი,
კონიდიუმი, კლეისტოკარპიუმი.

რეფერატი

თხილის დაავადებათა შორის თავისი მავნეობითა და უარყოფითი მნიშვნელობით ფრიად საყუ-
რადღებოა შემდეგი დავადება: თხილის ნაცრისფერი სიდამპლე, თხილის ყავისფერი სიდამპლე, თხილის
ვარდისფერი სიდამპლე, თხილის ფუზარიოზული  ლპობა, თხილის ფომოზი, თხილის მონილიოზი, თხილის
ალტერნარიოზი, თხილის ნაცრისფერი სილაქავე, თხილის ვერტიცილიოზური ხმობა, თხილის ნაცარი. სტა-
ტიაში მოცემულია მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები.

შესავალი: თხილი უძველესი კულტურაა და წარმოშობილია დედამიწის ისტორიის
მეოთხული  პერიოდის შუა ეპოქაში 8000–5500 წწ. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ამ კულტურით დაკა–
ვებული იყო მთელი ჩრდილოეთ ევროპის უმეტესი ნაწილი. მისი სადღეისო გავრცელების არეალი
ჰიმალაიდან კანადის ჩრდილოეთ საზღვრამდეა, თუმცა სამრეწველო ნარგაობანი თავმოყრილია შუა
ევროპის და მცირე აზიის ქვეყნებში, ჩინეთსა და სამხრეთ კავკასიაში, აშშ–სა და კანადაში და სხვა.
თხილის სასაქონლო პროდუქციას დიდი რაოდენობით აწარმოებენ თურქეთში, იტალიაში, ესპა–
ნეთში, აშშ–ში.

თხილის ზეთი საუკეთესო გემოსია, ადვილად ითვისებს ორგანიზმი, მასში გახსნილია
ვიტამინები, ამიტომ მისი კვებითი ღირებულება ძალზე მაღალია. კალორიის  მიხედვით თხილის
გული 2–3–ჯერ  აღემატება ხორბალს, 3–4–ჯერ ხორცს, 8–9–ჯერ რძეს.

თხილის გული დიდი რაოდენობი შეიცავს ლეციტინს, რომელიც ხელს უწყობს თავის ტვინის
ნორმალურ მუშაობას, აფერხებს პარკისონის დაავადების წარმოშობას და მის პროგრესირებას
აჯანსაღებს გულ–სისძარღვთა სისტემას, აუმჯობესებს მეხსიერებას, მდიდარია კალიუმის, ფო–
სფორისა და მაგნიუმის მარილებით, რომელთა ნაკლებობა იწვევს გულის დაავადებას, ნევროზს.
თხილის მიღებით გარკვეულად რეგულირდება ნივთიერებთა ცვლა, შეიცავს ბუნებრივ მზა მდგო–
მარეობაში  იოდს, რაც  ჩიყვის საწინააღმდეგოდ უებარი საშუალებაა.

თხილის ნაჭუჭის ნახარშის ნაყენი კი სახალხო მედიცინაში გამოიყენება ხველის წინააღმდეგ.
თხილის ხისა და ბუჩქის მკრივი და ლამაზი მერქანი გამოიყენება სხვადასხვა საოჯახო და სხვა
დანიშნულების ნაკეთობათა დასამზადებლად.

თხილს აქვს ძლიერი და ამავე დროს ჰორიზონტალურად, ნიადაგის ზედა ფენებში განლა–
გებული ფესვები, რითაც ამაგრებს და იცავს ნიადაგს ჩამორეცხვისაგან, რაც   სხვა კულტურისათვის
გამოუყენებელ ადგილზე გაშენების შესაძლებლობას იძლევა.

თხილის კულტურის მოვლა–მოყვანა ნაკლებად შრომატევადია  სხვა ხეხილოვან კულტუ–
რებთან შედარებით. ამიტომაა, რომ მისი ფართოდ გავრცელება არავითარ კონკურენციას არ უწევს
ისეთი ძვირფასი კულტურების წარმოებას, როგორიცაა, ჩაი, ციტრუსები.

თხილის უხვი და მყარი მოსავლის მიღებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თხილის
კულტურის  დაცვას პათოგენური მიკროორგანიზმებისაგან, რომელთაც თავიანთი განვითარებისა



77

და გავრცელებისათვის ხელსაყრელი პირობების დადგომისას  შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი
მიაყენონ აღნიშნულ კულტურას.

ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდნარე თხილის კულტურაზე გავრცელებული მავნე
მიკროორგანიზმების კვლევას, მათ გამოვლინებას, აღრიცხვას, მათი გავრცელების ხელშემწყობი
პირობების დადგენას დიდი მნიშვნელობა აქვს.

მთავარი ნაწილი:ჩვენი მრავალწლიანი გამოკვლევებით თხილის მცენარეზე გამოვლენილი
და შესწავლილია 51 სხვადასხვა  სახეობის სოკო (1,2,3,4,5) სოკოების სახეობების დადგენისას
გამოყენებული იყო სარკვევები (8,9,10,11).

1977–2000 წლეებში თხილის მცენარეზე ყველაზე მეტი მავნეობითა და გავრცელებით აღი–
ნიშნებოდა ნაცრისფერი სიდამპლე–Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel=Botrytis  cinerea Persi (6-
7)–იწვევს თხილის ნაცრისფერ სიდამპლეს. აავადებს ფოთლებს, ახალგაზრდა ყლორტებსა და
ნაყოფებს. ფოთლები და ყლორტები აავადდებიან გაზაფხულზე. თავდაპირველად დაავადებულ
ორგანოებზე ჩნდება მოწითალო–მოყავისფრო, ხოლო  შემდეგ  მუქი ყავისფერი, სხვადასხვა ფორმი–
სა და ზომის  სველი ლაქები, რომლებიც შემდეგ თანდათან შრებიან და ნაცრისფერს  ღებულობენ.
სოკოს განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებში (ჭარბტენიანობა, ხშირი ნალექები) ლაქა ფერს
არ იცვლის, პირვანდელ  ყავისფერს ინარჩუნებს და იფარება ნაცრისფერი ფიფქით–სოკოს
კონიდიური  ნაყოფიანობით, რის  შედეგადაც ახალგაზრდა ფოთლები რბილდება ჭკნება და  ცვივა.
დაავადებულ ყლორტს ლაქები სიგრძეზე გასდევენ, უმეტესად კი შემორკალავენ მას, რის შედეგადაც
ხმება   ლაქის ზემოთ მოთავსებული ყლორტის ნაწილი.

(ფოტო 1).
ნაცრისფერი სიდამპლით დაავადებული თხილის   ნაყოფი

ნაყოფის დაავადებისას სოკო ჯერ აავადებს იმ ნაწილს, რომელიც ნაყოფს გარს აკრავს, შემდეგ
სველი ლაქის სახით, რომელიც თანდათანობით ყავისფერდება გადადის ჯერ კიდევ რბილ ნაჭუჭზე
და იკავებს ნაყოფის დიდ ნაწილს. მაღალი ტენიანობის  პირობებში კი მთელი ნაყოფი და მისი
მფარავი ნაწილები იფარება სოკოს კონიდიური ნაყოფიანობით–ნაცრისფერი ფიფქით

დავადებული უმწიფარი ნაყოფის პერიკარპიუმი შრება, იჭმუჭნება, შიგ ნაყოფი არ ვი–
თარდება, ჭკნება და ცვივა, ხოლო დაავადებული მწიფე ნაყოფი ძლიერ ზიანდება, თანდათან შრება
და მწარე გემოს ღებულობს. დაავადება გავრცელებულია შემდეგ ჯიშებზე: გულშიშველა, ხაჭაპურა,
დედოფლისთითა  და შველისყურაზე .

დაავადება პირველად თხილის მცენარეზე აღინიშნა ჩვენს მიერ.
2000–2010 წლეებში თხილის ნაცრისფერი სიდამპლის  გავრცელება  ერთეულ  ნაკვეთებში

ფოთლებზე 10–18%–ს  აღწევდა, ხოლო ნაყოფების 5–9%–ს.
2010–2018 წლეებში კი მისი მავნეობა სხვა სოკოებთან  შედარებით დაბალი იყო.
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თხილის ყავისფერი სიდამპლე–Piggoitia  coryli  (Desm)  Sacc=Cloesporium  coryli (Desm)  Sacc.
აავადებს ფოთლებს, ყლორტებს, ტოტებსა და ნაყოფებს. ფოთლებზე მუქი ყავისფერი სხვადასხვა
ზომის მომრგვალებული  ფორმის ლაქები ვითარდება. ლაქაზე სოკოს  კონიდიური ნაყიფიანობა
წვრილი პატარა ზომის შავი წერტილების სახით ჯგუფურადაა განვითარებული. დაავადებულ
ნაყოფებზე მუქი ყავისფერი ლაქები მოშაო ფერის  არშიითა შემოვლებული

(ფოტო 2)
ყავისფერი სიდამპლით დაავადებული თხილის ნაყოფი.

2017–2018 წლეებში სოკომ მაღალი პათოგენური ბუნება გამოავლინა და ძლიერ გავრცელდა
თხილნარებში.

თხილის ვარდისფერი სიდამპლე-Trichotheaum  roseum  Link. თხილი ავადდება როგორც
ხეზე, ისე შენახვის  პირობებში. სოკო პირველად აავადებს იმ ნაწილს, რომელიც ნაყოფს აკრავს
ირგვლივ, შემდეგ კი გადადის ჯერ კიდევ გაუმერქნიანებულ  ნაჭუჭზე, საიდანაც  შედის თხილის
გულში და იწვევს  მის  გაყავისფერებას და გულის მწარე სიდამპლეს. დაავადებული ნაყოფი
იფარება მოპირისპირო (ვარდისფერი ფიფქით) სოკოს კონიდიური ნაყოფიანობით.

იგი შედგება გრძელი სწორმდგომი და   დატიხრული  კონიდიათმტარებისაგან  ზომით 120–
130X4–6მკმ რომელთა წვეროზე ზის ორი არათანაბარუჯრედიანი მსხლისებრი ფორმის ორუ–
ჯრედიანი არასიმეტრიული, კონიდიუმები, ზომით 12–23 X 8–11მკმ.

დაავადებული ნაყოფი კარგავს სასაქონლო ღირებულებას. დაავადების ძლიერი გავრცელება
აღინიშნა 2017–2018 წლეებში.

თხილის ნაყოფების  ფუზარიოზული ლპობა–გამომწვევი სოკოები: Fusarium sambukinum
Fuck,  Fusarium   gibbosum App.et Wr.emend  Bilai=Gibberela intricans Wr Fusarium javanicum koord,
Fusarium  Lataritum Nees.

Fusarium  Sambucinum Fuck. აავადებს ყლორტებსა და ნაყოფებებს, რომლებზედაც მოთეთრო–
მოვარდისფერო ფერის სოკოს კონიდიური ნაყოფიანობა წარმოიქმნება. მაკროკონიდიუმები უმე–
ტესად 5 ტიხრიანია, ფორმით თითისტარისებრი ან ნახევრადმთვარისებრი, უფერული, კარგად გამ–
ოხატული ფეხით, მაკროკონიდიუმების ზომებია: 41–86X5–8მკმ. მიკროკონიდიუმებს იშვიათად
ივითარებს. ახასიათებს სკლეროციუმების წარმოქმნა. დაავადებული ყლორტები ხმება, ნაყოფები
ლპება.

Fusarium  gibbosum  App.  A Wr.emend Bilai. იწვევს თხილის ნაყოფების დაავადებას, რო–
მელზეც ვითარდება მოთეთრო ფერის სოკოს მიცელიალური ნაფიფქი. ახასიათებს სუფთა კუ–
ლტურაში ვარდისფერი ბალიშაკების წარმოქმნა მაკროკონიდიუმები 3–5ტიხრიანია, ზომით:20–50 X
5–6მკგ. მაკროკონიდიუმებს კარგად გამოხატული ფეხი აქვს. მიკროკონიდიუმები იშვიათად გხვ–
დება. ქლამიდოსპორები დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება, იგი მრგვალია და გარსი დამე–
ჭეჭებული აქვს.
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  Fusarium  javanicum  koord–იწვევს თხილის ყლორტებისა და ტოტების ხმობას. სოკოს ჰაე–
როვანი მიცელიუმი ღია მოყავისფროა, მაკროკონიდიუმები წარმოიქმნება პიონიტებისა და სპო–
როდოხიებზე. მსუბუქად მოხრილი, თითისტარისებრ–ცელისებრი, უმეტესად 3–ტიხრიანი, მაკრო–
კონიდიუმების  ზომებია:35–50X4–5მკმ. მაკროკონიდიუმები მცირე რიცხოვანია. ქლამიდოსპორები
დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება. სკლეროციუმები იშვიათია.

Fusarium  Lataritum Nees Gibberela  Baccata (Wallez)
სოკო იწვევს თხილის ყლორტებისა და ტოტების ხმობას. სოკოს მიცელიუმი მოთეთრო–

მოვარდისფეროა. მაკროკონიდიუმები წარმოიქმნება სპოროდოხიებზე. ფორმით თითისტარისებრ–
ცელისებრია, აშკარად გამოხატული ფეხით. უმეტესად 3–5 ტიხრიანია, იშვიათად 6–7 ტიხრიანი, 3
ტიხრიანი  მაკროკონიდიუმების ზომაა 13–52 X 3–5მკმ. 5 ხიტრიანის 25–70 X 3–6მკმ. 7 ტიხრიანის
32–80 X 3–6მკმ. ინფექციის წყაროა გამხმარ ტოტებზე განვითარებული, ჩანთებში მოთავსებული
ქლამიდოსპორები და ასკოსპორები.

ფუზარიოზით დაავადებისას შემოუსვლელ  ნაყოფებზე წარმოიქმნება მოთეთრო  ან სტაფი–
ლოსფერი სოკოს ნაყოფიანობა. დაავადება უმეტესად აღინიშნება ივნისისა და ივლისის თვეებში.

ფუზარიუმის გვარის სოკოები და თხილის მცენარეზე მათ მიერ გამოწვეული დავადებანი
საქართველოს პირობებში გამოვლენილია და შესწავლილია ჩვენს მიერ.

თხილის ფომოზი–Phoma  revellens  sacc. აავადებს თხილის ფოთლებსა და ნაყოფებს,
რომლებზეც მომრგვალო პატარა ზომის მურა ლაქები აღინიშნება. ლაქები დაფარულია შავი, კონ–
ცენტრულ რგოლებად განლაგებული წერტილისმაგვარი სოკოს პიკნიდიური ნაყოფიანობით.
პიკნიდიუმები  ეპიდერმისშია ჩამჯდარი, რომელიც იხსნება და კარგად მოჩანს შავი ფერისა და
ბურთისებრი ფორმის პიკნიდიუმები. ზომით 62–80 X 56–62მკმ პიკნოსპორები ერთუჯრედიანია,
მომრგვალებული, მოყავისფრო, მკვეთრი გარსით, ზომით 6–9 X 6–7მკმ.

სოკოს მიცელიუმი მოყავისფროა, სუბსტრატზე გართხმული, დაბალი ქეჩისებრი, უმეტესად
ნაფიფქის სახით, ივითარებს დიდი რაოდენობით სპორებს, დაავადება უმეტესად ზაფხულის
პერიოდში აღინიშნება. ეს დავადება თხილის მცენარეზე პირველად ჩვენს მიერ აღინიშნა.

თხილის ნაყოფის მონილიოზი -Monilia fructigena Pers. სოკო პოლიფაგია. აავადებს
სხვადასხვა თესლოვანი და კურკოვანი მცენარის ნაყოფს. თხილის ნაყოფის დაავადებისას, მფარავ
ნაწილზე მოზრდილი მეჭეჭების სახით მოთავსებულია სოკოს კონიდიური ნაყოფიანობა. იგი ჯერ
ბაცი ყვითელია, საბოლოოდ კი ყავისფერი ხდება. დაავადებულ ნაყოფზე მეჭეჭები განლაგებულია
კონცენტრულად.

თითო მეჭეჭი შედგება სტრომის მსგავსად შეკრული ჰიფებისაგან, რომლებიც ჰქმნიან ფუძეს
და მის წვერზე განლაგებულია ძეწკვისებრად, კონიდიუმები ლიმონის ნაყოფისებრი
მოყვანილობისაა, ზომით 25X10–12მკმ განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებში  სოკო იწვევს
ნაყოფის ლპობას.

დაავადებას გავრცელებას გარდა კლიმატური პირობებისა (ჭარბტენიანობა), ხელს უწყობენ
აგრეთვე მწერები, კერძოდ ნაყოფჭამიები, რომელთა მიერ  დაზიანებულ ნაყოფის კანში სპორა
ადვილად ხვდება და ვითარდება.ეს დავადება თხილის მცენარეზე პირველად ჩვენს მიერ აღინიშნა.

თილის ნაცარი-Phyllactinia  gutata (Wellz) Lev=Phyllactinia Suffulta, აავადებს როგორც
კულტურული ისე ტყის ჯიშებს, აავადდება ფოთლები, რომელთა ქვედა მხარეზე ჩნდება
მონაცრისფრო ფიფქი, რომელიც მთელ ფოთლებს ედება, ფოთოლი ყვითლდება და ნადრევად
ცვივა. დაავადება უმთავრესად ძირითა ფოთლებიდან იწყება.

დაავადებული ფოთლის ქვედა მხარეზე პირველად მოყვითალო, ხოლო შემდეგ მოშაო
სხეულები ჩნდება, რომლებიც წარმოადგენს სოკოს ჩანთიან ნაყოფიანობას–კლეისტოკარპიუმს ორი
ტიპის დანამატით, რითაც ის განსხვავდება სხვა ნაცროვანი სოკოებისაგან. სოკო ჩამოცვენილ
ფოთლებში ზამთრობს ჩანთიანი ნაყოფიანობით. გაზაფხულის ბოლოს დაავადება ახლდება
ასკოსპორებით, რომლებიც კლეისტოკარპიუმიდან  კედლის მექანიკურად გახსნის შემდეგ თავი–
სუფლდებიან.
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კონიდიური ნაყოფიანობა ოიდიუმის ტიპისაა. კონიდიუმები ქინძისთავისებრია და
უმეტესად, კონიდიათმტარებზე ერთეულად სხედან, ხოლო ზოგჯერ მძივისებრად არიან ასხმული.

კლეისტოკარპიუმი მომრგვალოა, მუქი შავი კედლით, ჩანთები მჯდომარეა ბრტყელი,
ზომით 36–50 X 18–25მკმ. დაავადება უმთავრესად ზაფხულის მეორე ნახევარში ხდება და
გრძელდება გვიან შემოდგომამდე.

თხილის ალტერნარიოზი Alternaria alternata (Fr) Keisl-აავადებს ფოთლებს, ყლორტებსა და
ნაყოფებს, დაავადებულ ორგანოებზე ვითარდება მუქი ყავისფერი ლაქა, რომლებიც ნესტიან
პირობებში იფარება შავი ხავერდოვანი ნაფიფქით. იგი შედგება კონიდიუმებისა და
კონიდიათმტარებისაგან. კონიდიათმტარები მოკლეა, მუქი ყავისფერი შეფრილობის, სწორმდგომი,
ტიხრებით, სქელგარსიანი, ზომით: 50–75 X 6–9მკმ. კონიდიუმები კვერცხისებრი ან კომბლისებრი
ფორმისაა, მოყავისფრო, მძივისებრად ასხმული, 5–10 უჯრედიანი, გასწვრივი და განივი ტიხრებით,
ზომით 30–60 X 18–24მკმ.

დაავადებული ფოთლები ჭკნება, დავადებული ნაყოფები ლპება.
თხილის ნაცრისფერი სილაქავე-Pestalotiopsis gyepini (Desm) Steyaret. იწვევს როგორც ახა–

ლგაზრდა, ისე ხნიერ ფოთლების და ნაყოფების დაავადებას. ლაქები მოყავისფრო, არასწორი
მოყვანილობის  ან მომრგვალო ფორმისა და სხვადასხვა ზომისაა (1–1,5სმ–მდე). იგი გხვდება
როგორც ფოთლების კიდეზე, ისე  წვეროსა და შუა ნაწილებშიც. ხშირად ისინი ერთდებიან, რის
შედეგად ავადდება ფოთლის ფირფიტის დიდი ნაწილი. დროთა განმავლობაში ლაქის პირვანდელი
ყავისფერი იცვლება და ბოლოს ნაცრისფერდება. საღი ნაწილილისაგან ლაქები გამიჯნულია მო–
ყვითალო ან მწვანე ფერის ამაღლებული არშიით. ლაქის ქვედა მხარე ბაცი ყავისფერია, რომელზეც
ნაყოფიანობა შავი პატარა მეჭეჭების სახითაა. პირველ ხანებში მეჭეჭები დაფარულია ფოთლის
ეპიდერმისით, შემდეგ სპორების მომწიფებისას ეპიდერმისი ირღვევა და ნაყოფიანი შრე თავი–
სუფლდება, სპორები ელიფსურია, თითისტარისებრი, ხუთუჯრედიანი ზომით 23–25 X 6–7მკმ. შუა
სამი უჯრედი ყავისფერია, ბოლო 2–უფერული, სპორის ზედა უჯრედზე 11–13 მკმ. ზომის 2–3
წამწამისებრი დანამატია, ხოლო ქვედა უფერული უჯრედი გადადის წვრილ  გრძელ ფეხად,
რომელიც მიმაგრებულია კონიდიათმტარზე.

დაავადების გამომწვევია აგრეთვე Pastalotiopsis გვარის შემდეგი სახეობები:
Pestalotiopsis  funerca (Desm) Styaert,  Pestalotiopsis negleta (Thiim) Steyarert, Pestalotiopsis disseminate
(Thiim)  Steyaert. რომლებსაც დაავადების ისეთივე სიპტომები ახასიათებს.

დაავადება გავრცელებულია გულშიშველაზე, ხაჭაპურაზე, შველისყურასა და ჩხიკვისთავაზე
Pestalotiopsis გვარის სოკოებიჩვენს მიერ აღინიშნა  თხილის მცენარეზე.

თხილის ვერტიცილიოზური ხმობა Verticilium  hepaticum (Wallz) Rabl. დაავადება
უმთავრესად აღინიშნება ზაფხულში, როდესაც ნაყოფები მომწიფების ფაზაშია, ამ დროს ან
რომელიმე ცალკეული ტოტი ან ღერო ხმება იწყება ფოთლის გაყვითლება და ნაადრევი ცვენა.
ადგილი აქვს ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც მთელი მცენარე ფერშეუცვლელად (მწვანედ) სწრაფად
ჭკნება და ხმება. მწვანე გამხმარი ფოთლები ამ შემთხვევაში დეფორმირებულია დაავადება
მერქანში ვრცელდება როგორ ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურადაც. დაავადებული ღეროს
და შტამბის განივ განაჭერზე აღინიშნება გულგულის გამუქება მუქ მონაცრისფრო ფერს ღებულობს.
საქართველოში ეს დაავადება ჩვენს მიერ აღინიშნა თხილის მცენარეზე.

2017–2018 წლეებში მოხდა თხილის დაავადებათა ეპიფიტოტია (დაავადებათა აფეთქება)
თხილის მცენარეზე ძლიერ გავრცელდა შემდეგი დაავადებები: თხილის  ფუზარიოზი, ყავისფერი
სიდამპლე, ვარდისფერი სიდამპლე, ნაცრისფერი სიდამპლე, თხილის ნაყოფების მონილიოზი,
თხილის ფომოზი, თხილის ალიტერნარიოზი. ასევე აღინიშნა თხილის ნაცრის ძლიერი გავრცელება,
რომლის მავნეობა გასულ წლეებში მინიმალური იყო.

თხილის დაავადებათა ეპიტოტია გამოიწვია  სოკოების განვითარება–გავრცელებისათვის
ხელსაყრელი პირობების არსებობამ. ფიტოსანიტარული ღონისძიებების ჩაუტარებლობამ, მავნე–
ბელი ხოჭოს–ფაროსანას გავრცელებამ, რომელმაც ინფექცია სხვადასხვა მცენარეზე გადაიტანა. ასევე
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მემცენარეობაში საერთოდ სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს საზღვრებს გარედან ჰაერის
ნაკადით შემოტანილი ინფექცია.

დაავადებების შესაზღუდავად აუცილებელია ჩატარდეს პროფილაქტიკური ღონისძიებანი:
თხილის მოსავლის აღების  შემდეგ  საჭიროა გამოიჭრას დახავსებული და მღიერებით დასა–
ხლებული ღერო–ტოტები, დაავადებული და გამხმარი ტოტები უნდა მოიჭრას, მათი გატანა
თხილნარებიდან და დაწვა. აუცილებელია ჩამოცვენილი ფოთლებისა და  ხეზე შერჩენილი
დაავადებული ბურჩხების შეგროვება და დაწვა. თხილის მცენარის ირგვლივ ნიადაგის შემობარვა
გვიან შემოდგომაზე ან  ზამთარში ამ დროს დაავადებული მცენარის ნარჩენები, რომლებშიაც
სოკოები და სხვა მიკროორგანიზმები იზამთრებს ნიადაგის ღრმა ფენებში მოექცევა და ლპება.

თხილნარებში 2 წელიწადში ერთხელ ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქების შეტანა გვიან
შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე. თხილის დაავადებათა საწინაღმდეგოდ პროფილაქტიკური და
სამკურნალო საშუალება: სპილენძის ქლორჟანგი 0,5%-იანი ან ბორდოს სითხე 1%-იანი ან
ზატოსტარი 0,15–0,2%–იანი ან ზახისტი 0,15–0,2%–იანი ან ჯეკ–პოტი 0,15–0,2%–იანი .

I შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე.
II და III შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში (10–15 დღის ინტერვალით)
თხილის ნაცრის საწინააღმდეგოდ ასევე კარგ  შედეგს მოგვცემს ნაცრის გამოჩენისთანავე

დაფქული გოგირდის შეფრქვევა ან კოლორიდული გოგირდის შესხურება საჭიროების შემთხვევაში
ვეგეტაციის პერიოდში 4–5–ჯერ შეიძლება განმეორდეს წამლობა.
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Hazelnut diseases and control

L. Beradze- Academic Doctor of Biology

Key words: Nuts,   mushrooms,     disease. gognitive, sclerosis, miscellium, conjunctivitis, clysitocarpium.

Abstract

Among the hazardous illnesses and the negative significance of the following are important: Botryotinia
fuckeliana, Piggoitia  coryli, Trichotheaum  roseum  Link, Fusarium sambukinum Fuck,  Phoma  revellens  sacc,
Monilia fructigena Pers, Alternaria alternata (Fr) Keisl, Pestalotiopsis gyepini (Desm) Steyaret, Verticilium
hepaticum  (Wallz) Rabl, Phyllactinia  gutata.
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ციტრუსოვანთა დავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა

ლამზირი ბერაძე-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ციტრუსი, სოკო ბაქტერია, მიცელიუმი, სპორა, პიკნიდიუმი, სკლეროციუმი,
ქლამიდოსპორა, ეპიფიტოტია, პოლიფაგი, პათოგენი.

რეფერატი
ციტრუსოვანთა  დაავადებებს შორის თავისი მავნეობითა და უარყოფითი ეკონომიური  მნიშვნე-

ლობით ფრიად საყურადღებოა შემდეგი დავადებანი: citrusovanTa infeqciuri xmoba (malseko),
citrusovanTa meWeWianoba-`Scab~, ციტრუსოვანთა მელანოზი ანუ შავი ლაქიანობა, გომოზი, ანთრაქნოზი,
nacrisferi sidample, ალტერნარიოზი, ციტრუსოვანთა ვერტიცილიოზური ხმობა და ბაქტერიალური
დავადება -ციტრუსოვანთა ბაქტერიალ;ური  ნეკროზი-ციტრუსბლასტი.

ნაშრომში მოცემულია აღნიშნულ დაავადებათა საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებები.

შესავალი: mecitruseoba saqarTvelos subtropikuli soflis meurneobis erT-

erTi ZiriTadi da wamyvani dargia. citrusovanTa gvarSi Semavali saxeobebidan saqa-
rTveloSi farTo samrewvelo mniSvneloba aqvs mandarins, forToxalsa da limons.

metad mniSvnelovania is, rom citrusovnebi maRalrentabeluri kulturebia, ma-

Ti gaSenebisa da movla-moyvanisaTvis gaweuli xarjebi, uxvmosavlianobis dros, mo-
kle droSi anazRaurdeba. agroteqnikur RonisZiebaTa racionalurad ganxorcielebiT
1 heqtarze 35-40 tona maRalxarisxovani nayofis miRebaa SesaZlebeli.

mTavari nawili:  citrusovani mcenareebis mosavlianobas mniSvnelovnad amcire-
bs sxvadasxva paTogenuri mikroorganizmebi: sokoebi, baqteriebi, virusebi.

citrusovani mcenareebi avaddeba 150-ze meti sxvadasxva saxeobis sokoTi. isini
iwveven citrusovanTa foTlebis, ylortebis, nayofebis, yvavilebis, naskvebis, fesvis
yelisa da fesvTa sistemis daavadebas. amcireben citrusovanTa mosavlianobas, scemen

produqciis sasaqonlo Rirebulebas, epifitotiis (დაავადებათა აფეთქების) dros ki
iwveven farTo masStabiT mcenareebis daRupvas.

citrusovanTa daavadebebidan friad sayuradReboa Semdegi: citrusovanTa infe-

qciuri xmoba (malseko), meWeWianoba, fiტoftorozi, melanozi, gomozi, anTraqnozi, na-
crisferi sidample, alternariozi, citrusovanTa verticiliozuri xmoba. aseve citru-

sovnebisaTvis mniSvnelovani mavneobis momtania baqteriuli daavadeba-baqteriuli ne-
krozi anu citrusblasti.

citrusovanTa infeqciuri xmoba (malseko) -Phoma tracheiphila (Petri) Kant. et G.ik.
citrusovani kulturebisaTvis metad saSiSi infeqciuri traqeomikozuli daavadebaa.
aavadebs citrusovanTa TiTqmis yvela saxeobas, gansakuTrebiT limons.  infeqcia
iWreba mcenareSi meqanikuri dazianebis adgilidan. daavadebis niSnebi gamovlindeba
wveros axalgazrda ylortebze, igi kargavs Tavis normalur fers da yviTldeba.
Semdeg iwyeba foTlebis cvena, yunwebi ki ylortebze rCeba. ylortebze viTardeba
gaswvrivi yavisferi laqebi. daavadeba Zlierdeba umetesad totebze, bolos mcenare
mTlianad xmeba. daavadeba fesvebis merqanSic vrceldeba. mcenareze zogjer SeimCneva
totebis nawilobrivi xmoba, xolo 2-3 wlis ganmavlobaSi mcenare mTlianad iRupeba.

daavadebis adreuli stadiaSi totebis irib ganaWerze SeiniSneba mowiTalo-
yviTeli an narinjisferi Seferiloba, rac aRniSnuli daavadebis damadasturebeli
simptomia.

daavadebul qsovilebSi didi raodenobiT viTardeba sokos nayofianoba pikni-
diebis saxiT. nayofianobis pirveli niSnebi foTlebCamocvenil mozvera totebis
muxlebze viTardeba Savi mkvrivi fifqis saxiT,

malsekos gamomwvevi soko obligati parazitia. igi mcenareSi toqsinebs gamo-
yofs, rac iwvevs mcenaris daRupvas. soko gansakuTrebiT paTogenuria limonis mimarT.
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mcenaris infeqcia nebismier dros xdeba, xolo misi intensiuri ganviTareba mcenaris

aqtiuri vegetaciis periodSი. (1,2,3)
1952-1985 wlebSi saqarTveloSi daavadeba Zlier gavrcelda, epifitotia (daavadebis

afeTqeba) aRiniSneboda, ris gamoc 2,5 milioni Ziri limonis mcenare daiRupa. mini-

mumamde Seamcira limoni „qarTuli“.
malsekos mimarT SedarebiT gamZlea limoni meieri da mandarini.
malsekos winaaRmdeg radikaluri RonisZiebebi jer-jerobiT ar aris SemuSave-

buli. (4,5,6) davadebis SesazRudavad citrusovanTa plantaciebSi saWiroa agroteqni-
kuri RonisZiebebis droulad da xarisxianad Catareba. gamZle jiSebis kultivirebiTa
da nakveTebSi sanitarul-higienuri RonisZiebebis dacviT.

citrusovanTa meWeWianoba-`Scab~ (qeci) daavadebis gamomwvevia soko Elsinoe fawsetii
Bit. et jenk = sphaceloma fawcetii jenk. avaddeba msxmoiare mandarinis, limonis, forToxlis,
greipfrutis zrdadaumTavrebeli foTlebi, ylortebi da nayofebi. soko iwvevs 1-2
wliani nergebis foTlebisa da ylortebis daavadebasac.

daavadebul axalgazrda foTlebze meWeWismagvari amonaburcebi warmoiqmneba,
romlebic dafarulia korpisebri qsoviliT. meWeWebi jer moyviTaloa, Semdeg moyviTa-
lo mura feris xdeba da xaverdovani fifqiT ifareba. daavadebuli foTlebi ganicdis
deformacias, xuWuWdeba, asimetriuli xdeba.

axalgazrda totebze iseTive meWeWebi Cndeba, rogorc foTlebze. meWeWebi erTi-
andeba, iqmneba qerqi, ris Sedegad ylorti gamrudebulia da damaxinjebuli.
daavadebuli nayofis zedapiri ifareba movardisfro-Jangisferi meWeWebiT. Zlieri daa-
vadebisas nayofi deformirdeba, ar viTardeba da cviva. susti daavadebisas nayofi
kargavs sasaqonlo Rirebulebas. nayofis daavadeba gamonaskvisTanave xdeba.

daavadeba gavrcelebulia mecitruseobis yvela raionSi. (7,8,9) daavadebis gana-
xleba wina wlebSi daavadebuli organoebidan iwyeba. daavadebis gavrcelebas xels
uwyobs qari da wvima, romelsac sokos sporebi gadaaqvs. daavadebis gadamtania mwe-
rebic. sinotive, wvimisa da nislis saxiT xelSemwyobia sokos ganviTarebisaTvis.

citrusovanTa baqterialuri nekrozi anu citrus blasti- daavadebis gamomwvevi
aris baqteria -Pseudomonas citriputeale C.O.Smit. aavadebs limonis, forToxlisa da
mandarinis ylortebs, 1-2 wlian totebs, foTlebsa da nayofebs. yvelaze Zlier ava-
ddeba 1-2 wliani totebi da foTlebi yunwebiT. avadmyofoba vlindeba Reros muxle-
bze eklebisa da foTlebis mimagrebis adgilze.

limonis mcenareze foTlis yunwis mimagrebis adgilze Cndeba mura laqebi. la-
qebis qveviT kanis qsovilebi kaluss iviTareben. ris Sedegad qsovili saRTan Seda-
rebiT amoburculia. laqa formiT umetesad ovaluria, Reros laqis Semorkalvis Se-
mdeg misi zeda nawili xmeba. Zlieri davadebisas yvela sanayofe da zrdis kvirtebi
iRupeba, rac mosavlianobis Semcirebas iwvevs.

daavadebuli foToli ifareba sxvadasxva zomis Savi laqebiT. laqa umetesad
yunwis mxridan iwyeba, viTardeba mTavari ZarRvis gaswvriv da iwvevs mis grexas.
daavadebul nayofze warmoiqmneba Cazneqili moyavisfro Savi laqa. zogjer laqebze
SeiniSneba webos dena.

citrusovanTa baqterialuri nekrozi zianis momtania sanergis pirobebSiac. da-

avadebis gamovlineba adre gazafxulze xdeba (10)
daavadebis gavrcelebas xels uwyobs sinotive, temperatura da qarebi, gansa-

kuTrebiT setyva aZlierebs daavadebis gavrcelebas. aseve mwerebi xels uwyoben daa-
vadebis gavrcelebas.

mniSvneloba aqvs mcenaris formirebas, metadre limonis. naxevarsferoebis msga-
vsad kargad formirebuli xeebi naklebad avaddebian, vidre gausxlavi mcenareebi.

citrusovanTa fitoftorozi-Phythoptora citrophthora Leonian. aavadebs citrusova-
nTa nergebs, msxmoiare mcenareebიs foTlebsa da nayofebs. avadmyofoba gansakuTrebiT
zianis momtania sanergis pirobebSi. aavadebs nergebis Reroebs da iwvevs maT xmobas.
did zians ayenebs zrdasrul mcenareebsac. nayofebi avaddeba rogorc xeze momwife-
bisas, aseve Senaxvisas.
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citrusovanTa nergebze avadmyofoba umetesad muxlebze da mynobis adgilebze
yavisferi laqis saxiTaa. laqebi diddeba rogorc Reros irgvliv, ise gaswvriv, roca
Semorkalavs Reros, nergi dazianebuli nawilis zemoT xmeba. xSirad laqebze gomozi
(webos dena) SeiniSneba. mynobis adgilebTan infeqciis dros nergi mTlianad xmeba.

zogierT wels nergების xmოba 10-15%-s aRwevs.
axalgazrda ylortebis daavadebis SemTxvevaSi avadmyofobis niSnebi gamovli-

ndeba foTlebisa da ყლortebis gamuqebiT, romelic Semdeg yavisferdeba. calkeuli
foTlebis daavadebisas warmoiqmneba mozrdili laqebi, romelic zogjer foTlis
did nawils faravs. yunwTan laqebis ganviTarebis dros foTlebi cviva.

nayofebis daavadebis SemTxvevaSi, rogorc xeze, aseve Senaxvisas garegnuli ni-
Sani erTnairia. nayofi mTlianad yavisferdeba, TiTqos gaTuTquli iyos. daavadebuli
nayofi cviva.

zrdasruli mcenareebis daavadeba SeiniSneba rogorc Reroze, aseve fesvis yelTan,
saidanac  xdeba webos dena-gomozi. Zlier daavadebuli msxmoiare mcenareebi xmeba.

fitoftorozi განსაკუთრებით zianis momtania Semodgomaze (seqtemberi, oqtombe-
ri) daavadebas aZlierebs nestiani da wvimiani pirobebi.

daavadebis გავრცელების დასადგენად ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა გამოკვლევები: გუ-
რიის, აჭარის და  სამეგრელოს ზონის სანერგეებსა და ციტრუსოვანთა პლანტაციებში. 2010-2013
წლეებში გურიის ზონაში ნერგების დავადება 10-12%-ით იყო გავრცელებული, აჭარის ზონაში 8-
10%, ხოლო სამეგრელოს ზონაში 7-8%-ით განისაზღვრებოდა. 2011 და 2013 წლეებში ოქტომბრის
თვის ხშირი ნალექიანობის პირობებში. ლიმონის ნაყოფის დაავადება 10%-მდე  აღწევდა. (11)

ჩვენს  მიერ ჩატარებული გამოკვლევებით, სამივე ზონაში ფიტოფტოროზით გამოწვეული
ფესვის ყელისა და შტამბის დაავადება აღინიშნა უმეტესად ხნიერ მცენარეებში და იგი 12-15%-ს
აღწევდა.

citrusovanTa verticiliozuri xmoba - infeqciuri-traqeomikozuli daavadebaa,
gamomwvevi sokoebi: Verticillium heterocladium Penz., Verticillium tubercularoides Speg. iwvevs
msxmoiare mcenareebis (umetesad mandarinis) swraf xmobas. daavadebuli mcenaris fo-
Tlebi dapataravebulia, moyviTaloa, nayofebi saRTan SedarebiT dawvrilebulia, xo-
lo nayofis kani gamagrebuli. nayofis zedapirze sxvadasxva zomis borcvebia ganvi-
Tarebuli. sabolood nayofi deformirebulia. nayofis rbilobic icvleba, ganakveTze
kargad emCneva, rom infeqcia xidan an totebidan nayofSia gadasuli. daava-debuli
nayofis rbilobi muqdeba da Semdeg Savdeba. nayofis qerqze ganviTarebuli borcvebi,
nayofis qerqsa da rbilobs Sua gumfisis anu webos dagrovebis Sedegia. xSirad webo
gamoiyofa nayofsajdomTanac. webos gamoyofa nayofidan momwifebis dros iwyeba.

daavadebuli mcenaris Rerosa da totebis merqnis ganiv ganakveTze merqnis
daavadebuli nawili muqad an Ria yavisfradaa Seferili. merqnis ferSecvla vrce-
ldeba rogorc vertikalurad, ise horizontaluradac. vertikaluri gavrcelebisas
infeqcia saZires ver aRwevs da fesvTa sistema ar avaddeba.

Ddaavadeba ყოველთვის  zafxulSi vlindeba.
citrusovanTa alternariozi Alternaria citri Pier, Alternaria alternate (Fz.) Keisl. avaddeba

limonis, mandarinisa da forToxlis yvavilebi, naskvebi rogorc moumwifebeli, ise
momwifebuli nayofebi. axalgamonaskvuli nayofebis daavadeba kidev ufro Zlierad
xdeba. infeqcia masze gadadis yvavilebidan  daavadeba metad Zlierdeba yvavilobisa
da Semdgom periodSi xSiri wvimebis dros. aseT pirobebSi daavadebuli nayofebi
cviva. axalgamonaskvuli nayofis yunwTan Cndeba muqi  yavisferi an mura feris laqebi.
naleqebis dros igi ifareba mura moxaverdo wengosferi fifqiT.

momwifebuli nayofis daavadeba Tavdapirvelad farulia, garegnulad SeumCne-
veli. Semdeg ki yunwis mimagrebis adgilas Cndeba Savi an mura feris laqa, romelic
Savi sidamplis saxiT nayofis SigniTaa, laqa vrceldeba nayofis sigrZis mimarTu-
lebiT centrSi, Semdeg nayofis rbilobic lpeba da dampal nayofs feri ecvleba.

nayofis qerqi zogan gamuqebulia, romlis qveS Savad moCans kargad ganvi-
Tarebuli nayofianoba, igi kontaqtis saSualebiT gadadis erTi nayofidan meoreze.
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daavadebis infeqcia iwyeba mindvris pirobebSi da Zlierdeba sawyobebSi Sena-
xvis dros. daavadeba gavrcelebulia mecitruseobis yvela raionSi da mniSvnelovnad
amcirebs mosavlianobas. (12,13)

citrusovanTa nacrisferi sidample, gamomwvevi soko Botrytis cinerea Pers=Betryotinia
fuckeliana (De Bary) Whetzel. subtropikul zonaSi farTod gavrcelebuli sokoa. iwvevs
citrusovanTa foTlebis, totebis, yvavilebisa da naskvebis daavadebas. foTlebsa da
nayofebze iviTarebs moyavisfro laqebs, romlebic swrafad ifareba. nacrisferi mi-
celialuri fifqiT. yvavilebis daavadebisas iwvevs maT lpobas da cvenas. Camocvenili
gvirgvinisa da jamis foTlebze soko agrZelebs Tavis ganviTarebas.

daavadebul ylortebze pirvelad mura an Ria yavisferi laqebi gamovlindeba,
tenian pirobebSi es laqebi dafarulia nacrisferi micelialuri fifqiT. daavadeba
gansakuTrebiT Zlier vlindeba gazafxulze, zamTris periodSi dabali temperatu-
risagan dazianebul organoebze. nayofebze Ria yavisferi laqebi Cndeba umetesad yun-
wis mxridan, ris Sedegadac zogjer lpeba nayofebis 15-20 %. (14)

citrusovanTa nacrisferi silaqave (anTraqnozi)-Collectotrichum gloeosporioides (Penz)
Penrz.el Sacc=Clomerela cingulata (Stoneman) spauld et Schrenk. aavadebs citrusovanTa zrda-
srul foTlebs, yvavilebs, naskvebs, moumwifebel da momwifebul nayofebs, ylortebs,
totebs.

zrdadasrulebul daavadebul foTlebze laqa Tavdapirvelad baci momwvanoa,
Semdeg ki nacrisferi xdeba. laqa xSirad didia da foTlis firfitis naxevari ukavia,
formiT momrgvaloa, wvrili arSia aqvs Semovlebuli. laqis zedapirze sokos nayo-
fianoba wvrili, Savi wertilebis saxiT koncentruladaa ganlagebuli. nestian piro-
bebSi laqaze mowiTalo feris meWeWebi warmoiqmneba, rac sokos sporaTgrovebs
warmoadgens. Zlieri daavadebisas foTlebi mTlianad iSleba.

aavadebs ylortebsa da zrdadamTavrebul totebs, daavadebul ylortebs
wveroebi uxmeba. totebze nacrisferi laqebi viTardeba, romlis zedapirze sokos na-
yofianoba iseTivea, rogorc foTlebis daavadebisas. daavadebul da saR nawils So-
ris mudam mkveTri sazRvaria. gazafxulze avaddeba rogorc yvavilebi, aseve axa-
lgamonaskvuli nayofebi. yvavilebis daavadeba zogierT wels 20-30 %-s aRwevs.
moumwifebeli nayofebi avaddeba yunwis mimagrebis adgilidan. nayofebi mura fers
iRebs da zedapirze mowiTalo feris meWeWebi viTardeba. momwifebul nayofebze mura
yavisferi laqebi Cndeba.  (15,16)

citrusovanTa melanozi-Diaporte citri F.A. Wolf-phomopsis citri H.Fawc. iwvevs citru-
sovanTa Sav laqianobas anu melanozs. avaddeba vegetaciaSi myofi axalgazrda fo-
Tlebi, ylortebi, nayofebi.

daavadebul foTlebze pirvelad warmoiqmneba muqi mwvane feris wvrili Cazne-
qili laqebi, romlebic SemdgomSi amoiburceba da laqebi moyavisfro xdeba. laqebi
bolos Savi feris zedapiriTaa da Semovlebulia qlorozuli zolebiT. Zlieri daa-
vadebisas foTlebi maxinjdeba da cviva. daavadebul foTlebze soko iviTarebs nayo-
fianobas-piknidiumebs.

mwvane ylortebze daavadeba amoburculi wertilebis saxiT gamovlindeba, ro-
mlebic erTiandebian da qmnian  koJrebs. sabolood Reroze sigrZivi da ganivi bzarebi
warmoiqmneba.

nayofis daavadeba yunwis mimagrebis adgilidan iwyeba. moumwifebel nayofebze
warmoiqmneba sxvadasxva sididis Savi wertilebi. nayofis zrdasTan erTad laqebi
skdeba da maT Soris moruxo-TeTri Cazneqili adgilebi Cndeba. zogjer siSave mTel
nayofs edeba. susti daavadebis SemTxvevaSi nayofebi TavianT ganviTarebas asruleben,
mwifdebian, magram sawyobebSi Senaxvisas lpeba. (17)

citrusovanTa gomozi anu webos dena-gamomwvevi sokoebi: Phuthophtora citropthora,
phomopsis citri, Botrytis cinerea Diplodia natalensis, Fusarium-isa da verticiliumis gvaris sokoebi.

erT-erTi seriozuli daavadebaa, gavrcelebulia mecitruseobis yvela qveyanaSi.
daavadebis simptobebia: zrdasrul mcenareebze avadmyofoba gamovlindeba umete-

sad fesvis yelTan an mTavar Reroze, iSviaTad msxvil totebsa da fesvebze. yvela aR-
niSnul adgilze daavadeba erTidaigive simptomiT vlindeba. dasawyisSi kanze Sei-
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mCneva rbili amoburculi adgilebi, romlebSic dagrovilia webosebri sqeli masa. Si-
nagani wnevis Sedegad kani skdeba da gamoedineba webosebri nivTiereba, romelic jer
uferulia, xolo Semdgom qarvisferi xdeba. kani nekrozirdeba da advilad Zvreba me-
rqans.

webos dena yovelTvis mcenaris vegetaciis dawyebis Semdeg SeimCneva, Zlierdeba
aqtiuri vegetaciis periodSi da sustdeba mcenaris Sesvenebis fazaSi.

gomoziT daavadebisas kanis garda merqanic ziandeba. igi gamuqebulia, rac si-
RrmeSi vrceldeba. nekrozirebuli qerqi Reros irgvliv rom Semorkalavs, Sewydeba
daRmavali deni. amis Semdeg daavadebuli mcenaris foTlebi yviTldeba da mcenare ma-
le xmeba (18)

samxreTuli fesvis sidample Sclerorium Rolfsii Sacc.  niadagSi mcxovrebi polifagi
sokoa. aavadebs limonis naTesarebis fesvis yels da trifoliatis Teslnergis  fe-
svis yelsa da fesvebs. daavadeba pirvelad SeiniSneba fesvis yelTan. igi mogrZo mura
laqis saxiTaa, romelic swrafad diddeba Reros sigrZiv da mis irgvliv, laqiT
garsSemovlebuli nergi xmeba.

avadmyofoba kerobrivad vrceldeba da yvelaze meti zianis momtania sanergis
pirobebSi, sadac aRmonacenebi axlosaa erTmaneTTan. daavadebuli fesvis yelTan nia-
dagis zedapirze SeiniSneba moTeTro an moyviTalo feris micelialuri fifqi - sokos
sklerociebi, igi Ria Yyavisferia da miceliumis saxecvlilebaa, romliTac soko mra--
vldeba. sklerociebi fesvis yelTan micelialuri ZafebiTaa mimagrebuli da Zalian
advilad cviva da niadagSi ereva, ris Semdeg misi SemCneva SeuZlebelia.

Fusarium oxysporum (schlecht) snud. de Haans polifaguri bunebis sokoa, Zlieri
paTogeni. cxovrobs niadagis rizosferoSi da mcenareSi iWreba fesvidan  da fesvis
yelidan. iwvevs citrusovanTa fesvis yelisa da fesvTa sistemis lpobas. infeqciis
wyaros warmoadgens qlamidosporebi, romlebic mcenareebis  daavadebuli organoebis
narCenebSi da niadagSia.

aseTive mavneobis momtania soko Fusarium javanicum kood.var. radicicola.
Phytophthora citrophthora (smit.et. Leonian) Leonian. aRniSnuli soko iwvevs citru-

sovanTa 1-2-wliani nergebisa da mozrdili mcenareebis fesvis yelisa da fesvTa
sistemis lpobas. zrdasruli mcenareebis gomozs.

Phytophthora parasitica De Bary. soko polifagia. aavadebs citrusovanTa  da sxva
kulturul mcenareTa 1-2-wliani nergebis fesvis yelsa da fesvebs

citrusovanTa siSave - gamomwvevi sokoebi: Capnodium citri, Aithaloderma colchicum.,  da
sxva. daavadebis  simptomebia: mcenaris foTlebi, ylortebi da nayofebi umetesad zeda
mxridan ifarebian jer muqi nacrisferi da Semdeg Savi, kargad ganviTarebuli fifqiT.
Tavdapirvelad es fifqebi pataraa, cal-calkea, Semdeg ki laqa diddeba, erTmaneTTan
erTdeba da qmnis Sav, Wvartlisebr sqel Sres, romelic mTlianad faravs foTlis
firfitas. asevea nayofebisa da ylortebis daavadebis SemTxvevaSic. daavadeba
umetesad daCrdilul adgilebSi gvxvdeba. mSrali amindebis Semdeg fifqi mTlianad
Zvreba qerclis saxiT. soko mcenaris qsovilebTan fiziologiurad ar aris daka-
vSirebuli, igi ar parazitobs, aramed zedapiruladaa, meqanikuradaa mimagrebuli fo-
Tlis firfitaze nayofsa da ylortebze. siSavis gmomwvevi sokoebi mxolod mcenareze
mcxovrebi mwerebis farianebisa da bugrebis mier gamoyofil eqskrementebze
viTardebian.

siSavis gamomwvevi sokoebis mavneoba mdgomareobs imaSi, rom maT mier Seqmnili
Savi fifqi mcenaris qsovilebs sinaTlisagan faravs, aZnelebs haeracias da aferxebs
asimilacias.

ბრძოლის ღონისძიებანი: მალსეკოს წინააღმდეგ რადიკალური ღონისძიებები ჯერ-ჯერობით არ
არის შემუშავებული, დაავადებების შესაბამისად ციტრუსოვანთა პლანტაციებში საჭიროა აგრო-
ტექნიკური ღონისძიებების დროულად და ხარისხიანად ჩატარება. გამძლე ჯიშების კულტი-
ვირებითა და ნაკვეთებში სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებების დაცვით.
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დაავადების საწინაღმდეგოდ საჭიროა ჩატარდეს პროფილაქტიკური ბრძოლის ღონისძიება:
მცენარეების ვარჯის გასხვლა, ტოტებისა და ყლორტების იმგვარად განლაგება, რომ არ მოხდეს მათი
ჩახუთვა, სასუქების ბალანსირებული შეტანა.

ავადმყოფობის ძლიერი განვითარების შემთხვევაში I წამლობა უნდა ჩატარდეს ადრე გაზაფხულზე
(თებერვალ- მარტში) 2-3%-იანი ბორდოს სითხით. II წამლობა დაყვავილების შემდეგ 1%-იანი
ბორდოს სითხით ან 0,5%-იანი სპილენძის ქლორჟანგით ან ანტრაკოლის 0,15% -0,2% ან
ზატოსტარის 0,15-0,2%-იანი ხსნარით წამლობა.

ციტრუსოვანთა მეჭეჭიანობის  წინააღმდეგ: ჩატარებული უნდა იქნას სანიტარულ-ჰიგი-ენური
ღონისძიება-დაავადებული ორგანოების მუდმივი შეგროვებითა და მოსპობით. ქიმიური
ღონისძიებებიდან: კონტრაქტური მოქმედების ფუნგიციდის -1%-იანი ბორდოული სითხით ან
0,5%-იანი  სპილენძის ქლორჟანგის ან 0,15-0,2%-იანი  ზატოსტარის  ხსნარით წამლობა. I წამლობა-
ვეგეტაციის  დაწყებამდე, II წამლობა-დააყვავილების შემდეგ, III-როცა ნაყოფები კაკლის ოდენაა.

ციტრუსოვანთა ბაქტერიალური ნეკროზის ანუ ციტრუს-ბლასტის წინააღმდეგ: გაზაფხულზე
წამლობების დაწყებამდე გამხმარი, დაავადებული ტოტების გასხვლა და მათი დაწვა. დაავადებული
ადგილების მოჭრა და ჭრილობების დეზინფექცია სპილენძის შაბიამანით, ხოლო ჭრილობების
ბაღის  მალამოთი ან ზეთოვანი საღებავით დაფარვა. დაავადების გავრცელების კერებში. I წამლობა
უნდა ჩატარდეს  თებერვლის II ნახევარში ან მარტის დასაწყისში. მცენარეები უნდა დამუშავდეს
2%-იანი ბორდოს სითხით ან 0,5%-იანი სპილენძის ქლორჟანგით. II შესხურება -ნაყოფების
გამონასკვის შემდეგ 1%-იანი ბორდოს სითხით სპილენძის ქლორჟანგით ან ანტრაკოლის 0,15%-0,2%
ან 0,15-0,2%-იანი   ზატოსტარის ხსნარით III შესხურება იგივე პრეპარატებით ივნიში ან ივლისში.

ციტრუსოვანთა ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ: საჭიროა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების
დაცვა. დაავადებული ორგანოების მუდმივი შეგროვება და მათი მოსპობა. დაავადებების
წინააღმდეგ ჩატარებული უნდა იქნას 3-ჯერადი წამლობა 1%-იანი ბორდოს სითხით ან 0,5%-იანი
სპილენძის ქლორჟანგით ან ზატოსტარის 0,15-0,2%-იანი ან 0,15-0,2%-იანი   კურტაზის  ხსნარით. I
წამლობა   ვეგეტაციის დაწყებამდე,  II დაყვავილების შემდეგ, III ივნის-ივლისში. დაავადების ძლი-
ერი გავრცელების კერებში მე-4 წამლობა ნაყოფების დაკრეფამდე 1 თვით ადრე.

ციტრუსოვანთა ვერტიციოლოზური ხმობის წინააღმდეგ:დაავადების საწინაღმდეგოდ საჭი-როა
პროფილაქტიკური და აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარება. საჭიროა მცენარის ვარჯის სწორი
გასხვლა, ტოტებისა და ყლორტების იმგვარად განლაგება, რომ არ მოხდეს მათი ჩახუთვა. სასუქების
ბალანსირებული შტანა. დაავადების წინაღმდეგ კარგ შედეგს  იძლევა ორგანულ-მინერა-ლური
პრეპარატი-ხელატი.

ციტრუსოვანთა ალტერნარიოზის წინააღმდეგ: დაცული უნდა იყოს სანიტარულ-ჰიგიენური
ღონისძიებანი, დაავადებული ორგანოების შეგროვება და დაწვა.

ქიმიური ღონისძიებიდან-ჩატარებული უნდა იქნას სამჯერადი წამლობა 1%-იანი ბორდოს
სითხით ან 0,5%-იანი სპილენძის ქლორჟანგით  ან ზახისტის 0,15-0,2%-იანი ან 0,15-0,2%-იანი
კურტაზის ხსნარით. I წამლობა   ვეგეტაციის დაწყებამდე, II-ნაყოფების გამონასკვის შემდეგ, III -
ივნისში ან ივლისში.

citrusovanTa ნაცრისფერი სიდამპლის წინააღმდეგ: დაავადების საწინაღმდეგოდ გაზა-
ფხულზე წამლობის დაწყებამდე უნდა ჩატარდეს სანიტარულ-ჰიგიენური ბრძოლის ღონისძიებები:
გამხმარი და დავადებული ტოტების გასხვლა და დაწვა. საჭიროა ჩატარებული იქნას ქიმიური
ღონისძიებებიდან კონტაქტური ფუნგიციდის 1%-იანი ბორდოს სითხით ან 0,5%-იანი სპილენძის
ქლორჟანგით ან ზახისტის 0,15-0,2%-იანი   ხსნარით, მცენარეების შესხურება ადრე გაზაფხულზე. II
წამლობა გამონასკვის შემდეგ, III წამლობა ნაყოფის დაკრეფამდე 1 თვით   ადრე.

citrusovanTa მელანოზის   წინააღმდეგ: ინფექციის კერების მოსპობის მიზნით საჭიროა
მცენარეთა დაავადებული ორგანოების  შეგროვება და დაწვა, ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებებიდან
საჭიროა: ბორდოული სითხის 1%-იანი ხსნარით ან ანტრაკოლის 0,15-0,2%-იანი ან ზახისტის 0,15-
0,2%-იანი ხსნარით შესხურება. I წამლობა   ვეგეტაციის დაწყების თანავე, II ნაყოფების გამონასკვის
შემდეგ.
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citrusovanTa გომოზის წინააღმდეგ: ინფექციის კერების მოსასპობად საჭიროა: დაავა-
დებული ორგანოების შეგროვება და დაწვა, თავიდან უნდა იქნას აცილებული მცენარის მექანიკური
დაზიანება. ქირუგიული ღონისძიებები: მცენარის დაავადებული ნაწილების ათლა ტოტებსა და
ღეროზე. ავადმყოფობის გამოჩენის ადგილები საჭიროა დამუშავდეს შაბიამნის ხსნარით და დაი-
ფაროს ბაღის მალამოთი ან ზეთოვანი საღებავით. შემოდგომაზე მსხმოიარე მცენარეების შტამბისა
და ტოტების შეთეთრება ზამთრისათვის.10 წილი კირის, 10 წილი თიხის და 2 წილი რკინის ან სპი-
ლენძის შაბიამნის ნარევით.

citrusovanTa ფესვების ლპობის საწინაღმდეგოდ საჭიროა ჩატარდეს კომპლექსური ღონი-
სძიებები: სანიტარულ-ჰიგიენური, აგროტექნიკური, პროფილაქტიკური.

სამხრეთული ფესვის სიდამპლის წინააღმდეგ ინფექციის აფეთქების დროს საჭიროა დაავა-
დებული თესლნერგები ამოითხაროს და ნიადაგის ზედაპირის შესხურება 1-2%-იანი ბორდული
სითხით ან პრევიკურ ენერჯის 0,25%-იანი ხსნარით ნიადაგის მორწყვა 4ლ 1კვ.მ.

ფუზარიუმისა და ფიტოფტორას გვარის სოკოებით გამოწვეული ფესვის ყელისა და ფესვთა
სისტემის  დაავადების წინააღმდეგ  კარგ შედეგს იძლევა მცენარის დარგვამდე ან დათესვამდე ნია-
დაგის დეზინფექცია ბალზამიტით 80 გრ 1კვ. მეტრზე.

ფესვების სიდამპლის წინააღმდეგ გამოყენებული უნდა იქნას ბიოლოგიური ფუნგიციდები
როგორც ნიადაგში შეტანით ასევე შესხურებით 0,3%-იანი სპილენძის ოქსიქლორიდი-ნეორამი,, ან
0,3%-იანი მაქსიმი ან 0,2%-იანი ბაქტოფინტი ან 0,2%-იანი ფიტოსპორინი. ასევე შედგეგიანია 0.5%-
იანი ტირიხოდერმის სპოროვანი სუსტენზიის შეტანა ნიადაგში.

citrusovanTa სიშავის წინააღმდეგ: რადგან სიშავის გამომწვევი სოკოები ფარიანებისა და
ბუგრების მიერ გამოყოფილი  ტკბილ  წვენზე ვითარდებიან, მთავარი მნიშვნელობა მწერების წინაა-
ღმდეგ ბრძოლას ენიჭება.

შემოდგომაზე ციტრუსოვანთა პლანტაციებში ნაყოფების დაკრეფის შემდეგ საჭიროა
ჩატარებული იქნას ბრძოლის ღონისძიება, როგორც დაავადებების ისე მავნებლების  წინააღმდეგ,
შემდეგი კომბინირებული ნაზავით: ფუნგიციდი-ზატოსტარი 0,15-0,2% ან ანტრაკოლი0,15-0,2% ან
ზახისტი 0,15-0,2%. ინსექტიციდი - ინსეკარის ან მონვეტოს ან  დეცისის ან ტალსტარის 0,1%.
აკარიციდი - ომაიტი ან ოზერონი ან ენვიდორი ან სამმაიტი ან გოლდმატი ან  ვალისაგრიტი-0,2%,
მინერალური ზეთი - ოვიპრონი ან სხვა 1-1,5%.
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Citrus diseases and their management

Lamziri Beradze-academic doctor in biological

Key words: citrus, fungus, bacteria, disease, micellium, spora, pycnidium, sclerotia, chlamydospore, epiphyte,
polyphagia, pathogene.

Abstract

Some of the citrus diseases can be distinguished among others with their particular harmful character and
negative economic effect : citrus infectious drying (Mal Secco), citrus scab, phytophtorosis, citrus melanose or
black spot, anthracnose, botrytis rot or gray mold, alternaria, gummosis, verticillium wilt. Besides, bacterial
diesease-bacterial necrosis or citrus blast is harmful for citrus fruit.
          The following work discusses the main causes and symptoms of those diseases, and enabling conditions for
spreading the diseases, and measures to combat with them



90

mecxoveleoba da sakvebwarmoeba

Livestock and feed production

saqarTveloSi sanaSene mekvercxuli mefrinveleobis

ganviTarebis perspeqtivebi

Tengiz fircxalaiSvili-soflis meurneobis akademiuri doqtori,

koba nacvalaZe-soflis meurneobis akademiuri doqtori,

Tamaz wiqariSvili

sakvanZo sityvebi: krosi, sainkubacio kvercxi, sanaSene reproduqrori, mSobelTa
formebi.

referati
    mekvercxuli mefrinveleobaSi sanaSene produqciis 27 wliani wyvetis Semdeg Sps
“sabudaras” bazaze dafuZnebulma meore rigis sanaSene reproduqtorma 2018 wlis Tebervlidan
daiwyo germanuli maRalproduqtiuli krosis “loman lsl klasikis” sainkubacio kvercxis
warmoeba. sanaSene gundi 20 kviris asakSi dakompleqtda dediseuli formis 16047 frTa
kvercxmdebliT da mamiseuli-1698 frTa mamliT. 60 kviraSi warmoebuli da inkubirebuli iqna
1236 899 cali sainkubacio kvercxi. sainkubacio kvercxis masam saSualod Seadgina 60,7 g.
miRebulia 1 126 925 frTa kondiciuri wiwila. gamoCekis procentma Seadgina 91,11 %.

Sesavali:
     mekvercxul mefrinveleobas saqarTveloSi tradiciuli safuZvlebi gaaCnda. me-20
saukunis 60-ian wlebSi (1967 w) saqarTveloSi Seiqmna sakavSiro daqvemdebarebis me-
kvercxuli mimarTulebis “amierkavkasiis mefrinveleobis zonaluri sacdeli sadguri”
Tavisi eqsperimentuli meurneobiT, romlis amocanas warmoadgenda Tanamedrove maRal-
produqtiuli mekvercxuli krosebis moSeneba da samxreT kavkasiis qveynebis moma-
rageba sanaSene masaliT. Aam  mizniT, saqarTveloSi damatebiT Camoyalibda mekvercxu-
li mimarTulebis sanaSene reproduqtorebis qseli: samomSeneblos funqcias asrule-
bda sacdeli sadguris eqsperimentaluri meurneoba, romelsac sam da oTxxazian kro-
sebTan muSaobis saWiro simZlavreebi da resursebi gaaCnda; pirveli rigis sanaSene
reproduqtoris-samgoris, dedofliswyaros, senakis da Telavis; meore rigis sanaSene
reproduqtoris-bolnisis da saxelmwifo mefrinveleobis fabrikebis sanaSene ganyo-
filebebi. Sedegad dasaxuli amocanebi ZiriTadad xorcieldeboda.
     sabWoTa kavSiris daSlam, qveynebs Soris urTierTobis moSlam da saqarTveloSi
ganviTarebuli cnobili movlenebis Sedegad praqtikulad Sewyvita muSaoba sanaSene
reproduqtorebma da mefrinveleobis sawarmoebma. 1992 wlidan daiwyo da 2001 wlamde
gagrZelda saxelmwifos mier mefrinveleobis sawarmoTa gansaxelmwifoebis sami etapi
(3). Sedegebidan gamomdinare mefrinveleobis sawarmoTa privatizaciis procesi wari-
marTa aramiznobrivad, dargisa da saxelmwifos interesebis sazianod.

saqarTvlos mosaxleobis sasursaTo kvercxze fiziologiuri moTxovnilebis
dakmayofilebis mizniT yovelwliurad warmoebuli unda iqnas 888 milioni cali kve-
rcxi. statistikuri samsaxuris monacemebiT, 2018 wels qveyanaSi warmoebulia 612,6 mi-
lioni cali sasursaTo kvercxi (moTxovnilebis 69 %). rogorc vxedavT adgili aqvs
mniSvnelovan deficits, romlis aRmofxvraSi didi roli unda Seasrulos samrewvelo
da sakarmidamo fermeruli meurneobebis ganviTarebam. Kkvercxis warmoebis zrdis miz-
niT mniSvnelovania aadgilobriv pirobebs Seguebuli qaTmis Tanamedrove maRalpro-
duqtiuli krosebis SerCeva da adgilobrivi populaciebis moSeneba.
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Kkvlevis obieqti: saqarTveloSi 2000 wlidan stabilizaciisken gadadgmulma nabijebma
dadebiTi gavlena moaxdina mefrinveleobis dargis ganviTarebaze. Aadgilobrivma biz-
nesmenebma fizikurad gadarCenili, yofili mefrinveleobis sawarmoebis bazaze dai-
wyes kvercxmdebeli qaTmis krosebis Semoyvana da sasursaTo kvercxis warmoeba. F

fermerebs pirvel etapze usistemod SemohyavdaT sxvadasxva mekvercxuli krosis
hibridebi, iseTebi, rogoricaa “leghorni”, “hai laini”, “loman lsl klasiki”, “haiseqs
brauni”, “loman brauni”, “iafa”, “iza” da sxva. aseT viTarebaSi saWiro gaxda
Semoyvanili krosebis produqtiulobis Seswavla saukeTesos gamovlenis mizniT.
M   mefrinveleobis sacdeli sadguris da soflis meurneobis samecniero-kvleviTi
centris TanamSromlebis mier sxvadasxva mefrinveleobis fabrikaSi, sameurneo piro-
bebSi adgilze Seswavlili iqna Semoyvanili krosebis produqtiuloba. Sedegad gamo-
vlenili da rekomendebuli iqna fermerebisaTvis SedarebiT maRalproduqtiuli germa-
nuli krosi “loman lsl klasiki” sasursaTo TeTri kvercxis warmoebisaTvis, xolo
feradi kvercxis warmoebisTvis-“loman brauni” (1, 2, 4).
    dReisaTvis qveyanaSi sasursaTo kvercxs awarmoebs ocamde mekvercxuli ferme-
ruli meurneoba, sadac kvercxmdeblis suladoba savaraudod 2 milion frTas Sea-
dgens. Yyvela moqmedi mekvercxuli mimarTulebis sawarmo ukanasknel wlebSi sanaSene
masaliT (erTdRiani wiwila da 100- 120 dRis saremonto varia) maragdeboda saz-
RvargareTidan, risTvisac qveynidan gaedineboda didi raodenobiT valuta.
M mekvercxuli krosis “loman lsl klasiki”-s gamovlenili maRali produqtiuloba
da Sps “sabudaras” specialistTa didi gamocdileba sanaSe saqmeSi, gaxda safuZveli
germanul firma “loman”-Tan saqmiani urTierTobis damyarebisTvis. Sedegad saqa-
rTveloSi Sps “sabudara”- s bazaze 2017 wels Camoyalibda mekvercxuli mimarTulebis
meore rigis sanaSene reproduqtori, romlis daniSnulebaa sainkubacio kvercxis wa-
rmoeba, inkubacia da erTdRiani wiwilis realizacia mekvercxuli mimarTulebis
fermerul meurneobebze. Ees sawarmo pioneria saqarTveloSi ojaxuri fermeruli meu-
rneobebisaTvis kombinirebuli mimarTulebis frinvelis jiSebis SemoyvanaSi, maT
gamravlebasa da gavrcelebaSi, agreTve awarmoebs broileris sainkubacio kvercxs da
erTdRiani broileriT amaragebs sabroilero fermerul meurneobebs.
   miRebuli Sedegebi da maTi ganxilva
      Sps “sabudara”, rogorc meore rigis sanaSene reproduqtorSi 2018 wlis Tebe-
rvalSi 20 kviris asakSi dakopleqtda sanaSene gundi, dediseuli formis 16047 kve-
rcxmdebliT da mamiseuli formis 1698 mamliT. 60 kviris asakSi warmoebuli da
inkubirebuli iqna 1 136 899 cali sainkubacio kvercxi. sainkubacio kvercxis saSualo
masam Seadgina 60,7 g. miRebulia 1 126 925 frTa kondiciuri wiwila. gamoCekis proce-
ntma Seadgina 91,11%. miRebuli saremonto mozardeulidan (516 591 erTdRiani varia)
saqarTveloSi relizebulia mxolod 90 345 frTa (17%), rac Zalze dabali
maCvenebelia da saWiroebs mizezebis Seswavlas. eqsportirebulia (somxeTSi) 226000
frTa (43,7%), rac mniSvnelovani momentia. Aadgilze daisva 200246 frTa wiwila(38,8 %),
rac ar aris mizanSewonili, radgan miRebuli saremonto mozardeulis realizacia me-
ti efeqtis momcemi iqneboda sawarmosaTvis. Eetyoba jer kidev adgili aqvs adgilo-
brivi fermerebis gadametebul frTxil damokidebulebas axlad Camoyalibebuli adgi-
lobrivi warmoebis mimarT.
    amrigad, saWiroa muSaoba gaZlierdes marketinguli saqmianobis mimarTulebiT,
arada qveyanaSi amJamad moqmedi mekvercxuli mimarTulebis sawarmoebis saremonto
mozardeuliT dakompleqtebis mizniT saWiroa funqcionirebdes meore rigis sanaSene
reproduqtori 25 aTasi frTa sanaSene gundiT, sadac sainkubacio kvercxis wliuri
warmoeb aiqneba 5 milioni cali. Kkvercxis es raodenoba sakmarisiiqneba 2 milioni
samrewvelo gundis dasakompleqteblad, sadac warmoebuli iqneba 600 milionze meti
sasursaTo kvercxi. M

mosaxleobis kvercxze moTxovnilebis srulad dakmayofilebisaTvis saWiroa 3
milionamde qaTmis maRalproduqtiuli kvercxmdebeli, risTvisac saWiro iqneba meore
rigis reproduqtoris 37 aTas frTamde gazrda (5).
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saqarTveloSi kvercxis warmoebis zrdis mizniT mniSvnelovania qaTmis adgilobri-
vi populaciebis moSeneba  ojaxur, fermerul meurneobebSi.Aam mimarTulebiT soflis
meurneobis samecniero-kvleviT centrSi mimdinareobs qaTmis adgilobrivi popula-
ciebis (Calisferi, megrula, Savi, nacara da yeltitvela) cal-calke xalasad moSe-
neba,  mkacri wundeba da tipiuri suladobis gadarCeva. M
  momavali wlidan, SesaZlebeli iqneba erTdRiani wiwilebis gavrceleba dai-
nteresebul fermerebze, Semdgomi moSenebisaTvis. aRniSnul ferad frinvelze didi
moTxovnilebaa mosaxleobaSi kvercxisa da xorcis produqciis sagemovno Tvisebebis,
adgilobrivi pirobebis Seguebisa da daavadebebis mimarT gamZleobis gamo.
  sanaSene sawarmoebis qselis aRdgeniT:
-sasursaTo kvercxis mwarmoebel fermerul meurneobebs SeeZlebaT adgilze SeiZinon
iafi da maRalxarisxovani sanaSene masala;
-mniSvnelovnad Semcirdeba importuli produqcia, Sesabamisad daiklebs qveynidan
valutis gadineba;
-dasaqmdeba adgilobrivi muSaxeli, riTac gaumjobesdeba mosaxleobis socialur-eko-
nomikuri done;
-gaizrdeba qveynis sabiujeto Semosavlebi.
A axlo perspeqtivaSi meore rigis sanaSene reproduqtorebisTvis saWiro sanaSene
masalis simciris gamo, mekvercxuli krosis pirveli rigis sanaSene reproduqtoris
da miTumetes samomSeneblos saqarTveloSi funqcionirebis aucileblobas Cven ver
vxedavT. mizanSewonilia ganxorcieldes krosis mxolod mSobelTa formebis sanaSene
masalis importi da adgilze, meore rigis reproduqtorebSi moxdes finaluri hibri-
dis sainkubacio kvercxis warmoeba da erTdRiani saremonto mozardeuliT fermerul
meurneobebis momarageba.

daskvna: Sps “sabudaras” da germanuli firma “loman”-Tan saqmiani urTierTobis
damyarebiT saqarTveloSi Sps “sabudara”-s bazaze 2017 wels Camoyalibda mekvercxuli
mimarTulebis meore rigis sanaSene reproduqtori. reproduqtorma 2018 wlis Tebe-
rvlidan daiwyo germanuli maRalproduqtiuli krosis “loman lsl klasikis” sai-
nkubacio kvercxis warmoeba da erTRiani wiwilas realizacia mekvercxuli mima-
rTulebis fermerul meurneobebze.
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Prospects of development of Georgian breeding of poultry-farming

Tengiz Pirtskhalaishvili-Academic doctor of Agriculture,
Koba Natsvaladze-Academic doctor of Agriculture,
Tamaz Tsikarishvili

Absract

The second step reproducer founded on the base Ltd. ,,Sabudara’’, since February 2018 after 27 years of
breakdown,  began to produce incubation egg, the German high quality cross ,,Loman LSL Classic’’.
    With the purpose of the complete satisfaction of demand for the Georgian population on grocery egg ( 888 ml.
Piece), farmers need to have 3 millionhigh-quality egg-layerpoultry and we need to increase the second-
generation reproducer's capacity to 37 thousand wings.
    In the near perspectivewe do not see the need for reproduction of the firstbreeding reproduction of the cross and
moreover the necessity of functioning this barrier in Georgia due to the lack of breeding material needed for
second breeding reproduction.It is advisable to impose breeding of cross chicken only in parental forms and the
implementation of the second reproductions on the place to produce the final hybrid incubation egg and supplying
farmers witha one-day supply.
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kvebis mrewveloba

Food Industry

ბიოაქტივის (სტიმუფუნგის) გავლენა მცენარის შენახვისუნარიანობასა და
ნაყოფის საგემოვნო თვისებებზე
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ნოდარ მინდიაშვილი - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი 2

1 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2 ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი

საკვანძო სიტყვები: ბიოპროდუქტი, ბიოაქტივი, ხარისხობრივი მაჩვენებლები, შენახვისუნარანობა, ვაში–
ნგტონ-ნაველი.

რეფერატი
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ხვისუნარიანობას და საგემოვნო თვისებებს. იგი ასევე ეფექტურია ფორთოხლის ნაყოფებში კარგი საგემოვნო
თვისებების შენარჩუნებაში შენახვის შემდეგაც.

შესავალი: ციტრუსოვანი კულტურები თავისი ეკონომიური მნიშვნელობით ხეხილის უმნიშვნე–
ლოვანესი ჯგუფია. ციტრუსოვანთა ნაყოფები ხასიათდება საუკეთესო კვებითი, დიეტური და სა–
მკურნალო-პროფილაქტიკური თვისებებით. ნაყოფების მაღალი ბიოლოგიური ღირსება განისა–
ზღვრება ვიტამინების მთელი კომპლექსით: C,  P,  B1,  B2,  B6,  B12 და სხვა. განსაკუთრებით მეტია
მასში ვიტამინი  C და  P. ციტრუსოვანთა ნაყოფები ამასთანავე შეიცავს სხვა სასარგებლო ნივთიე–
რებებსაც: შაქრებს, ამინომჟავებს, მინერალურ მარილებს, პექტინურ ნივთიერებებს და სხვა. რაც
მთავარია მასში შემავალი ნივთიერებები და მათი შერწყმულობა ნაყოფში განაპირობებს საუკეთესო
გემოვნებით თვისებას და მაღალ ბიოლოგიურ აქტივობას. ამ მხრივ ციტრუსოვანთა კულტუ–
რებიდან ერთ-ერთია ფორთოხალი. ამიტომ ციტრუსოვანი კულტურების მოსავლიანობის გაზრდა
და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება სახალხო მეურნეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ამოცანაა. ციტრუსების მოსავლის გაზრდის მიზნით იყენებენ მინერალურ სასუქებს. მინერალური
სასუქების გამოყენება უკავშირდება გარემოს დაბინძურებას, რაც აგროტექნიკური ღონისძიებების
არასწორ შერჩევას შეიძლება მოყვეს. ამავე დროს ძალზე დაბალია ნაყოფის შენახვისუნარიანობა.
ამიტომ მნიშვნელოვანია სასუქად გამოყენებული იქნას ბიოპროდუქცია. ასეთია „ბიოაქტივი“ (სტი–
მუფუნგი)-ფესვგარეშე გამოკვების თხევადი ორგანული სასუქი ბიოაქტივი (სტიმუფუნგი) ორგა–
ნული წარმოშობისაა-ამინების, ამიდების, ოლიგოპეპტიდების, ფიტოჰორმონების, მინერალების,
მიკრო და მაკროელემენტების სახით. არ შეიცავს მძიმე ლითონებს, ნიტრატებსა და სხვა ქსენო–
ბიოტიკებს და არ წარმოადგენს საშიშროებას გარემოსა და ადამიანებისათვის.

„ბიოტეკსის“ მიერ უკვე წარმოებულია რამდენიმე დასახელების ბიოპროდუქტი, რომლებიც
გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში. მათ შორისაა „ბიოაქტივი“ (სტიმუფუნგი)−მცენარეული წა–
რმოშობის ორგანული სასუქი. ბიოაქტივს (სტიმუფუნგს) აღებული აქვს ბიოსერტიფიკატი.
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პრეპარატის სუბსტანციას აწარმოებს შპს „ლარკი“, მზა ფორმით უშვებს კომპანია „ბიოტექსი“.
პრეპარატი გამოდის სითხის სახით.

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზანს წარმოადგენს „ფესვგარეშე გამოკვების თხევადი ორგანული
სასუქის - ბიოაქტივის (სტიმუფუნგის) გავლენის შესწავლა ფორთოხალ ვაშინგტონ-ნაველის
ნაყოფების ხარიხხობრივ მაჩვენებლებზე (მჟავიანობა, საერთო შაქრები, ვიტამინი C) და
შენახვისუნარინობაზე.

კვლევის ობიექტი და მეთოდი: ფორთოხლის ვაშინგტონ-ნაველის ზრდასრული ხეების
შესხურება (დამუშავება) ხდებოდა ბიოაქტივის (სტიმუფუნგის) ხსნარით, კონცენტრაციით - 2,5
მლ/ლ, პირველი შესხურება მოხდა ყვავილობის ფაზაში, შემდეგი - ორი კვირის, ერთი და ორი თვის
ინტერვალით. ნაყოფები დაიკრიფა ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში. ნაყოფების წვენში განისა–

ცხრილი 1. სტიმუფუნგის გავლენა ფორთოხლის ვაშინგტონ ნაველის ნაყოფის ქიმიურ
შემცველობაზე ნაყოფების შენახვამდე.

ზღვრა ნაყოფის ქიმიური მაჩვენებლები: ტიტრული მჟავიანობა, საერთო შაქრები, ვიტამინი C. ლა–
ბორატორიული ანალიზები ჩატარდა ნაყოფების შენახვის (სამი თვის) შემდეგაც. შენახვის შემდეგ
საცდელ და საკონტროლო ვარიანტებში დავთვალეთ დამპალი ნაყოფების რაოდენობა. ბიო–
ლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კვლევა განხორციელდა მაღალი წნევის სითხოვანი ქრო–
მატოგრაფიული მეთოდით.

ცხრილი 2. ბიოაქტივის ( სტიმუფუნგის) გავლენა ფორთოხლისვაშინგტონნაველის ნაყოფის
ქიმიურ შემცველობაზე ნაყოფების შენახვის შემდეგ.

შედეგები: ციტრუსოვანთა ნაყოფის გემო დამოკიდებულია შაქრების და მჟავათა საერთო
რაოდენობის თანაფარდობასთან (შაქარ-მჟავური ინდექსი), რაც განაპირობებს ნაყოფის ხარისხს.
ახლად დაკრეფილ ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ნაყოფებში განისაზღვრა ქიმიური მაჩვე–
ნებლები: ტიტრული მჟავიანობა, ნახშირწყლების ჯამი, ვიტამინი C, ხოლო მშრალი ნივთიერებისა

ნაყოფის ქიმიური მაჩვენებლები
(შენახვამდე)

ნიმუშის
დასახელება

მჟავიანობა
%

შაქარმჟავა/ინდ
ექსი

ნახშირწყლე-
ბის ჯამი %

ვიტამინი C
გ/ლ

საკონტროლო
ვარიანტი

1,56 6,30 7,80 0,673

საცდელი
ვარიანტი

1,05 11,7 9,70 0,90

ნაყოფის ქიმიური მაჩვენებლები
(შენახვის შემდეგ)

ნიმუში
მჟავიანობა

%
შაქარმჟავა/

ინდექსი
ნახშირწყლებ

ის ჯამი  %
ვიტამინი C

გ/ლ
საკონტროლო

ვარიანტი
1,13 6,19 7,0

0,358
საცდელი
ვარიანტი 0,82 11,1 9,12 0,372
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და ტიტრული მჟავიანობის განაყოფით გამოითვალა შაქარმაჟავა/ინდექსი. მონაცემები მოცემულია
შესაბამისად ცხრილებში: 1, 2 .

ლაბორატორიული კვლევის შედეგებმა (ცხრილი 1) გვიჩვენა, რომ ბიოაქტივით (სტიმუფუნგით)
დამუშავებული ფორთოხლის ვაშინგტონ-ნაველის საცდელი ვარიანტების საშუალო მონაცემების
მიხედვით, ტიტრული მჟავიანობა საკონტროლო ვარიანტის (შეუსხურებელი) ნაყოფებთან შედა–
რებით 1,5-ჯერ ნაკლებია; ნახშირწყლების ჯამი საცდელ ვარიანტებში, საკონტროლოსთან
შედარებით, მეტია 1,24-ჯერ; შაქარმჟავა ინდექსი საცდელ ვარიანტში, საკონტროლოსთან შედა–
რებით, მეტია 1,95-ჯერ, ხოლო რაც შეეხება ვიტამინ C-ს, მისი შემცველობა საკონტროლო
ვარიანტთან შედარებით, საცდელ ვარიანტებში მეტია 1,34-ჯერ.

ლაბორატორიული კვლევები ფორთოხლის ნაყოფებში ჩატარდა შენახვის (3 თვის) შემდეგ.
შედეგები მოცემულია ცხრილში 2. როგორც ცხრილიდან ჩანს, როგორც საცდელ, ისე საკონტროლო
ვარიანტებში შემცირდა ქიმიური მაჩვენებლების რიცხვითი მნიშვნელობები, თუმცა საცდელ
ვარიანტში შენარჩუნებულია უკეთესი მაჩვენებლები.

შენახვის (სამი თვის) შემდეგ განვსაზღვრეთ ნაყოფის შენახვისუნარიანობა. დავთვალეთ
თითოეულ ვარიანტში დამპალი ნაყოფების რაოდენობა. შედეგები მოცემულია  დიაგრამაში 1.

დიაგრამა 1. სტიმუფუნგის გავლენა ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ნაყოფების
შენახვისუნარიანობაზე.

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ბიოაქტივით (სტიმუფუნგით) დამუშავებულ ვარიანტებში,
საშუალოდ, დამპალი ნაყოფების რაოდენობა შეადგენს 16,6%-ს, ხოლო საკონტროლო ვარიანტში -
41,2%. შენახვისუნარიანობა გაიზარდა 2,48 - ჯერ. რაც საუკეთესო მაჩვენებელია ციტრუსოვანთა
კულტურის შენახვისათვის.

დასკვნები:

 ბიოაქტივის (სტიმუფუნგის) გამოყენება ფორთოხლის მცენარეში მნიშვნელოვნად ზრდის
ნაყოფების შენახვისუნარიანობას და საგემოვნო თვისებებს;

 ბიოაქტივი (სტიმუფუნგი) ეფექტურია ფორთოხლის ნაყოფებში კარგი საგემოვნო თვისებების
შენარჩუნებაში შენახვის შემდეგ;

 ბიოაქტივი (სტიმუფუნგი) ეფექტურია ფორთოხლის ხეების დამუშავებისათვის ეკო–
ლოგიურად სუფთა ნაყოფების მისაღებად;

 მიღებული შედეგები იძლევა საშუალებას ბიოაქტივი (სტიმუფუნგი) გამოიცადოს სხვა ცი–
ტრუსოვან კულტურებზეც.
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Abstract

    the effect of bioproduct – Bioactive (Stimufung) on qualitative indicators and persistence of Orange
Washington Navel has been studied. Research was conducted before and after preservation of fruits. Use of
Bioactive (Stimufung) for orange plants significantly increases persistence and taste traits of their fruits.
Bioactive (Stimufung) is also efficient for maintenance of good taste traits even after preservation of orange
fruit.
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aqtinidiisagan damzadebuli sakonditro tipis konservebis

Senaxvis sagarantio vadis dadgenis Sedegebi

g. kaiSauri _teqnოlogiis akademiuri doqtori,
n. lomTaZe,
m. JRenti _soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

saqarTvelos teqnikuri universitetis bioteqnologiis centri

sakvanZo sityvebi: aqtinidia (kivi), sakonditro tipis konservi, Senaxva

referati

konservebis Senaxvisas maTi qimiuri Semcvelobisa da organoleptikuri maCveneblebis
cvlilebebi gansazRvraven maTi Senaxvis vadas.

realizaciamde da sakvebad moxmarebamde sakmaod mniSvnelovania xilbostneulis konse-
rvebis xarisxis, qimiur naerTTaAsawyisi Semcvelobisa da kvebiTi Rirebulebis maqsimaluri
SenarCuneba.

aqedan gamomdinare, kvlevis ZiriTad mizans warmoadgenda aqtinidiisgan (kivisagan)
damzadebuli konservebis Senaxvis sagarantio vadis dadgena.

kvlevis obieqts warmoadgenda zugdidis raionis sakarmidamo nakveTze moyvanili aqti-
nidiis (kivi) jiSisgan “monti” damzadebuli produqcia (kivis sousi).

laboratoriul pirobebSi kivis gadamuSavebis Semdeg miRebuli narCenidan damzadebuli
sakonditro tipis konservi (kivis sousi) 2 wlis ganmavlobaSi Senaxul iqna sacavSi analo-
giuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli dokumentiT gaTvaliswinebuli pirobebis (00C-
200C temperatura da araumetes 75% haeris fardobiTi tenianoba) mkacri dacviT. Senaxvis da-
sawyissa da Senaxvis mTel periodSi mza produqciaSi kvlevis standartuli meTodebiT gamo-
kvleulia zogierTi naerTis Semcvelobis cvalebadoba.

sami Tvis ganmavlobaSi Senaxul nimuSebSi qimiuri maCveneblebis cvlilebas ar hqonda
adgili. 12 Tvis ganmavlobaSi Senaxul sakvlev nimuSebSi mcirdeba askorbinis mJavis Semcve-
loba misi nawilobrivi daSlis gamo.

kvlevis Sedegad dadginda, rom ori wlis ganmavlobaSi Senaxuli konservebi inarCuneben
Tavis xarisxobriv maCveneblebs (organoleptikuri da fizikur-qimiuri maCveneblebi) da akma-
yofileben analogiuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli dokumentaciis moTxovnebs.

Sesavali. gaeros monacemebiT kvebis produqtebiT mosaxleobis uzrunvelyofis
realuri problema arsebobs, amitom  didi mniSvneloba eniWeba jer kidev gamouyenebe-
li nedleulis Seswavla-gamoyenebas.

am mxriv yuradRebas imsaxurebs aqtinidia. igi msoflioSi “kivis” saxelwodebi-
Taa cnobili. kivi saqarTveloSi 50-iani wlebidan mohyavT. igi mdidaria vitaminebiTa
(A, B, C, P, ß-karotini) da mineraluri nivTierebebiT (Fe, P, Na, K, I da sxv.). kivis erTi na--
yofi Seicavs adamianis organizmis dRiuri normisaTvis saWiro C vitaminsa da iods.

kivis nayofs iyeneben sxvadasxva daavadebisas, tkivilis gasayuCeblad, simsivnis
profilaqtikisaTvis da sxv. nayofisagan amzadeben marinadebs, Jeles, wvenebsa da sxv.

zemoaRniSnulis miuxedavad, saqarTvelos gadammuSavebeli mrewveloba mas Ti-
Tqmis ar iyenebs [1].

sakvebi produqtis gafuWebis Tavidan asacileblad da misi usafrTxoebis
uzrunvelsayofad, aseve Senaxvis vadis gasaxangrZliverblad mimarTaven maT dakonser-
vebas.

realizaciamde da sakvebad moxmarebamde sakmaod mniSvnelovania xilbostneu--
lis konservebis xarisxis, qimiur naerTTaAsawyisi Semcvelobisa da kvebiTi Rirebule-
bis maqsimaluri SenarCuneba.

aqedan gamomdinare, kvlevis ZiriTad mizans warmoadgenda aqtinidiisgan damza-
debuli konservebis Senaxvis sagarantio vadis dadgena.

sakvebi produqtis mikrobiologiuri gafuWeba damokidebulia misi xarisxis cv-
lilebis siRrmesa da mimarTulebaze.
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konservebze moqmedi normatiuli dokumentaciis Tanaxmad xil-bostneulis kon--

servebis Senaxva rekomendebulia (0–20)0C temperaturisa da araumetes 75% haeris far-
dobiTi tenianobis pirobebSi. Senaxvis temperatura gavlenas axdens vitaminebis (C, B1,
karotini) SenarCunebaze [2, 3].

10 0C-18 0C temperaturaze Senaxvisas pirveli ori vitaminis SenarCunebis procenti
Seadgens maTi sawyisi Semcvelobis 80_100%-s [4]. konservebis Senaxvis vadis dasadgenad
sxvadasxva mecnierTa mier Catarebuli gamokvlevebis Sedegad dadgenilia, rom Sena-
xvisas xilisa da bostneulis konservebi mniSvnelovan cvlilebebs ar ganicdian.

kvlevis obieqti da meTodebi. kvlevis obieqts warmoadgenda zugdidis raionis
sakarmidamo nakveTze moyvanili aqtinidiis (kivi) jiSi “monti” da misgan damzadebuli
produqcia.

nedleulsa da mza produqciaSi kvlevis standartuli meTodebiT vikvlevdiT
xarisxis ganmsazRvrel maCveneblebs [5 _ 8].

kvlevis Sedegebi. dasaxuli miznis misaRwevad Seswavlil iqna kivis jiSis “mo-
nti” teqnoqimiuri da teqnologiuri maCveneblebi. jiSs hqonda maRali xarisxobrivi
maCveneblebi. nayofi sakmao raodenobiT (57,2 mg%) Seicavda C vitamins [9].

teqno-qimiuri maCveneblebis kvlevis Semdeg wvenebis damzadebis teqnologiuri
instruqciis mixedviT stu bioteqnologiis centris samecniero laboratoriaSi nayo-
febidan damzadda naturaluri wveni, xolo wvenis gamowurvis Semdeg darCenili ma-
sidan-sakonditro tipis konservi (sousi).

damzadebul konservebSi vsazRvravdiT standartiT gaTvaliswinebul xarisxob--
riv maCveneblebs [1, 10].

kvlevam gviCvena, rom sousi iyo erTgvarovani, Tanabrad gaxexili cxebadi kon--
sistenciis (kanis gareSe), Ria mwvane feris (moyviTalo elferiT) masa. hqonda
damaxasiaTebeli aromati da sasiamovno momJavo-motkbo gemo. igi Seicavda 27% xsnad
mSral nivTierebas, 28,75 mg % askorbinis mJavas; misi mJavianoba iyo 1,25% (limon--
mJavaze gadaangariSebiT). konservSi TiTqmis 50%-iT iyo SenarCunebuli C vitamini da
nedleulSi Semcveli sxva naerTebi [1].

qimiko-teqnologiuri maCveneblebis kvlevis Semdeg damzadebuli konservebi Se-
naxul iqna sacavSi analogiuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli dokumentiT
gaTvaliswinebuli pirobebis 00C_200C temperatura da araumetes 75% haeris fardo-
biTi tenianoba) mkacri dacviT.

3, 12 da 24 Tvis Semdeg gamokvleulia konservebSi Semcveli zogierTi naerTis
cvalebadoba.

gamokvlevebma gviCvena, rom sami Tvis ganmavlobaSi Senaxvis Semdeg nimuSebSi qi-
miuri maCveneblebis cvlilebas ar hqonda adgili.

12 Tvis ganmavlobaSi Senaxul sakvlev nimuSebSi mcirdeba askorbinis mJavis Semcve-
loba misi nawilobrivi daSlis gamo, Tumca misi SenarCunebis procenti sousSi mainc
maRalia.

24 Tvis ganmavlobaSi Senaxva naklebad axdens gavlenas konservebis kvebiT Rirebu-
lebaze, kerZod biologiurad aqtiuri nivTierebebis Semcvelobaze. konservebi
mniSvnelovnad inarCuneben Zvirfas bunebriv komponentebs.

unda aRiniSnos, rom sakvlev nimuSebSi TiTqmis 80%-iTaa SenarCunebuli Sena-
xvamde maTSi Semcveli naerTebi (27% mSrali nivTiereba, 1,17% mJava (limonmJavaze ga-
daangariSebiT), 22,05% askorbinis mJava). mza produqciis mikrobiologiurma gamo-
kvlevebma gviCvenes konservebis steriluroba.

kvlevis Sedegad dadginda, rom ori wlis ganmavlobaSi Senaxuli konservebi
inarCuneben Tavis xarisxobriv (organoleptikur da fizikur-qimiur) maCveneblebs es
gansakuTrebiT mniSvnelovania im TvalsazrisiT, rom im periodSi (gazafxuli), rode-
sac sakvebi limitirebulia vitaminebiT aseTi konservebi SeiZleba gaxdes bioaqtiuri
SenaerTebis Seucvleli wyaro.

daskvnebi. 1. dadgenilia aqtinidiis gadamuSavebis narCenidan damzadebuli sa-
konditro tipis konservis (sousis) Senaxvis sagarantio vada–damzadebidan 2 weli.
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2. Senaxvis mTel periodaSi konservi (sousi) inarCunebs Tavis xarisxobriv maCve-
neblebs da akmayofilebs analogiuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli dokume-
ntaciis moTxovnebs.
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The Results of Establishment of Guaranteed Term of Staging the Cans of Actinidia
G. Kaishauri -Academic Doctor of Technology,
N. Lomtadze,
M. Zsghenti –Doctor of Agricultural Sciences.

Key words: Actinidia (kivi), Сanned food of confectionery type, Preservation

Abstract
To prevent the foodstuff from spoiling and ensuring their safety is possible by reaching conservation of foodstuff.

Changing a chemical composition and organoleptic indices of foodstuff determine their storage duration. In order to keep a
nutrition value, initial content and the quality of canned fruit and vegetable  before implementation and the use in nutrition,
i.e. to establish a guarantee date of their storage, is extremely important. The purpose of research is to determine a guarantee
date of storage of canned food from the Actinidia.

In the course of storage the standard indices of quality of ready productions were determined by standard methods of
research. Canned food of confectionery type has been made of the waste received after extraction of juice from Actinidia’s
fruits. Canned food has been put on storage indoors at a temperature of (0-20) 0C and relatively humidity of air not more than
75%.

In the course of storage we have investigated dynamics of change of content of some substances including
biologically active. By researches it is established that the change of chemical indices in products during three-months
storage period is not felt. Storage of canned food within 24 months influences a little on nutrition value and in particular,
biologically active agents. Canned food considerably contained natural valuable components.

Especially it is important from that point of view that at that time of year (spring) when the nutrition is limited by
vitamins, such canned food can be irreplaceable sources of biologically active agents.
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sasmeli aratradiciuli nedleulis fuZeze

gulnazi kaiSauri–teqnologiis akademiuri doqtori,
nanuli xosroSvili-teqnologiis akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: yurZnis wipwa, sasmeli, biologiurad aqtiuri nivTierebebi.

referati

maRali Terapiuli aqtiurobis mcenareul samkurnalo saSualebaTa Soris sayuradReboa
yurZeni. yurZeni da misi gadamuSavebis produqtebi mdidaria flavanoidebiT, romelTac
gaaCniaT maRali antioqsidanturi da baqteriociduli Tvisebebi. bunebrivi warmoSobis
radiodamcvel saSualebad yurZnis wipwa iTvleba, Tumca, Cvens qveyanaSi igi araracionalurad
gamoiyeneba,

kvlevis mizani iyo biologiurad aqtiuri nivTierebebiT mdidari produqciis Seqmna
aratradiciuli nedleulis gamoyenebiT da misi xarisxis gamokvleva. kvlevis obieqtad Ser-
Ceulia “izabela”-s jiSis yurZnis wipwa da misgan damzadebuli produqcia.

yurZnisgan wvenis gamowurvis Semdeg darCenili masidan gamoyofilia wipwa. gamSrali
wipwidan damzadebulia spirtiani nayeni, xolo am ukanasknelisgan - ualkoholo sasmeli.

sasmelis dasamzadebeli komponentebis procentuli Tanafardoba dadgenilia eqsperimen-
tuli gziT. sasmelebis degustaciis Sedegad SerCeulia saukeTeso. Seswavlilia SerCeuli
recepturiT damzadebuli sasmelis xarisxi (organoleptikuri da fizikur-qimiuri maCve-
neblebi) da misi Sesabamisoba analogiuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli dokumentis
moTxovnebTan. produqcia Sefasebulia antioqsidanturi aqtivobis TvalsazrisiT.

Sesavali. maRali Terapiuli aqtiurobis mcenareul samkurnalo saSualebaTa
Soris sayuradReboa yurZeni. yurZeni da misi gadamuSavebis produqtebi mdidaria
flavanoidebiT, romelTac gaaCniaT maRali antioqsidanturi da baqteriociduli Tvi-
sebebi.

mecnierulad dasabuTebulia yurZnis nayofisa da wvenis sargeblianoba gul--
sisxlZarRvTa daavadebebis profilaqtikisa da arteriuli wnevis dasaregulireblad

[1], nivTierebaTa cvlis, madis gasaumjobeseblad. mas gaaCnia Sardmdeni, oflmdeni moq-

medeba, aadvilebs naxvelis gamoyofas  [2, 3].
xalxur medicinaSi daumwifebeli nayofis wvensa da mJave jiSebs iyeneben  saW-

mlis momnelebel saSualebad, mwife nayofs (gansakuTrebiT Savi jiSisas) ki_sisxl-
naklulobisas, daavadebuli organizmis gasaZliereblad [4,5], sxvadasxva axali warmo-
naqmnis mqone adamianebisaTvis, aseve organizmis gamofitvis (Sav, msxvil qiSmiSs);
saxsrebis da kunTebis tkivilis (yurZnis Zmars) [6], nevralgiuri daavadebebis,
radikulitis (wveni) [7, 8], dizenteriis samkurnalod (mSrali da dafquli yurZnis wi-
pwa) da sxv. [9].

yurZeni saSualod Sedgeba 6,5_10,5% kanis, 87_91% rbilobisa da 2-5% wipwisagan.
gadamuSavebuli yurZnis masis 20_23% nawnexia. masSi 25% wipwa, 50% kenkris kani da
25% klertia.

wipwa Seicavs 6_7% wyals, 5_7% mTrimlav nivTierebas, 35_45% polisaqaridebs, 10-

14% cilas (NX6,25), 1,5 - 3,5% nacars, makro- da mikro elementebs (maT Soris Ca, K da
sxv.), vitaminebs (A, B, C, E, K, PP), antioqsidantebs, linolis, oleinis, palmitinisa da
sxv. mJavebs, [10, 11], cximSi xsnad biologiurad aqtiur nivTierebebs (gamSrali wipwa);
bio-flavonoidebs (dafqvili wipwis eqstraqti). antocianebsa da sxv. misi kaloriulo-
baa saSualod 63 kkal.

wipwidan Rebuloben zeTs, enotanins, lignins, Txevad da koncentrirebul eqs-
traqtebsa da sxv [12_20]. zeTi Seicavs: naxevrad ujer mJavebs, mineralur nivTierebebs,
yvela cximmJavas, aseve beta-karotins. mas aqvs Wrilobis Semaxorcebeli da aRmdgeni
Tviseba. iyeneben: damwvrobisas, kuWis wylulis, gastritebis, qimioTerapiis Semdeg da
a.S. kvebis mrewvelobaSi ki-maionezSi, cxobisas, salaTebze mosasxmelad. zeTi yurZnis
Sav jiSebSi ufro metia, vidre TeTrSi.



102

yurZnis wipwa, masSi Semcveli bioflavonoidebisa da C vitaminis maRali anti-
oqsidanturi aqtivobis gamo, organizms exmareba Tavisufali radikalebis aqtivobis
daTrgunvaSi, organizmidan radionuklidebis gamodevnasa da a.S. wipwis efeqturoba 50-
jer aRemateba E vitaminisas da 20-jer  C vitaminisas. [10, 11].

msxvilad dafqvil wipwas iyeneben puris cxobaSi, wvrilad dafqvils ki-kakao-
fqvilis saxeSemcvlelad. Tumca misi gamoyeneba ar aris rekomendebuli kuWis wylu-
lis, gastritisa da kuW-nawlavis traqtis sxvaDdaavadebulTaTvis [19, 20].

qarTveli mecnierebis mier SemoTavazebulia wipwis gamoyeneba sasmelebis SemRv--
reuli homogenuri struqturis Sesaqmnelad da misi stabilizaciisaTvis (S. mJavia, n.
mJavia patenti gamogonebaze GE P 2007 4269 B), aseve sasmelebis antioqsidanturi da bio-
logiuri aqtivobis asamaRleblad (a. SalaSvili, j. laRiZe patenti gamogonebaze GE P
2011 5163B, GE P 2011 5165 B, GE P 2006 3836 B, GE P 2006 3835 B, GE P 2011 5164 B),

zemoaRniSnulis miuxedavad, saqarTvelos gadammuSavebeli mrewveloba wipwas
naklebad iyenebs.

kvlevis mizani iyo biologiurad aqtiuri nivTierebebiT mdidari produqciis
Seqmna aratradiciuli nedleulis gamoyenebiT da misi xarisxis gamokvleva.

kvlevis obieqti da meTodebi. kvlevis obieqtad SevirCieT “izabela”-s jiSis yu-
rnis wipwa da misgan damzadebuli produqcia. kvlevebs vawarmoebdiT standartuli me-
TodebiT [21].

wlebis ganmavlobaSi kvlevebi tardeboda stu bioteqnologiis centrisa da sa-
qarTvelos saxelmwifo agraruli universitetis kvebis produqtTa teqnologiis depa-
rtamentis samecniero laboratoriebSi.

kvlevis Sedegebi. dasaxuli miznis misaRwevad yurZnis jiSisgan “izabela” dam-
zadda naturaluri wveni, xolo darCenili masidan gamoyofili wipwa miyvanili iqna
haermSral mdgomareobamde. dafqvis Semdeg wipwisagan damzadda nayeni. eqstraqcia Ca-
tarda spirtwyalxsnariT, ori kviris ganmavlobaSi. gafiltvris Semdeg nayenSi gani-
sazRvra standartuli xarisxobrivi maCveneblebi.

nayeni iyo gamWvirvale yavisferi siTxe. hqonda yurZnis aromati. fizikur-qimi-
uri maCveneblebis Seswavlam gviCvena, rom igi akmayofilebda analogiuri saxis pro-
duqciaze moqmedi normatiuli dokumentis moTxovnebs. nayenSi saerTo fenolebis Sem-
cveloba Seadgenda 278,3mg/100sm3, monomeruli antocianebis–285,8mg/100sm3, antioqsida-
nturi aqtivoba - 42,5%.

nayeni gamoyenebul iqna sasmelis dasamzadeblad. sasmeli damzadda arsebuli
teqnologiuri instruqciis mixedviT, kupaJSi dasamatebeli komponentebis procentuli
Tanafardoba dadginda eqsperimentuli gziT. komponentebis damatebis Semdeg kupaJebi
guldasmiT airia, gaifiltra da ganisazRvra organoleptikuri maCveneblebi.

sxvadasxva recepturiT damzadebuli sasmelebis degustaciis Sedegad SerCeul
iqna saukeTeso. Seswavlilia SerCeuli recepturiT damzadebuli sasmelis, rogorc
naturaluri, biologiurad aqtiuri nivTierebebis wyaros, xarisxi organoleptikuri
da fizikur-qimiuri maCveneblebi.

kvlevam gviCvena, rom sasmeli iyo yaviferi, yurZnis gemoTi da aromatiT; Seica-
vda: 15,6 % mSral nivTierebas, 0,05 % mTrimlav nivTierebas, 2,29 mg% C vitaminsa da 0,38
% mJavas (Rvinis mJavaze gadaangariSebiT).

yurZnis wipwis fuZeze damzadebuli sasmeli, iseve rogorc wipwa, Seicavs mrava-
li saxis biologiurad aqtiur nivTierebas, maT Soris P (mcenareuli bioflavonoidi)
da C vitaminebs. maTi erToblioba zrdis sasmelis kvebiT Rirebulebas.

daskvna. Catarebuli kvlevebiT dadgenilia, rom Cvens mier damuSavebuli rece-
pturiT damzadebul sasmels hqonda maRali organoleptikuri da fizikur-qimiuri ma-
Cveneblebi. isini Seesabameboda analogiuri saxis produqciaze moqmedi normatiuli
dolumentis moTxovnebs.
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The Drink Made of the Basis of Nontraditional Raw Materials
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Abstract

Seeds of grapes represent this radio tire-tread means of natural origin. Despite of it, they aren't used in our country.
The object of research is creating a new type of productions enriched by biologically active materials and determinating  its

quality. Seeds of grapes of "Isabella" and the productions manufactured of them served as an object of  research.
After juicing grapes seeds underwent drying. After refinement of seeds the alcoholized infusion is made from them, and then -

soft drink. Percentage of the mixed components of drink was determined by eksper in the mental path. After tasting drinks the best
compoundings are allocated.

As a result of researches it is established that the drinks made on the compounding developed by us contain a large amount of
biologically active materials. The produqtion has been characterized according to their antioxidant activities.
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yurZnis gadamuSavebis meoreuli produqtidan (WaWa) miRebuli saRebrebis

gavlena moxarSuli kremis antioqsidantur da mikrobiologiur maCveneblebze
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sakvanZo sityvebi: fenoluri nivTierebebi, anTocianebi, antioqsidanturi Tvisebebi,
sakonditro nawarmi, mikrobiologiuri maCveneblebi.

referati

moxarSuli kremi-fqvilovani sakonditro nawarmis naxevarfabrikatia. misi sxvadasxva
ferad SeRebva uzrunvelyofs produqciis esTetikuri saxis gaumjobesebas. yurZnis gadamu-
Savebis meoreuli produqtebidan (WaWa) miRebuli naturaluri anTocianebis Semcvel konce-
ntrats gaaCnia antioqsidanturi, antikancerogenuli, alergiisa da anTebis sawinaaRmdego efe-
qti. misi gamoyeneba SesaZlebelia sakonditro nawarmSi saRebar nivTierebebad.

naSromSi mocemulia qarTuli, dRemde Seuswavleli yurZnis wiTeli jiSebis (simona-
seuli, mesxuri Savi, gabaSa, sreluri, saferavi)  gadamuSavebis meoreuli produqtidan (WaWa)
miRebuli eqstraqtebis gavlenis Seswavla sakonditro nawarmSi gamoyenebul kremebSi. Seswa-
vlilia antioqsidantebis Semcvelobis cvlilebis dinamika kremSi eqstraqtis Setanidan 1
saaTisa da 120 saaTis (5 dRe-Rame) Semdeg. mikrobiologiuri maCveneblebis gansazRvrisaTvis
aRebulia moxarSuli kremis 10 nimuSi (TiToeuli 100 g), sadac damatebulia yurZnis 5 jiSis
eqstraqti ori sxvadasxva koncentraciiT da kontroli (eqstraqtis gareSe). gansazRvrulia Se-
mdegi mikrobiologiuri maCveneblebi: mezofilur aerobuli da fakultatur-anaerobuli mi-
kroorganizmebi, nawlavis Cxiris jgufis baqteriebi, paTogenuri mikroorganizmebi, maT Soris
salmonela da stafilokoki, B B.cereus-is raodenoba,  safuara da obis sokoebi. TiToeuli maC-
veneblis gansazRvra xdeboda 5 dRis ganmavlobaSi

kvlevebi adasturebs naturaluri saRebrebis upiratesobas sinTezurTan SedarebiT, rac
gamoixateba fenolebisa da flavonoidebis SenarCunebis ukeTesi maCvenebliT sinTezur ana-
logTan SedarebiT da maRali antioqsidanturi aqtiurobis SenarCunebiT.

mikrobiologiurma kvlevebma daadastura, rom Cven mier miRebuli naturaluri eqstra-
qtiT  gamdidrebuli produqtebi axdens paTogenur mikroorganizmTa garkveuli nawilis zrdis
inhibirebas, rac SemdgomSi gansazRvravs maT gamoyenebas profilaqtikuri mizniT, Tavisufali
radikalebis siWarbiT gamowveuli daavadebebis winaaRmdeg.

kvlevebis safuZvelze SesaZlebelia rekomendacia gaewios eqsperimentulad dadasture-
bul antioqsidanturi Tvisebebis mqone naturalur saRebrebs masobrivi moxmarebis mizniT.
saRebrebis gamoyenebiT gafarTovdes konkurentunariani sakonditro nawarmis asortimenti,
miRebul iqnas kremebis gansxvavebul ferTa gama, gaumjobesebuli gemovnuri TvisebebiT da ama-
Rlebuli biologiuri RirebulebiT, agreTve antioqsidantebis Semcvelobis xarjze gazrdili
SenaxvisunarianobiT.

Sesavali

dReisaTvis didi yuradReba eTmoba sakveb produqtebSi gamoyenebuli biologi-
urad aqtiuri danamatebis antioqsidanturi Tvisebebis gamokvlevas. es dakavSirebulia
im faqtTan, rom Tavisufali radikalebis siWarbe (siWarbis Sedegad JangviTi pro-
cesebiT  biologiuri molekulebis dazianeba) arRvevs cilebs, lipidebs, dnm-is mo-
lekulebs da a. S., rac mTeli rigi mZime daavadebebis  (maT Soris onkologiuris)  wa-
rmoqmnis mizezi xdeba da sabolood naadrev siberesa da sicocxlis xangrZlivobis
Semcirebas ganapirobebs[1,2].

sakonditro warmoeba sakvebi saRebrebis erT-erTi  msxvili momxmarebelia. mra-
valferovan produqtebs Soris swored sakonditro nawarmi gamoirCeva ferTa mrava-
lferovnebiT. siaxleebis Zebnis dros specialistebi awydebian  Tanamedrove bazris
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moTxovnebs, romlis erT-erT tendencias sakvebi produqtebis „naturalizacia“ warmo-
adgens. lamazad Seferili kremiani sakonditro nawarmi erTnairad iqcevs sxvadasxva
asakis momxmareblis yuradRebas. misi  naklia maRali kaloriuloba, rac gamowveulia
organizmisaTvis advilad SeTvisebadi cximebisa da naxSirwylebis maRali Semcve-
lobiT, naklia agreTve Senaxvis mcire vadebi, rasac ZiriTadad cximis gafuWeba (amZa-
Reba) ganapirobebs[3]. amitom mwarmoeblebi iyeneben sinTezuri warmoSobis, ufro xSi-
rad galis mJavaze dafuZnebiT Seqmnil antioqsidantebs. romlis moqmedebis Sedegad
ferxdeba JangviTi procesebi, magram uaryofiTad aisaxeba produqtis biologiur Ri-
rebulebaze. naturaluri warmoSobis antioqsidantebis gamoyenebis SemTxvevaSi mni-
Svnelovnad mcirdeba iseTi daavadebebis ganviTareba, rogoricaa gul-sisxlZarRvTa
sistemis da onkologiuri. xdeba produqtis biologiuri Rirebulebis amaRleba,
organizmSi fiziologiur procesebis gaumjobeseba da izrdeba  winaaRmdegobis
gawevis unari daavadebaTa mimarT[4].

CvenTvis saintereso nedleuls warmoadgens yurZnis wiTeli jiSis  gada-
muSavebis meoreuli produqti, WaWa (kani, wipwa, klerti). literaturuli wyaroebidan
cnobilia, rom yurZnis gadamuSavebis meoreuli produqtebis  gamoyeneba SesaZlebelia
kvebis mrewvelobaSi adamianis janmrTelobis gaumjobesebisa da produqtebis antio-
qsidanturi Tvisebebis amaRlebis mizniT[5]. jiSebis SerCevisas ZiriTadi aqcenti ga-
keTebulia WaWis fenoluri naerTebis raodenobaze, radgan swored am naerTebiTaa
gapirobebuli antioqsidanturi Tvisebebi. aRsaniSnavia, rom adamianis organizms feno-
luri naerTebis gamomuSavebis unari ar gaaCnia, amitom aucilebelia sakvebad am nae-
rTebiT mdidari produqtebis gamoyeneba[6,7].

fenoluri naerTebidan CvenTvis sainteresoa anTocianebi, romelic warmoadgens
naturalur saRebar nivTierebebs da gaaCnia adamianis organizmze moqmedebis farTo
speqtri. Tu ganvixilavT anTocianebs biologiurad aqtiuri danamtis rolSi, maSin is
SeiZleba mivakuTvoT parafarmacevtikebs (ise rogorc mTeli rigi sxva bio-
flavonoidebi), romlebic gamoiyeneba rogorc damxmare saSualeba adamianis orga-
noebisa da sistemebis normaluri fiziologiuri funqcionirebis SenarCunebisa-
Tvis[8,9].

sakonditro nawarmis kremis feri da sasiamovno gaformeba aisaxeba namcxvrebisa
da tortebis xarisxze, fassa da konkurentunarianobaze. produqtis feris stabilu-
roba erT-erTi mTavari faqtoria, romelzec mwarmoeblebi did yuradRebas ama-
xvileben. nebadarTuli sakvebi saRebrebis garda, didi gamoyeneba hpova sinTezurma
saRebrebma, rogoricaa, azorubini (Е122) da ponso 4 R (Е124). isini  xSirad iwveven
alergiul reaqciebs, agreTve naturaluri karmini (Е120) da anTocianebi (Е163). Tumca
am ukanasknelis gamoyenebisas mkacrad unda iqnes receptura gaTvaliswinebuli[10].

sakvebi produqtebis mikrobiologiuri maCveneblebis gansazRvra aucilebeli pi-
robaa nedleulisa da mza prodoqtis mikrobiologiuri usafrTxoebis obieqturi Se-
fasebisaTvis, aseve potenciuri momxmareblis janmrTelobis SenarCunebisa da daava-
debaTa profilaqtikisaTvis, radgan didia baqteriebiTa da maT mier producirebuli
toqsinebiT dabinZurebis riski. swored amitom mniSvnelovania  eqstraqtisa da eqstra-
qtiani kremis mikrobiologiuri maCveneblebis gansazRvra.

WaWa  mdidaria mTeli rigi Zvirfasi nivTierebebiT, maT Soris cilebiT, ami-
nomJavebiT, lipidebiT,  vitaminebiT, polisaqaridebiT, fenoluri naerTebiT da sxv[11,].
samuSaos mizans warmoadgenda dRemde Seuswavleli wiTeli jiSis yurZnis gadamuSa-
vebis meoreuli produqtidan, kerZod WaWidan biologiurad aqtiuri danamatis miReba,
romlis gamoyenabac sakonditro warmoebaSi ganapirobebs produqtis Senaxvis vadebis
gaxangrZlivebas da sinTezuri saRebari nivTierebebis Canacvlebas bunebrivi analo-
giT.

eqsperimenti

nimuSebis SerCeva xdeboda soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris ba-
zaze  arsebuli jiRauras sakoleqcio-sanerge meurneobidan. eqsperimentisTvis
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SerCeulia vazis wiTeli jiSebi: simonaseuli, sreluri, mesxuri Savi, gabaSa da
Sedarebulia saferavis monacemTan.

eqsperimenti Catarebulia saqarTvelos teqnikuri universitetis agraruli me-
cnierebebis da biosistemebis inJineringis fakultetis laboratoriaSi. sakvlevi
nimuSebidan (TiToeuli yurZnis jiSis WaWa) moxda eqstraqtis miReba. mcenareuli
nedleulis gadamuSavebis dros mniSvnelovania, rogorc miRebul eqstraqtSi, aseve
gamoyenebul produqtSi SenarCunebul iqnes adamianisaTvis sasargeblo nivTierebebi,
amis gaTvaliswinebiT gansazRvrulia eqstraqciis optimaluri teqnologiuri reJimebi:
nedleulis Sroba 50-52 °С-ze 24 saaTis ganmavlobaSi. dafqva 1-1,5 mm, moduli 1:10,
eqstraqciis temperatura 50-53 °С,  dro 2 saaTi, eqstraqcia warmoebulia eTilis
spirtis 70 %-iani xsnariT,  koncentrireba  vakuumiT[12,13].

antioqsidantebis Semcvelobis cvlilebis dinamika Seswavlilia xuTi DdRis
dakvirvebis magaliTze. TvalsaCinoebisaTvis warmodgenilia pirveli da mexuTe dRis
monacemebi. sakvlev obieqtebad aRebulia tradiciuli recepturiT damzadebuli
moxarSuli kremis xuTi nimuSi, romelsac sinTezuri antioqsidantis nacvlad
damatebuli hqonda 0,1 mg/g-is odenobiT xuTi yurZnis wiTeli jiSis (simonaseuli,
mesxuri Savi, gabaSa,  sreluri da saferavi) eqstraqti da erTi kontroli (eqstraqtis
gareSe), sadac antioqsidantad gamoyenebulia galis mJava.  fenoluri naerTebis
Semcveloba gansazRvrulia Folin-Ciocalteu-s reaqtivis saSualebiT speqtrofotometrze.
flavonoidebi gansazRvrulia speqtrometruli meTodiT. anTocianebi pH diferenci-
rebul meTodiT. antioqsidanturi aqtiuroba (a.o.a.) ki DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazil)
meTodiT. a.o.a. Seswavlilia rogorc eqstraqtSi, aseve misi gamoyenebis Semdeg kremSi.
kvlevis Sedegebi kremis qimiuri Sedgenilobisa da  antioqsidanturi aqtiurobis
Sesaxeb mocemulia nax. 1; 2 da cxrilebSi 1; 2.

nax.  1. moxarSul kremSi jamuri fenolebis cvlilebis dinamika  I da V dReebis
kvlevebis Sedegad;

rogorc nax. 1 Cans, fenoluri nivTierebebis raodenobiT saferavs ar Camo-
uvardeba simonaseuli, mas mosdevs mesxuri Savi da gabaSa. SedarebiT naklebi
Semcvelobaa srelurSi. fenoluri nivTierebebis klebis dinamika pirvel da mexuTe
dReebs Soris 5 %-dan 33 %-mde meryeobs. yvelaze naklebad mcirdeba sakontrolo
nimuSSi, xolo metad simonaseulis eqstraqtian kremSi. fenoluri naerTebis aseTi
mniSvnelovani kleba xuTi dRis ganmavlobaSi aixsneba imiT, rom mimdinareobs reaqcia
antioqsidantebsa da Tavisufal radikalebs Soris, rac adasturebs fenoluri
nivTierebebis antidamJangvel unars.



107

nax. 2. moxarSul kremSi jamuri flavonoidebis cvlilebis  dinamika  I da V dReebis
kvlevebis Sedegad; mg katexini/100 g

rogorc nax. 2-dan Cans, flavonoidebis yvelaze meti Semcveloba dafiqsirda
saferavis Semdeg simonaselis eqstraqtian kremSi, xolo yvelaze naklebi-srelurSi.
sakontrolo nimuSma aCvena flavonoidebis Semcvelobis yvelaze dabali maCvenebeli
danaCen nimuSebTan SedarebiT. Catarebuli kvlevebis safuZvelze Seswavlilia fla-
vonoidebis klebis dinamika xuTi dRis Semdeg. flavonoidebis yvelaze naklebi kleba
SeiniSneba mesxuri Savis eqstraqtis gamoyenebisas kremSi (12,5 %), xolo yvelaze meti-
sreluris eqstraqtis gamoyenebisas 32,4.

cxrili 1

moxarSul kremSi anTocianebis cvlilebis dinamika I da V dReebis kvlevebis Sedegad;
mg/100 g

nimuSi I dRe II dRe III dRe IV dRe V dRe

sakontrolo nimuSi (kremi danamatis gareSe) ---------- ------- ------- ------- ---------
kremi saferavis eqstraqtis damatebiT 48,7 43,6 36,5 32,4 27,2
kremi simonaseulis eqstraqtis damatebiT 47,5 42,9 35,1 31,7 26,9
kremi adreuli Savis eqstraqtis damatebiT 41,7 37,2 32,1 26,9 21,5
kremi gabaSas eqstraqtis damatebiT 39,3 33,4 29,3 23,3 18,9
kremi sreluris
eqstraqtis damatebiT

23,2 18,2 13,7 7,7 2,9

rogorc cxrili 1-dan Cans, anTocianebis maqsimaluri raodenoba aRiniSneba kre-
mSi, sadac saferavisa da simonaseulis eqstraqtia damatebuli. xuTi dRis Semdeg,
sxvadasxva nimuSebSi aRiniSneba anTocianebis mkveTri kleba 43 %-dan 92 %-mde. maqsi-
maluri kleba-92 % aRiniSna sreluris eqstraqtian kremSi. cnobilia, rom
anTocianebis raodenoba klebulobs TandaTan, mis srul gardaqmnamde. es faqti me-
tyvelebs anTocianebis aramdgradobaze da aqtiur JangbadTan maRal reaqciisuna-
rianobaze.
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cxrili 2

moxarSul kremSi antioqsidanturi aqtiurobis cvlilebis dinamika I da V dReebis
kvlevebis Sedegebs Soris; %;

nimuSi I dRe II DdRe III dRe IV dRe V dRe

sakontrolo nimuSi (kremi danamatis gareSe) 0 0 0 0 0
kremi saferavis eqstraqtis damatebiT 78,9 75,5 69,1 62,5 53,2
kremi simonaseulis eqstraqtis damatebiT 71,3 68,2 64,2 59,6 52,9
kremi adreuli Savis eqstraqtis damatebiT 68,6 63,2 56,6 49,8 40,0
kremi gabaSas eqstraqtis damatebiT 57,4 55,0 53,3 52,1 49,9
kremi sreluris
eqstraqtis damatebiT

54,2 52,0 50,6 48,2 44,9

antioqsidanturi Tvisebebis gansazRvra moxda limonmJavaze gadaangariSebiT.
saferavis Semdeg, maRali antioqsidanturi unariT gamoirCeva simonaseuli da
adreuli Savis eqstraqtiani kremebi. gabaSasa da sreluris eqstraqtis gamoyenebiT,
aRiniSna saSualo antioqsidanturi aqtiuroba. xuTi dRis Semdeg yvela nimuSSi
aRiniSna antioqsidanturi aqtiurobis mkveTri kleba. maqsimaluri kleba aRiniSna
adreuli Savis eqstraqtis damatebiT miRebul kremSi (41,7 %)

kremis mikrobiologiuri maCveneblebi

evrokavSiris regulaciebis moTxovnebis Sesabamisad, gansaazRvrul iqna  moxa-
rSuli kremiT damzadebuli sakonditro nawarmisTvis arsebuli mikrobiologiuri no-
rmebi. kremis 10 nimuSSi (TiToeuli 100 g), sadac damatebuli iyo yurZnis 5 jiSis
eqstraqti ori sxvadasxva (0,1 mg/g da 0,2 mg/g)  koncentraciiT da kontrolSi (eqstra-
qtis gareSe).

kremis nimuSebSi mikroorganizmebis gamosavlenad gamoiyeneboda seriuli ganza-
vebis meTodi[14]. amisaTvis, TiToeuli nimuSis 10 g-is homogenoizeba xdeboda steri-
lur parkSi 90 ml buffer-peptonian xsnarSi. TiToeuli nimuSis CaTesva xorci-
eldeboda seleqtiur sakveb areebze: mezofilur aerobuli da fakultatur-anae-
robuli mikroorganizmebis-PPCA agarze, inkubacia mimdinareobda aerobulad 30 0C
temperaturaze 72 sT-is ganmavlobaSi[15], nawlavis Cxiris jgufis baqteriebis VRBL
agarze, inkubacia mimdinareobda aerobulad B37 0C temperaturaze 24-48 sT-is
ganmavlobaSi, aerobul pirobebSi[16]. stafilokoki BPA agarze, B37 0C temperaturaze
24-48 sT-is ganmavlobaSi, aerobul pirobebSi[17]. B.cereus– NA, 30 0C temperaturaze 72 sT-
is ganmavlobaSi[18], safuara da obis sokoebi-saburos areze, 25 0C temperaturaze 72
sT-is ganmavlobaSi [19].

mikroorganizmebis gamoyofa xdeboda seriuli ganzavebis meTodiT bufer-pepto-
nian xsnarSi. kremis nimuSebis mikrobiologiuri maCveneblebis Sesaswavlad TiToeuli
nimuSi iTeseboda seleqtiur sakveb areebze Sesabamis temperaturaze. gansazRvra xde-
boda standartuli mikrobiologiuri meTodebiT.

TiToeuli maCveneblis gansazRvra xdeboda 5 dRis ganmavlobaSi. salmonelas,
stafilokokis da koliformuli baqteriebis SemTxvevaSi  zrda ar aRiniSneboda.

rogorc cxr. 3 da nax. 3-dan Cans, mezofilur aerobul da fakultatur-
anaerobul mikroorganizmebs, Seswavlili kremis nimuSebi Seicavda mikroorganizmTa
gansxvavebul raodenobebs. kontrolTan SedarebiT gabaSas maRali koncentraciisas
ufro mcire raodenobiTaa gazrdili mikroorganizmebi, xolo procentuli maCve-
nebelis gaTvaliswinebiT mesxuri jiSis SemTxvevaSi ufro maRali koncentraciisas
SeiniSneboda mikroorganizmTa saerTo raodenobis daTrgunva. kremis yvela nimuSi
akmayofilebda standartebs.
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nimuSebis danomrva moxda Semdegnairad: I-kontroli, (kremi damanatis gareSe); II,
III-sreluri; IV,V-gabaSa; VI, VII-simonaseuli; VIII, IX-mesxuri Savi; X, XI–saferavi; 0,1
mg/g da 0,2 mg/g Sesabamisad.

cxrili 3

kremis nimuSebidan gamoyofili mezofilur aerobuli da fakultatur-anaerobul
mikroorganizmebis raodenoba dReebis mixedviT

Mmezofilur aerobuli da fakultatur-anaerouli mikroorganizmebi
(mafan mr ) kwe/g, araumetes  1•104

nimuS
is №

I dRe II dRe III dRe IV dRe V dRe

I 1 1 3 3 7
II 1 15 19 23 33
III 2 15 24 26 28
IV 3 5 7 14 18
V 1 2 2 5 6
VI - 2 13 20 26
VII 2 10 14 19 24
VIII 2 5 8 12 29
IX 2 2 3 7 18
X 2 9 15 16 19
XI 5 24 25 30 39

nax.3.  mezofilur aerobuli da fakultatur-anaerobuli
mikroorganizmebis raodenoba

radgan yurZnis eqstraqti miekuTvneba bad-s, standartis Sesabamisad, garda
zemoaRniSnuli maCveneblebisa moxda Bcereus-is gansazRvra. rogorc Sedegebidan Cans,
kontroli Seicavda  yvela nimuSTan SedarebiT didi raodenobis mikroorganizmebs.
gabaSas mcire koncentraciisas moxda mikroorganizmebis yvelaze kargi daTrgunva.
mesxuri jiSis eqstraqtis SemTxvevaSi ufro maRali koncentraciisas SeiniSneboda
mikroorganizmebis daTrgunva. saferavis orive nimuSi TiTqmis erTnairi Sedegebi
miviReT. yvela nimuSi akmayofilebda standartiT mocemul Sedegebs. (cxr.4. da nax.4.)
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cxrili 4.

kremis nimuSebidan gamoyofili B B.cereus  raodenoba
dReebis mixedviT

B.cereus araumetes  2•102 kwe/gnimuSis №
I dRe II dRe III dRe IV dRe V dRe

I 29 38 39 42 51
II 11 19 21 24 28
III 4 12 28 34 36
IV - 3 4 7 10
V 18 28 31 36 37
VI 4 16 23 32 33
VII 6 30 39 42 46
VIII 2 10 24 27 29
IX 5 7 8 15 22
X 1 4 6 11 13
XI 1 6 7 11 15

nax.4. kremis nimuSebidan gamoyofili B B.cereus  raodenoba dReebis mixedviT

kremis nimuSebSi safuaris da obis sokoebis gansazRvrisas dadginda, rom sako-
ntrolo nimuSSi gaizarda mxolod erTi saxis baqteria, xolo danarCen nimuSebSi sa-
fuvrebi. safuvrebis yvelaze mcire raodenoba SeiniSneboda sreluris nax.5.)

cxrili 5.
kremis nimuSebidan gamoyofili safuvrebis da sokoebis raodenoba dReebis mixedviT

safuvrebi da sokoebis araumetes  1•101 kwe/gnimuSis №
I dRe II dRe III dRe IV dRe V dRe

I - - - 1 1
II - - 38 54 90
III - - 2 7 18
IV - - 9 16 27
V - - 62 70 92
VI - - 22 92 46
VII - - 36 45 56
VIII - - 72 88 94
IX - - 21 28 33
X - - 25 40 53
XI - - 53 53 54



111

nax.5. kremis nimuSebidan gamoyofili safuvrebis da sokoebis raodenoba

daskvna

kvlevis Sedegad  dadasturebulia naturaluri saRebrebis gamoyenebis upirate-
soba sinTezur analogebTan SedarebiT. kerZod, yurZnis wiTeli jiSis konce-
ntrirebuli eqstraqtis gamoyeneba sakonditro warmoebaSi rogorc feris misaRebad,
aseve antioqsidantebis wyarod, iwvevs fenolebisa da flavonoidebis ukeTesi maCve-
neblis miRebas, maRali antioqsidanturi aqtiurobis SenarCunebas, sakvebi produ-
qtebis gafuWebaSi monawile mikroorganizmebis daTrgunvas da Sedegad, produqtis Se-
naxvis vadebis gazrdas. mniSvnelovania agreTve, rom miiReba axali ferebi, romelic
mimzidvels da konkurentunarians xdis sakonditro produqts.
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Abstract
Boiled cream is a semi-finished pastry product. Adding different shades of colors to it ensures more

esthetically pleasing appearance of the product. A concentrate of natural anthocyanins, produced from byproducts
of grape processing, has antioxidant, anticarcinogenic, antihistaminic and anti-inflammatory activity.

In this research paper is given the information about the effect of extracts, produced from byproduct of
Georgian unexplored red grape varieties (Simonaseuli, Meskhuri Black, Gabasha, Sreluri, Saferavi), on semi
finished pastry products, more specifically on boiled cream. Dynamic of antioxidant content change after adding
the extract to the cream is observed and studied after 1 hour, as well as after 120 hours.(5 days and nights).

10 samples of boiled cream were taken (10 g each) in order to determine microbiological properties.
Extracts of 5 grape varieties with 2 different concentrations are added to the samples and, additionally, a zero
sample, Following microbiological characteristics are defined: mesophilic aerobic and facultative anaerobic
microorganisms, bacteria of coli bacillus group, pathogenic microorganisms like Salmonella and Staphylococcus,
number of B.cereus cells, yeast and mould. Each of the above mentioned characteristics were observed and
determined for the duration of 5 days.

This research is the proof that natural dyes are superior to synthetic ones. The reason for that is their
ability to better preserve phenols and flavonoids than their synthetic analog and to maintain antioxidant activity.

Microbiological studies have shown that products, which are enriched with our natural extract, are
prophylactics to prevent free radical induced pathologies.

According to studies natural dyes with experimentally proven antioxidant properties can be recommended
as mass consumption product. The facts make it possible to expand the range of competitive confectionery
functionality, diversify colors shades of cream, to improve its taste and aroma properties, enhance the nutritional
value, and shelf life due to the large amount of antioxidants.
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metyeveoba

  Forestry

ვერხვის ახალი სწრაფმზარდი ფორმები საქართველოში

ნანა გოგინაშვილი1–სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
მარგალიტა ბაჩილავა1–საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტი,
სელდა აკგული2–ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

1სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, თბილისი
2ვერხვისა და ტყის სწრაფად მზარდი სახეობების კვლევითი ინსტიტუტი, იზმიტი

მასალები მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დოქტურანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის (PHDF-18-5615) ფინანსური მხარდაჭერით.

საკვანძო სიტყვები: ვერხვი, კლონი, ადაპტაცია, კლასტერული ანალიზი.

რეფერატი

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოში შემოტანილი ვერხვის ახალი სწრაფმზარდი
ფორმების კვლევის პირველადი მონაცემები. თურქეთის ვერხვისა და ტყის სწრაფად მზარდი სახეობების
კვლევითი ინსტიტუტიდან შემოტანილია ვერხვის 20 სხვადასახვა ფორმის (კლონის) კალამი, რომელიც
გაშენდა ჯიღაურას საცდელ ბაზაზე (მცხეთის მუნიციპალიტეტი). ერთი წლის მონაცემების დამუშავებით
გამოვლინდა ზრდა-განვითარებით ყველაზე საუკეთესო ფორმები. აღმოჩნდა, რომ ვერხვის ფორმა-89.M.060
საუკეთესოა ვეგეტატიური ორგანოების ზრდის მაჩვენებლებით, ფოთლების სიუხვით და შესაბამისად
მოსალოდნელია რომ მივიღოთ ყველაზე მეტი ბიომასა. კარგი მაჩვენებლები აღმოაჩნდა აგრეთვე შემდეგ
ფორმებს: 89.M.061, 89.M.007, 89.M.011. კვლევები გაგრძელდება შედეგების დასაზუსტებლად და საბოლოოდ
მომზადდება რეკომენდაციები, საქართველოს პირობებისთვის რომელი ფორმები იქნება ადაპტირებული
პლანტაციების გასაშენებლად და რომელი შეიძლება გამოვიყენოთ ქარსაფარ ზოლებში.

შესავალი
მერქნიანი მცენარეების ხელოვნური ნარგაობების გაშენება თანამედროვეობის აქტუალური სა-

ქმიანობაა. იგი 21-ე საუკუნეში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, როდესაც იზრდება მოსახლე-
ობის რიცხოვნობა, საჭირო ხდება მერქნული რესურსების მზარდი მოთხოვნილებების დაკმაყო-
ფილება, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლება და გარემოს ეკოლო-
გიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მიმდინარეობს კვლევები ახალი
სწრაფმზარდი მცენარეების გამოყვანა-შერჩევისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მერქნის სწრა-
ფად მიღებასა და მის გამოყენებას სხვადასხვა მიზნით. ამ მხრივ ერთ-ერთი საინტერესო მცენარე
არის ვერხვი (Populus), რომელიც ტირიფისებრთა (Salicaceae) ოჯახს მიეკუთვნება. მათი სწრაფი ზრ-
დის და ადვილად გამრავლების უნარი, ადვილი ჰიბრიდიზაცია და ბევრი სხვა თვისება განა-
პირობებს ინტერესის ზრდას ამ სახეობის მიმართ (Thielges, Land, 1976; Logan, 2002; Dickmann, 2006;
Zhang, 2008; Isebrands,  Richardson, 2014). დღეისათვის არსებობს ხელოვნურად მიღებული ვერხვის
მრავალი სწარფამზარდი ფორმა. ამ მცენარეებით ხდება პლანტაციების გაშენება, სხვადასხვა სქემით,
სადაც ჩართულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, ხდება ენერგეტიკული მიზნით მათი გაშე-
ნება. ვერხვები მრავალი წელია გამოიყენება ქარსაფრებისა და ბუფერული ზონების მშენებლობაში
(FAO, 1958; Schreiner, 1959; Randall, 1976; Richardson et al., 2007; Stettler, 2009; Henry, 1914; ჯაფარიძე
და სხვა 2015; გოგინაშვილი, კობახიძე, 2017).
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წინამდებარე კვლევის მიზანს შეადგენს თურქეთის სამეცნიერო ცენტრებში მიღებული ვერხვის
ახალი სწრაფმზარდი ფორმების შემოტანა საქართველოში და კომპლექსური კვლევის შედეგად
საქართველოსთვის ადაპტირებული ვარიანტების შერჩევა.
კვლევის ობიექტი და მეთოდები

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ვერხვის 20 კლონი, რომლებიც შემოტანილია საქართველოში
თურქეთის ვერხვისა და ტყის სწრაფად მზარდი სახეობების კვლევითი ინსტიტუტიდან, ხოლო
საკონტროლოდ აღებული იქნა ადგილობრივი თეთრი ვერხვი (Populus alba L.) და გასულ საუკუნეში
შემოტანილი ალვის ხე (Populus pyramidalis).

ვერხვის კლონები ძირითადად ჰიბრიდებია, მათი რაობა წარმოდგენილია ცხრილში1.

ვერხვის კლონების დასახელება
ცხრილი 1

# დასახელება მშობლები სქესი

1 Samsun (1-77/51) P. deltoides ♂

2 ც P. deltoides x P. deltoides ♀

3 89.M.044 P. deltoides x P. deltoides ♀

4 89.M.050 P. deltoides x P. deltoides ♀

5 Izmit S/307/26 P. deltoides ♂

6 89.M.063 P. deltoides x P. deltoides ♀

7 D.92.176 P. deltoides ♀

8 I 45/51 P.x euramericana ♂

9 89.M.007 P. deltoides x P. deltoides ♀

10 D.92.282 P.deltoides ♀

11 89.M.060 P. deltoides x P. deltoides ♀

12 89.M.011 P. deltoides x P. deltoides ♀

13 89.M.066 P. deltoides x P. deltoides ♀

14 Geyve(TR-67/1) P.nigra L. ♀

15 Gazi (TR-56/52) P.nigra L. ♂

16 89.M.004 P. deltoides x P. deltoides ♀

17 89.M.047 P. deltoides x P. deltoides ♀

18 Bellotto P.x euramericana ♀

19 I-214 P.x euramericana ♀

20 Kocabey (TR- 77/10) P. nigra L. ♀

კვლევა მიმდინარეობდა შესაბამისი მეთოდებით : ვერხვის როგორც ადგილობრივი, ასევე არა-
ადგილობრივი სახეობების სატაქსაციო მაჩვენებლების, როგორიცაა დიამეტრი, სიმაღლე. კვლევა
მიმდინარეობდა სატყეო ინვენტარიზაციაში მიღებული მეთოდებით (FAO, 1981; აფციაური, აფცი-
აური, 2012). დაკვირვებები ტარდებოდა ფენოლოგიის დასაზუსტებლად. შესწავლას ექვემდება-
რებოდა დაავადებებისადმი გამძლეობა და გახარების პროცენტი.

მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება მიმდინარეობდა კლასტერული ანალიზის მეთოდით
(Cluster Analysis Software, 2001; Kajba, et all, 2015).
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სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას საცდელ ბაზაზე გამოყოფილი
იქნა ნაკვეთი ვერხვების გასაშენებლად. ნაკვეთი წინასწარ დამუშავდა შესაბამისი აგროწესებით.
2018 წლის გაზაფხულზე დარგული იქნა აღნიშნული ვერხვების კალმები, შემდეგი სქემის მი-
ხედვით: მცენარეებს შორის მანძილი 0,4 მ, ხოლო რიგებს შორის მანძილი-2,5 მ. დარგული იქნა
თითოეული კლონის 20 კალამი. მტკვრის აუზში თეთრი ხვალოს ეგზემპლარებიდან (P. albaL.) და
ასევე საგურამოში გაშენებული ქარსაფრის ეგზემპლარებიდან (P. pyramidalis) დამზადებული იქნა 22
სმ სიგრძის სტანდარტული კალმები 20-20 ცალი და დარგული იქნა, როგორც საკონტროლო.
მიღებული შედეგები

საცდელ ფართობზე ჩატარებული დაკვირვებებითა და აღრიცხვებით ერთი სავეგეტაციო პერი-
ოდის ბოლოს შესაძლებელი გახდა გარკვეული დასკვნები მიგვეღო. ზრდის ტემპის და ენერგიის
გასარკვევად მიმდინარეობდა მცენარეების გაზომვა სიმაღლეში, ხოლო დიამეტრის გაზომვა 50 სმ -
ზე მიწის ზედაპირიდან. გაზომვები ჩატარდა ივნისში და სექტემბრის ბოლოს. საბოლოო შედეგები
დამუშავდა სექტემბრის ბოლოს აღებული მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც წარმოდგენილია
დიაგრამაზე (სურ.1).

სურ.1. საცდელი ვერხვების საშუალო სიმაღლე (სმ)

სურ.2. საცდელი ვერხვების საშუალო დიამეტრი (სმ)
როგორც სურათებიდან ჩანს, ერთი წლის ნაზარდის განხილვისას  ვერხვის ახალი ფორმების უმე-

ტესობა ბევრად უფრო მაღალი და მსხვილღეროიანი აღმოჩნდა, ვიდრე საკონტროლოდ აღებული
ადგილობრივი თეთრი ვერხვი და ალვის ხე.
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სურ. 3. კორელაცია ფოთლების საშუალო რაოდენობასა და გახარების კოეფიციენტს შორის

როგორც სურათიდან ჩანს, გახარების კოეფიციენტი უმეტესად მაღალია. დაბალი მაჩვენებელი
აქვს 89.M.004, D.92.282, 89.M.061 და Geyve(TR-67/1). ასევე გამოირჩევიან უხვფოთლიანი ფორმები,
როგორიცაა 89.M.004, 89.M.007, 89.M.060 და Kocabey (TR-77/10).

ყველა ამ მონაცემის სტატისტიკურად დამუშავების შედეგად ჩვენ მივიღეთ პირველადი
კლასტერული ანალიზი.

სურ. 4. ვერხვის სწრაფმზარდი ფორმების კლასტერები
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პროგრამის მიხედვით ვერხვის 20 ფორმა დალაგდა 4 კლასტერად, თითოეულში 5 ფორმა: 1) 19, 6,
17, 7 და 16;    2) 9, 18, 10, 2 და 11; 3)13, 12, 5, 1 და 8; 4) 3, 20, 14, 4 და 15. აქედან პირველი, მეორე და
მესამე კლასტერი ახლოს არიან ერთმანეთთან, მეოთხე კლასტერი შედარებით განსხვავებულია.

სიმაღლეში კარგი ზრდით გამოირჩევა 89.M.061, 89.M.007, 89.M.011, 89.M.060. მერქნის სიმსხოთი
საუკეთესო აღმოჩნდა 89.M.061, 89.M.060, 89.M.007. ხოლო ფოთლების სიუხვით - 89.M.004, 89.M.007
და 89.M.060. აღნიშნულ ფორმებს შორის ყველა თვისებით საუკეთესო მაჩვენებლები აღმოაჩნდა
ვერხვის ფორმას-89.M.060.

ამრიგად, საქართველოში შემოტანილი ვერხვის სწრაფმზარდი ფორმების პირველადი კვლევის
შედეგებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვერხვის 22 ფორმიდან (საკონტროლო ვარიანტებით)
საუკეთესო მაჩვენებლები აღმოაჩნდა 89.M.060 ფორმას, ასევე კარგი მაჩვენებლებით გამოირჩევა
89.M.061, 89.M.007, 89.M.011 ფორმები.

კვლევები გაგრძელდება საბოლოო შედეგების დასაზუსტებლად და რეკომენდაციების
მოსამზადებლად.
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Abstract

This paper presents preliminary results of the performance of 20 new poplar fast growing forms imported
from Poplar and Fast Growing Forest Trees Research Institute.  In the spring of 2018 20 clones of hybrid poplar,
were planted in the experimental plot of Jighaura (Mtskheta municipality). The results of 1 year study reveal some
superior clones which show the best performance, such as 89.M.061, 89.M.007, 89.M.011. Poplar clone -
89M.060 was distinguished among clones according a number of features. The research will have to be continued
to identify most superior clones for Georgian conditions and recommendations will be given about which forms
should be used in plantations and windbreaks.
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botanika

Botany
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული ზოგიერთი არომატული ეგზო-

ტის ბიოეკოლოგიური თავისებურებები და მათში ეთერზეთების შემცველობა

1 ნ. აბაშიძე- დოქტორანტი,
1 ფ. ჩაიძე- ბიოლოგიის  აკადემიური   დოქტორი,
2 ა. კალანდია- ბიოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი,
2 დ. ჩიქოვანი-სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი
1 ბათუმის ბოტანიკური ბაღი,
2 ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები: ინტროდუქცია, ჰიდროდისტილაცია, მაღალი წნევის სუპერფლუიდური
ექსსტრაქცია, ტიტრირება

რეფერატი

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული არომატული ეგზოტების ბიოეკოლოგიური თავი-
სებურებებების შესწავლა და მათში ეთერზეთების შემცველობის დადგენა ყოველთვის იყო ბათუმის
ბოტანიკური ბაღის პრიორიტეტულ ამოცანათა შორის. ინტროდუცირებული საკვლევი ობიექტები
Doryphora sassafras Endl., Leptospermum scoparium Forst,  Leptospermum  scoparium var. chapmanii Dorien. Smith.,
Leptospermum  scoparium var. nichollsii Turill.,  Lindera communis Thunb., კარგად ეგუებიან აჭარის
ზღვისპირეთისა და ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებს, გამოირჩევიან ადა-
პტაციის მაღალი უნარით, ხასიათდებიან გვალვა და ზამთარგამძლეობით, რაც გვაძლევს საშუალებას
როგორც მნიშვნელოვან ეთერზეთოვან, სამკურნალო და დეკორატიულ მცენარეებს გაეწიოს რეკომე-
ნდაცია აჭარის ზღვისპირეთში მათი ფართოდ დანერგვისათვის.

ტიტრირების მეთოდის მიხედვით ეთერზეთების ყველაზე მაღალი შემცველობაა ლეპტოსპერმუმის
სახესხვაობა ჩაპმანში, ფოთლები  0,1533 ± 0,005 % ეთერზეთებს შეიცავს, ცოცხისებრი ლეპტოსპერმუმის
(Leptospermum scoparium) ფოთლები 0,065±± 0.008 % ეთერზეთებს შეიცავს, ლეპტოსპერმუმის სახესხვაობა
ნიხოლის ( Leptospermum scoparium v. niichollsi) ფოთლები 0,065 ±±0,007 % ეთერზეთებს შეიცავს, Doryphora
sasafras ფოთლები  0,124 ±±0,02 % ეთერზეთებს შეიცავს, ჩვეულებრივი ლინდერას (Lindera communis)
ნაყოფები 0,5474±0,06 % ეთერზეთებს შეიცავს, ლეპტოსპერმუმების მაღალი წნევის სუპერფლუიდური
ექსტრაქციის შედეგად (ინერტული აირებით) მივიღეთ ექსტრაქტი, რომლის შემადგენელი მქროლავი
ნივთიერებებია: ტერპენები, პენტადეკანი, მონოპერპენები-ცის ბ-ოკიმენე (c i s - b - O c i mene).

კვლევის აქტუალობა-სასარგებლო მცენარეთა ინტროდუქცია და მრავალფეროვნების შენა-
რჩუნება ყოველთვის იყო ბათუმის ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. საი-
ნტროდუქციო სამუშაოები ბაღში მის დაარსებას უკავშირდება, თუმცა მერქნიან არომატულ
მცენარეთა ინტროდუქცია შავი ზღვის სანაპიროზე, კერძოდ აჭარაში, IX საუკუნის 80-იან წლე-
ბში დაიწყო. ჩვენს პირობებში აკვირდებოდნენ, თუ რამდენად სასარგებლო იქნებოდა ამა თუ
იმ მცენარის გავრცელება და გამოყენება მედიცინაში, პარფიუმერიაში, დეკორატიულ მე-
ბაღეობაში თუ სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. სხვადასხვა გეოგრაფიული წარმოშო-
ბის ინტროდუცირებულ მცენარეთა ეკოფიზიოლოგიურ და ბიოქიმიურ თავისებურებათა შესწა-
ვლა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში დღემდე გრძელდება, როგორც მცენარეთა ინტროდუქციის
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ერთ-ერთი თეორიული საფუძველი ახალი მცენარეული რესურსების გამოსავლენად და მეუ-
რნეობის სხვადასხვა დარგში დასადგენად.

კვლევის ობიექტები და მეთოდები-ჩვენი კვლევის ობიექტებს წარმოადგენს  ბათუმის ბოტა-
ნიკურ ბაღში ინტროდუცირებული შემდეგი არომატული ეგზოტები: Doryphora sassafras Endl.,
Leptospermum scoparium Forst, და მისი ორი სახესხვაობა: Leptospermum  scoparium var. chapmanii
Dorien. Smith.,  Leptospermum  scoparium var. nichollsii Turill., და Lindera communis Thunb.,

მცენარეთა მორფოლოგიური და რიტმოლოგიური თავისებურებების შესასწავლად ვიყე-
ნებდით ი.სერებრიაკოვის და ი.ბეიდემანის მეთოდებს, ასევე ფენოლოგიური დაკვირვებები ტა-
რდებოდა ბოტანიკური ბაღებისთვის მიღებული მეთოდებით.

საკვლევი ობიექტების ეთერზეთების შემცველობის დასადგენად ექსპერიმენტული კვლევები
ჩავატარეთ დასავლეთ საქართველოს რეგიონულ ქრომატოგრაფიულ ცენტრში. ვისარგებლეთ ნე-
დლეულიდან ეთერზეთების გამოყოფის ჰიდროდისტილაციის, მაღალი წნევის სუპერფლუ-
იდური ექსტრაქციის (ინერტული აირებით) და ტიტრირების მეთოდით (ეთერზეთის გლიკო-
ზიდური კავშირის ჰიდროლიზს ფოთლებსა და ნაყოფებში ვაწარმოებდით მარილმჟავას
ზემოქმედებით, ხოლო თავისუფალ მდგომარეობაში მყოფ ეთერზეთს ვტიტრავდით ბრომატუ-
ლი რეაქტივით)

კვლევის შედეგები-საკვლევი სახეობების ზრდის და განვითარების თავისებურებების შესწა-
ვლით დადგენილია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის ზღვისპირეთისა და საკვლევი ობი-
ექტების ბუნებრივი გავრცელების არეალები: ახალი ზელანდია, ავსტრალია  (გარდა აღმოსა-
ვლეთ აზიის ფიტო-გეოგრაფიული არეალისა) ნიადაგურ-კლიმატური პირობებით მკვეთრად
განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ისინი ვეგეტაციური და გენერაციული განვითარების ყველა
ფაზას წარმატებულად გადიან. საკვლევ სახეობათა ნაყოფმსხმოიარობის შეფასებისას დადგე-
ნილია, რომ ჩვენი კვლევის ობიექტების ნაყოფმსხმოიარობა არის სტაბილური და ხარისხი სა--
კმაოდ მაღალი. საკვლევი სახეობების თესლის პროდუქტიულობის შესწავლის შედეგად და-
დგენილია, რომ თესლის აღმოცენების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. გამონაკლისია ავს-
ტრალიური წარმოშობის Doryphora sasafras ინტროდუქციის ინტეგრალური მაჩვენებლის-მცე-
ნარეთა გენერაციული გამრავლების შესწავლის 5 წლიანი შედეგებით დადგენილია, რომ სა–
კვლევი ობიექტები ლატენტურ, პრეგენერაციულ და გენერაციულ ფაზებს წარმატებულად გა–
დიან.

ეთერზეთების რაოდენობრივი განსაზღვრის ტიტრირების მეთოდით დადგენილია, რომ
ეთერზეთების ყველაზე მაღალი შემცველობაა ლეპტოსპერმუმის სახესხვაობა ჩაპმანში
(Leptospermum  scoparium var. chapmanii), ფოთლები 0,1533±± 0,005 % ეთერზეთებს შეიცავენ, ცო-
ცხისებრი ლეპტოსპერმუმის (Leptospermum scoparium) ფოთლები 0,065 ± 0.008 % ეთერზეთებს
შეიცავენ, ლეპტოსპერმუმის სახესხვაობა ნიხოლის ( Leptospermum scoparium v. niichollsi) ფოთლები
0,065±0,007 % ეთერზეთებს შეიცავენ, Doryphora sasafras ფოთლები 0,124 ± 0,02 % ეთერზეთებს
შეიცავს, Lindera communis ნაყოფები შეიცავს  0,5474 ±±0, 06 % ეთერზეთებს შეიცავს, ლეპტო-
სპერმუმების მაღალი წნევის სუპერფლუიდური ექსტრაქციის შედეგად (ინერტული აირებით)
მივიღეთ ექსტრაქტი, რომლის შემადგენელი მქროლავი ნივთიერებებია: ტერპენები, პენტა-
დეკანი, მონოპერპენები-ცის ბ-ოკიმენე (c i s - b - O c i mene).

დასკვნა- ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებულ ზოგიერთ სამკურნალო სახეობებს
მედიცინაში გამოყენების თვალსაზრისით დიდი პოტენციალი აქვს და შეიძლება ფართოდ
იქნეს დანერგილი თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში. შესწავლილ მცენარეებს მათი ადაპტაციის
ხარისხის მიხედვით, შეიძლება რეკომენდაცია მივცეთ და მიზანშეწონილად ჩავთვალოთ
აჭარის ზღვისპირეთში მათი ფართოდ გამოყენება.
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Bioecological  peculiarities  and total essencial oils of some  aromatic plants
introduced to Batumi Botanical garden
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Abstract

The study of ecophysiological and biochemistry peculiarities and features of indroduced plants of various
geographical origins is still continuing at the Botanical Garden, as well as one of the theoretical basics of plant
introduction in order to reveal new plant resources and implement them in different types of farming economy.
On the basis of conducted  introductive research, while studying morphological peculiarities of separate species,
during vegetation period the peculiarities of seasonal growth and development, reproduction issues, terms of
separate phenol-phases, period of dormancy, winter resistence and sustainability towards pests were studied.
Thear aromatic, ornamental, medicinal nutritions and other economic-biological characteristics were evaluated.
     For the purpose of determining the content of essential oils we have conducted experimental research in the
regional chromatographic center of western Georgia. For the isolation of essential oils the methods of
hydrodistillation, high pressure super-fluid extraction (with inert gases) and titration have been applied. . It was
determined  that the content of essential oils in the Leptospermum  scoparium var. chapmanii leaves 0,1533 ± 0,
005 %, Leptospermum scoparium leaves 0,065 ± 0.008 %, Leptospermum scoparium v. niichollsii leaves 0,065
± 0,007  %, Lindera communis fruit -0,5474 ± 0, 06 % , Doriphora sassafras leaves 0,124% ± 0,02 %. Major
components of the oil are T e r p e n e n e, C i s - b - O c i mene, P e n t a d e k a n o n e.
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meabreSumeoba

sericulture
მეაბრეშუმეობის დარგის აღორძინების გზა საქართველოში

ნოდარ სტეფანიშვილი- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, სსიპ საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
ავთნდილ წვერიკმაზაშვილი- ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სსიპ საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
ლაშა ციგრიაშვილი-მაგისტრი, სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი, დარგის სპეციალისტი

საკვანძო სიტყვები: მეაბრეშუმეობა, აბრეშუმის პარკი, თუთა, ბაზრები, მომგებიანობა, ბიზნესი.

referati

სტატიაში ასახულია  მეაბრეშუმეომის დარგის აღორძინებისა  და მისი შემდგომი განვითარების გზები.
დარგის განვითარება პერსპექტივაში შესაძლებელია მხოლოდ მაღალხარისხოვანი პროდუქციის წარმოების
შემთხვევაში. წარმოებული პროდუქციის ხარისხისადმი მაღალი მოთხოვნა კი დღის წესრიგში აყენებს ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენებას და დანერგვას ამ დარგში. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ თუთის ნარგაობის
მასივებად გაშენების და აბრეშუმის ჭიის ცენტრალური გამოკვების შემთხვევაში, სადაც დანერგილი და
გამოყენებული იქნება ახალი ტექნოლოგიები და მეცნიერების თანამედროვე მიღწევები. მეაბრეშუმეობაში
დარგის მართვის ცენტრალური სისტემის შემოღება ხელს შეუწყობს წარმოებული პროდუქციის ხარისხის და
მარკეტინგული საქმიანობის გაუმჯოსებას. აბრეშუმის „კომბინატების“ შექმნა კი რეგიონებს გახდის სიცო-
ცხლისუნარიანს და მიმზიდველს.

მეაბრეშუმეობა საქართველოს უძველესი და ტრადიციული დარგია. მას  მრავალი საუკუნის მან-
ძილზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა ქვეყნის ეკონომიკის სიძლიერეში. დარგში დასაქმებული
იყო მრავალი ათასი მუშა-მომსახურე, ხოლო წარმოებული პროდუქცია იყო მოთხოვნადი და
კონკურენტუნარიანი მსოფლიო ბაზარზე. დღეისათვის ეს დარგი აღარ ფუნქციონირებს. ბიზნესის
მხრიდანაც ნაკლებია დაინტერესება მის მიმართ, რადგანაც ინვესტიციის ჩადების შემთხვევაში
დიდია რისკის ფაქტორი და  ჩადებული ინვესტიციის ამოღება მოითხოვს გრძელვადიან პერი-ოდს.
უნდა გავაცნობიეროთ, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მხოლოდ კონკურენტუნარიანი
პროდუქციის წარმოების შემთხვევაშია შესაძლებელი წარმატების მიღწევა, ამიტომ დარგის ასა-
ღორძინებლად აუცილებელია სისტემური მიდგომის პრინციპის განხორციელება, რაც გულისხმობს
პირველდაწყებითი მიზნის ზუსტად ფორმულირებას, მისი განხორციელებისათვის ღონისძიებათა
დეტალურ დამუშავებას, აგრეთვე საინფორმაციო, ორგანიზაციულ-ფუნქციური, საკადრო სისტემე-
ბის არსებობას. ერთი სიტყვით, მეაბრეშუმეობის დარგის აღორძინება და შემდგომი განვითარება
შესაძლებელია მხოლოდ მაღალხარისხოვანი პროდუქციის წარმოების და სწორი მარკეტინგული
საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში. წარმოებული პროდუქციის ხარისხისადმი მაღალი
მოთხოვნა კი დღის წესრიგში აყენებს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას და დანერგვას. ეს კი
შესაძლებელია მხოლოდ თუთის ნარგაობის მასივებად გაშენების და აბრეშუმის ჭიის ცენტრალურ
გამოკვების შემთხვევაში, სადაც დანერგილი და გამოყენებული იქნება მეცნიერების თანამედროვე
მიღწევები.

დარგის განვითარება  თანამედროვე დონის შესაბამისი მართვის ფორმების  და მეთოდების მო–
ძიებით უნდა დავიწყოთ. მეაბრეშუმეობის დარგში ამ მიმართულებით მთლიანად უნდა შეიცვა–
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ლოს  მართვის მოძველებული სტრუქტურა, ახალი საბაზრო ურთიერთობებისადმი   მისადაგე-
ბული ფორმებით. მოწინავე მეაბრეშუმეობის ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ რაც უფრო
იზრდება ბაზარზე თავისუფალი კონკურენცია, მით უფრო ვითარდება ვიწრო სპეციალიზებული
საწარმოები-გრენის დამამზადებელი, პარკის გადამმუშავებელი, ხამი-ძაფის და ა.შ. მართვის ერთი–
ან სისტემას კი ახორციელებს მხოლოდ სახემლწიფო სტრუქტურები, ან მსხვილი დარგობლივი
კომპანიები.

მეაბრეშუმეობის დარგში მართვის ერთიანი სისტემის შემოღება, ანუ მეაბრეშუმეობის და აბრე–
შუმის მრეწველობის ერთიან სისტემაში მოქცევა, უდაოდ პროგრესული ნაბიჯი იქნება დარგის
რენტაბელობასთან მიმართებაში, რაც დადებითად აისახება ასევე შრომის დისციპლინის, მომთხო–
ვნელობის და პასუხისმგებლობის საკითხებზე. ეს ფორმა განავითარებს როგორც სასაქონლო
პოლიტიკის მარკეტინგული საქმიანობის შესწავლას, ასევე  ხელს შეუწყობს   წარმოებული აბრეშუ–
მის ქსოვილების  რეალიზაცის საკითხებს.

ჩვენი პროექტით, ქვეყანაში მეაბრეშუმეობის აღდგენა-განვითარება უნდა განხორციელდეს სახე-
ლმწიფოს მხარდაჭერით. რეგიონებში უნდა შეიქმნას აბრეშუმის წარმოების კომბინატები,
რომლებშიც განახორციელდება აბრეშუმის ჭიის ცენტრალურ გამოკვება და ხამი ძაფის დამზადება.
ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უნდა გამოუყოს კომბინატს 105-110 ჰექტარი მიწის ფართობი,
სადაც 100 ჰექტარზე გაშენდება ძლიერ ინტესიური თუთის პლანტაცია, 40 ათასი მცენარე 1-ჰა-ზე.
კომბინატში აშენდება 25 საჭირო შენობა, სადაც ერთ საჭიეში გამოიკვებება 30-32 კოლოფი გრენა და
დამზადდება 1800-1900კგ აბრეშიმის პარკი. ამ საწარმოში ცალკე აშენდება სამაცივრო, ძაფის
ამოსახვევი, საქსოვი და საჯიშე საქმიანობის გრენის დამამზადებელი შენობები. კომბინატში
დანერგილი იქნება ყველა მიმართულებით თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანა-დანადგარები.

თუთის ნარგაობის ექსპლოატაცია განხორციელდება მექანიზირებული წესით, ხოლო ძაფის
ამოხვევა მოხდება ცოცხალი პარკიდან 20-25 დღის განმავლობაში, პარკის ხმობის გვერდის ავლით. 1
ჰა-ზე დამზადებული იქნება 150-180 კგ ხამი ძაფი, რომლის შემდგომი ტექნოლოგიური
პროცესი/ძაფის გრეხვა, ღებვა, შრობა და ქსოვა მოხდება სპეციალურ საამქროში. კომბინატში პარკის
დამზადება განხორციელდება ორ ეტაპად: გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. გაზაფხულის გამოკვების
დროს გამოყენებული იქნება პლანტაცია 50 ჰა ფართზე, ხოლო დარჩენილი 50 ჰა მომზადდება
შემოდგომის გამოკვებისათვის. კომბინატში მუდმივ სამუშაო ადგილზე დასაქმდება 50 კაცი, ხოლო
დროებით 4-5 თვე სამუშაო ადგილზე 500 კაცი. დარგის რენტაბელობის ამაღლების მიზნით
კომბინატში დამზადდება 800 ტონა მყარი ბიოსაწვავი, რომლის მიმართ მოთხოვნილება იზრდება
ყოველწლიურად. კომბინატში დამზადდება 40-50 კგ ელიტური გრენა, ხოლო ჭუპრი გამოყენებული
იქნება მაღალხარისხოვანი ზეთის დასამზადებლად. პროექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 6.5-
7.0 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რომლის უკუგება მოხდება 3-4 წლის განმავლობაში. კომბინატი
დახმარებას და კონსულტაციებს გაუწევს რეგიონის მოსახლეობას მეაბრეშუმეობის საკითხებზე,
შეისყიდის ფერმერებისაგან აბრეშუმის ცოცხალ პარკს.

მეაბრეშუმეობის დარგის აღდგენა საკვები ბაზის შექმნით უნდა დაიწყოს. ეს საკითხი უაღრესად
პრობლემატიურია და სერიოზული განსჯის საგანი უნდა გახდეს, რადგან ქვეყანაში ჯერ კიდევ
არსებობს თუთის ფიტოპლაზმური დაავადების კვლავ აღზევების და განვითარების საშიშროება. ამ
საშიშროებისაგან დაცვის მიზნით კარგად უნდა იყოს შესწავლილი თუთის კულტურის  დაავადების
გავრცელების კერები, დაზუსტდეს გადამტანი მწერის დასახლების და გამრავლების შეაძლებლობა,
შეირჩეს დაავადების მიმართ მხოლოდ  რეზისტენტული ჯიშები, მათი გამრავლებისთვის  მოეწყოს
სპეციალიზებული სანერგეები, ზონალობის გათვალისწინებით. სათესლე და საკალმე მასალა უნდა
დამზადეს სტერილურ რეგიონში. ფერმერებმა პირველ ეტაპზე  საკვები ფონდის შევსების მიზნით
უნდა გამოიყენონ თუთის ნარგაობის ის ნაწილი, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩენილია მასივების
სახით და მოუვლელობის გამო გამოუსადეგარია. სათანადო მოვლითი აგროტექნიკური ღონი-
სძიების გატარების შემდგომ ასეთი ნარგაობები ფოთლის მოპოვების  მნიშვნელოვან სარეზერვო
ფონდს წარმოადგენს.
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მცენარეთა დაავადებები და რეზისტენტობა უჯრედში მიმდინარე რთულ პროცესებთან არის
დაკავშირებული. დაავადება არის ფიზიოლოგიური პათოლოგია, რომელიც ვლინდება ცოცხალ
ორგანიზმში პათოგენის  შეჭრის და უჯრედების განადგურების შედეგად. ასეთი წინაპირობა
წარმოიქმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც  დაირღვევა მცენარეებში ნორმალური საარსებო პირობები
და წარმოიშობა სტრესული მდგომარეობა. ასეთ სიტუაციაში მცენარე შეძლებისდაგვარად  იცავს
თავს გადარჩენისათვის და იყენებს წლების მანძილზე გამომუშავებულ თავდაცვის ფართო
ვარიაციებს, რომლებიც განაპირობებენ მცენარის გამძლეობას და სიმტკიცეს/3.4./. იმისათვის რომ,
პათოგენმა მცენარე დააინფიციროს, თავდაპირველად მან უნდა გადალახოს მცენარის ბუნერივი,
მექანიკური ბარიერები-კუტიკულა, უჯრედის კედელი და ა.შ. უჯრედის კედლის გასქელება და
გამკვრივება ხელს უშლის მრავალ პათოგენს მცენარის შიდა ქსოვილებში შეღწევას. ჩვენი მრავალი
დაკვირვება იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ კუტიკულისა და უჯრედის კედლის გამკვრივება
წარმოადგენს მცენარის რეზისტენტობის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს./3.4.5./.

გარემოსთან ურთიერთობაში მცენარეებს გამოუმუშავდათ აგრეთვე ფარული დაცვის სხვადასხვა
ვარიაციები, რომლებიც ფაქტიურად წარმოადგენენ გამძლეობის მარკერებს. თუთის მცენარეში
ფარული დაცვის მარკერებად მიჩნეულია-ფოთლის წვრილუჯრედოვანი ანატომიური სტრუქტურა,
ფიზიოლოგიურად აქტიური უჯრედებით მდიდარი გამტარი სისტემა, მედულში რბილი ლაფნის
ჭარბი რაოდენობა./6.7.8.9/. არანაკლები მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე  მცენარის ქიმიური შემა-
დგენლობიდან  სილიციუმის და ასკორბინის მჟავის შემცვლელობას, რომელიც ითვლება მცენა-
რეული ორგანიზმების  სიცოცხლისა და თავდაცვისუნარიანობის  ერთ-ერთ მაჩვენებლად და ხელს
უწყობს  უჯრედში ენერგეტიული ბალანსის სტაბილიზაციას, აწესრიგებს  მცენარის ზრდა-განვი-
თარების მრავალ მეტაბოლიზურ პროცესს./1../,ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია  უჯრედის არის
რეაქციის ოდენობა, რადგან მრავალი ფერმენტატული პროცესი ცოცხალ ორგანიზმში რეგული-
რდება გარემოს რეაქციით. თუთის ფოთოლში ყველაზე ძლიერი ავტოლოზი მიმდინარეობს როცა
ph შეადგენს 5,8. ხოლო წყდება საერთოდ 9,0 დროს. ოპტიმალური მოქმედება ჰიდროლიზირებული
ფერმენტების ხდება მაშინ როცა ph-შეადგენს-6,8-8,9 /2./. დადგენილ იქნა, რომ თუთის ფოთოლში
მჟავიანობა საერთოდ კონსერვატიული თვისებებით ხასიათდება და  სავეგეტაციო პერიოდის მანძი-
ლზე ნაკლებად იცვლება.

თუთის რეზისტენტობის ძირითადი მაჩვენებელი

                                                                            Pathogen

                                 Number of cells                                                         pH

მცენარის რეზისტენტობაზე მოქმედი მრავალი ფაქტორიდან ჩვენ  ერთმანეთს დაუკავშირეთ
მხოლოდ  ყუნწის ანატომიური სტრუქტურისა და უჯრედის არის რეაქციის მაჩვენებლები,
რომლებიც კონსერვატული თვისებებით ხასიათდებიან და ერთმანეთში კორელაციურ კავშირში
იმყოფებიან, შევიმუშავეთ გამძლეობის კოეფიცენტის ფორმულა:

K=A/P
სადაც, K-არის გამძლეობის კოეფიცენტი;

A- რბილი ლაფნის რაოდენობა, ც.
P- უჯრედისარის რეაქცია

RESISTANCE
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K-1.0- და მეტი ერთეულის შემთხვევაში ჯიში ან ფორმა რეზისტენტულად შეიძლება იქნეს
მიჩნეული. თუ K-1.0-ზე დაბალი მაჩვენებელით გამოიხატება ფორმა მიმღებიანად ჩაითვლება.

აღნიშნული მაჩვენებლებზე დაყრდნობით გამოვლინდა 8 ფორმა, რომლებსაც აქვთ მაღალი
გამძლეობის კოეფიცენტი. ეს ფორმები განთავსდა  თუთის საკოლექციო ნაკვეთში და გამოყენებული
იქნება სასელექციო საქმიანობაში საწყის მასალად.

საკვები ბაზის აღდგენის პარალელურად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს  თუთის
აბრეშუმხვევიის საჯიშე საქმიანობას  და გრენის დამზადების (სუპერელიტური და ელიტური)
საკითხებს. გასული საუკუნის 60-იან წლებში ჩვენს ქვეყანაში თუთის აბრეშუმხვევიას საჯიშე საქ-
მიანობა და სასელექციო მუშაობა საკმაოდ მაღალ დონეზე მიმდინარეობდა. საკავშირო სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს მიერ მეაბრეშუმეობის სხვადასხვა ქვეყნიდან სისტემატიურად
წარმოებდა თუთის აბრეშუმხვევიას  წმინდა ჯიშების შემოტანა და სასელექციო მუშაობაში საწყის
მასალად  გამოყენება. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა  საქვეყნოდ ცნობილი ქართული ჯიშები და
ჰიბრიდები. 90-იან წლებიდან ქვეყანაში მიმდინარე საყოველთაო პროცესების შედეგად ეს პროცესი
შეწყდა, რაც მომდევნო წლებში უაღრესად ნეგატიურად აისახა საჯიშე საქმიანობაზე. მეაბრე-
შუმეობის დარგის აღორძინების შემთხვევაში აუცილებელა ამ სტრუქტრურის აღდგენა და ჯიშთა
შორის სასელექციო სამუშაოების წარმართვა  მიღებული მეთოდიკის საფუძველზე. თუთის აბრე-
შუმხვევიას საჯიშე საქმიანობა უნდა განახორციელოს დარგის სამეცნიერო-კვლევითმა სტრუ-
ქტურამ და ყოველნაირად უნდა  მოვერიდოთ კუსტარული გზით გრენის დამზადების პრაქტიკას,
რამაც შესაძლოა გამოუსწორებულ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. კუსტარულ პირობებში დამზა-
დებული გრენა დიდი ალბათობით, აუცილებლად იქნება ჭიის მემკვიდრული დაავადების მატა-
რებელი, რამაც შეიძლება  გამოიწვიოს  დარგის შემდგომი განვითარების მკვეთრი შეფერხება.

პრობლემატური და აუცილებლად მოსაგვარებელია აგრეთვე მეაბრეშუმეობის ნედლეულზე
(ცოცხალი და ხმელი პარკი, ხამი-ძაფი, გრენა და მზა ნაწარმი) სტანდარტის საკითხები. აბრეშუმის
ნედლეულის მაჩვენებლები, რომლითაც მათი ხარისხის შეფასება წარმოებს, ნორმირებული უნდა
იყოს  შესაბამისი სტანდარტით ან სხვა ნორმატიულ- ტექნიკური დოკუმენტაციით. სტანდარტს
სახელმწიფო კანონის ძალა უნდა ჰქონდეს  და იგი განუხრელად უნდა იყოს დაცული. საქართველოს
არასოდეს არ ჰქონია მეაბრეშუმეობის ნედლეულზე ცალკე დამოუკიდებელი სტანდარტი და სარ-
გებლობდა საკავშირო სტანდარტით. ამჯერად, კი აუცილებელია მსოფლიო ბაზარზე აბრეშუმის
ნედლეულზე ხარისხობრივი მოთხოვნილების შესაბამისი  ნორმატიული სტანდარტის შექმნა და
მიღება. სტანდარტი შემუშავებული უნდა იქნას როგორც თუთის ნერგებისა და თესნერგების, ასევე
ცოცხალი და ჰაერმშრალი პარკების მიხედვით. ამრიგად, სტანდარტი წარმოადგენს  მნიშვნელოვან
საშუალებას პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების საქმეში. მისი სწორედ გამოყენება და დაცვა
სავალდებულო მოთხოვნა უნდა იყოს, რომლის მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს  პროდუქციის
ხარისხის შეფასება და კონტროლი.
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The path of revival of sericulture in Georgia
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Agriculture,
Levan Tsigriashvili-Agronomist
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Abstract

The path of revival of sericulture and further development can be possible only in case of high quality
products. High demand for product quality in the agenda puts new technologies and introduction into this field.
This is possible only in case of cultivation of mulberry plantings and in the case of central feeding of silkworms,
where new technologies and modern achievements will be used. Introduction of central management system of
sericulture will enhance the quality of the received product and marketing activities. Creating silk "combinations"
will make the regions more viable and attractive.



127

agraruli ekonomika

Agrarian Economy

agraruli seqtoris menejmenti
(femeruli meurneobis done)

omar qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: fermeruli meurneoba, sawarmoo mimarTuleba, menejmenti, optimaluri para-

metrebi.

referati

 aRniSnulia, rom fermeruli meurneobis menejmenti bevri urTierTdakavSirebuli amocanis gadawyvetasa da

kompleqsur midgomas moiTxovs. es pirvel rigSi moiTxovs miznis funqciis Camoyalibebas, rac niSnavs meu-

rneobis sasurveli mdgomarebis ganWretasa da funqcionuri poziciebis warmosaxvas, ZiriTadi ekonomikuri

komponentebisa da maxasiaTebleebis asaxviT.

  ganxilulia agraruli seqtoris menejmenti femeruli meurneobis doneze da Sesabamisi optimaluri

parametrebi marcvleulis, meCaieobis, mecitruseobis, mexileobis, mevenaxeobis, da mecxoveleobis sawarmoo

mimarTulebis sawrmoebisaTvis.

fermeruli da sxva tipis sasoflo-sameurneo da integrirebuli sawarmoebis menejmenti bevri
urTierTdakavSirebuli amocanis gadawyvetasa da kompleqsur midgomas moiTxovs.

  am formirebaTa menejmenti (marTva) pirvel rigSi moiTxovs miznis funqciis Camoyalibebas. es
aris femeruli meurneobis sasurveli mdgomarebis ganWreta da funqcionuri poziciebis warmosaxva,

ZiriTadi ekonomikuri komponentebisa da maxasiaTebleebis asaxviT.

mizani unda iyos konkretuli da realuri, unda iTvaliswinebdes Sualedur maCveneblebs da
unda hqondes Sesabamisi ganzomileba..

   amasTan erTad, Zalze mniSvnelovania meurneobis swori sawarmoo mimarTulebis gansazRvra da

dargTa SeTanawyoba, bunebriv-ekonomikuri pirobebis Sesabamisad, romelic SefardebiTi upiratesobis
princips unda eyrdnobodes. es gulisxmobs imas, rom meurneobis mmarTvelma koncentracia unda

moaxdinos im produqtebis warmoebaze, romlebic met ekonomikur upiratesobas uzrunvelyofs.

   didi yuradReba unda mieqces gasaRebis bazrebis sworad amocnobasa da SerCevas. Tu ar arsebobs
realuri bazari, am mimarTulebiT warmoebas ar unda SevudgeT da axali midgoma unda

CamovayaliboT.

agrarul seqtorSi dargobrivi struqturis formirebis da, aqedan gamomdinare, misi sru-

lyofis tendenciebis da masTan dakavSirebuli kanonzomierebebis Seswavlis safuZvelze vlindeba,
rom qveynis masStabiT ganxorcielebulma dausabuTebulma reformebma uaryofiTi gavlena iqonia

sasoflo-sameurneo warmoebis specializaciaze, ris gamoc man sti-qiuri xasiaTi miiRo. Yyovelive

aman ver Seuwyo xeli sxvadasxva organizaciul-samarTle-brivi formis ganviTarebas. swored amis
Sedegia is, rom sawarmoo specializaciis zonalur WrilSi sasoflo-sameurneo warmoebis ZiriTad

birTvs fermeruli meurneobebi warmoadgens, amasTan, dargobrivi niSniT Tu ganvixilavT maT

saqmianobas, isini ZiriTadad marcvleulis, bostneul-baRCeulis da mecxoveleobis produqciis
mwarmoebel fermerul meurneobebs mie-kuTvneba.

kvlevam gviCvena, rom ukanaskneli wlebis monacemebiT, saqarTveloSi erT fermerul meu-

rneobaze modis 0,9 ha sasoflo-sameurneo savarguli. miwis uzrunvelyofis SedarebiT maRali do-
niT xasiaTdeba samcxe-javaxeTis mxare (1,6 ha), xolo dabali doniT aWaris a/r (0,4 ha).

Seswavlili da gaanalizebulia mxareebis mixedviT naTesi farTobis struqtura, mravalwliani
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nargavebis da saTib-saZovrebis gaadgileba. mocemulia ojaxur meurneobebSi warmoebuli sasoflo-

sameurneo produqciis raodenoba mTlianad da saSualod erT meurneobaze.
   fermerul meurneobaTa optimalur sididesa da warmoebis masStabebs Tu SerCeviTi meTodiT mo-

povebuli monacemebiT ganvazogadebT, unda iTqvas, rom: maTi saqmianobis ZiriTadi sferoa mar-

cvleulisa da mecxoveleobis produqciis warmoeba. am tipis (mimarTulebis) meurneobebi saSualod
floben 60-80 ha privatizebul saxnavs, awarmoeben 2100 c, siminds, 92 c. soios, 65 c. lobios,

masTan, hyavT 10-12 suli msxvilfexa rqosani pirutyvi, awarmoeben 10-15 c. yvels, 8-10 c. xorcs

(dakluli woniT). memcenareobisa da mecxoveleobis realizebuli saerTo produqciis moculoba
Sesabamisad 500 da 3800 laria.

ZiriTad sawarmoo mimarTulebaTa mixedviT fermerul meurneobaTa menejmentis sanimuSo stru-

qturuli sqemis (modelis) optimizirebuli parametrebis SemuSavebis mizniT, sakvlevi Temis Sina-
arsobrivi poziciebidan gamomdinare, zonalur WrilSi SeviswavleT damaxasiaTebeli fermeruli meu-

rneobebi, sawarmoo specializaciis gaTvaliswinebiT, maTgan tipiuri (modaluri) meurneobis gamo-

yofiTa da misi monacemebis ganzogadebiT.
  aseTi midgomiT ganisazRvra femerul meurneobaTa organizaciul-mmarTvelobiTi optimaluri para-

metrebi, maTi sididis, produqciis warmoebisa da realizaciis moculobebis da rentabelobis donis

niSnebis mixedviT, ramac sakmaod saintereso suraTi moqvca.

rogorc dadginda:
 meCaieobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis (tipiur meurneobad SerCeulia

ozurgeTis raionis fermeruli meurneoba ~saqarTvelos Taiguli~). dRevandel etapze optimalurad

iTvleba Semdegi ekonomikur-mmarTvelobiTi parametrebi: 8-10 heqtari Cais plantacia, 100-120 cen-
tneri Cais foTlis warmoeba, 8000-9500 laris mTliani Semosavali, 7000-8500 laris sawarmoo

danaxarjebi, 11-13% rentabelobis done. momavalSi es maCveneblebi Zireul gaumjobesebas moiTxovs,

ganakuTrebiT mogebis donis amaRlebis TvalsazrisiT. meurneobaSi dasaqmebulia 10 kaci, m.S. 7 da-
qiravebuli muSakia.

dasturdeba, rom Cais mwarmoebeli regionebis fermeruli meurneobebisaTvis rekomendebulia

15-20 heqtari Cais nargaoba.

 mecitruseobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis (tipiur meurneobad Ser-

Ceulia xelvaCauris fermeruli meurneoba ~a.futkaraZe~). dRevandel etapze optimalurad iTvleba

Semdegi ekonomikur-mmarTvelobiTi parametrebi: 2-3 heqtari citrusis nargaoba, 400-520 centneri
citrusis warmoeba, 11000-15000 laris MmTliani Semosavali, 7500-9500 laris sawarmoo danaxa-

rjebi, 40-48% rentabelobis done. momavalSi es maCveneblebi aseve gaumjobesebas moiTxovs, gana-

kuTrebiT, optimaluri sididis regulirebisa da mogebis donis amaRlebis TvalsazrisiT. meurne-
obaSi dasaqmebulia 6 kaci, m.S. 5 daqiravebuli muSakia.

dasturdeba, rom am tipis fermerul meurneobebs rekomendacia unda mieceT, optimalur doned

miiCnion 10 heqtari citrusebis nargaoba.

 mexileobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis (tipiur meurneobad SerCeu-

lia goris raionis fermeruli meurneoba ~saqaSeTi~). dRevandel etapze optimalurad iTvleba

Semdegi ekonomikur-mmarTvelobiTi parametrebi: 30-40 heqtari xexilis nargaoba, marcvleuli kul-

turebis (xorblis) SeTanawyobiT; 5400-7500 centneri xilis warmoeba; 8000-9500 laris MmTliani
Semosavali; 150-185% rentabelobis done. meurneobaSi dasaqmebulTa raodenoba Seadgens 20-22 kacs,

romelTagan 3-4 ZiriTadi muSakia, danarCeni ki daqiravebuli. yvela es parametri sakmaod misaRebia.

dasturdeba, rom xilis mwarmoebeli regionebis fermeruli meurneobebisaTvis rekomendebu-
lia 25-30 heqtari srulmsxmoire xexilis nargaoba.

 mevenaxeobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis (tipiur meurneobad SerCeu-

lia gurjaanis raionis fermeruli meurneoba ~daviT laRiZe~). dRevandel etapze optimalurad
iTvleba Semdegi ekonomikur-mmarTvelobiTi parametrebi: 15-20 heqtari vazis nargaoba, 1200-1500

centneri yurZnis warmoeba (80-85 c. mosavlianobis pirobebSi, 45-58 aTasi laris MmTliani Semo-

savali, 19-21 aTasi laris sawarmoo danaxarjebi, 135-165% rentabelobis done. yvela es parametri
sakmaod misaRebia.
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dasturdeba, rom xilis mwarmoebeli regionebis fermeruli meurneobebisaTvis rekomendebulia

20-25 heqtari venaxi.

 mecxoveleobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis (tipiur meurneobad SerCe-

ulia Telavis raionis sofel arTinis fermeruli meurneoba ~beso gaiparaSvili~). dRevandel eta-

pze optimalurad iTvleba Semdegi ekonomikur-mmarTvelobiTi parametrebi: 20-25 heqtari saxnavi

(marcvleulisaTvis), 90-100 suli msxvilfexa rqosani pirutyvi, m.S. 35-40 suli furi, 70-80
suli Rori; 5000-5500 centneri simindis, 30-32 c. mzesumziris, 38-42c. rZis, 60-65c. xorcis

warmoeba; 62-70 aTasi laris MmTliani Semosavali. yvela es parametri ZiriTadad misaRebia, Tumca,

momavalSi Zireul gaumjobesebas moiTxovs, ganakuTrebiT mogebis donis amaRlebis TvalsazrisiT
(amJamad, am meurneobebSi zarali 2800-3000 lars Seadgens).

meurneobaSi dasaqmebulTa raodenoba Seadgens 20-22 kacs, romelTagan 13-14 daqiravebuli mu-

Sakia.
dasturdeba, rom mecxoveleobis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis

rekomendebulia 40-50 heqtari saxnavi, m.S. 10-12 ha. xorbali, 20-25 simindi, 5-6 ha. mzesumzira,
100-120 ha. saZovari, 95-110 suli msxvilfexa rqosani pirutyvi, m.S. 50-55 suli furi.

 marcvleulis sawarmoo mimarTulebis fermeruli meurneobebisaTvis dRevandel etapze optima-

lurad iTvleba 200-250 heqtari saxnavi miwis farTobi.

gamokvlevaTa ganzogadebuli masalebi saSualebas gvaZlevs daskvnis saxiT, romelic eyrdno-
boda sxvadasxva regionSi, specializaciis niSnis mixedviT gamoyofil sxvadasxava sawarmoo mima-

rTulebis (memarcvleobis, mebostneobis, mevenaxebis, mexileobis, maCaieobis, mecitruseobis, mecxo-

veleobis) fermeruli meurneobebis monacemebs, aRiniSnos, rom menejmentis sanimuSo struqturuli
sqematuri modeli sakaod martivi saxisaa. meurneoba saSualod 5-10 muSakisgan Sedgeba (raionebis

mixedviT garkveuli diferenciaciiT), romelTagan erTi, Tanamedrove terminologiiT, administra-

ciuli menejeria, erTi finansur da sarealizacio saqmeSi daspecialebuli e.w. menejeri, xolo da-
narCeni sawarmoo sferos ZiriTadi da sezonuri muSakebi arian.

    dadginda, rom sawarmoo procesi agrarul seqtorSi, fermeruli meurneobebis doneze, susti

menejmentis pirobebSi mimdinareobs. mewameebi ganicdian biznesisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis, co-
dnisa da informaciis mwvave deficits, maT arc ki ician sakonsultacio, sesxebis, grantebis gamce-

mi da sxva institutebis  arsebobis Sesaxeb. isini gauTviTcnobierebulebi arian iseT sakiTxebSi,

rogoricaa: Tanamedrove teqnologiebi, nou-hau, sareklamo da saSuamavlo rgolebi, materialur-te-
qnikuri saSualebebiT uzrunvelyofis koordinacia da rac mTavaria warmoebuli produqciis mizno-

brivi bazari da sxva.

    amisaTvis, vfiqrobT saWiroa Seiqmnas agraruli seqtoris koordinirebuli marTvis erTiani sa-
msaxuri.

MManagement ofAgrarian SectorOn the level of farming

Omar Keshelashvili-Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences

key words: Farming, production of agriculture, management, parameters

Abstract

Management of farm requires complex approach solving many interdependent problems. Firstly, function of
the purpose should be defines which means that desired result should be considered and main economic
components and characteristics must be depicted.

The article discusses different aspects of farm management and corresponding reasonable parameters for
production of agricultural product in the following fields: tea, citrus, fruit, wine, and meat.
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inovaciuri saqmianobis ganviTarebis prioritetuli

mimarTulebebi memcenareobaSi

q. royva-soflis meurneobis akademiuri doqtori,

stu asocirebuli profesori.

sakvanZo sityvebi: soflis meurneoba, memcenareoba, inovacia, teqnologiebi, prioriteti.

referati
inovaciuri saqmianobis ganviTarebis riskebis formireba dRes-dReobiT warmoadgens rTul da

mravalwaxnagovan problemas. Cveni azriT igi SemdegSi mdgomareobs: qveyanas unda hqondes ekonomikuri zrdis

ufro maRali tempebi, vidre geopolitikur sivrceSi arsebul qveყnebs.
unda aRiniSnos, rom inovaciuri procesebis buneba da Taviseburebebi, amasTan erTad problemebi,

romlebic am mxriv arsebobs agrarul sferoSi da maT Soris memcenareobaSi jer-jerobiT ar aris Ses-

wavlili da moiTxovs saTanado mecnierul kvlevas.

zemoTaRniSnulidan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, rom inovacia aris sasoflo-sameurneo produ-

qciis wamoebis gadidebis, am dargis efeqtianobis amaRlebisa da mosaxleobis moTxovnilebebis dakmayofilebis

mniSvnelovani mimarTuleba.

Sesavali da mizani: statiaSi ganxilulia inovaciuri procesebis mniSvneloba soflis meu-
rneobaSi mTlianad da maT Soris memcenareobaSi, soflis meurneobis specifika inovaciuri saqmi-

anobis dros, agrTve inovaciebis specifika am dargSi. mocemiulia inovaciebis klasifikacia da me-

Todebi. gakeTebulia daskvna, rom Tanamedrove pirobebSi, investiciuri nakadebis zrda da ino-
vaciuri ganviTarebisaTvis saxelmwifos mxardaWera obieqturi aucileblobaa.

soflis meurneobaSi mecnierul-teqnikuri progresis miRwevebis maqsimaluri gamoyeneba ero--

vnuli ekonomikis aRdgenisa da ganviTarebisaTvis da misTvis inovaciuri xasiaTis miniWeba unda iyos
qveynis socialur-ekonomikuri politikis erT-erTi mniSvnelovani mimarTuleba. marTlac, misi ganvi-

Tarebis Tanamedrove etapi xasiaTdeba ekonomikis inovaciur modelze gadasvliT, rac gulisxmobs

ara marto stabilizacias, aramed warmoebis teqnikuri da teqnologiuri donis TandaTanobiT ama-
Rlebas, es ki moicavs samecniero-teqnikuri sferos sistemur integracias sazogadoebis ekono-

mikur-socialuri ganviTarebis procesSi, romelic moiTxovs Tanmimdevrul da mkafio moqmedebas da-
rgebis marTvisas, agreTve mecnierul-teqnikuri progresis sferos srulyofas, stimulebs da efe-

qtiani siaxleebis mdgradi nakadebis mxardaWeras. es cvlilebebi mimdinareobs agrobiznesSi da

agrarul seqtorSi.
am problemaTa gadaWraSi gansakuTrebuli roli miekuTvneba mecnierebas, rogorc mecnierul-

teqnikuri progresis generators, romelic uzrunvelyeofs agraruli warmoebis mudmiv teqnote-

qnlogikur da socialur-ekonomikur ganaxlebas.
Tanamedrove pirobebSi, pirvel yovlisa aucilebelia aTvisebul iqnes mecnieruli miRwevebi,

rac iqneba soflis meurneobis warmatebuli funqcionirebis mniSvnelovani faqtori, radganac masSi

mecnierebisa da mecniertevadi produqciis gamoyeneba xels uwyobs Sromis nayofierebis amaRlebas,
agraruli, agrosamrewvelo da momsaxure sawrmoebis efeqtiani muSaobis zrdas.

soflis meruenobis dargebSi situaciis analizi da Rrma axsna (gageba), gamomuSavebuli me-

cnierul-teqnikuri politikis ganxorcielebis strategiebi da taqtika, romlebic gavlenas axdenen
dasaxul miznebze obieqturad arsebul pirobebSi, maTi realizaciis meqanizmebze da sammarTvelo

gadawyvetilebis miRebis proceduraze, inovaciuri procesis Semadgeneli nawilia. imis mixedviT Tu

es miznebi ramdenad aris adekvaturi prognozuli pirobebisadmi maTze damokidebulia dargis ino-
vaciuri saqmianobis efeqtianoba. miznis formirebisas aucilebelia resursuli uzrunvelyofa (masa-

lebi, teqnologia, kadrebi, informacia).

msoflios ganviTarebuli qveynebis ukanaskneli wlebis gamocdilebam aCvena mecnierul-te-
qnikuri progresis mniSvnelovani gavlena ekonomikaze mTlianad da maT Soris TiToeul dargzec.

agrarul dargis teqnologiuri done izrdeba garkveuli inovaciuri sferos organizaciiT.
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memcenareobis dargSi inovaciuri saqmianobis aqtivizaciisaTvis Tanamedrove priobebSi aucilebelia

am procesis ganviTarebis prioritetuli mimarTulebis arseboba, romelic mocemulia nax. 1-Si.
am dargSi inovaciuri saqmianoba gansazRvravs seleqciis meTodebis srulyofas, maRalpro-

duqtiuli sasoflo-sameurneo kulturebis axal jiSebis Seqmnas, miwaTmoqmedebasa da mexoveleobaSi

mecnierulad dasabuTebuli rekomendaciebis aTvisebas.
    Tanamedrove arastabiluri ganviTarebis da memcenareobis produqciis mkveTri Semcirebis piro-

bebSi dargis potencialis amaRlebisaTvis didi mniSvneloba aqvs inovaciebis blokis gamoyenebas,

samamulo da msoflio seleqciis miRwevebis gaTvaliswinebas. masze bevradaa damokidebuli kultu-
raTa mosavlianoba, resursebis dazogva, teqnologiebis aTviseba, rac mimarTulia warmoebis inova-

ciuri donis amaRlebisaken.

memcenareobis dargSi inovaciuri saqmianobis prioritetuli mimarTulebebi. nax.1

meqanizaciisa, eleqtrifikaciis da avtomatizaciis sferoebSi inovaciurma damuSavebebma unda

aCvenos eqstensiuridan intensiurze gadasvlis kursi soflis  meurneobasa da gadammuSavebel mre-
wvelobaSi arsebuli axali teqnologiebis realizaciisTvis, romlebic mowodebulia aamaRlos ino-

vaciuri teqnologiebi. prioritetuli mimarTulebebi mdgomareobs: teqnikis samuSao parametrebis

optimizaciaSi; samamulo da msoflio bazrebze konkurentunariani kombainebis SeqmnaSi; mraval-
funqciuri kombinirebuli manqanebis gamoSvebaSi; samuSao procesebis avtomatizaciis aqtiur ganvi-

TarebaSi da a.S.

gadammuSavebel dargebSi inovaciuri procesebis ganviTarebis prioritetuli mimarTulebebi
emyareba: organizaciis gadaiaraRebas, maRalkoeficienturi teqnologiur mowyobilobebs, produqciis

warmoebis teqnologiis srulyofas da maTi xarisxis, nedleulis racionaluri  gamoyenebis meqani-

zmebis formirebis amaRlebas.
inovaciuri saqmianobis Sefaseba SeiZleba konkretuli inovaciiT, romlis warmatebiT reali-

zaciisTvis aucilebelia dadgindes maRali teqnologiebis Seqmnisa da aTvisebis procesSi organi-

faswarmoqmna dafinanseba da
dakreditireba

gadasaxadebi da
dazRveva

inovaciis
stimulireba

inovaciuri
mewarmeoba

dagegmva

organizaciuli/ekonomikuri
urTierTobebi

meqanizaciis da

eleqtrofikaციis
saSualebebi
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zaciuli da ekonomikuri urTierToba, inovaciuri procesebis organizaciis perspeqtiuli meTodebis

danergva, romlebic inovaciis aTvisebisa da gamoyenebis maqsimaluri efeqtis miRebisaken iqneba mima-
rTuli.

gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos agraruli samecniero kvlevebis aqtivizacias, maRa-

lxarisxian inovaciebs da maT dafinansebas. mizanSewonilad migvaCnia Seiqmnas inovaciis baza-ri,
romelic xels Seuwyobs maT gadatanas samecniero-teqnikuri produqciis ucxour bazarze.

inovaciuri teqnologiebis aTvisebaze uaryofiTad moqmedebs maRali fasi, amogebis xan-

grZlivi dro, maRali ekonomikuri riski, momuSaveebisTvis stimulis ar arseboba, kvalificiuri ka-
drebis simcire, mecnierebis Sesaxeb informaciis simwire, mowinave teqnologiebis simcire,

gadasaxadebis axali bazari.

mniSvnelovani roli ekuTvnis sakredito-safinanso meqanizmis srulyofas, sagadasaxado
sistemas da inovaciur saqmianobas, sasoflo-sameurneo produqciaze faswarmonaqmnas.

sabazro urTierTobebma moiTxova axali sainformacio teqnologiebis farTo gamoyenebis

safuZvelze yvela doneze dagegmvisa da marTvis sistemis srulyofa.
inovaciuri saqmianobis dagegmvis srulyofa saWiroa ganxorcieldes uSualod warmoebaSi

inovaciis aTvisebis gegmis Sesabamisad.

dafinansebis perspeqtiuli wyaroebis SesanarCuneblad saWiroa saxelmwifos mxardaWera, gan-
sakuTrebiT inovaciis aTvisebis bolo etapze.

soflis meurneobaSi inovaciuri saqmianobis realizaciisas saWiroa gancalkevdes sxvadasxva

uwyebis ufleba-movaleobebi da samecniero saqmianobis marTvis doneebi. saWiroa maTi Zalisxmevis
gaerTianeba agraruli saqmianobis ganviTarebaSi. amisaTvis saWiroa gaTvaliswinebuli iqnes:

- erovnuli inovaciebis sistemis da soflis meurneobaSi investiciuri saqmianobis stimu-

lireba.
- inovaciuri saqmianobis sxvadasxva saxeebis gamoyeneba (sadazRveo riskebi, calkeuli saxis

gadasaxadebisgan gaTavisufleba da mimarTva warmoebis modernizaciisken da a.S.)

- inovaciuri saqmianobisTvis specialistebis momzadeba.
- maRali samecniero da sawarmoo potencialis mqone obieqtebis ganviTareba.

rogorc kvlevebi gviCvenebs, inovaciuri procesebis marTvis funqciebis Tanmimdevruli Ses-

ruleba ganapirobebs inovaciuri saqmianobis Sedegianobas. amasTan, aucilebelia droulad iqnes
aTvisebuli agrarul mecnierebaze gamoyofili saSualebebi da xarisxiani inovaciis nakadebis

sasoflo-sameuneo warmoebaSi CarTva.
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Priority directions for the development of innovation in
crop production

K. Rokva- Academic doctor of  Agriculture
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 Abstrac

Forming risks of innovative development today is a difficult and multi-phase problem. In our opinion, this is
that a country should have a higher rate of economic growth than the country will be in the geopolitical space.
It should be noted that the nature and features of innovation processes, at the same time, the existing problems in
the agrarian sphere and in crop production have not yet been studied and relevant research is required.
            Therefore, based on the above, we can conclude that innovation is a direction for expanding the production
of agricultural products, improving the efficiency of this sector and meeting the needs of the population.
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sakiTxis dasma

Problem Sttatemment

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მევენახეობა-მეღვინეობის
პროდუქციის წარმოებაზე დასპეციალიზების შესახებ

თ კუნჭულია -საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,
ზ. ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: იუნესკო, არამატერიალური, საწარმო, მრავალფეროვნება, სოფლის  მეუ–
რნეობა, აგრარული სექტორი, წამყვანი დარგი, საწარმოო სპეციალიზაცია, მევენახეობა-მეღვინეობა.

რეფერატი

მევენახეობა-მეღვინეობა საქართველოს აგრარული სექტორის ყველაზე დაწინაურებული დარგია. 2018 წე-
ლს მსოფლიოს 57 ქვეყანაში ექსპორტირებულ იქნა 200 მლნ-მდე დოლარის ღირებულების ღვინო.

საქართველოს  მევენახეობა-მეღვინეობა იუნესკოს მიერ აღიარებულია  არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლად -  8 ათასი წლის მანძილზე  უწყვეტად ქვევრის ღვინოს წარმოების გამო.

საქართველოში ვაზის 500-ზე მეტი ჯიში და სახეობაა გავრცელებული და თითოეული  მათგანი გამოირჩევა
განსხვავებული სამეურნეო და საწარმოო  თვისებებით, რაც გაპირობებულია ქვეყნის კლიმატური პირობებისა
და ნიადაგების მრავალგვარობით.

საქართველოში არ მოიძებნება კუთხე, სადაც  ბუნებრივი პირობების შესაბამისი ვაზის რამდენიმე ჯიში და
სახეობა არ იყოს გავრცელებული და მათგან ღვინოს არ აყენებდნენ, თუნდაც პირადი მოხმარებისათვის.
ამიტომაც, სწორედ  ამ დარგს  გაჩნია პრეტენზია იყოს სრულიად  საქართველოს წარმომადგენელი.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ
ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, აქ, შესაძლებელია მრავალი სახის  სასურსათო პროდუქციის
წარმოება, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ იქნება იმ  რაოდენობით, რომ შესაძლებელი იყოს მასზე
დაყრდნობით  მთლიანად  აგრარული სექტორის განვითარება. აღნიშნული იმაზე მიუთითებს,რომ
მეწარმეებმა პროდუქციის რაოდენობასთან ერთად განსაკუთრებული  ყურადღება უნდა  დაუთმონ
მისი  ხარისხის მუდმივად გაუმჯობესებას, სხვანაირად მსოფლიო ბაზარზე  სავაჭრო ნიშის დაკავება
და მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნება.

საქართველოს აგრარულ სექტორი, საბჭოთა პერიოდში, დასპეციალიზებული იყო მრავალწლი-
ანი კულტურების პროდუქციის  წარმოებაზე, რომელიც ძირითადად  საკავშირო ფონდს  მიეწო-
დებოდა.

საქართველოს მთავრობას შესაძლებლობა არა აქვს დახმარება აღმოუჩინოს სოფლის მეურნე-
ობის ყველა დარგს, რომლის გარეშეც თანამედროვე მსოფლიოში  სერიოზულ წარმატებაზე ფიქრიც
კი შეუძლებელია. არსებული რეალობის გათვალისწინებით, უნდა შეირჩეს დარგი, რომლის გან-
ვითარებისათვის გაწეულ დახმარებას დიდი ეკონომიკური ეფექტი ექნება. ჩვენი აზრით, ასეთი
დარგია მევენახეობა-მეღვინეობა, რომლის პროდუქციის წარმოებაც  თითქმის მთელ საქართველო-
შია შესაძლებელი.

საქართველო, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ  გახდა მსოფლიო ბაზრის სუბიექტი,
შეიცვალა საზოგადოებრივი წარმოების წესი. განხორციელდა მიწის რეფორმა, ძირითადად  პოლი–
ტიკური მოსაზრებებით, რამაც გამოიწვია სასოფლო-სამეურნეო  სავარგულების პარცელაცია და წვ–
რილი მეურნეობების ჩამოყალიბება, რომლებიც იქცნენ  ნატურალური ტიპის სასოფლო-სამეურნეო
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საწარმოებად, მოხდა ფასების ლიბერალიზაცია, გაძვირდა  წარმოების საშუალებები. სერიოზულად
შეიზღუდა კრედიტებსა და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, არ მოქმედებს სოფლის
მეურნეობის პროდუქციის შესყიდვის სისტემა, არ ხდება სპეციალისტების მომზადება-გადამზა–
დება, სოფლის მეწარმეების მორალური წახალისება. სოფლის მეურნეობა ძირითადად წარმოდგე–
ნილია თავისუფალი, წვრილი მეწარმეების სახით, რომელთაც იციან მხოლოდ ის, თუ ტრადიციუ–
ლად   რა კულტურა უნდა  დათესონ და რა სახის პირუტყვი იყოლიონ, რათა ოჯახი როგორმე  გამო–
კვებონ.

წარმოების ახალ წესზე გადასვლა მოხდა საზოგადოებრივი მეურნეობების ქონების  ცალკეული
ჯგუფის მიერ მიტაცების, ყველაფრის ნგრევის პირობებში. მათ შორის ისეთი საწარმოებისაც, რო–
მელთაც  წარმატებით შეეძლოთ ეფუნქციონირათ საბაზრო გარემოში. მსგავსი დამოკიდებულება
საზოგადოებრივი ქონებისადმი ყოფილი სსრკ-ის არც ერთ რესპუბლიკაში არ მომხდარა. აღნი–
შნულის  გამო, ბევრი რამ  თავიდანაა დასაწყები, რაც უაღრესად მძიმე ამოცანაა ისეთი მრავა–
ლდარგოვანი სოფლის მეურნეობის მქონე  ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა.

ჩვენი უყაირათობით ჯართად გაიყიდა სოფლის მეურნეობის გადამმუშავებელი საწარმოები,
სასოფლო-სამეურნეო დანადგარ-მოწყობილობები და ტექნიკა, მოსახლეობამ დაიტაცა   საცდელ-სა-
ჩვენებელი მეურნეობების მიწები, ამოძირკვა ჩაისა  და სხვა მრავალწლიანი კულტურების პლანტა-
ციები, მკვეთრად შეამცირა მათი ფართობები.

რაც მთავარია, გლეხები თავიანთ საკუთრებაში არსებული, რამდენიმე ადგილზე გაადგილებუ-
ლი მიწის ნაკვეთებით, დარჩნენ მარტონი ცხოვრების მწვავე გამოწვევების წინაშე, საბაზრო
გარემოში ფუნქციონირების ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე.

ბუნებრივია, შეწყდა საკავშირო ორგანოებიდან  ცენტრალიზებული კაპიტალური დაბანდებები,
რომლებიც გამოიყენებოდა  მრავალწლიანი კულტურების გასაშენებლად, სამელიორაციო  სისტემე–
ბის  ასაშენებლად  და მრავალი  კაპიტალტევადი საქმიანობის განსახორციელებლად.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში წამყვანი ადგილი დაიკავეს წვრილმა მეურნე–
ობებმა, რომლებიც ძირითადად  ნატურალური ტიპის არიან  და მათი მომგებიანად გაძღოლა თი–
თქმის შეუძლებელია.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულს დაემატა აგრარული მეცნიერების შეგნებული განადგურება,
ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის გამო, რამაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა წარმოებაში ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესები.

დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან თითქმის 30 წელი გავიდა და, როგორც აღიარებული ეკონო-
მისტები გვპირდებოდნენ, თავისუფალმა ბაზარმა ვერაფერიც ვერ დაარეგულირა, მიუხედავად იმი–
სა, რომ არსებობს მწვავე მოთხოვნა, რომლის  დაკმაყოფილება არ ხდება.

ბაზარზე თვითნებური ქცევის შედეგია დასავლეთ საქართველოში ჩაის, თხილის კულტურით
უკონტროლოდ ჩანაცვლება და ამის შედეგად წარმოშობილი პრობლემები, რომლის გამოსწორება–
საც მრავალი წლის შრომა, ფინანსური და მატერიალური  რესურსები  დასჭირდება.

სოფლის მეურნეობაში ადრე და დღეს არსებული მდგომარეობის შედარებიდან სერიოზული და-
სკვნების გაკეთება შეიძლება.

ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობებიდან, ძირითადად შემორჩენილია სერიოზულად შეცვლილი
ბუნებრივი პირობები. რაც შეეხება ეკონომიკურ პირობებს, იგი ბუნებრივთან ერთად, ნაწილობრივ
შენარჩუნებულია კახეთში, შიდა და ქვემო ქართლში, სამხრეთ საქართველოში. დასავლეთ საქა–
რთველოში, ნაჩაიარ ფართობებზე, თითქმის ყველგან, თხილის პლანტაციებია გაშენებული. მთი–
სწინა და მთის რეგიონებში ძირითადად მეცხოველეობის წვრილი ფერმები ჭარბობს.

იმის გათვალისწინებით, რომ ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკაზე გადა-
ყვანის პრეცენდენტი  არ არსებობდა, ბუნებრივია, დაშვებული იქნა სერიოზული შეცდომები, გან–
საკუთრებით საბაზრო გარემოში სახელმწიფოს როლის შეფასებისას.

ცხადია, რომ წარმოებისათვის საჭირო  საწარმოო მომსახურების  არარსებობის პირობებში  შე–
უძლებელია სოფლის მეურნეობის საწარმოოო სპეციალიზაციის ზონებში ადრე გავრცელებული
წამყვანი კულტურების  შენარჩუნება. გასათვალისწინებელია სოფლის მეურნეობის ის თავისებუ-
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რებაც, რაც პირველ რიგში მის მრავალდარგოვნებაში მდგომარეობს. აღნიშნულის გამო, საქართვე–
ლოში შეუძლებელია ერთი ან თუნდაც ორი სახის ისეთი  პროდუქციის შერჩევა, რომლის წა–
რმოებით შესაძლებელი გახდებოდა იმდენი შემოსავლის მიღება, რომელიც საკმარისი იქნებოდა
მთელი აგრარული სექტორის  განვითარებისათვის. მით უფრო, როცა საუბარია საექსპორტო პრო–
დუქციის წარმოებაზე. თუ აღნიშნული მოსაზრება სწორია, მაშინ სხვა გზები გვაქვს მოსაძებნი.
კერძოდ, პროდუქციის ექსპორტზე გატანის სტრატეგია უნდა ითვალისწინებდეს იმას, რომ ჩვენ არ
შეგვიძლია ერთი რომელიმე სახის პროდუქციის  ექსპორტი იმ რაოდენობით, რომ მსოფლიო ბა–
ზარზე თუნდაც სექტორული კონკურენცია გავუწიოთ ღვინის ან თხილის ექსპორტის მოცულო–
ბით  დაწინაურებულ რომელიმე ქვეყანას.

არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ექსპორტზე  შედარებით მცირე,
მაგრამ მრავალი სახის და მაღალი ხარისხის, თანაც მუდმივად განახლებადი ან ახალი სახის
პროდუქციის  მიწოდება.

თუ ასეთი მიდგომა სწორია, ამ მოთხოვნებს საქართველოში გავრცელებული კულტურებიდან
ყველაზე მეტად აკმაყოფილებს ვაზი, რადგან  სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის
ზონების მიხედვით, თითქმის ყველგან გვაქვს მოცემული კუთხის ბუნებრივი პირობების შესაბამისი
ვაზის ჯიშები, მათ შორის ისეთ რეგიონებშიც კი, სადაც ზამთარში ვაზის მიწით დაფარვაა აუ-
ცილებელი, ყინვებისაგან დაცვის მიზნით.

როცა სახელმწიფოს მხრიდან დარგისადმი ფინანსურ დახმარებაზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსო–
ვდეს, რომ საქართველოში ამ სახის სახელმწიფო რესურსები  შეზღუდულია და მისი  განაწილება
რამდენიმე  დარგზე უშედეგო იქნება.

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება საქართველოს ახალ რეგიონებში გამოიწვევს მოსახლე-
ობის დასაქმებასა და მათი შემოსავლების ზრდას, სახელმწიფო და კერძო ინტერესების თანხვედრას,
რაც წარმატების უდავო გარანტია იქნება.

ვაზის გავრცელების  ახალ  ზონებში  სასაქონლო დანიშნულებით ყურძნის ღვინის წარმოება ძი-
რითადად კონცენტრირებული უნდა იქნეს ოჯახებში, ბრენდული წარმოების სახით. აღნიშნული არ
გამორიცხავს  მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულების კოოპერატივების ჩამოყალიბებას. ყველა
შემთხვევაში წარმოება მიბმული უნდა იყოს მის ადგილზე გადამუშავებასთან ანუ უპირატესობა
უნდა მიენიჭოს ინტეგრირებულ წარმოებას, რაშიც მასტიმულირებელი  როლი სახელმწიფო პოლი-
ტიკამ  უნდა შეასრულოს.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახლად დამწყები მეწარმეების სწავლებას და
მსოფლიო ბაზარზე გასვლაში ხელშეწყობას. ამ მიზნით შესაძლებელია სხვადასხვა რესურსისა და
მიდგომის  გამოყენება. მათ შორის მსოფლიო ბაზარზე არსებულთან შედარებით, პროდუქციის რამ–
დენიმე წლის მანძილზე - 5-10%-ით იაფად გაყიდვა.

სახელმწიფოს მხრიდან მევენახეებსა და მეღვინეებზე გაწეული დახმარების ეფექტიანობა შეი-
ძლება  ნათლად დავინახოთ კახეთის მევენახეობის  მაგალითზე, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა
კომპონენტი ბოლომდე გათვლილი იქაც არ ყოფილა.

ჯერ ერთი, მხოლოდ რთველის დაწყების წინ წყდებოდა ყურძნის შესასყიდი ფასების სუბსი-
დირებისათვის თანხის გამოყოფის საკითხი. ასევე, მრავალჯერ შეიცვალა სუბსიდიის მიმღები სუ–
ბიექტები.

რაც მთავარია, სუბსიდირებამ ვერ შეასრულა მისთვის მინიჭებული  როლი-პროდუქციის ხარი--
სხის გაუმჯობესების კუთხით. პირიქით, მევენახეები ცდილობდნენ მაქსიმალურად დაეტვირთათ
ვაზი მაღალი შემოსავლების მიღების მიზნით. ამავე დროს, როგორც მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვე-
ნებს, მაღალი ხარისხის ღვინის მისაღებად ფართობის ერთეულზე, ყურძნის გარკეული მოსავალია
დასაშვები, რომელიც დიფერენცირებული უნდა იყოს  ვაზის ჯიშებისა და პლანტაციის  ადგილმდე-
ბარეობის  გათვალისწინებით.

ყურძნის მოსავლის რეგლამენტირებას  წინ უნდა უძღოდეს მოსამზადებელი სამუშაოები, რომე–
ლიც ამჟამად მიმდინარეობს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვაზის ლიმიტირებული მოსავლი–
ანობის პირობებში, ყურძნის მწარმოებელი ისეთ ანაზღაურებას მოითხოვს, როგორსაც ვაზის სრუ–
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ლი დატვირთვის პირობებში იღებდა. მისი დაკმაყოფილება დაკავშირებული იქნება ღვინის გასა–
ყიდი ფასების გაზრდასთან, რაც მსოფლიო ბაზარზე არსებული კონკურენციის  გათვალისწინებით,
უაღრესად რთული ამოცანაა.

ბოლო დროს მევენახეობა-მეღვინეობაში მომხდარმა დადებითმა ძვრებმა გამოიწვია ვაზის
ნარგაობის გაზრდა კახეთში, იმერეთსა და შიდა ქართლში. ქართული ღვინის წარმატებულმა ექსპო–
რტმა განაპირობა მევენახეობის განვითარებით დაინტერესება ე.წ. არატიპურ რეგიონებში.

თუმცა  გასათვალისწინებელია, რომ  ახალ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლები
თანამედროვე ეტაპზე მეტად მწირია და საკუთარი რესურსებით ვაზის ახალი პლანტაციების გაშე–
ნებას და ღვინის ქარხნების მშენებლობას ისინი ვერ შეძლებენ.

სახელმწიფოს მონაწილეობას აღნიშნულ ღონისძიებაში უდიდესი მნიშვნელობა ექნება, თუნდაც
სოფლის თამამედროვე მეწარმეების მენტალიტეტის გათვალისწინებით, რომლებიც ასე მსჯელო-
ბენ: ,,თუ სახელმწიფო გვირჩევს და თანაც გვეხმარება, მასასადამე, ეს კარგი საქმეა“.

ვიმეორებთ, რომ  დღევანდელ პირობებში სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზული  ფინანსური და-
ხმარების გარეშე სოფლის მეურნეობის მომგებიანად გაძღოლა შეუძლებელია, თანაც დახმარებას
უნდა ჰქონდეს კომპლექსური ხასიათი, რაც ნიშნავს დარგისადმი ფინანსურ, მატერიალურ და ინტე–
ლექტუალურ დახმარებას, რისი შესაძლებლობაც საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე გარდამავალ
ქვეყანას არ გააჩნია. მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფომ პრიორიტეტულად უნდა გამოაცხადოს მევენა–
ხეობა-მეღვინეობის განვითარება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და შეიმუშაოს პროგრამა,
რომელიც სრულად უზრუნველყოფს დასახული მიზნების მიღწევას საქართველოში, განსაკუთრე-
ბით  კი  ვაზის გაშენების ახალ რეგიონებში. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის შე–
დგენისას შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნეს ავსტრალიის, ახალი ზელანდიისა და სხვა
ქვეყნების გამოცდილება. ახალ რეგიონებში ვაზის გაშენებისას შესაძლებელია აგრეთვე იმ გამო-
ცდილების გაზიარება, რომელიც დაგროვილია საქართველოში ჩაის პლანტაციების გაშენების დროს.
კერძოდ, ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება  ნიადაგების, ფართობების ექსპოზიციის, ვაზის ჯიშების,
გაშენებისათვის  შესაფერისი ადგილების შერჩევა. განსაკუთრებით  რთული იქნება ვაზის ნარგა-
ობის გასაშენებელი ნერგებით უზრუნველყოფა, საძირე და საკვირტე მასალის შეგროვება, ნერგის
მიღების პროგრესული ტექნოლოგიის სწავლება და წარმოებაში დანერგვა. ამ უკანასკნელს ვერ
ექნება მასიური ხასიათი, რადგან ნერგების რაოდენობა დამოკიდებული იქნება მოცემული სახის
ჯიშებით გასაშენებელი ფართობის სიდიდეზე. ნერგის წარმოება, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში,
უნდა მოხდეს დაკვეთის საფუძველზე.

პროგრამაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სამრეწველო პლანტაციების გაშენება, რათა შესა-
ძლებელი  გახდეს აგროტექნიკური სამუშაოების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით შესრულება. იმის
გამო, რომ ჩვენ ტექნიკის მწარმოებელი ქარხანა არ გვაქვს, ბუნებრივია, იგი შესყიდული უნდა იქნეს
სხვა ქვეყნებიდან. საქართველოში ვაზის ნარგაობის გაფართოებისა და რეგიონების  მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით, შეგვიძლია ვიფიქროთ  ე.წ. ვაზის ტრაქტორების მწარმოებელი ქარხნის
მშენებლობაზე, სადაც შესაძლებელი იქნება მევენახეობა-მეღვინეობასთან დაკავშირებული მანქანა-
იარაღების გამოშვებაც. ასევე, შესაძლებელია მცენარეთა  დაცვის ქიმიური და ბიოლოგიური პრეპა-
რატების წარმოებაც.

ახალ რეგიონებში ვაზის გაშენების დაჩქარების მიზნით შესაძლებელია გამოვიყენოთ მიდგომა,
როცა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე საკუთარი ხარჯებით გაშენებული
პლანტაცია, საკუთრებაში გადაეცეს გამშენებელს, საწარმოო პროცესის  შენარჩუნების პირობით.

საქართველოში ახალი მიდგომების გათვალისწინებით შედგენილი პროგრამით გათვალისწი-
ნებული ხარჯები იმდენად დიდი იქნება, რომ ხელისუფლებას მოუწევს ბევრი სხვა დარგის განვი–
თარებისათვის გათვალისწინებული საკუთარი  ხარჯების შეზღუდვა, ან იმ პრინციპით გაყოფა-ყვე–
ლას ცოტ-ცოტა და საბოლოო ჯამში კი-არაფერი. ვფიქრობთ, ჩვენეული მიდგომით შრომითი,
მატერიალური და  ფულადი რესურსები სასურველია ერთ დარგში ჩაიდოს, რომელშიც შესაძლებე–
ლი იქნება ნედლეულისა და მისი გადამუშავების ინდუსტრიალიზაცია  და მეწარმეთა ყველა ჯგუ–
ფის საბოლოო შედეგებით დაინტერესება.
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ასეთია  ჩვენი წინასწარი მოსაზრება ერთი დარგის შერჩევისა და მისი პრიორიტეტად გამოცხა-
დების სასარგებლოდ. სხვა გამოსავალი არც ამ ეტაპზე და, არც გარკვეული ხნის მანძილზე, პრა–
ქტიკულად  არ არსებობს.

Regarding Specialization in Vinery and Wine Production
in Agriculture

T.Kunchulia – Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences,
Z.Bukia – Academic doctor of  Agriculture

Key works: UNESCO, non-material, enterprise, diversity, agriculture, agricultural food production, leading
sector, industrial specialization, vinery-wine production

Abstract

Vinery and wine production is the leading sector of Georgia’s agriculture. In 2018, natural wine worth of 200
million US Dollars was exported to 57 countries of the world.

Georgia’s vinery and wine production is acknowledged by UNESCO as non-material cultural heritage -
because of uninterrupted production of wine in ‘Kvevri’ (large earthenware vessel used for the fermentation,
storage and ageing of traditional Georgian wine) during 8 thousand years.

More than 500 species and varieties of vines can be found in Georgia and each of them has its own production
and farming peculiarity that is conditioned by diverse climatic conditions and soils of the country.

In every part of Georgia several species and varieties of vines can be identified, from which wines are
produced, at least for private consumption. Therefore, this is the sector that can represent Georgia.

Important characteristic of Georgia’s agriculture is the fact that variety of food products can be produced due
to its natural conditions but none of them will be in the amounts to become the only bases for agro-food industry
development. The above proves that the producers, in line with increasing production, should focus on constant
improvement of quality. Otherwise, finding and preserving a niche in the world market would be a challenge.

In Soviet times, agro-food production of Georgia was specialized in producing perennial food products that
used to supply the Union Fund.

In Soviet times, Georgia had 11 zones with 3 sub-zones for agricultural production that was the indication of
diverse natural and economic conditions of the country. I addition, the fact sometimes created awkward situation
in the sector that could be overcome through protectionist policy of agricultural development.

Government of Georgia cannot support all agricultural sectors, without which serious successes in the
contemporary world cannot be achieved. Based on the reality, the sector that has potential for big economic effect
should be selected for support. We think that vinery and wine production is the sector as the production is possible
throughout whole Georgia.
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1. simindis 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,

akademiuri doqtorebi: g.CxutiaSvili, f.begoiZe, z.saraliZe.

metad didi da mravalmxrivia simindis mniSvneloba msoflios saxalxo meurneobaSi. ukana-

skneli 600 wlis ganmavlobaSi simindis naTesi farTobi da mosavlianoba imdenad gaizarda, rom

amJamad mas msoflioSi naTes farTobSi, xorbalis Semdeg meore adgili ukavia, xolo saerTo mosa-
vlis mixedviT pirveli. saqarTveloSi, mindvris kulturebs Soris siminds badali ar hyavs. mas ve-

rcerTi kultura ver uwevs konkurencias saxalxo meurneobaSi mravalmxrivi gamoyenebis Tvalsa-

zrisiT. TavTavianebis nawilobriv Secvla simindiT aadvilebs agroteqnikurad ufro swori Tesl-
brunvis SemoRebas. awesebs sxvadasxva kulturas Soris racionalur morigeobas da pirobas qmnis

meurneobis sawarmoo ZalTa da saSualebaTa ufro efeqturad ganawileba-gamoyenebisaTvis.

simindi, rogorc tipiuri saToxni kultura, kargi winamorbedia TavTaviani pureulisaTvis.
samecniero-kvleviTi dawesebulebebis gamokvlevebiT nasimindar farTobze, rogorc saSemodgomo, ise

sagazafulo TavTavianebi heqtarze saSualod 0,1-0,2 toniT met mosavals iZlevian. es imiT aixsneba,

rom simindis naTesis kargi da drouli damuSavebiT, pureuls xvdeba sarevelebisagan gawmendili,
Toxna-kultivaciiT gafxvierebuli da saTanado raodenobis wyliT da nitratuli azotiT uzru-

nvelyofili niadagi. simindis marcvlisa da sxva nawilebis teqnikuri da teqnologiuri gada-

muSavebiT Rebuloben mravalnair-500-ze meti dasaxelebis produqts.
saqarTveloSi, simindi gamoiyeneba, rogorc adamianTa, ise sasoflo-sameurneo cxovelTa sa-

kvebad. am mxriv, dasavleT saqarTvelos mosaxleobisaTvis erT-erTi ZiriTadi kulturaa. adamianis

sazrdod gamosayeneblad gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs simindis adgilobriv jiSebs da maT safu-

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

aGkademia fermerul meurneobaTa dasaxmareblad

Georgian Academy of Agricultural
Sciences for helping to Farming

G

sasoflo-sameurneo kulturaTa

movla-moyvanis teqnologia

Technology of cultivation of
agricultural crops
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Zvelze gamoyvanil hibridebs, romelTa marcvali Tavisi qimiuri SemadgenlobiT mkveTrad gansxva-

vdeba Semotanili jiSebisa da hibridebisagan.

simindis qarTuli jiSebis daxasiaTeba

a b a S u r i  y v i T el i . adgilobrivi sagviano jiSia; gaumjobesebulia saqarTvelos saseleqcio

sadguris mier, individualuri da masobrivi gamorCevis meTodiT. Tesvidan srul simwifemde 130-136
dRes saWiroebs. gasavrceleblad daSvebulia 1938 wlidan.

mcenare, simaRliT 240-320 sm-ia; foTolTa raodenoba aRwevs 18-22-mde, taros mimagrebis si-

aRle udris 130-150 sm, bartyebs iSviaTad iviTarebs.
taro, sigrZiT 18-24 sm-ia, odnav konusuri, misi qveda diametri udris 30,5-50,0 mm-s,

marcvlis simwkrive_8-14-s; naquCi TeTri aqvs, marcvlis gamosavali 80-82 %-s aRwevs.

marcvali muqi yviTelia, naxevradkbila da kbila tipis; didi zomisaa, farTo; sigrZisa da
siganis Sefardeba udris 10,0-10,1 mm-s; 1000 marcvlis masa 350-450 gramia.

a b a S u r i  a d g ilo b r i v i  T e Tr i  n a x e v r a d k b il a .  sagviano jiSia; miRebulia kaJa da

kbila tipis simindis bunebrivad Sejvarebis Sedegad; savegetacio dReTa raodenoba udris 135-155-s;
ZiriTadad teniT uzrunvelyofil raionebSia gavrcelebuli;

saSualo mosavali heqtarze 24-32 centneria (marcvali), xelsayrel pirobebSi ki 40 centne-

rs aRemateba; iZleva bevr sasilose masas (350-400c/ha, xelsayrel pirobebSi metsac). gasavrce-
leblad daSvebulia 1947 wlidan. mcenare 250-320 sm-ia; foTlebis raodenoba udris 18-22, miwis-

zeda muxlTa raodenoba 16-18-s, taros mimagrebis simaRle 130-150 sm-s; bartyebs iSviaTad ivi-
Tarebs. taro odnav konusuria, sigrZiT 16-20sm; marcvlis mwkrivebi xSirad arasworia, gansa-

kuTrebiT taros qveda nawilSi; naquCi TeTria, iSviaTad gvxvdeba vardisfernaquCianic; marcvlis

gamosavali 78-80%-mde aRwevs. marcvali TeTri, didi da brtyelia; ekuTvnis Tavisebur naxevrad-
kbila tips, magram ufro uaxlovdeba kbilas; sigrZe 10,2-13,4 mm-ia, sigane 9,7-12,4 mm, 1000

marcvlis masa 400-500 gramia.

a d g il o b r i v i  T e Tr i  n a x e v r a d k b il a . sagviano jiSia; savegetacio dReTa raodenoba
130-140-s udris; miRebulia bunebriv pirobebSi kaJa da kbila formebis urTierTSejvarebiT; gasa-

vrceleblad daSvebulia 1934 wlidan. mcenare 230-300 sm-ia; foTlebis raodenoba udris 16-20-s,

miwiszeda muxlTa raodenoba 14-16-s, taros mimagrebis simaRle 120-140sm-s.
taro konusuri formisaa, sigrZiT 14-16 sm; marcvlis mwkrivebis raodenoba udris 8-12-s; na-

quCi TeTri. marcvali didi, TeTri, brtyeli, naxevradkbila.

a d g il o b r i v i  y v i T el i  n a x e v r a d k b il a .  sakmaod mosavliani sagviano jiSia (120-140
dRe); warmoadgens kbila da kaJa formebis Senajvars, oRond, kaJa simindis Tviseba ufro mkafiod

aqvs gamosaxuli. gasavrceleblad daSvebulia 1933 wlidan.

mcenare maRaltaniania, izrdeba 3 metramde, zogjer-ufro maRalic.
taros sigrZe saSualod 20-21 sm-ia, odnav konusuri; uswormasworod ganwyobili marcvlis mw-

krivebis raodenoba 10-12-ia; naquCi TeTria, marcvali yviTeli, miekuTvneba saxesxvaoba qsantodons.

a j a m e T i s  T e T r i . saqarTvelos saseleqcio sadguris mier gaumjobesebuli adgilobrivi
jiSia; savegetacio dReTa raodenoba udris 140-152-s. Warbtenian raionebSi yviTelmarcvlian

jiSebTan SedarebiT uxvmosavliania; gavrcelebulia dasavleT saqarRvelos dablob zolSi abaSur

yviTelTan erTad, magram, misi areali ufro farToa da gadmodis aRmosavleT saqarTveloSic-ala-
znis gaRma mxares.

gasavrceleblad daSvebulia 1938 wlidan. mcenare simaRliT 230-300 sm-ia; marcvlis gamosava-

li 81-83%-s udris.
marcvali didia, brtyeli; warmoadgens naxevradkbila da kbila tips; miRebulia kaJa da kbila

formebis hibridizaciis Sedegad. sigrZe 10-12mm-s udris, sifarTe 8-22 mm-s, sisqe-2,6-6,4 mm-s, 1000

marcvlis masa 350-500 gramia.
g e g u T u r i  y v i T el i . gamovlinebuli da gaumjobesebulia quTaisis raionSi (geguTSi); sa-

gviano jiSia; aRmocenebidan simwifemde 130-135 dRe sWirdeba; jiSi kargia dasavleT saqarTvelos

dablobi teniani raionebisaTvis.
mcenaris simaRle 180-250 sm; bartyebs Zalian cotas iviTarebs.
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taro SedarebiT didia, odnav konusuri; woniT 180-240 gramia, sigrZiT 18-20sm, naquCi Te-

Tria; marcvlis mwkrivTa raodenoba taroze udris 8-10-s.
marcvali naxevradkbilaa, yviTeli (ufro muqi SeferviT, vidre abaSuri yviTeli); sigrZe 12mm-

ia, sifarTe-11,4 mm, sisqe-4,2 mm; 1000 marcvlis masa 400-500 gramia.

i m e r ul i  h i b r i d i .  saqarTvelos saseleqcio sadguris sagviano jiSia, gamoyvanili prof.
l. dekapreleviCis mier, quTaisis bunebrivi hibrididan, masobrivi SerCevis gziT; savegetacio peri-

odi, adgilmdebareobis mixedviT, 140-150 da zogjer 160 dRemde grZeldeba, xasiaTdeba maRali

mosavlianobiT; fqvilis xarisxis mixedviT erT-erT saukeTeso sasursaTo jiSad iTvleba. rogorc
sakveb-sasilose jiSi, gavrcelebulia aRmosavleT saqarTvelos dablobi zonis sarwyav miwebze. mas

didad afaseben Sua aziisa da sxva respublikebSi.

gasavrceleblad daSvebulia 1931 wlidan.
mcenare simaRliT 3 metramde aRwevs; SefoTvla sakmaod uxvi aqvs.

taro grZeli (20-24 sm), odnav konusuri, naquCi_TeTri; sworad ganwyobili mwkrivebis rao-

denoba taroze udris 12-16-s, marcvlis gamosavali SedarebiT dabalia (meryeobs 75-78%-is fa-
rglebSi).

marcvali yviTelia, Tavgadalesili, iSviaTad-odnav CaRrmavebuli, sigrZiT cota ufro meti,

vidre siganiT; 1000 marcvlis masa 310-330 gramia.
q a r T ul i  k r u g i .  gamoyvanilia saqarTvelos saseleqcio sadguris mier, ucxo jiS-krugko-

rnidan; sagviano jiSia, aRmocenebidan simwifemde 132-136 dRe sWirdeba. aRmosavleT saqarTveloSi

(mor-wyvisas) iZleva uxv mosavals.
gasavrceleblad daSvebulia 1949 wlidan.

mcenaris simaRle 240-320 sm-ia, foTolTa raodenoba 16-20, taros mimagrebis simaRle-115-160 sm.

taro didi zomisaa, TiTqmis cilindruli, naquCi-wiTeli; marcvlis mwkrivTa raodenoba 12-18;
mwkrivebi sworia; taros rogorc wveri, ise bolo, xSirad, kargad aris amovsebuli marcvliT; mar-

cvlis gamosavali 82-84%-s aRwevs.

marcvali kbila brtyeli, wagrZelebuli; sigrZe saSualod udris 12,4 mm-s, sigane 8,6 mm-s,
sisqe 3,5-dan 4,3 mm-s. marcvlis wveri Ria yviTelia (ufro naTeli), danarCeni nawili ki yviTeli-

priala zedapiriT. 1000 marcvlis masa udris 360-420 grams.

a d g il o b r i v i  y v i T el i  k a J o v a n a .  Zveli adgilobrivi saadreo jiSia, tipiuri kaJa si-
mindis jgufidan; Tesvidan srul simwifemde sWirdeba 110-120 dRe; sakmaod gvalvaamtania, mosa-

vlianoba xelSemwyob pirobebSi 20-30 centners aRwevs heqtarze.

gasavrceleblad daSvebulia 1940 wlidan.
mcenare simaRliT 130-160 sm-ia; SefoTvla susti aqvs (11-13).

taro SedarebiT moklea (11-15 sm), mkveTrad gamoxatuli konusuri formiT, spiraluri an
alag-alag areuli. mwkrivebis raodenoba taroze 10-14-s udris; naquCi TeTri aqvs.

marcvali yviTelia, kaJa, odnav wagrZelebuli an TiTqmis Tanabari; 1000 marcvlis wona 210-

330 gramia.
a d g il o b r i v i  T e Tr i k a J o v a n a . warmoadgens Zvel, adgilobriv jiSs, kaJa simindis jg-

ufidan; ufro sagvianoa, vidre kaJovana yviTeli da sruli SemosvlisaTvis saWiroebs 114-122 dRes;

mosavlianobiT saSualoa, magram meryevi, maqsimumi (calke wlebSi) aRwevs 20-23 centneramde
heqtarze.

gasavrceleblad daSvebulia 1933 wlidan.

mcenare SedarebiT ufro maRaltaniania, vidre kaJovana yviTeli (simaRle aRwevs 150-250 sm-
mde), SefoTvlac ufro uxvi (15-17) aqvs.

taros saSualo sigrZe 16-17 sm-ia, konusuri formiT; naquCi TeTria; taroze mwkrivebis

raodenoba udris 12-16-s; marcvlis gamosavali udris 78-83%-s.
marcvali TeTria, Tavgadalesili, brWyviala; 1000 marcvlis wona udris 290-330 grams; si-

grZe-siganiT Tanabaria.

p a p a l a S v il i  3 .  gamoyvanilia saqarTvelos miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi institu-
tis mcxeTis saseleqcio sadguris mier prof. papalaSvilis mravaltaroian-mravalReroiani TeTri-

dan individualuri da masobrivi gamorCevis gziT. miekuTvneba qvesaxeoba naxevrad kbilas, mcenare

310-350 sm-ia. taros mimagrebis simaRle 150-160 sm, bartyTa ricxvi mcenareze 2-3. foTlis ricxvi
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21-25, miwiszeda muxlebis ricxvi-16-20, taros saSualo sididis susti konusiseburi, sigrZe 18 sm,

marcvlis rigebis ricxvi 10-12, marcvlis ricxvi mwkrivSi 30-40, naquCi 11, marcvlis gamosavali
tarodan 82%. taro momwifebisas fuCeCiT kargadaa Sekruli. marcvali naxevradkbila, 1000 mar-

cvlis masa 330 g, savegetacio dReTa ricxvi aRmocenebidan srul simwifemde 140-145 dRea. sustad

avaddeba gudafSutiT. kargi movlisa da teniT uzrunvelyofis pirobebSi is jobia standa-
rts_iveria 503-s, sasilose masiT 35-40 centneriT, xolo marcvlis mosavlianobiT 0,8-1,4 c ha-ze.

sasilosed Tesvis SemTxvevaSi mcenareTa ricxvi heqtarze ar unda aRematebodes 30 aTass,

samarcvled ki – 20 aTass.
papalaSvili-3 gasavrceleblad daSvebulia 1986 wlidan, sasilosed.

simindis qarTuli hibridebi:

i v e r i a  5 0 3 . xazjiSuri hibridia, gamoyvanili simindis yofili sakavSiro samecniero-kv-
leviTi institutisa da miwaTmoqmedebis institutis mcxeTis saseleqcio sadguris mier, martivi

xazTaSorisi hibridis (k64Xr11)_mdedrobiTi SejvarebiT jiS-dneprul 200-Tan mamrobiTi. hibridis

miReba Catarda 1963 wels mcxeTis saseleqcio sadgurSi. hibridi aris intensiuri tipis unive-
rsaluri mimarTulebis. maRalmosavliania, rogorc samarcvled ise sasilosed. gasavrceleblad da-

Svebulia 1971 wlidan, aRmosavleT saqarTvelos sarwyavi da dasavleT saqarTvelos dablobi raio-

nebisaTvis. saSualo saheqtaro mosavali marcvalSi 114 centneria sasilose masisa ki 500-700
centneri heqtarze. mcenare maRaltaniania 270-330 sm. taro didi zomisaa 18-26 sm. taros wona

350-400 gramia, marcvlis gamosavali 82-84%. marcvali naxevradkbila, TeTri, naquCi TeTri. marcva-
lSi cilis Semcveloba 11,2% aRwevs. ajameTis TeTrTan da abaSur yviTelTan SedarebiT is Seicavs

meti raodenobiT lizins. amitom misi fqvili ufro xarisxiania. sagvianoa aRmocenebidan srul

simwifemde sWirdeba 140-145 dRe. meTesleoba misi SedarebiT efeqtiuria, radgan orive mSobeli
forma maRalmosavliania.

h i b r i d i  q a r T ul i  9 . pirveli qarTuli, martivi xazTaSorisi hibridia, gamoyvanilia

saqarTvelos miwaTmoqmedebis samecniero kvleviTi institutis mcxeTis saseleqcio sadguris mier
TviTdamtverili xazebis vir-44 m (deda) da qarTuli krugi 44-ma-s (mama), SejvarebiT–Zea mays
indentanta v.flaorubra.

mcenaris simaRle 220-230 sm-ia, taros mimagrebis simaRle 100-110 sm. foTolTa ricxvi
mcenareze 16-18. muxlTSorisebis raodenoba 13-14, foToli farTo, muqi mwvane Seferilobis.

taro odnav konusisebri, taroze marcvlis mwkrivebis ricxi 14-16 mwkrivSi marcvlis rao-
denoba 40-45, mwkrivebi mWidroa, taros saSualo wona 220-260 grami, taros sigrZe 18-22 sm, na-

quCi vardisferi, marcvlis gamosavlianoba 82%, marcvali kbila, yviTeli, 1000 marcvlis masa 270-

280.
savegetacio periodis mixedviT hibridi aris saadreo, aRmocenebidan srul simwifemde saWi-

roebs 105-110 dRes, mgrZnobiarea siTbos, ganoyierebisa da morwyvisadmi. misi marcvlis potenciuri

mosavlianoba Seadgens 100 c/ha-ze, moyvana SeiZleba aRmosavleT da samxreT saqarTvelos rogorc
dablob sarwyav pirobebSi, aseve urwyav da SemaRlebul zonaSi. qarTuli 9 nawveralze 20 ivni-

samde Tesvis pirobebSi ha-ze 4,5-5,5 t. marcvlis, xolo mwvane masis 350-500 c mosavals iZleva

heqtarze.
gasavrceleblad daSvebulia 1979 wlidan. gurjaanis, dedofliswyaros, siRnaRis, goris, qa-

relis, xaSuris, bolnisis, dmanisis, duSeTis, TeTri wyaros, axalcixis, javaxeTis da TianeTis

raionebisaTvis rogorc samarcvled, aseve sasilosed da sanawveralod.
q a r T ul i  5 2 .  martivi xazTaSorisi hibridia, gamoyvanilia miwaTmoqmedebis institutis

mcxeTis saseleqcio sadgurSi amerikuli xazis–bi 40 (mdedrobiTi) da simindis jiS abaSuri yviTe-

lidan miRebuli xazis–ab. yv. 30-is (mamrobiTi) SejvarebiT. miekuTvneba qvesaxeoba naxevrad kbilas
– ZM. Semindentata. saxesxvaoba V. Candita.

mcenare saSualo simaRlisaa 240 sm. Reroze muxlebis ricxvi 14. foToli farTe, romelTa

ricxvi mcenareze 20-s Seadgens, sifarTe 12 sm. sigrZe 90 sm. foToli muqi mwvane Seferilobis.
taro msxvili sustad konusiseburi, taroze marcvlis rigebis ricxvi 16. tarodan marcvlis gamo-
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savali 81%-ia. qarTuli 52 aris pirveli sasursaTo hibridi da maT Soris martivi xazTaSorisi,

gasavrceleblad daSvebulia 1981 wels, dasavleT da aRmosavleT saqarTveloSi.
h i b r i d i  e n g u r i . gamoyvanilia saqarTvelos miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi

institutis genetikis seqtoris da mcxeTis saseleqcio sadguris mier. martivi xazTaSorisi

hibridia, amerikuli xazebis b-73 da mo-17-is SejvarebiT (b73Xmo17). miekuTvneba qvesaxeoba kbilas
– Zea mays indentanta v.flaorubra.

mcenaris simaRle 295 sm-ia, qveda taros mimagrebis simaRle 121 sm. miwiszeda muxlebis ri-

cxvi 16-17. foTlebi mwvane, ereqtoiduli, foTlebis raodenoba 19-20.
taro susti, konusisebri, sigrZe 23 sm, marcvlis mwkrivebis ricxvi 16-18 mwkrivSi 50-53

marcvalia, naquCi vardisferi, marcvlis gamosavali 84%. marcvali yviTeli, kbila, sigrZe 12,6 sm,

sigane 0,66 sm, sisqe 0,4 sm. 1000 marcvlis masa 300 gramia.
enguri gamZlea Cawolisadmi, susti gamZlea pelminTosporiozis mimarT. saSualo-sagviano

vegetaciisaa. aRmocenebidan srul simwifemde sWirdeba 123-136 dRe. aris maRalmosavliani, sacdel

nakveTebSi iZleva 120-130 c/ha marcvlis mosavals. saxelmwifo jiSTa gamocdis nakveTebze man saSu-
alod 76,5 c mosavali misca ha-ze, marcvalSi da yvela zonaSi Sesadarebel jiSebsa da hibridebs

ajoba saSualod 41%-iT.

optimaluri sixSire 60000 mcenare ha-ze.
gasavrceleblad daSvebulia 1984 wlidan aRmosavleT saqarTvelos sarwyav zonaSi da da-

savleT saqarTvelos dablob raionebSi, samarcvled.

hibridi iveria 70_martivi xazTaSorisi hibridia gamoyvanilia miwaTmoqmedebis institutis
mcxeTis saseleqcio sadguris mier, amerikuli xazi bi-73-is da qarTuli xazi abaSuri yviTeli-30-

is urTierTSejvarebiT (B73X abaSuri yviTeli 30). saxesxvaoba kbila.

marcvali yviTeli, msxvili, 1000 marcvlis masa 393 gr, taro cilindruli, sigrZe 22 sm,
marcvlis rigebis ricxvi 16, naquCi vardisferi.

mcenaris simaRle 250 sm, foTlebis raodenoba 20, miwiszeda Reroze 16 muxlia, taros mi-

magrebis simaRle 127 sm, gamoirCeva sokovani daavadebebisadmi gamZleobiT. saSualo sagvianoa, aRmo-
cenebidan srul simwifemde saWiroebs 125-130 dRes.

maRal agrofonze marcvlis mosavali Seadgens 7-9 t/ha-ze, gasavrceleblad daSvebulia

1994 wlidan, aRmosavleT saqarTvelos sarwyavi da dasavleT saqarTvelos teniT uzrunvelyofili
dablobi raionebisaTvis.

hibridi werovani 1–gamoyvanilia miwaTmoqmedebis institutis mier xazis-73-is SejvarebiT

xaz 17/24-Tan. saxesxvaoba kbila.
marcvali_yviTeli, msxvili 1000 marcvlis masa 335 gr.

taro didi zomis, sigrZe 20-23 sm, marcvlis rigebis ricxvi 16, forma susti, konusuri,
naquCi wiTeli feris.

mcenare maRalmozardi, simaRle 270-300 sm. foTlebis raodenoba 20. miwiszeda muxlebi 15-

16, bartyoba ar axasxiaTebs. erT mcenareze viTardeba erTi taro, taros mimagrebis simaRle 115 sm.
gamZlea Cawolis mimarT, buStovani gudafSutiT ar avaddeba, savegetacio periodi-saSualo

sagvianoa, aRmocenebidan srul simwifemde saWiroebs 126 dRe.

mosavlianoba_maRal agrofonze marcvlis mosavali Seadgens 7-9 t/ha-ze.
daSvebulia gasavrceleblad 2003 wlidan, aRmosavleT saqarTvelos sarwyavi da qvemo ime-

reTis raionebisaTvis.

hibridi werovani2_gamoyvanilia miwaTmoqmedebis institutSi,  xazi-73-1161-is SejvarebiT
xaz 17/24-Tan. saxesxvaoba kbila.

marcvali_yviTeli, msxvili 1000 marcvlis masa 320 gr.

taro didi zomis, cilindruli, sigrZe 17-20 sm, marcvlis rigebis ricxvi 16-18, naquCi
wiTeli feris.

mcenare saSualo simaRlis 240 sm, foTlebis raodenoba 17-18. miwiszeda muxlebi 13-14,

bartyoba ar axasiaTebs. erT mcenareze viTardeba erTi taro, taros mimagrebis simaRle 90 sm.
gamZlea Cawolis mimarT, buStovani gudafSutiT mcired avaddeba, saSualo vegetaciisaa,

aRmocenebidan srul simwifemde saWiroebs 118 dRes.

maRal agrofonze marcvlis mosavali Seadgens 6-7 t/ha-ze.
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daSvebulia gasavrceleblad 2003 wlidan, Sida qarTlis sarwyavi raionebisaTvis.

hibridi mcxeTa-1 gamoyvanilia yofili miwaTmoqmedebis institutis da mcxeTis saseleqcio
sadguris mier martivi hibridis -73X884-is SejvarebiT xaz 17/24-Tan. saxesxvaoba naxevradkbila.

marcvali_narinjisferi, msxvili 1000 marcvlis masa 340 gr. marcvlis rigebis ricxvi 14-

16, forma susti, konusuri, naquCi Ria vardisferi.
mcenare maRalmozardi, simaRle 280-300 sm, foTlebis raodenoba 20-21. miwiszeda muxlebi 17-

18, bartyoba ar axasxiaTebs. erT mcenareze viTardeba erTi taro, taros mimagrebis simaRle 118 sm.

gamZlea Cawolis mimarT, buStovani gudafSutiT mcired avaddeba, saSualo sagvianoa,
aRmocenebidan srul simwifemde saWiroebs 129 dRes.

hibridi wilkani-1. gamoyvanilia xazis `abaSuri yviTeli 30~ SejvarebiT amerikul xazTan

`17~-Tan. saxesxvaoba–kbila. marcvali–yviTeli, msxvili. 1000 marcvlis masaa 355 gr, taro–didi
zomis, sigrZe 18-20 sm, masa–340 gr. marcvlis rigebis ricxvi 14, forma susti konusuri, naquCi

Ria vardisferi, mcenare saSualo simaRlis–230-240 sm. foTlebis raodenoba-15-17, miwiszeda

muxlebis ricxvia 13-14. bartyoba ar axasiaTebs. erT mcenareze viTardeba saSualod 1-2 taro.
taros mimagrebis simaRlea 85 sm. gamZlea Cawolisa da sokovani daavadebebis mimarT, aris saSualo

vegetaciis, savegetacio periodi aRmocenebidan srul simwifemde 115 dRea. normalur agrofonze

marcvlis mosavalia 9-10 tona ha-ze. aris universaluri mimarTulebis rogorc sasursaTod, aseve
safuraJed. rekomendebulia rogorc aRmosavleT, aseve dasavleT saqarTvelos simindis mwarmoebeli

raionebisTvis.

hibridi wilkani-2. gamoyvanilia yofili mcxeTis saseleqcio sadguris mier xazi `qarTuli
krugi-44~ SejvarebiT amerikul xazTan `B-73~. saxesxvaoba–kbila. marcvali–yviTeli, saSualo zo-

mis. 1000 marcvlis masa 340 gr, marcvlis rigebis ricxvi 18, forma cilinduri, naquCi vardi-

sferi, mcenare saSualo simaRlisaa–240-250 sm. foTlebis raodenoba–17-18, miwiszeda muxlebis
ricxvi 14-15. bartyoba ar axasiaTebs. erT mcenareze viTardeba saSualod 1-3 taro. taros mima-

grebis simaRle 90sm. gamZlea Cawolisa da sokovani daavadebebisadmi. aris saSualo vegetaciis,

savegetacio periodi aRmocenebidan srul simwifemde 110-115 dRea.
normalur agrofonze marcvlis mosavali Seadgens 8-9 tona ha-ze.

rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos rogorc sarwyav, aseve urwyav raionebSi gasa-

vrceleblad.
sinTetikuri jiSi `beqa~. gamoyvanilia yofili mcxeTis saseleqcio sadguris mier narinji-

sferi kaJa, kbila da naxevradkbila ucxouri da adgilobrivi simindis formebis urTierTSe-

jvarebiTa da gamorCeviT. saxesxvaoba–naxevradkbila. marcvali–narinjisferi, saSualo zomis. 1000
marcvlis masaa 338 gr, taro saSualo zomis, sigrZe 18-19 sm. marcvlis rigebis ricxvi 14, forma

susti konusiseburi, naquCi wiTeli, mcenare saSualo simaRlis–250-260 sm. foTlebis raodenoba–
18-19, miwiszeda muxlebis ricxvi 15-16. bartyoba ar axasiaTebs. erT mcenareze viTardeba saSualod

1,3 taro. taros mimagrebis simaRlea 85sm. gamZlea Cawolisa da  daavadebebisadmi. aris saSualo ve-

getaciis, aRmocenebidan srul simwifemde 112 dRe sWirdeba. maRal agrofonze marcvlis mosavalia
6-7 tona ha-ze.

rekomendebulia saqarTvelos simindis mTesvel raionebSi gasavrceleblad.

hibridi `saba~. gamoyvanilia yofili mcxeTis saseleqcio sadguris mier, xazi `bi-73~-is Sejva-
rebiT xaz `im-18~-Tan. saxesxvaoba naxevradkbila. mcenare saSualo simaRlis 260 sm, taros mima-

grebis simaRle 80 sm, foTlebis raodenoba 18-19, miwizeda muxlebis ricxvi 15-16, bartyoba ar

axasiaTebs, 1 mcenareze viTardeba 1,1 taro. gamZlea daavadeba-mavneblebis mimarT, marcvali naxe-
vradkbila, yviTeli, 1000 marcvlis masa 310 gr, Seicavs 9,6% cilas, cxims 4,6% da saxamebls

68,6 %-s. taro odnav konusuri, sigrZiT 23 sm, naquCi vardisferi, taroze marcvlis rigebis

ricxvi 14, rigSi marcvlis ricxvi 50, marcvlis gamosavali 83%. savegetacio periodi srul simwi-
femde sWirdeba 130 dRe. potenciuri mosavali marcvlSi Seadgens 14-16 t/heqtarze. rekomendebulia

aRmosavleTs saqarTvelos sarwyav raione-bSi gasavrceleblad, samarcvled, safuraJed da sasursa-

Tod.
hibridi `kaxura~. gamoyvanilia saqarTvelos miwaTmoqmedebis institutis yofili mcxeTis

saseleqcio sadgurSi xazi p-31is SejvarebiT xazi aj. TeTri 2-Tan. saxesxvaoba naxevrad kbila,

marcvali TeTri, 1000 marcvlis masa 350 gr, taro didi zomis, sigrZe 20-24 sm, masa 400 gr,
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marcvali Seicavs 9,8% cilas, cxims 3,5% da saxamebels 70%. marcvlis rigebis ricxvi 16, taros

forma susti konusiseburi naquCi TeTri, mcenare saSualo simaRlis 235-245 sm. taros mimagrebis
simaRle 88 sm. foTlebis raodenoba 17-18 miwiszeda muxlebis ricxvi 14-15, bartyoba ar axasiaTebs,

erT mcenarze viTardeba saSualod 1,2 taro. gamZlea daavadeba-mavneblebis mimarT. aris saSualo sa-

gviano, aRmocenebidan srul simwifemde sWirdeba 130 dRe. normalur agrofonze marcvlis mosavali
Seadgens 14-16 t/heqtarze marcvalSi. aris universaluri mimarTulebis, rogorc sasursaTe, ise sa-

furaJed. rekomendebulia aRmosavleT saqarTvelos sarwyavi raionebisaTvis da dasavleT saqarTve-

los teniT uzrunvelyofili zonebisaTvis.

simindis adgili TeslbrunvaSi

simindi sxva marcvleul kulturebTan SedarebiT ufro egueba  erTsa da imave nakveTze zedi-

zed Tesvas, radgan rogorc saToxni kultura, Sesaferisi movlis pirobebSi, amcirebs mindvris
dasarevlianebas, magram miuxedavad amisa, simindi erTsa da imave nakveTze xangrZlivi Tesvisas ufro

nakleb mosavals iZleva, vidre TeslbrunvaSi. amis mizezia mindorze sxvadasxva sokovani daava-

debebisa da mavneblebis masobrivad gamravleba, niadagis azotis SenaerTebiT SedarebiT swrafad
gaRaribeba, rac iwvevs sakveb nivTierebaTa Soris swori Sefardebis darRvevas. garda amisa, simindis

zedized Tesva auaresebs rogorc nia-dagis struqturas, ise wylisa da sakvebi nivTierebebiT uzru-

nvelyofis reJims.
simindisaTvis simindi ufro cudi winamorbedia, vidre xorbali. dasavleT saqarTvelos dab-

lobebSi, sadac arc TavTaviani pureuli da arc baRCeuli kulturebi ar iTeseba, simindi unda
moTavsdes naTesi balaxebis mindvris moxvnis pirvel wels da Semdeg 4-5 wlis ganmavlobaSi zedi-

zed unda daiTesos, lobiosa da soios SeTesvis morigeobiT. dasavleT saqarTvelos dablob zonaSi,

sadac sazamTro da nesvi mohyavT, naTesi balaxebis moyvanis pirvel wels umjobesia moTavsdes sa-
zamTro, nesvi da gogra, radgan gogrovanebi saerTod organuli nivTierebebiT mdidar, struqturul

niadags moiTxoven da azotis siWarbe, rac kordis moxvnis Semdeg warmoiqmneba, xels uwyobs maTi

mosavlianobis gadidebas.
ferdobebze, rogorc Teslbrunvis struqtura, ise Teslbrunvebis mindvrebis mowyoba unda

iTvaliswinebdes eroziis sawinaaRmdego RonisZiebaTa gatarebas.

dasavleT saqarTvelos im farTobebze, sadac xorbali da qeri iTeseba, balaxebis kordis mo-
xvnis pirvel wels xorbali unda daiTesos, xolo naxorblari unda daikavos simindma.

aRmosavleT saqarTveloSi, simindis saukeTeso winamorbedia TavTaviani pureuli, xolo gamo-

naklis SemTxvevaSi mZime sagviano saToxni kulturebi, Warxali, kartofili da sxva. simindi kargi
winamorbedia erTwliani samarcvle da sakvebi parkosani kulturebisaTvis, magram kidev ufro uke-

Tesia saSemodgomo TavTavianebisaTvis. amitom, umjobesia TeslbrunvaSi es adgili TavTavianebs dae-

Tmos. amrigad, sadac ki SesaZlebelia, simindi TeslbrunvaSi TavTaviani pureulis Semdeg unda moTa-
vsdes. ferdobebze mdebare nakveTebze, iseve rogorc dasavleT saqarTveloSi simindisa da sxva kul-

turebis Tesva-moyvanis dros maqsimalurad unda iqnas daculi eroziis sawinaaRmdego RonisZiebani.

TeslbrunvaSi simindis gaadgilebis dros unda gaviTvaliswinoT, rom igi ver egueba damla-
Sebul da bicobian niadagebs, aseve damRupvelad moqmedebs masze niadagis Warbtenianoba da gansa-

kuTrebiT zrda-ganviTarebis adreul safexurze niadagis zedapirze wylis datboreba. miT ufro,

roca haeris temperatura maRalia, amitom didi yuradReba unda mieqces niadagis mosworebas da
zedmeti wylis dasawretad saWiro RonisZiebebis gatarebas.

niadagis damuSaveba

simindis mosavlianobis gadidebisaTvis didi mniSvneloba aqvs niadagis damuSavebas. am Roni-

sZiebam unda uzrunvelyos niadagis nayofierebis aRdgena da gaumjobeseba: aRadginos koStovani

struqtura, xeli Seuwyos wylisa da sakvebis momaragebas, gawmindos nakveTi sarevelbisagan.
niadagis damuSavebis sistema Sefardebuli unda iyos adgilobriv pirobebTan: havasTan, reliefTan,

niadagis tipTan da Tes-lbrunvasTan.
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simindisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs mzralad damuSavebis sistemas. amitom, igi

unda ganxorcieldes iq, sadac ki reliefi da klimaturi pirobebi amis saSualebas iZleva. magram,
ferdobebze, iq sadac saSiSia niadagis Camorecxva, agreTve Warbtetian adgilebze, melioraciul

RonisZiebebis Catarebamde, niadagi unda moixnas zamTris bolos an adre gazafxulze. saerTod ki,

rogorc wesi, simindisaTvis upiratesoba aqvs mzralad da zamTarSi xvnas, radgan sagazafxulo xvna
ver asrulebs niadagis ZiriTadi damuSavebis winaSe dasaxul amocanebs. ar umjobesdeba niadagis

tenianobis reJimi, sarevelebis winaaRmdeg brZola saTanadod ver sruldeba, Tesvamde  niadagi ver

aswrebs sakmaod momwifeba_gafxvierebas, teniT momaragebas da mikroorganizmebis cxovelmyofelobis
gaZlierebas.

mzralad damuSavebis sistema erTmaneTTan dakavSirebuli ori RonisZiebisagan Sedgeba: nawve-

ralis aCeCva da mzralad xvna. nawveralis aCeCva winamorbedis mosavlis aRebisTanave unda Catardes,
4-8 sm siRrmeze. Ees, xels uwyobs rogorc sarevelebis mospobas, ise niadagis Tvisebebis gau-

mjobesebas. amave dros aCeCvas didi mniSvneloba aqvs mzralad xvnis xarisxianad CatarebisaTvis.

nawveralis jer aCeCva da Semdeg Semodgoma-zamTarSi srul siRrmeze xvna, simindis mosavlianobas
mniSvnelovnad adidebs; kerZod am sistemis marto erTi rgolis_nawveralis aCeCvis Sedegad simi-

ndis mosavlianoba TiToeul heqtarze 2-3 centneriT matulobs, xolo urwyav pirobebSi ufro

metad 4-6 centneriT.
nawveralis aCeCvis Semdeg klimatur pirobebTan SefardebiT unda Catardes mzralad xvna.

simindi, romelic inviTarebs mZlavr da Rrma fesvTa sistemas, moiTxovs Rrmad damuSavebul niadags.

xvnis siRrme unda icvlebodes niadagis fizikur-qimiuri Tvisebebis Semodgoma-zamTris naleqebis da
nakveTis dasarevlianebis xasiaTis mixedviT.

mzralis Tesviswina damuSavebis sistema gulisxmobs mzralis damuSavebas aramarto uSualod

Tesvis win, aramed damuSavebis RonisZiebaTa mTel kompleqss, adre gazafxulidan Tesvamde. adre
gazafxulze unda daifarcxos kbilebiani farcxiT xnulis gardigardmo, Tu xnulze sarevelebi

ganviTarda, an niadagma piri waikra, dauyovnebliv unda CavataroT kultivacia an aoSva 10-12 sm-ze

Tanmiyolebuli farcxiT. simindisaTvis saukeTeso pirobebi iqmneba iseT mzralze, romelic adre ga-
zafxulze daifarcxa da Tesvis win damuSavda kultivatoriT. aseTi damuSaveba uzrunvelyofs ro-

gorc sarevelebis mospobas, ise tenis SenarCunebas.

rac ar unda mcire qanobis iyos ferdobi, masze xvna aucileblad gardigardmo unda vawa-
rmooT. Tu es pirobebi daculia, maSin Sesaferisad SerCeul nakveTebze mzrali dasavleT saqarTve-

loSiac aranakleb efeqts mogvcems. magram es imas ar niSnavs, rom sasiminde nakveTi yvelgan

mzralad movxnaT. Zlier daqanebul ferdobze, Warbtenian farTobebze mzralad xvna sasurvel
Sedegs ar mogvcems. aseTi nakveTebi gazafxulze rac SeiZleba adre unda movxnaT. dasavleT saqa-

rTveloSi nasimindari saWiroa moixnas ara Semodgomaze, aramed zamTarSi, rac amindis pirobebis
mixedviT unda Catardes noembridan Tebervlamde.

niadagis ganoyiereba

simindis ganoyierebis saukeTeso saSualebaa organul-mineraluri sasuqebis sistema, aseT Sem-
TxvevaSi erTdroulad viyenebT sxvadasxva organul da mineralur sasuqs. simindis gasanoyiereblad

maqsimalurad unda gamoviyenoT yvela arsebuli saSualeba: nakeli, mwvane sasuqi, mineraluri sasuqi,

xolo mJave niadagebze_agreTve kiri, tkili, defikaciuri talaxi  da kiris Semcveli sxva sasuqebi.
gamokvlevebma daamtkica, rom sasuqebis Setanis wels simindis mosavali heqtarze marto nakelis

gamoyenebiT (20 tona ha-ze) 3 centneriTY gadidda. nakelze fosforis mimatebiT_6,1 centneriT, xo-

lo nakel-azot-fosforiT_10,7 centneriT. organuli da mineraluri sasuqebis erTdroulad gamo-
yeneba saukeTeso saSualebaa simindis mosavlianobis gadidebisaTvis. isini SesaniSnavad avseben erTma-

neTis moqmedebas. nakeli TandaTanobiT awvdis mcenares saWiro sakveb nivTierebebs, amdidrebs nia-

dags mikroorganizmebiT, aumjobesebs mis fizikur Tvisebebs, gamorecxvisagan icavs mineraluri sa-
suqebis Setanil da niadagSi arsebul advilad xsnad SenaerTebs. garda amisa, organuli sasuqis

wvis Sedegad niadagSi didi raodenobiT gamoiyofa naxSirorJangi, rac TavisTavad dadebiTad moqme-

debs mcenareTa zrda-ganviTarebisa da mosavlianobaze.
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mwvane sasuqad aRmosavleT saqarTveloSi unda gamoviyenoT culispira, barda, cercvela. isini

unda daiTesos saSemodgomo xorblis an qeris Semdeg, sanawveralod. nakveTi mosavlis aRebisTanave
unda moixnas, dakultivatordes da Tesva Sua agvistos ar unda gadavaciloT.

daTesvisTanave nakveTi frTxilad unda moirwyas, amiT Cven SegviZlia heqtarze miviRoT 15-20

tona mwvane masa, romelic mzralad moxvnis dros Caixvneba.
mwvane sasuqis moqmedeba grZeldeba 3-4 weli. am xnis ganmavlobaSi miRebuli marcvlis namatis

jami 45 centners aWarbebs heqtarze. am RonisZiebis ganxorcieleba ki did xarjs ar moiTxovs;

saWiroebs 3-4 weliwadSi erTxel damatebiT xvnas, mwvane sasuqad dasaTes saTesle masalis da 1-2-
jer damatebiT morwyvas. es xarji erTdroulad anazRaurdeba simindisa da sxva kulturebis mosa-

vlis mniSvnelovani namatiT. rac Seexeba dasavelT saqarTvelos, aq mwvane sasuqad unda gamoiyenoT

xanWkola, culispira da barda. simindis gasanoyiereblad aucileblad saWiroa rogorc azotiani,
ise fosforiani sasuqebi. kaliumis moqmedeba simindis mosavlianobaze bevrad naklebia. is sakmarisi

raodenobiT aris niadagSi. simindis mosavlis mateba calke azotiani sasuqiT heqtarze saSualod

1,4 centners Seadgens, marto fosforiani sasuqiT 2,7 centners, xolo orives erTad gamoyenebisas
ki 7,7 centners. simindis qveS niadagSi Sesatani mineraluri sasuqebis normativebi motanila cxri-

lSi.

gamosayenebeli mineraluri sasuqis normativebi (kg-iT ha-ze)

aRmosavleT saqarTvelo dasavleT saqarTvelo
# sasuqis dasaxeleba

momqmedi

nivTiereba

fizikuri

wona

momqmedi

nivTiereba
fizikuri wona

azotiani sasuqebi

1 amoniumis gvarjila N

36%

180-270 270-350

2 sulfatamoniumi N 20% 300-450 450-600

3 Sardovana N 46% 130-200 195-260

fosforiani sasuqebi

4 superfosfati

fxvnilisebri

P 18%

330-500 500-660

5 superfosfati granulebi

P 20%

300-450 450-600

6 ormagi superfosfati

P 45%

130-200 200-260

7 sammagi superfosfati

P 54%

110-165 165-220

kaliumiani sasuqi

8 kaliumis marili 71-110 110-150

rTuli sasuqi

9 diamofoska N10 P16 K16 230-345 345-460

10 nitroamofoska N16 P16

K16

N
6
0
-9
0
 
 
P
6
0
-9
0

K
30

-4
5

375-560

N
9
0
-1
2
0
 
 
P
9
0
-1
2
0

K
4
5
-6
0

560-750

Teslis momzadeba da Tesva
unda daiTesos mxolod daraionebuli jiSebi da hibridebi. Tesli jiSuri siwmindiT unda

iyos pirveli kategoriis, sruli TesviTi RirsebiT-pirveli klasis. saTesled SerCeuli unda iqnes

jiSisa da hibridisaTvis damaxasiaTebeli saRi tipiuri taroebi da Tesvamde 30-35 dRiT adre
daifSvnas, gaiwmindos da daxarisxdes Teslis sawmend manqanaSi.

daavadebebis sawinaaRmdegod Tesvamde Tesli unda Seiwamlos erT-erTi romelime preparatiT

(fungicidiT): raqsili, vitavaqs-200 da sxva. preparatis xarjvis normaa 2 kg. erT tona Teslze.
Sewamla unda Catardes wylis suspenziiT, risTvsiac 2 kg preparati unda gaixsnas 10 litr

wyalSi, mosxurdes erT tona Teslze an datenianebiT-10 litri wyliT dateniandes 1 tona Tesli,
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moebneva 2 kg preparati da orive SemTxvevaSi kargad aireva niCbiT. Sewamluli Tesli daTesvamde

unda inaxebodes izolirebul, mSral sacavSi.
Tesva unda daviwyoT maSin, roca niadagi Tesvis CaTesvis siRrmeze 10-12 gradusamde gaTbeba

(ix. cxr.).

Tesvis norma unda ganisazRvros jiSis, an hibridisaTvis dadgenili optimaluri sixSiris mi-
xedviT. mag: mosavlis aRebis dros mcenareTa raodenoba erT heqtarze unda iyos: ajameTis TeTris,

abaSis yviTelis, imeruli hibridis da geguTis yviTelisaTvis 38-40 aTasi, qarTuli krugisa-

Tvis_40-42 aTasi, kaJovana TeTrisa da yviTelisaTvis 40-45 aTasi, werovani-1 da werovani-3-saTvis
50-55 aTasi. qarTuli 9-62, enguri qarTuli 52, iveria 70-60 aTasi. mosavlis aRebis dros aRni-

Snuli sixSireebis SenarCunebisaTvis saWiroa Tesvis normis 15-20%-iT gazrda (ix. cxrili).

simindis Tesvis vadebi

raionebi
Tesvis
dawyeba

Tesvis
damTavreba

afxazeTi, aWara, xobi, WiaTura, saCxere, xaragauli, tyibuli,

oni, ambrolauri, cageri, qvemo svaneTi
10/IV 20/V

axalcixe, adigeni, aspinZa, xaSuri, qareli, gori, kaspi,
borjomi, duSeTi, TeTriwyaro, TianeTi, dmanisi, sagarejo,

samaCablo

20/IV 5/V

abaSa, senaki, martvili, zugdidi, walenjixa, Cxorowyu,
ozurgerTi, lanCxuTi, Coxatauri, marneuli, bolnisi, mcxeTa

5/IV 20/V

wyaltubo, samtredia, xoni, vani, baRdaTi, zestafoni,

Terjola
5/IV 5/V

gurjaani, siRnaRi, dedoflis wyaro, Telavi, axmeta, yvareli,
lagodexi, gardabani

5/IV 1/V

simindi iTeseba 70 sm mwkrivTaSorisebiT, punqtiruli saTesi manqaniT, Tesvis dawyebis win

saTesi unda gavataroT magari da swori zedapiris moedanze, gadavTvaloT gamoTesili marcvlebis
raodenoba 14,3 grZiv metrze, an gavzomoT manZili mwkrivSi marcvlebs Soris da cxrilis

gamoyenebiTY davadginoT sworad aris Tu ara dayenebuli saTesi gamoTesvis normaze, winaaRmdeg

SemTxvevaSi gamomTesi diskebis da gadamcemi kbilanebis SecvliT unda mivaRwioT sasurvel Sedegs.
imasTan dakavSirebiT, Tu romeli jiSi an hibridi iTeseba, saTesi unda davayenoT Sesabamisi

gamoTesvis normaze. simindis jiSebi: ajameTis TeTri, abaSuri yviTeli, geguTuri yviTeli da ime-

ruli hibridi unda daiTesos heqtarze 5000 marcvali. mcenareTa raodenoba mosavlis aRebis dros
unda iyos 42000, marcvlebs Soris manZili Tesvis dros 33 sm; adgilobrivi kaJovana yviTeli da

TeTri unda daiTesos heqtarze 55 aTasi marcvali. mosavlis aRebis dros unda iyos heqtarze  45

aTasi mcenare, marcvlebs Soris manZili 30 sm, rac Seexeba hibridebi: enguri, qarTuli 52, iveria
70, werovani 1 da werovani 3 unda daiTesos heqtarze 75-80 aTasi marcvali ha-ze, mosavlis aRebis

dros unda iyos 60-65 aTasi mcenare, marcvals Soris manZili 18-22 sm. qarTuli 9 unda daiTesos

ha-ze 80 aTasi marcvali. marcvals Soris manZili iqneba 27 sm. mosavlis aRebis dros ha-ze unda
iyos 70 aTasi mcenare. saTesis diskebi unda dayendes Tesvis win, rom Tesva Catardes normalurad.
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simindis Tesvis agroteqnikuri moTxovnebi

jiSi da hibridi

dasaTesi

marcvl.

raod-ba,

aTasi/ha

mcenareTa

raodeno-

ba mosav

lis

aRebis

dros

aTasi/ha

marcvle

bs Soris

manZili

Tesvis

dros, sm

mcenaree-

bs Soris

manZili

mosavlis

aRebis

dros, sm

marcvle

bis

raodeno

ba 10 kv.

m.-ze

(14.3.

gr.m.)

Tesvis

dros,

cali

marcvle\b

is

raodenoba

10 kv. m.-

ze (14.3.

gr.m.)

mosavlis

aRebis

dros,

cali

ajameTis TeTri,

abaSis yviTeli,

geguTis yviTeli,

imeruli hibridi

44-46 38-40 33-31 38-36 44-46 38-40

qarTuli krugi

adgilobrivi,

TeTri kaJa,

adgilobrvi,

yviTeli kaJa

46-48 40-42 31-29 35-33 46-48 40-42

werovani-1

qarTuli-52
70-72 50-55 21-20 28-26 70-72 50-55

werovani-2 76-78 55-60 20-19 26-24 76-78 55-60

qarTuli-9 75-80 60-65 30-27 40-35 70-75 60-65

iveria-70 7075 55-60 20-22 28-26 70-75 60-65

naTesis movla

aRmosavleT saqarTvelos pirobebSi naTesis movliTi Roni-sZiebebis adre dawyebisa da maRa-
lxarisxovnad Catarebis uzru-nvelsayofad, miT ufro, Tu niadagi Tesvis dros Teslis CaTesvis

siRrmeze mSralia, naTesi unda moitkepnos naWdevebiani sagoraviT.

mosuli naleqebis Sedegad niadagis zedapirze qerqis warmoqmnis SemTxvevaSi naTesi simindis
aRmocenebamde 3-4 dRiT adre unda daifarcxos msubuqi farcxiT naTesis gardigardmo mimarTu-

lebiT, meore dafarcxva unda Catardes simindis mcenaris 3-4 foTlis fazaSi. am dros dafarcxva

aumjobesebs niadagis aeracias, spobs axlad aRmocenebul da aRmocenebis procesSi myof sarevelebs,
xels uwyobs niadagSi tenis SenarCunebas, asworebs niadagis zedapirs, rac aadvilebs naTesis

kultivacias. meore dafarcxva tardeba dRis cxel periodSi, roca simindis mcenareebi naklebad

mtvrevadi xdeba.
mwkrivTSorisebis pirveli kultivacia unda Catardes simindis mcenaris 3-4 foTlis fazaSi,

meore kultivacia tardeba pirveli kultivaciidan 12-15 dRis Semdeg, romelsac unda davukavSiroT

naTesis gamokveba azotiani sasuqiT. sarwyav pirobebSi meore kultivacia unda Seicvalos mwkriv-
TSorisebis dabaZoebiT, rac mniSvnelovnad aadvilebs naTesis morwyvas.

aRmosavleT saqarTvelos sarwyav miwebze, Tu Tesvis dros niadagi gamomSralia da teni sakma-

risad ar aris Teslis aRmocenebisaTvis daTesvisTanave unda daiWras sarwyavi kvlebi da moirwyas
dauyovnebliv.

sarwyavi, droebiTi arxebi, nakveTis reliefis gaTvaliswinebiT iWreba saTesis 3-4 gavlis

Semdeg markeris xazze, kvlebis daWra aadvilebs naTesis kultivacias.
simindis savegetacio morwyva tardeba amindis pirobebisa da mcenaris ganviTarebis fazebis

mixedviT. aRmosavleT saqarTvelos baris sarwyav mizebze simindi 3-4 morwyvas saWiroebs. erTi

morwyva, rogorc wesi tardeba qoCoCis amoRebis dawyebamde erTi kviriT adre, ukanaskneli morwyva
rZisebr simwifis fazaSi. naTesis rwyvis reJimi zonebis da qvezonebis mixedviT mocemulia meoTxe

cxrilSi, romelic saorientacioa da dazustebuli unda iqnes yoveli konkretuli SemTxvevisaTvis
sacdeli rwyvebis CatarebiT.
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cxrilSi romauli cifriT naCvenebia rwyvis periodebi Tveebis mixedviT, xolo arabuliT Tvis

pirveli da meore naxevari. sarwyavi normis aRmniSvneli wiladis mricxvelSi mocemulia Tesvi-
sTanave morwyvis, xolo mniSvnelSi savegetacio morwyvis norma.

morwyva unda Catardes gaJonvis wesiT, yvela mwkrivTaSorisSi wylis miSvebiT.

rwyvis reJimi

 zona qvezona

rwyvis

periode

bi, jerado

ba da norma

qvezona

rwyvis

periodebi,

jeradoba da

norma

alaznis marcxena napiri,

lagodexi, yvareli,

nafareuli

IV-1

VII-1

VIII-1

800

700

duSeTisa da axalgoris

raionebis dablobi

nawili

IV-2

VII-1

VIII-1

700

600

pankisis xeoba matanamde VII-2

VIII-1

700

600

javisa da TianeTis

raionebis dablobi

nawili

V-1

VII-2

700

600

axmeta Telavi IV-1

VII-1

VIII-1

800

700

kaspis, goris, qarelis

raionebis centraluri

nawili

IV-2

VI-2

VII-2

VIII-1

800

700

I

gurjaani, wnori IV-1

VI-1

VII-1

VIII-1

800

700

xaSuris, znauris,

cxinvalis raionebi da

goris, kaspis, mcxeTis

riaonebis periferiuli

nawili

IV-2

VII-2

VIII-1

800

700

alaznis velis aRmosavleTi

nawili, Siraqi

IV-2

VI-1

VII-1

VIII-1

800

700

walkis, dmanisis,

axalqalaqis raionebi

VII-1

VIII-1

700

II

sagarejos da dedo-

fliswyaros raionebi,

gurjaanis da siRnaRis

raionebis ukana mxare

IV-2

VI-2

VII-1

VII-2

VIII-2

800

700

adigeni, aspinZis,

borjomis raionebi

IV-2

VII-2

VIII-1

700

650

baRdadi, Terjola,

zestafoni, WiaTura

IV-2

VI-1

VII-1

VIII-1

700

III gardabnis, marneulis

raionebi da bolnisisa da

TeTriwyaros raionebis

dablobi zona

IV-2

V-2

VI-1

VII-1

VIII-1

800

700
quTaisi, samtredia

wyaltubo

IV-2

V-1

VI-1

VIII-1

600
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sarevelebTan brZola

sarevelebTan brZola_erTwliani marcvlovani da orlebniani sa-revelebis winaaRmdeg simindis

Tesvamde an Tesvis Semdeg mis aRmocenebamde, unda gamoviyenoT romelime erT-erTi niadagis Cake-
TebiT.

fesuriani da fesvTnayari sarevelebis (Salafa, Wanga da sxva) winaaRmdeg simindis winamorbedi

kulturis mosavlis aRebisTanave, nawverali unda aiCeCos 8-10 sm siRrmeze da sarevelebis 15-20 sm
simaRlis fazaSi (agvisto) Sesxurdes romelime erT-erTi mTlianmomqmedi pesticidi: raundapi,

klini, nokdauni_3-4 l/ha; uragani 4-6 l/ha an valsaginafi 3-5 l/ha. aRniSnuli pesticidebi
niadagis mzralad mo-xvnamde moqmedebs ara marto sarevelebis miwiszeda organoebze, aramed spobs

fesurebsac.

simindis naTesSi SeiZleba gamoviyenoT herbicidebi: titusi, maisi-50 gr/ha-ze, an nikuSi 1,-1,5
l/ha. aRniSnuli herbicidebi Setanili unda iqnes simindis mcenaris 3-5 foTlis fazaSi. isini moq-

medeben rogorc erTwlian, ise mravalwlian marcvlovan sarevelebze (Salafa, Wanga, Zurwa, burCxa

da sxva). naTesSi orlebniani sarevelebis gavrcelebis SemTxvevaSi mas unda daematos 2,4-d aminis
marili an romelime misi analogi. pesticidebi unda gaixsnas 200-300l wyalSi da Sesxurdes mzian,

wynar amindSi.

sarevelebis winaaRmdeg gamosayenebuli herbicidebi da maTi dozebi

#

prepara-

tis dasa-

xeleba

xarjvis

norma l/ha,

kg/ha, l/t

sarevela balaxebi gamoyenebis meTodi da dro lodinis

periodi

(gamoyen.

jerad.)

1 dimeTila

minis

marili

0,8-1,2 erTwliani da mravalw-

liani, farTofoTlovani

naTesebis Sesxureba mcenaris

3-4 foTlis fazaSi -(1)

2 amilini 0,8-1,2 erTwlovani da mrava-

lwliani

naTesebis Sesxureba mce-

naris 3-5 foTlis fazaSi
-(1)

3 bezagardi 2-3,5 erTwliani da mrava-

lwliani

niadagis Sesxureba Tesvamde,

TesvasTan erTad an kultu-

ris aRmocenebamde

-(1)

4 dianati 0,4-0,8 erTwliani orlebniani,

mravalwliani orle-

bniani

Sexureba erTwliani da

mravalwliani sarevelebis 2-

4 foTlis fazaSi

-(1)

5 dikopur

topi

1,1-2,5 erTwliani da mravalw-

liani, farTofoTlovani

naTesebis Sesxureba kultu-

ris 3-5 foTlis fazaSi
-(1)

6 elimina-

tori

1-2,5 erTwliani marcvlovani

orlebniani da mravalw-

liani Salafa-Wanga

 Sesxureba simindis 3-6

foTlis fazaSi -(1)

7 valsamini 1,2 erTwliani da mrava-

lwliani orlebniani,

RiWa, nari da sxva

naTesebis Sesxureba kultu-

ris 3-5  foTlis fazaSi -(1)

8 lentemu

li

0,8-1,2 erTwliani da mraval-

wliani

naTesebis Sesxureba kultu-

ris 3-6  foTlis fazaSi

-(1)

9 maisi 50mar./ha

200l.t/ha

erTwliani da mraval-

wliani orlebniani

naTesebis Sesxureba kult-

uris 2-6  foTlis fazaSi
-(1)

10 milagro 1,1-2,5 erTwliani da mravalw-

liani da orlebniani

(Salafa, Winga)

naTesebis Sesxureba 3-6

foTlis fazaSi -(1)

11 primeqst

ragoldi

2-3,5 erTwliani da mrava-

lwliani marcvlovani

niadagis Sesxureba Te-svamde,

Tesvisas an simindis 3-5

foTlis fazaSi

-(1)

12 titusi 50 gr/ha erTwliani da mrava-

lwliani orlebniani

Sesxureba simindis 3-6

foTlis fazaSi
-(1)
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mavneblebsa da daavadebebTan brZola.
siminds yovelwliurad zians ayeneben mavneblebi da daavadebebi, romlebic xelsayreli garemo

pirobebis Seqmnisas masobrivad mravaldebian da did zians ayeneben simindis naTesebs.
simindis ZiriTadi mavneblebia: aziuri anu gadamfreni kalia, italiuri kalia, mavne anu

kudklia, maxra anu bostana, velis WriWina, qarTuli tkacuna, simindis zozina, maisis RraWa,

Semodgomis naTesis xvatari, mdelos xvatari, simindis WiWinobela, zolebiani WiWinobela, simindis
bewviani bugri Reros farvana da bambis xvatari. qvemoT mogvyavs simindis naTesebis dasacavad gamo-

sayenebli inseqticidebis, akaricitebisa da fungicidebis dasaxeleba da maTi gamoyenebis meTodebi.

preparati xarjvis norma

l/ha,

kg/ha, l/t

mavneblis da daavadebis

dasaxeleba

gamoyenebis meTodi,

dro

lodinis periodi

(gamoyen. jerad-ba)

aleqsanderi 0,15 simindis farvana bambis

xvatari

Sesxureba vegetaciis

periodSi 20(2)

arivo 0,15-0,32 simindis farvana bambis

xvatari

Sesxureba vegetaciis

periodSi 20(2)

delta 125 m/l 0,1-0,14 simindis farvana bambis

xvatari

Sesxureba vegetaciis

periodSi 20(2)

kalsamba 0,2-0,4 simindis farvana bambis

xvatari

Sesxureba vegetaciis

periodSi 20(2)

karate 2,0 simindis farvana Sesxureba vegetaciis

periodSi
30(1)

lanati 1,4 bugrebi simindis farvana Sesxureba vegetaciis

periodSi 7(2)

marSali 10 35-40 mavTulaWiebi, RraWebi,

maxra, nematodebi

daTesvis dros mTel

farTobze mobneva

erTjeradad
-(1)

mokapi 16 mavTulaWiebi, RraWebi,

maxra, nematodebi

Tesvis dros an

Tesviswina

kultivaciisas

mobneva ise, rom

Tesls ar Seexos

-(1)

bailetoni sf.

25 sf. 250 m/kg

(triadimefoni)

0,5 buSta gudabuSTa, fesvis

sidample, funariozi,

taros obi

simindis naTesSi

Sesxureba vegetaciis

periodSi, taroze

ulvaSis gamoCenisas

20(1)

n.g.p. w.6 nemato-

baqterialuri
kompleqsi

3-106

cali/ha

xvatarebi, RraWebi niadagisa da mcenaris

Sesxureba matlebis
winaaRmdeg diliT an

saRamos mzis Casvlis

Semdeg xarjvis norma

800 l/ha

(2)

saqarTveloSi gavrcelebulia simindis Semdegi daavadebebi: Reros sidample, fesvis sidample,

taros diplodiozi, taros hiberuliozi, marcvlis fuzariozi, taros nigrosporiozi, taros na-

crisferi sidample, foTlis CrdiloeTuri helminTosporiozi, foTlis samxreTuli helmi-
nTosporiozi, foTlis silaqave, baqteriuli Wknoba, ruxi laqianoba, foTlis baqteriozi, buS-

tovana gudafSuta da mtvriana gudafSita.

mosavlis aReba

simindis mosavali aRebuli unda iqnes sruli simwifis periodSi. srul simwifeSi Sesuli

simindis Rero TiTqmis mTlianad (an umetes nawilSi mainc) gayviTlebulia, foTlebis da taros
irgvliv Semoxveuli fuCeCic gayviTlebuli da ZiriTadad gamxmaria kidec, gamonaklisia simindis is

hibridebi da jiSebi, romlebic xasiaTdebian remontatuli TvisebebiT.
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marcvlis momwifebisas Rero, foTlebi da taros fuCeCi mwvanea, amasTanave fuCeCi SedarebiT

advilad scildeba taros. srul simwifeSi simindis marcvali iRebs jiSisaTvis da hibridisaTvis
damaxasiaTebel fers, formasa da brWyvialebas, magrdeba da mtkiced aris damagrebuli taroze.

taro (gansakuTrebiT grZelyunwiani) nawilobriv qveviTken ixreba da SedarebiT advilad scildeba

Reros.
TavTaviani pureulebisagan gansxvavebiT, damwifebuli simindis Rero, taros naquCi da TviT

marcvalic SedarebiT ufro meti wylis SemcvelobiT xasiaTdeba. am metwylianobas xels uwyobs

erTi mxriT is, rom simindis damwifeba xdeba Semodgomis SedarebiT gril periodSi; amasTanave
fuCeCiT dafaruli simindis marcvlebidan wylis aorTqleba neli tempiT mimdinareobs; garda amisa

sruli simwifis periodSic ki marcvalSi wylis raodenoba, rogorc wesi, 25%-ze naklebi ar aris,

zogjer ki 30 %-sac aWarbebs.
Tumca, simindis marcvlis Cacvena ar axasiaTebs, magram amis miuxedavad, damwifebis Semdeg

mosavlis aRebis dagvianeba ar aris mizanSewonili, naleqebiT mdidari Semodgomis pirobebSi aman

SeiZleba gamoiwvios rogorc Calis, ise marcvlis gafuWeba-daavadeba da maTi xarisxis gauareseba.
amasTanave, Zneldeba maTi Semdgomi gamoSroba da Senaxva.

simindis mosavlis aRebis dagvianeba miuRebelia imitomac, rom es iwvevs nasimindaris moxvnis

dagvianebas; im raionebSi ki, sadac simindi saSemodgomo xorblis an saSemodgomo qeris wina-
morbedebs warmoadgens. amas Tan sdevs saSemodgomo TavTavianebisaTvis (xorbali, qeri da sxva)

niadagis momzadebis da maTi daTesvis dagvianeba.

kombainiT mosavlis aRebis garda arsebobs xeliT aRebis ori wesi: 1) taros motexa mcenaris
moWramde, 2) mcenaris moWra da misi gatana mindvridan da Semdeg taros gasufTavseba.

rogorc ukve aRiniSna mosavlis aRebis dros simindis marcvlis tenianoba umetes SemTxvevaSi

25%-ze naklebi ar aris. aseTi teniani marcvlebi Caxurebis gamo advilad ziandeba Senaxvis dros.
amitom Senaxvamde saWiroa simindis taroebisa da marcvlis kargad gamoSroba, amisaTvis

fuCeCgaclili taroebi unda gaiSalos Txel fenad, sanam marcvlis tenianoba 13-14 %-mde ar iqneba

dayvanili.
simindis taroebi Senaxuli unda iqnes ZarebSi, specialur sasi-mindeebSi anda kargi

ventilaciis mqone raime sxva SenobaSi. sasimindeSi taroebis xvavis simaRle 1,4-2 metrs ar unda

aRematebodes, Senaxvis mTeli periodis ganmavlobaSi saWiroa sistematuri Tvalyuris devneba.
Caxurebis, daavadebis an mavneblebiT dazianebis SemTxvevaSi saWiroa saTanado zomebis miReba: xvavis

gaSla, ganiaveba, mavneblebis winaaRmdeg brZolis Catareba da sxva.

arsebobs simindis taros gaSrobis, dafSvnis da miRebuli marcvlis specializirebuli
Sesanaxebi.
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uZRveba ekonomikis mecnierebaTa doqtori,

profesori, akademikosi

omar qeSelaSvili

leqcia 3. msoflio ekonomika

3.1 ras Seiswavlis msoflio ekonomika

msoflio ekonomika calke mecnierebaa, mas sxvanairad megaekonomikasac uwodeben. igi Seiswavlis
saerTaSoriso ekonomikur sistemaSi obieqturad CarTuli erovnuli (calkeuli qveynebis) meu-

rneobebis erTobliobas, maT urTierTdamokidebulebas, ganviTarebis ekonomikur meqanizms.

msoflio ekonomikis safuZvelia Sromis saerTaSoriso danawileba. ukanaskneli 25-30 wlis
manZilze Sromis saerTaSoriso danawileba mTlianad gardaiqmna. moxda gadasvla tradiciuli orsa-

fexuriani sistemidan (yvela qveyana iyofoda industriul da agrarul-sanedleulo qveynebad) samsa-

fexurian sistemaze, romelic Sedgeba uaxlesi da progresuli teqnologiebis monopolisti qveyne-
bisagan; mineraluri da sasoflo-sameurneo nedleulis mimwodebeli qveynebisagan da im qveynebisagan,

romlebic specializebuli arian masala da Sromatevadi produqciis awyobasa da warmoebaze.

msoflio ekonomika Seiswavlis (anu misi ZiriTadi mimarTulebebia):
 saerTaSoriso vaWrobas;

 kapitalis saerTaSoriso migracias;

 transerovnuli korporaciebisa da erTobliv sawarmoTa tipebs;
 samuSao Zalis saerTaSoriso migracias;

 ekonomikuri zrdis sagareo faqtorebs, tempebsa da proporciebs;

 sasursaTo usafrTxoebas;
 msoflio ekonomikis regulirebis meqanizms;

 msoflio integraciul procesebs;

 msoflio ekonomikis globalur da lokalur (TiToeuli qveynis) problemebs.
unda aRiniSnos, rom identuria (analogiuria) sagareo-ekonomikuri urTierTobebis ZiriTadi

mimarTulebebic.

msoflio ekonomikis damkvidreba samrewvelo gadatrialebebisa da mecnierul-teqnikuri pro-
gresis Sedegia. mkvlevarTa umetesoba mas kapitalis Tavdapirvel dagrovebas (roca simdidris da-

groveba moxda mcirericxovan adamianTa xelSi) da didi geografiuli aRmoCenebis xanas ukavSirebs.
msoflio ekonomikis (meurneobis) Camoyalibebis amosaval periods meoce saukunis damdegs

ukavSireben, rac xangrZliv istoriul procesebs axlda Tan. yvelaferi saerTaSoriso (msoflio)

vaWrobiT, e.i. qveynebs Soris saqonlisa da momsaxurebis moZraobiT (gacvliT) daiwyo.

uwyveti swavlebis darbazi

Continuous Studying Hall
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3.2. qveynebis klasifikacia

gaerTianebuli erebis organizacia, ekonomikuri analizis mizniT qveynebs yofs Semdeg jgufebad:

1. ganviTarebuli qveynebi (sabazro ekonomikis mqone qveynebi);
2. gardamavali ekonomikis mqone qveynebi;

3. ganviTarebadi qveynebi.

nebismieri qveynis socialur-ekonomikuri ganviTarebis donis ZiriTadi maCveneblebia:

 mTliani erovnuli (Sida) produqti da misi sidide erT sul mosaxleze;
 gadammuSavebeli mrewvelobis produqciisa da momsaxurebis sferos wili mTlian erovnul

produqtSi;

 mosaxleobis ganaTlebis done da sicocxlis xangrZlivoba.
ganviTarebuli ekonomikis mqone qveynebis jgufs, uwinares yovlisa, miekuTvnebian e.w. didi

Svideulis qveynebi: aSS, iaponia, germania, didi britaneTi, safrangeTi, italia, kanada.

amaT garda ganviTarebuli qveynebis jgufs miekuTvneba maRalganviTarebuli dasavleT evropis
qveynebi (espaneTi, Svecia, holandia, avstria da sxv.), avstralia, axali zelandia, samxreT korea,

singapuri, taivani, honkongi, israeli.

gardamavali ekonomikis qveynebia: aRmosavleT evropis yofili socialisturi saxelmwifoebi
da yofili sabWoTa kavSiris yofili respublikebi, gansakuTrebiT win dganan: poloneTi, ungreTi,

CexeTi, slovakeTi, slovenia, xorvatia, litva, latvia, estoneTi.

ganviTarebadi qveynebia: afrikis qveynebi, azia-wynari okeanis nawili qveynebi, laTinuri ame-
rikisa da karibis auzis qveynebi.

calke unda gamoiyos CineTi. igi aSenebs sabazro da gegmian-regulirebadi ekonomikis model-

sambiozs. CineTSi aris rogorc didad ganviTarebuli (zRvispira), ise Zlier-CamorCenili regionebi.
gasaSualebuli maCveneblebiT ki CineTi ganviTarebadi qveyanaa.

saerTod, unda aRiniSnos, rom rac ginda ganviTarebuli iyos qveyana, vercerTi erovnuli

ekonomika ver iarsebebs damoukideblad, sxva erovnuli ekonomikisgan mowyvetiT, msoflio ekono-
mikisgan mowyvetiT. amitomac, `ekonomikuri damoukidebloba~ miuRebeli gamonaTqvamia.
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3.3. msoflio ekonomikis tendenciebi da globaluri problemebi

Tanamedrove msoflio ekonomikas (meurneobas) Semdegi ZiriTadi tendenciebi axasiaTebs:

1. sameurneo cxovrebis internacionalizacia–es aris erovnul ekonomikaTa daaxloeba, rasac

safuZvlad udevs saerTaSoriso specializaciis gaRrmaveba, warmoebis internacionalizacia, transe-
rovnul korporaciaTa Seqmna. yovelive es vlindeba sawarmoTa urTierTdamokidebulebaSi, saerTa-

Soriso saqonelbrunvaSi, kapitalisa da samuSao Zalis moZraobis gafarToebaSi, fasebis doneebze
da a.S. yovelive am process ekonomikis globalizacias uwodeben.

2. warmoebis internacionalizacia–gulisxmobs myari sawarmoo urTierTobis damyarebas qveynebs

Soris, rasac aZlierebs mecnierul-teqnikuri progresi, gansakuTrebiT satransporto urTierTobebi,
informaciuli teqnologiebi. warmoebis internacionalizaciis safuZvlad miCneulia warmoebis spe-

cializacia (Sromis saerTaSoriso danawileba). ganasxvaveben dargTaSoris da Sidadargobriv speci-

alizacias.
3. samecniero da teqnikuri kvlevis internacionalizacia.

4. kapitalis internacionalizacia. es aris erovnul kapitalTa dakavSirebisa da gaerTianebis

procesi, romelSic mniSvnelovan rols asrulebs samewarmeo kapitalis gatana pirdapir investi-
ciaTa formiT.

am procesSi aRsaniSnavia is, rom umsxvilesi korporaciebi erovnulidan transerovnul (sam-

rewvelo, sabanko da sxv.) korporaciebad gardaiqmnebian (1980 wlis damlevs msoflioSi iyo 10
aTasi, 1990-iani wlebis damlevs 90 aTasi transerovnuli formireba). iqmneba erToblivi sainve-

sticio, sadazRvevo, sapensio da sxva fondebi da organizaciebi.

transerovnuli korporaciebi mamoZravebel rols TamaSobs, Tanamedrove msoflio ekono-
mikisaTvis damaxasiaTebeli transnacionalizaciis swraf procesSi. isini Sedgeba saTao kompaniisa

da sazRvargareTuli filialebisagan (mag. amerikuli eleqtronuli giganti `ai-bi-em~, `koka-kola~,

`makdonaldsi~ da sxv.).
amas garda, iqmneba saerTaSoriso strategiuli aliansebi, romelnic gaTvlilia produqciis

asortimentisa da momxmarebelTa wris gafarToebisaTvis. isini iTvaliswineben erTobliv marketi-

ngul kvlevas, saerTo gasaRebis arxebs, sainformacio wyaroebis da sareklamo saSualebebis erTo-
bliv gamoyenebas.

unda iTqvas, rom amJamad, transerovnuli korporaciebis (kompaniebis) meSveobiT xdeba `axali

msoflio transerovnuli ekonomikis~ formireba.
internacionalizacia afarToebs integraciul procesebs, SeiZleba iTqvas piriqiTac, rac

msoflio meurneobis umniSvnelovanesi niSania.

msoflio ekonomikuri integraciis formebad gamoiyofa:
- Tavisufali vaWrobis zona;

- sabaJo kavSiri;

- ekonomikuri da savaluto kavSiri (anu saerTo bazari);
- politikuri kavSiri (saerTo sagareo politikis damkvidreba).

msoflio ekonomika, XX saukunis ukanaskneli meoTxedidan viTardeba globalur problemaTa mza-

rdi gavleniT, amdenad, Tanamedrove msoflio globalizaciis saerTo sistemaSia moqceuli.
msoflio ekonomikis globaluri problemebi Semdegnairad klasificirdeba:

1. politikuri da socialur-ekonomikuri problemebi (mSvidobis dacva da birTvuli omis Tavi-

dan acileba, gamalebuli SeiaraRebis SezRudva da ganiaraReba, msoflio gaerTianebis stabiluroba,
demografiisa da ekonomikuri stabilizaciis da mdgradi ganviTarebis, ekonomikuri usafrTxoebis,

siRaribisa da CamorCenilobis daZlevis problemebi da sxv.);

2. bunebisa da ekonomikur ganviTarebasTan dakavSirebuli problemebi (ekologiuri, bunebis da-
cvis, energetikuli, nedleulis, sasursaTo usafrTxoeba, klimatis dacva, msoflio okeanis pro-

blemebi da  sxv.);
3. Sereuli problemebi, romlebic  adamianTa masobrivi daRupvis safrTxes Seicavs (samxedro

da regionuli konfliqtebi, damnaSaveoba, teqnogenuri katastrofebi, stiqiuri ubedurebebi);

4. samecniero problemebi (msoflio okeanis Seswavlis, kosmosis aTvisebis sferoSi, grZelvadi-
ani prognozireba sxvadasxva sferoSi da sxv.)
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3.4. Tavisufali ekonomikuri zonebi

ukanasknel periodSi gavrceleba hpova ekonomikur urTierTobaTa axalma formam, Tavisufali eko-

nomikuri zonis (Tez-s) saxiT.

Tavisufali ekonomikuri zona warmoadgens SezRudul sivrces qveynis teritoriaze, romlis
farglebSic moqmedebs meurneobriobis da ekonomikuri saqmianobis SeRavaTiani reJimi, sawarmoebs mi-

niWebuli aqvT moqmedebis didi Tavisufleba.
saxelmwifoebi, Tavisufali ekonomikuri zonebis Seqmnis sxvadasxva mizezs eyrdnobian:

- sawarmoTa saqmianobis aqtivizacia;

- mrewvelobis modernizeba;
- Sinauri bazris gajereba maRalxarisxovani saqonliT;

- sagareo-ekonomikuri kavSirebis ganviTareba;

- eqsportisa da importis gafarToeba;
- ucxour investiciaTa mozidva;

- axal teqnologiaTa aTviseba;

- ekonomikurad CamorCenili raionebis aTviseba;
- samuSao Zalis kvalifikaciis amaRleba da a.S.

saerTod, Tavisufali ekonomikuri zonebisaTvis wesdeba sagangebod Semsubuqebuli sabaJo, sa-

vaWro reJimebi. farTo Tavisufleba eZleva kapitalis, saqonlisa da specialistTa gadaadgilebasa
da gamoyenebas, sawarmoTa dabegvris SeRavaTiani reJimiT.

Tez-bi SeiZleba ganTavsdes rogorc mcire (lokalur) teritoriaze, ise mTeli olqisa Tu

regionis teritoriaze.
ganasxvaveben Semdegi saxis (tipis) Tavisufal ekonomikur zonebs:

- Tavisufali sabaJo teritoriebi;

- saeqsporto ekonomikuri zonebi;
- Tavisufali vaWrobis zonebi;

- erToblivi mewarmeobis zonebi;

- Tavisufali `gaxsnili~ zonebi;
- teqnologiuri zonebi;

- kompleqsuri zonebi.

Teza pirvelad 1959 w. Seiqmna irlandiaSi, sadac Senonis aeroporti gamocxadda Tavisufal
saerTaSoriso mewarmeobis zonad. XX saukunis 90-ian wlebSi msoflios 70 qveyanaSi 600-mde Tez-a

arsebobda.

Tez-Tvis SeRavaTebis 4 ZiriTadi jgufia gavrcelebuli:
1. sagareo-savaWro SeRavaTebi (gansakuTrebuli sabaJo-satarifo reJimi);

2. sagadasaxado SeRavaTebi;

3. safinanso SeRavaTebi (komunaluri momsaxurebis dabali fasebi, miwis da sxvaTa ijaris gada-
saxadis Semcireba);

4. administraciuli SeRavaTebi (ucxoeTis moqalaqeebis mimosvlis, sawarmos registraciis da

gamartivebuli procedurebi);
Tez-bis Seqmna ZiriTadad ganviTarebuli qveynebis teritoriebzea mizanSewonili.
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3.5. saxelmwifos roli

saxelmwifos SeuZlia sxvadasxvagvarad gaaumjobesos ganviTarebis Sedegebi:
1. makro da mikroekonomikuri garemos uzrunvelyofis gziT, romelic warmoqmnis swor stimu-

lebs efeqtiani ekonomikisaTvis;

2. institucionaluri infrastruqturis uzrunvelyofis gziT (sakuTrebis uflebis, mSvidobis,
kanonierebisa da marTwesrigis, agreTve im normebis gamoyenebiT, romlebic aZlierebs efe-

qtian da grZelvadian investirebas);

3. ganaTlebis, jandacvis, garemos dacvis, infrastruqturiT uzrunvelyofis gziT.
sabazro da saxelmwifo meqanizmebis Sesabamisobis tendenciebs Seadgens:

- ekonomikis liberalizacia;

- hipertrofirebuli saxelmwifo seqtoris privatizeba;
- kerZo biznesis sakanonmdeblo regulireba da xelSewyoba;

- sagadasaxado sistemis optimizacia;

- konkurenciuli sawyisebis ganviTareba da bunebriv monopoliaTa SezRudva;
- mcire biznesis stimulireba;

- sabanko saqmianobis regulireba;

- savaluto reJimis SemuSaveba, dacva da sxv.
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3.6. ekonomikuri ganviTarebis erovnuli modelebi

ekonomikuri ganviTarebis modelebis Sesafaseblad gamoiyeneba Semdegi kriteriumebi:

1. sakuTrebis formebis Tanafardoba;

2. ganviTarebis done da sabazro garemos Seqmnis formebi;
3. ekonomikaze saxelmwifos zemoqmedebis sazRvrebi da meTodebi;

4. ekonomikuri politikis ganxorcielebis miznebi da saSualebebi;

5. ekonomikis dafinansebis wyaroebi da masStabebi, misi inovaciis meqanizmi;
6. kompaniaTa kapitalis struqtura;

7. marTvis sistema da Sromis organizacia warmoebaSi;

8. ekonomikis kargaxsnilobis done;
9. sagareo-ekonomikuri kavSirurTierTobis dinamika, struqtura da marTva.

kriteriumebad SeiZleba miCneuli iqnas agreTve:

- mTliani Sida produqtis moculoba, struqtura da dinamika;
- mTliani Sida produqtis sidide erT sul mosaxleze;

- samomxmareblo fasebis zrdis indeqsi;

- Sromis nayofierebis done da sxv.
gamoiyofa ekonomikuri ganviTarebis Semdegi modelebi:

1. liberaluri anu kerZo korporaciuli. axasiaTebs kerZo sakuTrebis siWarbe; bazris subi-
eqtebis Tavisufleba; saxelmwifo regulirebis sferoebis SezRuduloba; mTlian Sida produqtSi

saxelmwifo biujetis wilis simcire.

2. socialurad orientirebuli ekonomika–gamoirCeva SemdegiT:

 mniSvnelovania saxelmwifo sakuTrebis da biujetis wili;

 makroekonomikuri regulireba xorcieldeba rogorc fulad-sakredito da sabiujeto-saga--

dasaxado politikiT, agreTve, SromiTi urTierTobebis, sainvesticio, struqturuli poli-

tikiT;

 mniSvnelovania saxelmwifos roli mosaxleobis socialur mxardaWeraSi.

3. social-demokratiuli–uaxlovdeba winas, misTvis damaxasiaTebelia, rom saxelmwifo seq-

torSi Warbobs socialuri daniSnulebis obieqtebi; saxelmwifos roli mTlian Sida produqtSi

50% aRemateba; SromiTi urTierToba regulirdeba erovnul doneze; minimumamdea Semcirebuli
umuSevrobis done; ganviTarebulia sawarmoo demokratiis sistema (aseTi modeli damaxasiaTebeli

CrdiloeT evropis, uwinaresad skandinaviis qveynebisaTvis).

msoflio ekonomika Seiswavlis agreTve msoflio ekonomikur potencials, romelSic Sedis;

o bunebriv-resursuli potenciali (miwebi, sasoflo-sameurneo savargulebi; warmoebis mocu-
lobebi da moxmareba; tyis resursebi; msoflio okeane, hidrosamyaro da wylis resursebi;

atmosfero; wiaRiseuli resursebi);

o adamianuri resursebi (mosaxleoba; urbanizacia; demografia; didi qalaqebis problema; dasa-
qmeba da umuSevroba; samuSao Zalis eqsporti).
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3.7. msoflio meurneobis dargobrivi struqtura

rogorc wesi, msoflio meurneobas (ekonomikas) axasiaTebs Semdegi dargobrivi struqtura:

 soflis meurneoba

 mrewveloba;

 mSenebloba;

 sawarmoo infrastruqtura;

 socialuri infrastruqtura.

Tanamedrove etapisaTvis damaxasiaTebelia mrewvelobis wilis amaRleba materialuri warmo-

ebis dargTa produqciis mTlian moculobaSi. orientacia aRebulia mecnierul-teqnikuri progresis
miRwevebze.

swrafad xdeba `postindustriuli wyobis~ Secvla axali wyobiT, romelsac jer saxeli ar

gaaCnia. specialistTa azriT misi ZiriTadi birTvia teqnologiebi: bioteqnologia, aratradiciuli
energetika (mzis, qaris), nanoteqnologiebi (metris erT memiliardze naklebi zomis obieqtTan muSa-

oba), molekuluri eleqtronika, multimediuri komunikaciebi, mTvarisa da marsis ekonomika (egzo--

tikuri dargebi), romlis miznad gansazRvrulia ara marto sasargeblo wiaRiseulis mopoveba, ara-
med mavne da saSiSi warmoebebis gatana dedamiwis farglebs gareT.

rogorc Cans, msoflio Sevida teqnologiuri revoluciis axal etapSi, romelmac ganapiroba

misi meurneobis dargobrivi struqturis Semdegi cvlilebebi:
- momsaxurebis sferos swrafi zrda;

- resurstevadi dargebi icvleba mecniertevadi dargebiT;

- mcirdeba sasoflo-sameurneo warmoebis wili, amasTan izrdeba misi efeqturoba;
- materialuri warmoebis sferoSi ZiriTad adgils ikavebs gadammuSavebeli mrewveloba.
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3.8. msoflio finansuri resursebi

finansuri resursebi msoflioSi upiratesad moZraobs da gadanawildeba saerTaSoriso eko-

nomikuri urTierTobebis sxvadasxva monawiles Soris.

msoflio finansuri bazari iyofa iseT bazrebad, rogoricaa: savaluto, derivativebis (opci-
onebi, svopebi, fiuCersebi), sadazRvevo momsaxurebis, aqciebis, sakredito (fasiani qaRaldebis, saba-

nko kreditebis bazari), safondo.

msoflio finansuri bazris ZiriTadi monawileni arian transerovnuli bankebi, transero-
vnuli kompaniebi, institucionaluri investorebi, saerTaSoriso organizaciebi, saxelmwifo orga-

noebi.

finansuri resursebis mimoqceva yvelaze aqtiurad xorcieldeba msoflio finansur centre-
bSi (niu-iorki, londoni, parizi, Jeneva, tokio da sxv.).

mniSvnelovani sakiTxia erTiani valutis SemoReba. evropis qveynebi erTian valutaze ukve ga-

davidnen (es procesi grZeldeba).
amas Tavisi mizezebi da upiratesobebi aqvs:

_ evrokavSiris erTiani ekonomikuri bazris srulyofa (erTiani midgomebi kreditis, gadasa-

xadebis, savaluto riskebis, fuladi politikis, fasebis da sxv. Sesaxeb);
_ rogorc moelian `evro~ warmatebiT ibrZolebs inflaciis winaaRmdeg, stimulirebas mia-

niWebs warmoebas, investiciebs da a.S.
_ erTiani fuladi erTeuli (evro) efeqturad daupirispirdeba dolars;

_ fulad-sakredito da savaluto regulireba;

_ finansuri operaciis momsaxurebis zednadebi xarjebis Semcireba;
_ Sromis bazarze koniuqturis gaumjobeseba, Semosavlebis zrda.
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3.9. sagareo vali

saxelmwifo vali warmoadgens drois garkveul periodSi saxelmwifo seqtoris mier gamoyenebul,

magram daufarav savalo valdebulebaTa jams.

saxelmwifos mier aRebuli yvela sesxi, maTze daricxuli saprocento gadasaxdelebiT, ro-
melic mocemuli periodisaTvis ar aris dafaruli, qmnis saxelmwifos vals.

arsebobs saxelmwifo Sida da sagareo vali.

saerTod, arsebobs gazrdili samTavro xarjebis dafarvis (dafinansebis) sami gza: 1. gadasa-
xadebis gadideba; 2. saWiro raodenobaze meti fulis dabeWdva da mimoqcevaSi gaSveba; 3. saxel-

mwifos mier Sida da sagareo valis aReba.

saqarTvelos mier miRebuli kreditebi sam jgufad iyofa:
_ teqnikuri kreditebi (safuZvlad daedo yofil ssrk respublikebTan warmoqmnili dava-

lianebebi);

_ sasaqonlo kreditebi–(warmoqmnilia mowodebuli produqciis–gazi, xorbali, medikamentebi
da sxv. Sedegad);

_ sareabilitacio kreditebi–(msoflio bankis da sxvaTa) kreditebi, romelic mimarTulia

ekonomikis ama Tu im dargis saWiroebisaTvis.
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3.10. saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebi

kacobriobis winaSe mdgomi globaluri problemebis gadawyveta moiTxovs mravali saxelmwifos,

zog SemTxvevaSi ki yvela saxelmwifos monawileobas, rac garkveuli integraciis CarCoebSi unda

iqnas moqceuli. swored am mizniT aris Seqmnili saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebi.
es organizaciebi or jgufad iyofa: mTavrobaTSoriso (saxelmwifoTaSoriso) da arasamTa-

vrobod.

arsebobs saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebis Semdegi tipebi:

 saxelmwifoTaSoriso universaluri organizaciebi–gaerTianebuli erebis organizacia–mTavari

organoebia: generaluri asamblea, uSiSroebis sabWo, ekonomikuri da socialuri sabWo, sae-

rTaSoriso sasamarTlo da sxv.; specializebuli dawesebulebebia: saerTaSoriso savaluto fo-

ndi, rekonstruqciisa da ganviTarebis msoflio banki, msoflio savaWro organizacia, sasursaTo
da soflis meurneobis organizacia, Sromis saerTaSoriso organizacia da sxv.

 regionuli da regionTaSoriso saerTaSoriso organizaciebi–rekonstruqciisa da ganviTarebis

evropuli banki, ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizacia;

 saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebi, romlebic msoflio bankis calkeul segmentSi funqci-

onireben. maT xSirad sasaqonlo organizaciebis forma aqvT (mag. navTobis eqsportiori qveynebis

gaerTianeba da sxv.);

 saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebi, romelTac naxevradformaluri gaerTianebis forma
aqvT (mag. `didi Svideuli~);

 sxvadasxva savaWro-ekonomikuri, savaluto-safinanso, sakredito, dargobrivi da specializebu-

li ekonomikuri da samecniero-teqnikuri organizaciebi.
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3.11. msoflio integraciuli gaerTianebebi

msoflio ekonomikis erT-erTi damaxasiaTebeli Taviseburebaa saerTaSoriso ekonomikuri in-

tegracia (laTinurad `gamTlianebas~ niSnavs).

ekonomikuri integracia gadis oTx etaps, amis Sesabamisad cnobilia misi amdenive tipi:
1. Tavisufali vaWrobis zona;

2. sabaJo kavSiri;

3. ekonomikuri kavSiri, anu saerTo bazari;
4. sruli integracia.

amJamad arsebobs Semdegi msoflio integraciuli gaerTianebebi:

- evrogaerTianeba (aerTianebs 15 saxelmwifos, Seiqmna 1952w.);
- Crdilo-amerikuli Tavisufali vaWrobis asociacia (1994w.);

- samxreT-amerikuli saerTo bazari (1960w.);

- samxreT-aRmosavleT aziis saxelmwifoTa asociacia (1967w.);
- azia-wynari okeanis ekonomikuri gaerTianeba (1989w.);

- damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobroba (dsT–1991w.).
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recenzia

Recension
nodar WiTanava-

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa
akademiis akademikosi

omar qeSelaSvilis monografiis:

```soflis meurneobis specializacia,

ekonomikuri zrdis pirobebi da ganviTarebis

prognozi~ (gamomcemloba `````agro~,Tbilisi, 2019 w,)

mecnieruli Sefaseba

mesame-avtori axleburad udgeba axali ekonomikuri

garemos, rogorc mecnierul-teqnikuri progresis zegavleniT Camoyalibebuli realobis analizs da
akeTebs marTebul daskvnas, rom `ekonomikuri garemo, swored sabazro motivaciebis Sesabamisad,

TandaTanobiT, damokidebuli gaxda inovaciur anu codnis ekonomikaze, romelSic mTavar produqtad

warmogvidgeba inteleqtualuri produqti. . . sabazro urTierTobebze morgebuli ekonomikuri
garemo pasuxs unda scemdes Semdeg mTavar kiTxvebs: ra vawarmooT; ramdeni unda vawarmooT (arse-

buli resursebis ra moculoba unda gamoviyenoT); rogor unda vawarmooT (rogor unda iyos orga-

nizebuli warmoeba); vin unda miiRos produqti da rogor unda ganawildes igi momxmareblebs
Soris (gv.4). am daskvnaSi warmodgenilia avtoris swori strategiuli xedva (pozicia), romelic

srulad Seesabameba erovnuli ekonomikis, maT Soris soflis meurneobis ganviTarebis strategiul

interesebs. amasTan avtori sworad gansazRvravs axali ekonomikuri garemos CamoyalibebisaTvis pi-
robaTa erTobliobas da maT Soris upiratesobas aniWebs teqnologiur aspeqts, Tvlis, rom `ekono-

mikuri garemo gansazRvravs da gavlenas axdens teqnologiurze da piriqiT, es ukanasknelic gan-

sazRvravs, ganapirobebs da gavlenas axdens ekonomikur garemoze~(gv.5). aseTi, meTodologiurad
swori midgomis safuZvelze avtoris azriT: `soflis meurneobaSi teqnologiuri garemo ukavSi-

omar qeSelaSvili

soflis meurneobis

specializacia,ekonomikuri

zrdis pirobebi da

ganviTarebis prognozi

Tbilisi 2019

winamdebare naSromi warmoadgens samecniero-sa-
ganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis monografi-

as. naSromis Sinaarsi mravalferovnebiT gamoirCeva.

jer erTi-kompleqsurad da sistemuri midgomiT
ganxilulia saqarTvelos soflis meurneobis Taname-

drove mdgomareobis TiTqmis yvela mxare (soflis

meurneobis funqcionirebis Taviseburebebi, tendenci-
ebi, kanonzomierebebi, ganviTarTebis strategiuli

amocanebi, prioritetebi, resursebi, specializaciis

done, dargobrivi struqtura, ekonomikuri meqanizmi,
marTvis problemebi da sxv.);

meore-analizisas avtori iyenebs mecnieruli kv-

levis Tanamedrove meTodebsa da qveynis specifikuri
bunebrivi pirobebis mravalferovnebisa da istori-

ulad Camoyalibebuli tradiciebis analiziT iZleva

dRes saqarTveloSi soflis meurneobis funqcio-
nirebis garemo pirobebis realur suraTs, rac mo-

mavalSi safuZvlad unda daedos am dargis ganviTa-

rebis startegias.
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rdeba ekonomikur garemos da maTi urTierTSerwymis, urTiermoqmedebis da urTerTgavlenis Sedegad

miiReba axleburi-marketinguli garemo, rac unda Seesabamebodes produqciis miwodebas da masze mo-
xovnilebis dakmayofilebas-bazris arCevanisa da momxmarebelTa Tavisuflebis pirobebis dacviT.

(gv.5). amrigad, avtoris azriT `iqmneba erTiani jaWvi, romelSic akumulirebulia `sammagi garemos”

Seqmnis piroba. es, gansazRvravs Tanamedrove ekonomikis axlebur, integrirebul-kompleqsur siste-
mas da misi ganviTarebis strategias~(gv.5). aseTi midgomiT avtori adasturebs, rom mas kargad aqvs

gacnobierebuli globalizaciisa da lokalizaciis procesebis gadakveTaze amJamad Camoyalibebuli

tendenciebis arsi da maTi gaTvaliswinebis aucilebloba;
meoTxe-avtori saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebisaTvis damaxasiaTebeli ZiriTadi

tendenciebisa da kanonzomierebebis axsnisas aanalizebs mravalmxriv statistikur informacias da

ayalibebs metad saintereso (aucilebel) mosazrebebs, daskvnebsa da rekomendaciebs, romelTa ga-
Tvaliswineba xels Seuwyobs dargis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebis sworad gansazRvras.

mTavari isaa, rom dargis perspeqtivaSi ganviTarebis RonisZiebaTa sistemis SemuSavebisaTvis amo-

savali sawyisi sworad aris gansazRvruli;
mexuTe-naSromSi didi adgili aqvs daTmobili soflis meurneobis specializaciis, dargTa Se-

Tanawyobisa da maTi ganviTarebis regionuli aspeqtebis ganxilvas (kvlevas). es problema yove-

lTvis iyo erT-erTi centraluri mimarTuleba agraruli ganviTarebis strategiebis gansazRvrisas.
jer kidev, sabWoTa periodSi SemuSavda saqarTvelos soflis meurneobis sawarmoo specializaciis

zonaluri sqema, romelic safuZvlad daedo soflis meurneobis dargebis ganviTarebas regionebis

bunebriv-sawarmoo pirobebisa da SromiTi tradiciebis gaTvaliswinebiT. winamdebare naSromis avto-
ri aspirantobis periodidan uSualod monawileobda aRniSnuli Temis (problemis) damuSavebaSi. ami-

tom logikuria is, rom batoni omari axleburad udgeba specializaciis arsebul sqemas. misi az-

riT aucilebelia gaTvaliswinebuli iqnas ori ZiriTadi amosavali kriteriumi-adgilobrivi bu-
nebriv-ekonomikuri pirobebi da sabazro urTierTobisaTvis dmaxasiaTebeli da etapobrivad cvale-

badi, qveynis Sida da gare marketinguli motivaciebi, moTxovnebi, SezRudvebi, strategia (gv.20).

aseTi midgomis safuZvelze avtori gvTavazobs saqarTvelos mravaldargovani soflis meu-
rneobis ganviTarebis strategiul models, romelSic gansazRvrulia prioritetebi (teqnikur-eko-

nomikuri parametrebiT), programuli midgomebi, prognozebi (pesimisturi da optimisturi

variantebiT), intensifikaciis mimarTulebebi (inovaciuri midgomebiT). yovelive es gamoirCeva axle-
buri xedvebiT da eyrdnoba dargis Tanamedrove mdgomareobis konceptualur da meTodologiur ana-

lizs;

meeqvse-saqarTvelos sasoflo-sameurneo warmoebis Taviseburebebis ganxilviT avtori gvTavazo-
bs bunebrivi universaluri resursisa da warmoebis faqtoris-miwis resursebis gamoyenebis donis

zonalur-diferencirebul Sefasebas. avtoris analizidan Cans, rom miwis resursebis gamoyenebas sa-
qarTveloSi saTanado yuradReba ar eqceva. amis gamomwvevi mizezebic obieqturad aris axsnili.

amasTan SemoTavazebulia argumentirebuli rekomendaciebi miwis resursebis (sasoflo-sameurneo da-

niSnulebis miwis) racionalurad gamoyenebis ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb;
meSvide-gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs soflis meurneobaSi ZiriTadi sawarmoo fondebis

struqturis analizi. avtorma SeZlo axleburad daesva problema. sworad gansazRvra midgomebic.

obieqturad axsna ara marto ZiriTadi sawarmoo fondebis fizikuri moculobebis, aramed, maTi
struqturis cvlilebebis dinamika. argumentirebulia misi daskvna imis Sesaxeb, rom ZiriTadi sawa-

rmoo fondebi (kapitali) miwasTan erTad qveynis nivTobrivi simdidris umniSvnelovanesi safuZveli

araefeqturad gamoiyeneba, rom ZiriTadi sawarmoo fondebis udidesi nawili (62%) biologiurad
cocxal fondebze modis (muSa pirutyvi, produqtiuli pirutyvi, mravalwliani nargavebi), rom-

lebic Tavis mxriv funqcionirebisaTvis saWiroeben sxva ZiriTadi fondebis momsaxurebas. am da-

skvnas principuli mniSvneloba aqvs da gviCvenebs, rom saqarTvelos soflis meurneobaSi warmoebis
procesi mniSvnelovawilad xeliT Sromas emyareba. amitomaa, rom ukanasknel wlebSi sasoflo-same-

urneo produqciis zrda mkveTrad Semcirda. logikuria avtoris daskvna, rom `agraruli seqtoris

transformacia, 1990-iani wlebidan moyolebuli, mimdinareobs stiqiurad da amdenad, dRemde ver
moxerxda am sferoSi sabazro ekonomikis ZiriTadi proncipebis realizacia~ (gv.54).

   ZiriTadi sawarmoo fondebis gamoyenebis konteqstSi naSromSi vrclad aris ganxiluli teqni-

kuri resursebis gamoyenebis done (tendenciebi). gaanalizebulia am mxrivac CamorCenis mizezebi, ar
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aris Seqmnili ojaxur da fermerul meurneobebze morgebuli Tanamedrove teqnologiebi da manqa-

naTa sistema, moSlilia sainJinro sfero, sabrunav saSualebaTa gamoyenebis efeqtianoba ar See-
sabameba soflis meurneobis ganviTarebis amocanebs. amrigad, avtoris daskvniT, soflis meurneobaSi

Seqmnili ar aris materialur-teqnikuri resursebiT uzrunvelyofisa da gamoyenebis racionaluri

meqanizmi.
merve-naSromSi ganxilulia sasoflo-sameurneo warmoebaSi SromiTi resursebis gamoyenebis pro-

blemebi. Sesabamisi informaciebis analizze dayrdnobiT, avtori gvaZlevs negatiuri movlenebis obi-

eqtur axsnas. kerZod, saqarTvelos soflis meurneobaSi dasaqmebulia mTeli dasaqmebuli mosa-
xleobis naxevarze meti, romelic qmnis mSp mxolod 8%-s. aseve maRalia (60%) TviTdasaqmebulTa

raodenoba. aseTi mdgomareoba, avtoris azriT, utyuari maCvenebelia imisa, rom qveynis ekonomikuri

ganviTarebis done ukiduresad dabalia;
mecxre-avtorma SeZlo amJamad soflis meurneobaSi moqmedi ekonomikuri meqanizmis arsSi kompe-

tenturad garkveva, negatiuri mxareebis Sefaseba da pozitiuri simptomebis mxardaWeris reko-

mendaciebis SemuSaveba. analiziT saqarTvelos sabanko sistema organizaciulad gamarTulia da mom-
saxurebis formebis mravalferovnebiT gamoirCeva, magram saTanado gavlenas ver axdens ekonomikur

zrdaze (mizezebi obieqturad axsnilia). avtors marTebulad miaCnia, rom soflis meurneobaSi fu-

lad-sakredito da sabiujeto politikis susti mxarea, is, rom finansuri resursebi koncentri-
rebulad da miznobrivad ar gamoiyeneba. es gamowveulia imiT, rom qveyanaSi faqtobrivad ugu-

lebelyofilia ekonomikis grZelvadiani ganviTarebis prognozirebis praqtika. ar gamoiyeneba pro-

blemebis gadawyvetisas miznobrivi programebiT procesebis regulirebis gamocdileba. sworia
avtoris mosazreba, rom aucilebelia ekonomikaSi, sabazro urTierTobebis damkvidrebis strate-

giuli amocanebis Sesabamisad, gaZlierdes saxelmwifos markordinirebeli roli.

meaTe-naSromSi vrcladaa warmodgenili saqarTvelos soflis meurneobis marTvis (menejmentis)
problemebi (gv.77-83) da SemoTavazebulia saTanado rekomendaciebi.

amrigad, winamdebare naSromi faqtobrivad iZleva qveynis soflis meurneobaSi mimdinare tra-

nsformaciuli procesebis niSan-Tvisebebis, Taviseburebebisa da tendenciebis (kanonzomierebis) obie-
qturad Sefasebis (aRqmis) safuZvels. aqedan gamomdinareobs naSromis Rrma Teoriuli (konceptu-

aluri) da pragmatuli mniSvneloba. meTodologiurad naSromi warmoadgens problemebis komple-

qsurad Seswavla-ganxilva-analizis karg magaliTs.
amasTan erTad gamovyofT naSromis sxva Rirsebebsac:

_ realurad asaxulia saqarTvelos soflis meurneobis funqcionirebis (transformaciis) ZiriTadi

maxasiaTeblebi (gansakuTrebiT tendenciebi);
_ obieqturad axsnilia erovnuli ekonomikis erT-erTi ZiriTadi dargis ganviTarebisas (transfo-

rmaciisas) daSvebuli Secdomebi (Teoriul-konceptualuri, ekonomikuri, meTodologiuri da sxva);
_ soflis meurneoba ganxilulia ori aspeqtiT, pirveli-rogorc ekonomikis mTavari (wamyvani) da-

rgi Tavisi specifikuri pirobebiTa da tradiciebiT da meore-rogorc erovnuli ekonomikis (mTe-

lis) nawili, romelzec arsebiTad damokidebulia sabazro sistemaSi erovnuli ekonomikis dargo-
brivi struqturis formireba. es Tavisebureba dargis ganviTarebis ganvlil periodSi yuradRebis

miRma darCa.

avtorma sazogadoebas SesTavaza originaluri naSromi (gamokvleva), romelic ganvlili 27 wlis
manZilze saqarTvelos soflis meurneobaSi mimdinare transformaciuli procesebis (politikuri,

ekonomikuri, organizaciul-mmarTvelobiTi, zneobrivi da sxva aspeqtebis) kompleqsuri analizis Se-

degad Camoyalibebuli daskvnebiT (rekomendaciebiT) xels Seuwyobs perspeqtivaSi dargis ganviTa-
rebis yovelmxriv gaazrebuli, erTiani strategiis Camoyalibebas.
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saiubileo TariRi

Anniversary dete

gamoCenili mecnieri da sasaxelo pirovneba

(wlebi misi simdidrea)

                                akademikosi guram aleqsiZe 80 wlis gaxda

gamoCenil da aRiarebul mecniers, saqarTvelos soflis me-
urneobis mecnierebaTa akademiis prezidents, saqarTvelos mecni-
erebaTa erovnuli akademiis akademikos guram aleqsiZes dabadebi-

dan 80 weli Seusrulda, aqedan 55 weli samecniero, pedagogiur

da sazogadoebriv saqmianobas miuZRvna.
    mTeli es periodi aRsavse iyo mravalmxrivi SemoqmedebiTi

moRvaweobiTa da didi miRwevebiT mecnierebasa da sazogadoebriv

saqmianobaSi, ramac mas gamorCeuli avtoriteti, aRiareba da dafa-
seba moutana.

    akademikosi guram aleqsiZe daibada 1939 wlis 30 ivliss,

mecnieris ojaxSi da misi cxovrebis gzac mxolod mecnierebaze
gadis.

    saqarTvelos sasoflo-sameurneo institutis agronomiuli fakultetis mcenareTa dacvis spe-
cialobis warCinebiT daamTavrebis (1962 w.) Semdeg swavla ganagrZo saqarTvelos mebaReobis, meve-
naxeobisa da meRvineobis samecniero-kvleviTi institutis aspiranturaSi, agrotoqsikologiis xa-

ziT. adreul asakSi (1966 wels, 27 wlisam) daicva sakandidato, xolo Semdeg, 1975 wels (36

wlisam) sadoqtoro disertacia, romelsac maRali Sefaseba misces saqveynod aRiarebulma da Tva-
lsaCino mecnierebma. misi sadoqtoro disertaciiT, romelSic gamovlinda disertantis didi mecni-

eruli alRo, unari da inovaciuri midgomebi, Seiqmna axali Teoriuli da mecnieruli mimarTuleba

mcenareTa integrirebuli dacvis sferoSi.
     akad. g.aleqsiZe 13 wlis ganmavlobaSi muSaobda saqarTvelos mebaReobis, mevenaxeobisa da me-

Rvineobis samecniero-kvleviT institutSi, mecnier-TanamSromlad. 1973 wlidan muSaoba daiwyo saqa-

rTvelos mcenareTa dacvis samecniero-kvleviTi institutis laboratoriis xelmZRvanelad, xolo
Semdeg direqtoris moadgiled samecniero dargSi. am dros gamovlinda misi didi organizatoruli

niWi da progresuli midgomebi samecniero problemebis gadawyvetisadmi. 1995 wlidan 2004 wlamde

iyo saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis mTavari akademikos-mdivani, 2004 wli-
dan vice-prezidenti, xolo 2013 wlidan dRemde arCeulia amave akademiis prezidentad. es periodi

iqca am akademiis modernizaciisa da gardaqmnebis etapad.

batoni guramis saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis prezidentad arCevis dro-
idan gafarTovda, gamyarda da ganmtkicda akademiisa da Sesabamisad qarTvel mecnierTa kavSirebi

sazRvargareTis qveynebis dargobriv akademiebTan, samecniero sazogadoebebTan da institutebTan, ra-
mac sagrZnoblad aamaRla am akademiis roli da avtoritrti msoflio TanamegobrobaSi. am periodSi,

misi uSualo xelmZRvanelobiT Catarda 6 saerTaSoriso-samecniero konferencia rasac didi rezo-

nansi mohyva.
  akad. g.aleqsiZe 1983_1987 wlebSi muSaobda amerikis SeerTebul StatebSi-q. vaSingtonSi, sabWoTa

kavSiris saelCoSi, mcenareTa dacvis da karantinis eqspertad, rogorc sakavSiro soflis meur-

neobis saministros warmomadgeneli. am periodSi miRebuli aqvs sabWoTa kavSiris elCis sami ofi-
cialuri madloba.
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   gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia batoni guramis xangrZlivi da nayofieri pedagogiuri saqmi-

anoba umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi. wlebis ganmavlobaSi, SeTavsebiT, iyo sxvadasxva

universitetis profesori, sadisertacio sabWos Tavmjdomare an miwveuli wevri.
akad. g.aleqsiZis samecniero moRvaweoba farTodaa cnobili ara marto saqarTveloSi, aramed sa-

zRvargareTis qveynebSic. arCeulia: centraluri aziisa da kavkasiis qveynebis samecniero-kvleviTi

organizaciebis asociaciis Tavmjdomared (CACAAR), 2015 wlidan dRemde; 2015_2016 wlebSi iyo

FAO-s tropikuli soflis meurneobis programis (TAP) sameTvalyureo sabWos wevri, agraruli
kvlevebis saerTaSoriso konsorciumis (CGIR) fondis sabWos wevri (2015_2016 w.w.); amJamad aris
evropis mcenareTa genetikuri resursebis BETA (Warxlis) samuSao jgufis wevri, evropis gene-

tikuri resursebis erovnuli koordinatori saqarTveloSi, evropis soflis meurneobis, sursaTisa
da bunebaTsargeblobis akademiebis kavSiris vice-prezidenti (2018 wlidan), amerikis entomologTa

da fitopaTologTa sazogadoebis wevri.

   akad. g.aleqsiZe aris saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis axali teqnologiebis sabWo-
sa (2016_2017 w.w.) da ekologiuri komisiis wevri (2007 wlidan dRemde).

   akad. g.aleqsiZes gamoqveynebuli aqvs 230-ze meti, maRali mecnieruli Rirebulebis samecniero

naSromi, maT Soris 12 wigni, 5 monografia da 10-ze meti broSura, maTgan 80 saerTaSoriso maRa-
lreitingul gamocemebsa da JurnalebSi. misi samecniero naSromebis umetesoba iTvleba samagido wi-

gnebad-bakalavrTa, magistrantTa, doqtorantTa da mecnierTaTvis.

    gansakuTrebiT unda gamoiyos misi samecniero Sromebi, romelic exeba agrocenozebSi gavrcele-
buli mavne da sasargeblo mwerebis (tkipebis) urTierTdamokidebulebaSi maTematikuri modelirebis

sistemebis gamoyenebas, rogorc axal mecnierul mimarTulebas.

sagangebod aRniSvnis Rirsia batoni guramis warmatebuli moRvaweoba agrobiomravalferovnebis
problemebis irgvliv. misi uSualo xelmZRavanelobiT damuSavda da gamoica (2015 w.) avtorTa ko-

leqtivis kapitaluri naSromi `saqarTvelos agrobiomravalferovneba (katalogi), oTx (qarTul,

laTinur, rusul da inglisur) enaze. am naSroms didi aRiareba da mowoneba xvda wilad.
   akad. g.aleqsiZe did yuradRebas uTmobs axalgazrda kadrebis aRrdasa da mecnierTa kvali-

fikaciis amaRlebas. misi xelmZRvanelobiT daculia 20-mde sakandidato da sadoqtoro disertacia,

maT Soris arian ucxoeli disertantebic.
  akad. g.aleqsiZis Rvawlis aRiarebaa is, rom dajildoebulia: “Sromis warCinebulis” medliT

(1982 w.); “Rirsebis” ordeniT (1999 w.); saerTaSoriso organizaciebis CGIAR da ICARDA mier

orjer (2005 da 2008 wlebSi)“vercxlis didi medliT”, saerTaSoriso kvlevebSi Setanili
wvlilisaTvis. miRebuli aqvs n.vavilovis saxelobis medali (2013 w.); agrarul sferoSi wlis sa-

ukeTeso mecnieris wodeba-agronomiis dargSi (2015 w.); ssmm akademiis sapatio sigeli agraruli

dargis ganviTarebaSi Setanili wvlilisaTvis (2017 w.). 2018 wels, saqarTvelos ganaTlebis, me-
cnierebis, kulturisa da sportis saministrom daaajildova sapatio sigeliT, umaRlesi ga-
naTlebisa da mecnierebis sferoSi xangrZliv da nayofier samecniero-saganmanaTleblo saqmianobaSi

Setanili gansakuTrebuli wvlilisaTvis.
   akad. g.aleqsiZe Cveni qveynis TvalsaCino da aRiarebuli mecnieria, sargeblobs didi avto-

ritetiT, mis kompetentur sityvas afasdeben da angariSs uweven. igi, amJamadac didi SemarTebiTa da

enTuziazmiT ganagrZobs nayofier da sasargeblo samecniero da sazogadoebriv saqmianobas.
     guliTadad vulocavT baton gurams RirSesaniSnav TariRs, vusurvebT dRegrZelobas, yovelive

sikeTes da warmatebebs Cveni qveynis sakeTidReod.

saqarTvelos soflis meurneobis

mecnierebaTa akademia
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Rvawlmosili mecnieri da pedagogi

    zaur gabriCiZe-iubilaria

80 წელი შეუსრულდა სასიქადულო მამულიშვილს,
გამოჩენილ მეცნიერს, პრინციპულ მკვლევარს და პიროვნებას,
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს,
საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადე-
მიკოს ზაურ გაბრიჩიძეს. ბატონმა ზაურმა მთელი თავისი
ცხოვრების შეგნებული ნაწილი მეცნიერული კვლევის,
პედაგოგიური მოღვაწეობის და ჩვენი ქვეყნის მომავალზე
ზრუნვის სამსახურში გაატარა. ნიჭიერებამ, პასუხისმგე-
ბლობის მაღალმა გრძნობამ, შესაშურმა შრომისმოყვარეობამ

და საქმისადმი უანგარო დამოკიდებულებამ მას საზოგადოებაში განსაკუთრებულად გამორჩეული ადგილი
დაუმკვიდრა.

ბატონი ზაური დაიბადა 1939 წლის 27 მაისს, ტყიბულის რაიონის სოფელ მუხურაში. 1957 წელს, სკო–
ლის ოქროს მედალზე დაამთავრების შემდეგ სწავლა განაგრძო საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
ინსტიტუტში, რომელიც წარჩინეით დაამთავრა 1962 წელს, ქ. სოხუმში, სუბტროპიკული კულტურების
სწავლული აგრონომის სპეციალობით. იმავე წელს, წარჩინებული კურსდამთავრებული ჩაირიცხა ჩაისა და
სუბტროპიკული კულტურების ყოფილი საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ანსპირანტურაში,
სპეციალობით „სუბტროპიკული კულტურები“. ასპირანტურაში სწავლის პერიოდში ბატონმა ზაურმა სპე-
ციალური თეორიული და  პრაქტიკულ   კურსი  გაიარა მოსკოვის ტიმირიაზევის სახელობის სასოფლო-სამეუ–
რნეო აკადემიაში და 1966 წელს წარმატებით დაიცვა  საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე ,,დაფნის კულტურის
ვეგეტატიური გამრავლების ბიოლოგიური საფუძვლები“ და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

1967 წლიდან ბატონი ზაურ გაბრიჩიძე ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია, ხოლო 1971 წლიდან ახლად შექმნილი ჩაის ვეგე–
ტატიური გამრავლების და წარმოებაში დანერგვის ლაბორატორიის ხელმძღვანელია. ამ პერიოდს ემთხვევა
ჩაის პერსპექტიული ჯიშ ,,კოლხიდასადმი“ განსაკუთრებული ყურადღება, მისი ვეგეტატიური გამრავლების
პროგრესული ტექნოლოგიების შემუშავებას და დანერგვას. ამ მიზნით, ინსტიტუტში შეიქმნა სპეცილური
სამეცნიერი ლაბორატორია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. მნიშვნელოვანია ამ ლაბორატორიის თანმი-
მდევრული კვლევის შედეგების წვლილი სამრეწველო მასშტაბით მაღალმოსავლიანი და მაღალხარისხოვანი
ჩაის ჯიშ ,,კოლხიდას“ ვეგეტატიური წესით ნერგების წარმოებაში, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნდა. 1974-1985
წლებში საქართველოს ჩაის  მწარმოებელ რეგიონებში ჯიშ „კოლხიდას“ სამრეწველო პლანტაციები გაშენდა 5
ათას ჰექტარზე, ინსტიტუტში მოეწყო ჩაი ,,კოლხიდას“ ნედლეულის გადამმუშავებელი ექსპერიმენტული
საწარმო მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მისაღებად. მეჩაიეობის დარგში მიღწეული წარმატებებისთვის
აღნიშნული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და საწარმოო ხასიათის მასშტაბური ღონისძიების შედეგები 1983
წელს წარდგენილი იქნა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე.

1990 წელს ბატონმა ზაურ გაბრიჩიძემ წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე ,,ჩაის
ვეგეტატიური გამრავლების მეცნიერული საფუძველები და სამრეწველო ტექნოლოგია“ და მიენიჭა სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა  დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. 1988-1995 წლებში ბატონი ზაური ინსტიტუტის
დანერგვის განყოფილების, ხოლო 1995-2011 წლებში აგროტექნიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელელია.
2011-2014 წლებში, იგი, როგორც ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი საქართველოს აგრარული უნივე–
რსიტის საკონსულტაციო სამსახურის კონსულტანტია.

2015 წელს ბატონი ზაურ გაბრიჩიძე დაინიშნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ახლად შე–
ქმნილი სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მრავალწლიანი კულტურების კვლევისა
და სარგავი მასალების წარმოების დეპარტამენტის უფროსი  სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლად,
ხოლო 2016 წლიდან კონკურსის წესით დაიკავა სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია. ახლა-
დშექმნილ სამსახურში გამოცდილი სპეციალისტის განსაკუთრებული ძალისხმევით და  მონდომებით საფუ–
ძველი ჩაეყარა სუბტროპიკული კულტურების გენოფონდის მოძიების, გამრავლების, საკოლექციო ნაკვეთების
შექმნის და მათი შემდგომი შესწავლის სამუშაოებს. დიდია მისი თანამშრომლობა ჩაის რეაბილიტაციის სახე–
ლმწიფო პროგრამის ,,ქართულ ჩაი“-ს ფარგლებში. მის მიერ მომზადებული შეფასებების და რეკომენდაციების
წვლილი მნიშვნელოვანია ამ პროგრამის წარმატებულად განხორციელებაში. უკვე რეაბილიტირებულია 1000
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ჰექტარზე მეტი პლანტაცია და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 700 ჰექტარზე. დიდია ბ-ნი
ზაურის წვლილი ფერმერ-ბენეფიციარებისათვის სპეციალური რეკომენდაციების, ინსტრუქციების მომზა–
დება-მიწოდების საქმეში. სამინისტროს დაკვეთით, მის მიერ, ბოლო სამ წელიწადში მომზადებულია 6 რეკო–
მენდაცია და 30 სამეცნიერო-საინფორმაციო მასალა სუბტროპიკულ კულტურათა მოვლა-მოყვანის
აქტუალურ საკითხებზე. ყველა მისი ნაშრომი აქცენტირებულია სუბტროპიკულ ზონაში არსებული რესუ–
რსების მაქსიმალურ გამოყენებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯო–
ბესებაზე. ექსპერტ-კონსულტანტის რანგში იგი წარმატებით თანამშრომლობს ორგანიზაცია ENPARD-თან.

სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად ბატონი ზაური წლების განმავლობაში ეწეოდა პედაგოგიურ
საქმიანობას, კერძოდ, 1990-2010 წლებში ის ხელმძღვანელობს ოზურგეთის ბუნებათსარგებლობის სასწავლო
ინსტიტუტის აგრობიზნესის და  ეკოლოგიის ფაკულტეტებს. კითხულობდა სალექციო კურსს სპეციალობაში
,,სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია“

სხვადასხვა დროს ბ-ნი ზაური  სამეცნიერო მივლინებებით იმყოფებოდა შრი-ლანკაში, ინდოეთში, ვიე–
ტნამსა და მაროკოში. ამ ქვეყნებში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე იგი ხელს უწყობდა ჩვენს
ქვეყანაში სუბტროპიკული მემცენარეობის აღმავლობას.

მნიშვნელოვანია ბატონი ზაურის წვლილი ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების აღზრდის საქმეში. მისი
უშუალო ხელმძღვანელობით მომზადებული და   დაცულია 6 საკანდიდატო და 2 სადოქტორო დისერტაცია,
წლების მანძილზე იყო საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
ხარისხების მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს წევრი; ჩაის, სუბტროპიკული  კულტურების და ჩაის მრე–
წველობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი; ჟურნალ ,,სუბტროპიკული კულტურების“ სარედაქციო
კოლეგიის წევრი. იგი ავტორია 170-ზე   მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 3 მონოგრაფიის და 20 რეკო–
მენდაციისა. მისი უშუალო რედაქტორობითა და რეცენზირებით გამოცემულია 10 სახელმძღვანელო და
მონოგრაფია სუბტროპიკული კულტურების მოვლა-მოყვანის აქტუალურ საკითხებზე. მონაწილეობა აქვს
მიღებული მრავალი სამეცნიერო კონფერენციის და საერთაშორისო კონგრესის მუშაობაში, არის საერთა–
შორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტების თანამონაწილე და შემსრულებელი. მისი დასკვნა-რეცე–
ნზირების და ოპონირების საფუძველზე დაცულია მრავალი ათეული საკანდიდატო და სადოქტორო
დისერტაცია.

მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის ბატონი ზაური დაჯილდოვებულია სოფლის მეურნეობის სამი–
ნისტროს სიგელებითა და მედლებით, ხოლო 2011 წელს ,,ღირსების ორდენით“.

ბ-ნი ზაური დღესაც ჩვეული ენერგიით აგრძელებს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, მჭიდრო კონტაქტს
ამყარებს ფერმერებთან, გლეხებთან, ბიზნესმენებთან. მისი მაღალკვალიფიციური რჩევა-დარიგებები ძალზე
საჭირო და დროულია თითოეული კულტურის მოვლა-მოყვანის აქტუალურ საკითხებზე, ამაზე მიუთითებს
მის მიერ რეგულარულად გამოქვეყნებული წერილები გაზეთების და ჟურნალების ფურცლებზე. ის, როგორც
ბიოლოგი, ეკოლოგი, ხშირად ატარებს საჯარო ლექციებს სკოლებში მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან, მისი
ოცნებაა ანასეული თავისი ინფრასტრუქტურით საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთებით და დასაქმებული
კადრებით კვლავ წარმოჩინდეს ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო მასშტაბით.

მას სწამს და სჯერა, რომ ხელისუფლების და მეცნიერების ერთობლივი ძალისხმევით მეჩაიეობა და
სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობა კვლავ ჯეროვან ადგილს დაიკავებს ქვეყნის ეკონომიკის და აგრარული
სექტორის განვითარებაში.

ბატონი ზაური საუკეთესო მრჩეველი, თანამდგომი და მეგობარია, საქმეში და ცხოვრებაში უღა-
ლატო. მან თავისი ცხოვრებით დაამტკიცა, რომ ადამიანს იმაზე დიდი მიზანი არა აქვს, ვიდრე თავდა–
დებითა და კეთილსინდისიერებით ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას და საზოგადოებას.

ოთხმოცი წლის მიჯნაზე ბატონი ზაური ჩვეული შემართებითაა ჩაბმული ცხოვრების ფერხულში, მხნედაა
და ოპტიმიზმით შეჰყურებს მომავალს, იმ იმედით, რომ თითოეული ადამიანის შესაძლებლობები იქნება რეა–
ლიზებული და გაწეული შრომა სათანადოდ შეფასებული, თითოეული ოჯახი და მათ შორის მისი მრავა–
ლრიცხოვანი ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები და  შვილთაშვილები იქნებიან ბედნიერნი.

ბატონი ზაურ გაბრიჩიძე დამსახურებული პიროვნებაა. იგი ჯეროვანი ავტორიტეტით სარგებლობს საზ–
ოგადოებაში და იმ ადამიანებში, ვისთან ერთად ათეული წლების მანძილზე უხდებოდა შრომითი
საქმიანობა. ყოველთვის თბილი და გულისხმიერი, კეთილი დამრიგებელია. მისმა ცხოვრებამ და ნა–
ყოფიერმა მოღვაწეობამ ჩვენს თვალწინ გაიარა და ამ ხნის მანძილზე არ ყოფილა შემთხვევა, რომ
მის პიროვნებას ჩრდილი მიკარებოდეს.

გულითადად ვულოცავთ ბატონ ზაურს საიუბილეო თარიღს და ვუსურვებთ დიდხანს  სიცოცხლეს
და შემოქმედებით წარმატებებს ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში.
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როლანდ კოპალიანი-
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,
ალექსანდრე მიქელაძე-
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი
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Cveni saxelovani mecnierebi

Our Well-Known Scietists

filipe mamforia-

seleqciis erTguli raindi

 115 წლის წინათ-1904 წელს, მაისის თვეში სამეგრელოს
ულამაზეს კუთხე-ჩხოროწყუში სოფელ ხაბუმეში დაიბადა გამო-
ჩენილი მეცნიერი, ქართული აგრობიოლოგიური მეცნიერების, სახე-
ლდობრ სელექციის ერთგული რაინდი, მეცნიერთა თაობების ამღ-
ზრდელი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფე-
სორი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, მეცნიერების
დამსახურებული მოღვაწე ფილიპე დიმიტრის-ძე მამფორია.

პროფესორი ფ. მამფორია გახლდათ დიდი მამულიშვილი,
ჭეშმარიტი ნოვატორი მეცნიერი, საოცრად შრომისუნარიანი, უპრე-
ტენზიო, თავდადებული, იდეების გენერატორი და რეალიზატორი,
უანგარობითა და პატიოსნებით გამორჩეული, მაღალი ზნეობის

პიროვნება.
პროფესორი ფ. მამფორია გახლდათ საქართველოს სუბტროპიკური მეურნეობის ინსტიტუტის, შემდეგ

უნივერსიტეტის ერთერთი დამაარსებელთაგანი, რომელმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა მისი სასწავლო
და სამეცნიერო პროფილი და შეიტანა აღიარებული წვლილი მის ჩამოყალიბებასა და წარმატებით
ფუნქციონირებაში.

ფართოდ გაშლილი ექსპერიმენტული მუშაობის შედეგად, მეცნიერმა მოგვცა ციტრუსოვან მცენარეთა
ყინვა და მალსეკო გამძლე ჯიშების გამოყვანის მეტად ორიგინალური მეთოდები, რომელთა შედეგად მიღე–
ბულია ციტრუსოვანთა სრულიად ახალი ჯიშები: ფორთოხლისა - „მიჩურინის დიდება“, „ორდო“, „დაისი“,
„პიონერი“. მანდარინის - „ადრეულა“ ლიმონის „ნესტანკა“, „დიოსკურია“ და სხვა.

ხანგრძლივი მიზანმიმართული მოღვაწეობის შედეგი იყო მსოფლიო მნიშვნელობის პრობლემის გა–
დაწყვეტა-მალსეკო და ყინვაგამძლე ლიმონ „დიოსკურიას“ გამოყვანა და წარმოებაში დანერგვა, რამაც და–
მსახურებული აღიარება მოუტანა მეცნიერს და რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად აღინიშნა სახელმწიფო
პრემიით.

ფ. მამფორიას შემოქმედებითი გზა არ ყოფილა ია-ვარდით მოფენილი - მას ბევრი მოწინააღმდეგე
ჰყავდა, პირველ რიგში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ ჭეშმარიტი მეცნიერის კვლევის მიმართულებები,
მეთოდები და შედეგები იმდენად ორიგინალური და დამაჯერებელი იყო, რომ მის მიერ შექმნილ ექსპე–
რიმენტულ ბაზაზე, ქ. სოხუმში, ჯერ კიდევ 1969 წელს ჩატარდა გენეტიკოსთა და სელექციონერთა საე–
რთაშორისო სიმპოზიუმი, რომლის მთავარი ავტორი თავად ფილიპე მამფორია გახლდათ.

თუ თვალს გადავავლებთ პროფესორ მამფორიას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გზას შევნიშნავთ, რომ
მან დაწყებითი განათლება მიიღო მშობლიურ სოფელში ხაბუმეში, შემდეგ ქუთაისის სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკუმი დაამთვრა და საშუალო სკოლის მასწავლებლადაც მუშაობდა. 1932 წელს ამთავრებს სუბტრო–
პიკული კულტურების საკავშირო ინსტიტუტს, ქ. თბილისში. 1935-38 წლებში გაიარა ასპირანტურის კურსი
და დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ლენინგრადის საკავშირო მემცენარეობის ინსტიტუტში. 1941-55 წწ. ფ.
მამფორია თბილისის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის სელექცია-მეთესლეობის კათედრის დოცენტია. აქ
გაშალა მან ფართომასშტაბიანი კვლევები კაპიტალური ჩანაფიქრების სარეალიზაციოდ. 1942-44 წწ. პროფ. ფ.
მამფორია შეთავსებით ინიშნება ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის მოადგილედ სამეცნიერო დარგში.
შემდეგ, 1948-55 წლებში კი გულირიფშის ტენიანი სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო სასელექციო
სადგურის დირექტორის მოადგილედ სამეცნიერო ნაწილში და დიდი წვლილი შეაქვს მის ჩამოყალიბებასა და
ახალგაზრდა კადრების აღზრდაში.

1955 წლიდან, გარდაცვალებამდე ფ. მამფორიას პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობა დაკა-
ვშირებულია საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო ინსტიტუტთან, დაკრძალულია მის
მიერ  ჩამოყალიბებული კვლევითი ლაბორატორიის ტერიტორიაზე, ქ. სოხუმში. სუპტროპიკული მეურნეობის
ინსტიტუტში მას ეკავა სხვადასხვა კათედრის გამგის თანამდებობა, ვიდრე არ ჩამოყალიბდა  გენეტიკისა და
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სელექციის კათედრა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა. 1964-82 წწ. იყო სუპტროპიკული მეურნეობის ფაკულტე–
ტის დეკანი.

პროფ. ფ. მამფორიამ ხელმძღვანელობა გაუწია რამოდენიმე ათეულ საკანდიდატო და სადოქტორო
სადისერტაციო ნაშრომს, რომელთაგანაც იყო ახალგაზრდა მეცნიერები მოვლინებული ვიეტნამიდან, პოლო–
ნეთიდან, ეგვიპტიდან, არაბთა გაერთიანებული რესპუბლიკიდან და კუბიდან.

პროფ. ფ. მამფორიას ლექციები გამოირჩეოდა ლოგიკური თანმიმდევრობით, დახვეწილი ენით,
პრობლემურობითა და მისაწვდომებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი მისი ლექციებისა იყო
თვითონ ლექტორი, ავტორობა თემების, იდეებისა და პოსტულატებისა, რომლებიც მისი უზადო შემო–
ქმედების ნიჭისა და დაუღალავი შრომის შედეგი იყო.

შევეცდებით წარმოვადგინოთ პროფ. ფ. მამფორიას მეცნიერული მოღვაწეობის რამოდენიმე მიმა–
რთულება: უნდა აღინიშნოს, რომ მეცნიერის მემკვიდროებაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს  შორეული
ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებას. ფართო ექპერიმენტული მუშაობის შედეგად შორეული ჰიბრი–
დიზაციის გზით ციტრუსოვნების ყინვაგამძლე ველურ ფორმებთან შეჯვარების შედეგად მიღებულ ნუცე–
ლარულ თაობებში მან განსაკუთრებით გამოარჩია  ის ფორმები, რომლებიც მორფოლოგიურად კულტურულ
მშობლებს გვანან, მაგრამ სხვადასხვა ხარისხით ატარებენ ყინვაგამძლე ველური მშობლის ზოგიერთ
ფიზიოლოგიურ თვისებას. მისი აზრით სწორედ ასეთი ფორმებია პერსპექტიული, როგორც ყინვაგამძლე–
ობით, ისე  ნაყოფის ხარისხის თვასაზრისითაც.

ციტრუსოვან  მცენარეთა  სელექციის მსოფლიო მნიშვნელობის პრობლემაა დაავადებებისა და  მავნე–
ბლებისადმი გამძლე ფორმების, განსაკუთრებით ლიმონის სელექციაში მალსეკო გამძლე ჯიშის  გამოყვანა. ეს
პრო–ბლემა, მსოფლიოში პირველად, ბრწყინვალედ გადაწყვიტა პროფ. მამფორიამ. მან სწორედ  შორეული
ჰიბრიდინიზაციის გზით გამოიყვანა ლიმონის  შედარებით ყინვა და მალსეკო გამძლე ჯიში ,,დიოსკურია“ და
სათანადო აღიარებაც მოიპოვა. პროფ. ფ. მამფორიას მრავალმხრივი და ექპერიმენტული  კვლევის ერთ-ერთი
და უმთავრესი რგოლია ციტრუსოვან მცენარეთა ციტო-ემბრიოლოგიური შესწავლა, რაც, შემდგომ, საფუ–
ძვლად დაედო ციტრუსოვანთა  ყინვაგამძლე  ფორმების გამოყვანის ერთობ ორიგინალურ მეთოდს. 1938 წე–
ლს მან პირველი ნაშრომი მიუძღვნა ნარინჯოვნებში  პონცირუსის გვარის წარმომადგენელი-ტრიფოლიატის
ციტო-ემბრიოლოგიურ გამოკვლევას, რომელსაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს კლასიკურ  ემბრიო–
ლოგიაში და მას დღესაც არ დაუკარგავს თავისი ფასეულობა. განსაკუთრებით ყურადსაღებია ციტრუსებში
დამატებითი ანუ ადვენტური ჩანასახების წარმოქმნის სქესობრივ პროცესთან დაკავშირებული ფაქტის და–
დგენა, რაც მისი შემოქმედების ქვაკუთხედია.

მეცნიერის მოღვაწეობაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია  ვეგეტატური  ჰიბრიდაზაციის  საკითხი, რი–
სი შესწავლის ისტორია ჯერ კიდევ ჩ. დარვინიდან იწყება. იგი გონებამახვილურად  ასაბუთებდა, რომ ვეგეტა–
ტური ჰიბრიდების  მიღება შესაძლებელია  გენოტიპურად  განსხვავებული ორი ორგანიზმის  მყნობისა და
მამა გამანაყოფიერებლის  დედის სომატურ  უჯრედებზე  გავლენის შედეგად  და სწორედ  ამის მიზეზად  მას
მიაჩნდა ერთი უჯრედიდან მეორეში მეტაბოლიზმის  პროცესში  გადაადგილების  უნარის მქონე  სტრუ–
ქტურული ნაწილაკების ,,ბიომოლეკულების“ გადატანა, იგი ამტკიცებდა, რომ მცენარეთა  ჰიბრიდების მი–
ღება  შესაძლებელია  სქესობრივი პროცესის გარეშე, რაც ამჟამად თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის მეთოდების
გამოყენებით რეალურად განხორციელებული ფაქტია და წარმოადგენს ფორმათა წარმოქმნის პროცესის მიზა–
ნმიმართული რეგულირების ეფექტურ ხერხს. საკითხი ეხება  უჯრედული ინჟინერიის ერთ-ერთ მეთოდს ე.წ
სომატურ ანუ პარასექსუალურ   ჰიბრიდიზაციას.

პროფესორი მამფორია არ განეკუთვნებოდა ისეთ მეცნიერთა რიცხვს, რომლებიც დროის, მოდის, ეპო–
ქის შესაბამისად იცვლიან თავიანთ შეხედულებებს, წარმოდგენებს, პოზიციებს, კონცეფციებს. ის ნებისმიერ
თავის შეხედულებას აყალიბებდა მხოლოდ და მხოლოდ აბსოლუტურად დარწმუნებული მის სისწორეში.
ერთხელ ნათქვამს წარამარა არ ცვლიდა, რადგანაც რაც სჯეროდა, რაშიც ღრმად იყო დარწმუნებული, იმას
ქადაგებდა. ვეგეტატიური ჰიბრიდების დახასიათებისას მამფორია ამბობდა, რომ ისინი შედგება  ერთი
კომპონენტის მთლიანი უჯრედისა და მეორე კომპონენტის  უჯრედის ნაწილაკებისაგან. დღევანდელ
პირობებში უჯრედულ ინჟინერიაში მიიღება ციტოპლაზმატური ჰიბრიდები, რომლებიც წარმოადგენენ მცე–
ნარეებს ერთ-ერთი მშობლის ბირთვითა და ორივე მშობლის  ციტოპლაზმით. ე.ი. მამფორიას მიერ მიღებული
ჰიბრიდები  დღევანდელი გაგებით ყოფილან ციბრიდები, ესეც პროფ. მამფორიას პროგნოზის შორს მჭვრეტე–
ლობაზე  მიუთითებს.

პროფ. მამფორია გამოირჩეოდა  მეცნიერული პრობლემატიკის ნათელი ხედვით, ერთი შეხედვით
თითქოს კონსერვატორი მეცნიერი, ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა კვლევის თანამედროვე პერსპე–
ქტიულ მეთოდებს. მისი ხანგრძლივი მოღვაწეობის  განმავლობაში სუპტროპიკული კულტურების
გენეტიკისა და  სელექციის სფეროში გამოყენებული იქნა  თითქმის ყველა თანამედროვე მეთოდი, მათ შორის
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პოლიპლოიდის, ექპერიმენტალური მუტაგენეზის და ციტო-გენეტიკური კვლევის კერძო მეთოდი-ვარიო–
ლოგია. მეცნიერს მიაჩნდა, რომ ციტრუსოვან მცენარეთა ყინვაგამძლეობის პრობლემის გადასაჭრელად ერთ-
ერთი მთავარი როლი პოლიპლოიდიას  შეუძლია შეასრულოს. ასეთი განცხადების უფლება მას მისცა მის
მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებმა. მათ უჩვენეს, რომ ნარინჯოვანთა პოლიპლოიდური ფორმები ხასი–
ათდებოდნენ დიპლოიდურ ანალოგებთან შედარებით მეტი პლასტიკურობით და  უკეთ ეგუებოდნენ გარემოს
არახელსაყრელ პირობებს.

პროფ. ფ. მამფორიას კალამს ეკუთვნის 120-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, რომელთგანაც რამოდენიმე სა–
ხელმძღვანელოა.

ზემოთაღნიშულიდან გამომდინარე შეიძლება სრულიად მართებულად ითქვას, რომ პროფ. ფილიპე
მამფორიამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქვეყნის ისტორიაში, როგორც მსოფლიო მასშტაბის მეცნიერმა, დიდმა
პედაგოგმა და მეცნიერული კადრების უბადლო აღმზრდელმა.

როლანდ კოპალიანი-
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,
ჯულიეტა სანიკიძე-
პროფ. ფ. მამფორიას მოწაფე,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი.
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moTxovnebi dasabeWdad warmosadgeni statiebis mimarT

(saerTaSoriso standartebis Sesabamisad)

1. statiis moculoba ganisazRreba 10 gv-mde. warmodgenili unda iyos erT egzemplarad (LitNusx an
AcadNusx-11; 1.0 intervalze; zomebi: Top 1.5; Bottom 1.5; Left 2.5; Right 1.5) da CD-ze.

2. statias win unda uZRodes saTauri, Semdeg mosdevdes avtor(eb)is dasaxeleba, xarisxisa da

wodebis miTiTebiT; calke striqonad unda iyos warmodgenili saZiebo (sakvanZo) sityvebi;
3. statias unda gaaCndes mecnieruli Rirebuleba;

4. statia unda iyos kiTxvadi (stilisturad daxvewili, mecnierulad da enobrivad redaqtire-

buli);
5. statias unda axldes mkafio referati (1000 niSani an 100-250 sityva) qarTulad (origina-lis

enaze) da inglisurad. inglisurenovani referati erTaderTi wyaroa, romlis mixedviTac ucxoeli

specialisti afasebs qarTveli mecnieris publikacias, iyenebs Tavis publikaciaSi, di-skusiaSi Sedis
avtorTan da a.S.

6. monacemebi, romlebic ar iTargmneba (avtoris gvari, gamoyenebuli literaturis CamonaTvali da

sxva) warmodgenili unda iyos romauli alfavitiT. amisaTvis gamoiyeneba transliteraciis erT-
erTi saerTaSoriso sistema (magaliTad (Unoffical system). araromauli alfavitiT SeiZleba

warmodgenili iyos mxolod statiis teqstebi da naxatebi saitze;

7. moTxovnebi referatis mimarT;

 referati (Abstract) unda gadmoscemdes samuSaos (samecniero naSromis) arss da gasagebi unda

iyos mkTxvelisaTvis TviT publikaciis wakiTxvis gareSe. igi ar unda Seicavdes iseT masalas

rac ar aris publikaciis ZiriTad teqstSi;

 referatSi mokled da zustad unda aisaxos statiis Sinaarsi, masSi gadmocemuli unda iyos

samuSaos ZiriTadi faqtebi da Sedegebi;

 referatis teqsti unda iyos lakoniuri da mkafio, Tavisufali zedmeti sityvebisagan, ga-

moirCeodes formulirebis damajereblobiT;
referati unda Seicavdes statiis Sinaarsis Semdeg aspeqtebs:

- samuSaos sagani, Tema, mizani;

- samuSaos Catarebis meTodi an meTodologia;
- samuSaos Sedegebi;

- Sedegebis gamoyenebis sfero;

- daskvnebi;
samuSaos sagani, Tema da mizani gadmoicema im SemTxvevaSi, roca is ar Cans statiis saTaurSi.

  samuSaos Catarebis meTodi an meTodologia aRweril unda iqnas im SemTxvevaSi, Tu igi gamo-

irCeva siaxliT an sainteresoa am samuSaos gamoyenebis TvalsazrisiT.
  unda SevecadoT ar gamoviyenoT CarTuli sityvebi (mag. statiis avtori ganixilavs...)

  (samagaliTo frazebi: gansazRvrulia, gaanalizebulia, vlindeba, SeswavliT miiReba Semdegi

Sedegebi, gapirobebulia, gamowveulia, rac ganapirobebs da a.S.).
8. referati inglisur enaze unda iyos:

 informaciuli (ar Seicavdes zogad frazebs);

 originaluri (ar iyos qarTuli referatis zusti kalki);

 Sinaarsiani (asaxavdes statis ZiriTad Sinaarss da kvlevis Sedegebs);

 struqturuli (misdevdes statiis logikas);

 `inglisurenovani~ (dawerili xarisxiani inglisuri eniT da inglisurenovani specialuri

terminebiT);

 kompaqturi (Seicavdes 100-250 sityvamde).
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