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1. mecniereba

Sciences

soflis meurneobis ganviTarebis strategiul-

prioritetuli mimarTulebebi da rekomendaciebi

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, strategiul-prioritrtuli mimarTulebebi, rekomendaciebi,

gadasawyveti problemebi, intensiuri ganviTareba, ekonomikuri zrda, mecnieruli uzrunvelyofa.

referati

aRniSnulia, rom soflis meurneobis gaZRolis mdidari tradiciebi, saukuneebis manZilze, TandaTan

ixveweboda, viTardeboda da srulyofil formas iZenda. bunebrivi da ekonomikuri pirobebis mravalferovnebam

da moTxonebma, didi xnis istoriis manZilze erTxel da orjer rodi moaxdines koreqtireba soflis

meurneobis dargobriv struqturasa da ganviTarebis mimarTulebebSi.

    axali sasoflo-sameurneo kulturebis Semotana Tavis gavlenas axdenda warmoebis specializaciaze, qve–
ynis mTel ekonomikaze.

    am cvlilebebma udavod dadebiTi gavlena moaxdina struqturuli TvalsazrisiT. soflis meurneobis

ganviTarebam ZiriTadad ori strategiuli mimarTuleba miiRo. jer erTi-gamoikveTa is prioritetuli dargebi,

romlebic gansazRvraven, rogorc soflis meurneobis, ise, mTeli qveynis ekonomikur potencials da mni-

Svnelovan rols asruleben erovnuli Semosavlis formirebaSi. es dargebia: mevenaxeoba da Rvinis mre-
wveloba, mexileoba da sakonservo mrewveloba, meCaieoba da Cais mrewveloba, mecitruseoba da citrusebis

produqciis gadammuSavebeli mrewveloba. meores mxriv_calke dajgufda e.w. ~sasursaTo mniSvnelobis” darge-

bi: memarcvleoba, mebostneoba, mekartofileoba, mecxoveleoba, romelTanac SeTanawyobilia teqnikuri da

sakvebi kulturebis produqciis warmoeba.

   Camoyalibebulia soflis meurneobis swrafi aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis strategiuli priori–
tetebi da sarekomendacio RonisZiebebi, agreTve maTi realizaciis intensiuri gzebi, mecnieruli rekome-

ndaciebi da xelSemwyobi organizaciul-struqturuli da mmarTvelobrivi xasiaTis winadadebebi.

saqarTveloSi, soflis meurneobis gaZRolis mdidari tradiciebi, saukuneebis manilze, Tanda-

Tan ixveweboda, viTardeboda da srulyofil formas iZenda.
    bunebrivi da ekonomikuri pirobebis mravalferovnebam da moTxonebma, didi xnis istoriis

manZilze, erTxel da orjer rodi moaxdines koreqtireba soflis meurneobis dargobriv

struqturasa da ganviTarebis mimarTulebebSi.
    gasuli saukunis dasawyisisaTvis saqarTveloSi, miwaTmoqmedebis dargebidan farTod iyo

ganviTarebuli: marcvleuli meurneoba, mevenaxeoba, mexileoba, sakvebwarmoeba, mecxoveleobis

dargebidan-mTisa da baris mesaqonleoba, m.S. mekameCeoba, mecxvareoba, meRoreoba, lokaluad-
mefrinveleoba. Semdgom periodSi, sxva qveynebTan kavSirurTirTobis ganviTarebis Sedegad ramdenadme

icvala saxe soflis meuneobam. dasavleT saqarTvelos unikalur niadagur-klimatur pirobebs

kargad moergo su-btropikuli miwaTmoqmedeba da warmatebiT ganviTarda manamde qarTuli soflis
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meurneobisaTvis ucxo kulturebi: Cai, citrusebi, subtropikuli xili. SedarebiT adre, aseve sxva

qvenebidan moxvda saqarTveloSi simindi, kartofili, pomidori, Tambaqo, sxvadasxva jiSis pirutyvi
da frinveli.

  axali sasoflo-sameurneo kulturebis Semotana Tavis gavlenas axdenda warmoebis specializaci-

aze, qveynis mTel ekonomikaze.
 am cvlilebebma udavod dadebiTi gavlena moaxdina struqturuli TvalsazrisiT. soflis meu-

rneobis ganviTarebam ZiriTadad ori strategiuli mimarTuleba miiRo. jer erTi-gamoikveTa is pri-

oritetuli dargebi, romlebic gansazRvraven, rogorc soflis meurneobis, ise, mTeli qveynis eko-
nomikur potencials da mniSvnelovan rols asruleben erovnuli Semosavlis formirebaSi. es

dargebia: mevenaxeoba da Rvinis mrewveloba, mexileoba da sakonservo mrewveloba, meCaieoba da Cais

mrewveloba, mecitruseoba da citrusebis produqciis gadammuSavebeli mrewveloba. meores mxriv-
calke dajgufda e.w. ~sasursaTo mniSvnelobis” dargebi: memarcvleoba, mebostneoba, mekartofile-

oba, mecxoveleoba, romelTanac SeTanawyobilia teqnikuri da sakvebi kulturebis produqciis

warmoeba.
saqarTvelos soflis meurneobis dargobrivi struqturis formirebaSi mniSvnelovani roli

Seasrula qveynis geografiulma Taviseburebam, geopolitikurma mdebareobam da saerTod, specifi-

kurma, mravalferovanma da regionebis mixedviT mkveTrad gansxvavebulma niadagur-klimaturma da
ekonomikurma pirobebma.

miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi, soflis meurneobis gaadgilebisa da specializaciis, da-

rgTa SeTanawyobisa da maTi ganviTarebis regionuli ekonomikuri da teqnologiuri problemebis
irgvliv mravali aTeuli wlis ganmavlobaSi didi da nayofieri mecnieruli da gamoyenebiTi xa-

siaTis samuSaoebi Sesrulda, amJamad, am sakiTxebisadmi midgoma axlebur xedvasa da gadawyvetas

moiTxovs, romlis drosac gaTvaliswinebuli unda iyos ori ZiriTadi amosavali kriteriumi, pi-
rvel yovlisa adgilobrivi bunebriv-ekonomikuri pirobebi da meore mxriv-sabazro urTierTo-

bebisaTvis damaxasiaTebeli da etapobrivad cvalebadi, qveynis Sida da gare marketinguli moti-

vaciebi, moTxovnebi, SezRudvebi, strategia.
   amasTan, drois moTxovna xdeba, rom aRniSnuli problemebis gadawyveta eyrdnobodes axleburi

da progresuli meTodologiuri da informaciuli teqnologiebis mTel arsenals, romelic mTlian

modalur wredSi uciloblad unda moicavdes regionul da mikroekonomikur gadawyvetebs. aman,
utyuari sayrdeni baza unda Seqmnas qveynis masStabiT soflis meurneobis swrafi da mdgradi ga-

nviTarebis strategiuli programis damuSavebisaTvis. es, dinamiuri procesi unda iyos.

  soflis meurneobis swrafi aRmavlobisa da mdgradi ganviTarebis strategiuli prioritetebi:
mravali welia, qarTvel mecnierTa da soflis meurneobis specialistTa Soris kamaTi da azrTa

sxvadasxvaobaa imis Sesaxeb, Tu romeli dargebi unda gamoiyos prioritetulad saqarTvelos so-
flis meurneobaSi.

   gadaWriT unda iTqvas, rom es kamaTi dadebiT Sedegebs mogvcems Tu gaTvaliswinebuli iqneba

saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo kulturaTa movla-moyvanis mikrozonaluri tradiciebi da da-
grovili gamocdileba, Sromis danawilebaSi maTi roli da mniSvneloba, adgilobriv niadagur-kli-

matur pirobebTan adaptacia da am pirobebis maRali, biologiuri da ekonomikuri ukugebiT gamoye-

nebis unari, sabazro ekonomikisa da arsebuli da momavalSi gamosayofi sabazro segmentebis, ama Tu
im produqciiT gajerebis moTxovnebi, maTi saeqsportounarianoba, ekonomikuri berketebisadmi mo-

rgebulobis, medegobisa da lavirebis SesaZlebloba da sxva.

   saqarTvelos soflis meurneobaSi ZiriTad prioritetebad unda gamoiyos didi tradiciebisa da
farTo potenciuri (rogorc bunebrivi ise ekonomikuri) SesaZleblobebis, agreTve didi perspe-

qtivebis mqone iseTi strategiuli mniSvnelobis dargebi, rogoricaa: mevenaxeoba, mexileoba,

meCaieoba, mecitruseoba da maT bazaze momuSave kvebis mrewvelobis dargebi.
   am strategiuli mniSvnelobis dargebis ganviTareba SesaZleblobas iZleva maqsimaluri efe-

qtianobiTa da ukugebiT iqnas gamoyenebuli saqarTvelos unikaluri bioklimaturi potenciali,

amasTan maqsimalurad iqnas aTvisebuli mxolod is mikrozonaluri sivrce, sadac maTTvis yvelaze
xelsayreli bunebrivi da ekonomikuri pirobebi arsebobs.
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   es dargebi saeqsporto da potenciurad konkurentunarian produqcias awarmoeben. maTTan adgi-

lobrivi pirobebis Sesabamisad, Tanabari upiratesobis micemiT, niadagur-klimaturi faqtorebisa da
miwaTmoqmedebis gaZRolis istoriuli tradiciebis mxedvelobaSi miRebiT, SeTanawyobili unda iyos

iseTi kulturebis movla-moyvana, rogoricaa: TavTaviani pureuli, simindi, marcvleul-parkosnebi,

bostneuli, kartofili, agreTve teqnikuri da sakvebi kulturebi.
saqarTvelos soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis strategiuli pozicia gvkarnaxobs,

rom warmoebis integrirebis, kooperirebisa da Sromis saerTaSoriso danawilebis, rogorc dReva-

ndeli, ise Tvalsawieri perspeqtivis biznesuri moTxovnebidan gamomdinare, misi specializacia,
istoriul-tradiciuli modelidan did da radikalur gadaxras ar eqvemdebareba.

aRniSnuli, saerTo, perspeqtiuli poziciebidan gamomdinare saqarTvelos soflis meurneobis

ganviTarebis TvalsazrisiT gamoiyofa Semdegi ZiriTadi mimarTulebebi da poziciebi:
_adgilobrivi, axlomdebare da Soreuli sabazro segmentebis gasajereblad prioriteti

unda mieces didi tradiciebis, qarTuli imijis Semqmnel iseT dargs, rogoricaa mevenaxeoba da mis

bazaze momuSave mravalprofiliani meRvineoba, rasac saqarTvelos mTeli samarketingo amindis Seqmna
Seulia.

_adgilobrivi da axlomdebare sabazro segmentebis gasajereblad, arsebul tradiciebze day-

rdnobiT, kvlav farTod unda ganviTardes mexileoba da mis bazaze momuSave sakonservo mrewveloba.
_adgilobrivi da postsabWoTa qveynebis sabazro segmentebis gasajereblad unda aRorZindes

da farTod unda ganviTardes meCaieoba da mecitruseoba da maT bazaze momuSave modernizebuli,

progresul teqnologiebze dafuZnebuli Cais mrewveloba da subtropikuli xilis gadammuSavebeli
mrewveloba;

_Tvisebrivad axal doneze unda avides saadreo mebostneoba da mekartofileoba, rac am dar-

gebis ganviTarebisaTvis arsebuli Zvirfasi mikroklimaturi pirobebis racionalur gamo-yenebas
moiTxovs.

_lokaluri, Sidasaxelmwifoebrivi da regionul-dargobrivi poziciebis Sesabamisad unda

ganviTardes da gaizardos: marcvleulis, saadreo da sagviano kartofilis, mzesumziris, Saqris
Warxlis warmoaba.

_mecxoveleobis dargebidan meRoreoba da mefrinveleoba met-naklebad yvela regionSi, gansa-

kuTrbiT sagareubno zonebSi unda ganviTardes; mecxvareoba_mTian raionebSi; satbore meTevze-
oba_Sesatyvis adgilebSi; mebocvreoba (da sxva)_lokalur masStabebSi.

qveynis yvela regionis sabazro segmentebi unda gajerdes msxvilfexa rqosani mesaqonleobis

produqciiT, am dargis met-naklebi proporciebiT yvela regionSi ganviTarebiTa (barisa da samTo
pirobebze morgebiT) da mis bazaze xorcisa da rZis mrewvelobis donis amaRlebiT.

_saxelmwifoebrivi poziciebis TvalsazrisiT gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs marcvleuli
meurneobis ganviTarebas. marketinguli strategiis Sesabamisad sasursaTo marcvleuli kulturebis

(xorbali, simindi) moyvana met-naklebi masStabiT TiTqmis yvela regionSi SeiZleba, Tumca, mis

regionul regulirebas axdens istoriulad Camoyalibebuli obieqturi faqtori-mosaxleobis speci-
fikuri moTxovnebi, romlis Sesabamisadac aRmosavleT saqarTveloSi upiratesad moiyvaneba da

moixmareba xorbleuli, xolo dasavleTSi-simindi. es garemoeba mniSvnelovan gavlenas axdens

marketingul badeze da sabazro uzrunvelyofaze.
    amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom saqarTvelos soflis meurneobis mravaldargovani stru-

qtura, rac obieqturi bunebriv-ekonomikuri pirobebis gavleniT aris Camoyalibebuli, saSualebas

ar iZleva ZiriTadi sasursaTo produqtebi, maT Soris sasursaTo da safuraJe marcvleuli, gamo-
kveTili miniSnebiT ki xorbali,  vawarmooT im moculobiT, rom maqsimalurad dakmayofildes, ro-

gorc saqarTvelos mosaxleobis, ise, miTumetes turistebisa da sakurorto da samkurnalo kerebSi

myof damsvenebelTa (romelTa ricxvi wliTi-wlobiT gaizrdeba) moTxovnileba.
    perspeqtivaSi ki, Tu gaviTvaliswinebT da mxedvelobaSi miviRebT maRal da intensiur teqno-

logiebs, seleqciisa da genetikis miRwevebs, hibridizaciis Zalas da, amis safuZvelze programi-

rebuli mosavlis miRebis potenciur SesaZleblobebs, am SemTxvevaSi, saqarTvelo, sakuTari war-
moebiT SeZlebs daikmayofilos marcvleulze sasursaTo moTxovnileba, magram, es, jerjerobiT Teo-

riul da mecnierul CarCoebs ar scildeba.
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  amitom, ar unda gamovedevnoT da ar unda gagvitacos marcleuliT swafad TviTdakmayofilebis

koncefciam. da praqtikuli TvalsazrisiT aqcenti unda gavakeToT da orientirad unda miviCnioT is
gza, romelsac TviT buneba gvTavazobs da gvkarnaxobs, ris mixedviTac potenciurad da

agrobiologiurad vargisi savenaxe farTobebi unda daikavos mxolod venaxma; saxexile farTobebi-

xexilovanma kulturebma da isic SerCeviTa da gamozomilad: Teslovnebma, kurkovnebma, kaklovnebma,
kenkrovnebma; Caisa da subtropikuli kulturebisaTvis vargisi farTobebi swored am kulturebma;

sabostne-sabaRCe_bostneul-baRCeulma; sakartofile-kartofilma; sabalaxe-saTib-saZovrebma da a.S.

   sasoflo-sameurneo kulturebis aseTi gaadgileba da ganawileba saqarTvelos bunebis dauwereli
kanonia da TuU am wesrigs davujerebT da mivyvebiT, mas zedmiwevniT moergeba da SeeTanawyoba mTe-

li teqnologiuri arsenali da potenciali, Sesabamisad sawarmoo infrastruqtura da saboloo

Sedegad warmoebis maRali ekonomikuri ukugeba.
soflis meurneobis ganviTarebis prioritetuli mimarTulebebis realizaciis intensiuri gzebi da

mecnieruli rekomendaciebi:

sasoflo-sameurneo warmoebis amaRlebisa da mdgradi ganviTarebisaTvis prioritetuli mijnebisa
da masStabebis misaRwevad saWiroa:

 seleqciisa da meTesleobis gaumjobesebisTvis xelis Sewyoba da sasoflo-sameurneo kulturaTa

Tesva maRalmosavliani jiSebiT;

 sargavi masalis warmoebis teqnikuri bazis gadaiaraReba da srulyofa;

 mcenareTa dacvis integrirebuli sistemis zedmiwevniT miznobrivi da srulyofili gatareba;

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

ciisa da ganaxlebis safuZvelze;

 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 formis) Seqmna;

 saxelmwifo dakveTebisa da Sesyidvebis meqanizmis SemuSaveba da amoqmedeba;

 sabazro segmentebis sworad SerCeva da produqciiT gajerebis stabilurobis miRweva;

 sameurneo riskis marTva;

 warmoebis optimizaciisa da mdgradi ganviTarebis ekonomikuri modelebis Seqmna da misi reali-

zaciis ekonomikuri meqanizmis damuSaveba.
soflis meurneobis ganviTarebis xelSemwyobi organizaciul-struqturuli da mmarTvelobrivi

xasiaTis winadadebebi:

warmoebis organizaciul-struqturuli srulyofis TvalsazrisiT saWiroa gafarTovdes koo-
perirebuli da integrirebuli sawarmoebis Seqmnis procesi.

   am kooperativebsa Tu integrirebul formirebebs unda gaaCndeT Tavisi agroteqservisuli samsa-

xurebi, saTanado sasawyobo meurneobebi, gadammuSavebeli (Sesabamisi sididisa da masStabis) sawa-
rmoebi, produqciis sarealizacio samsaxurebi da sxva Sesabamisi Tanaformirebebi. dasaSvebia agre-

Tve, calke Seiqmnas kooperirebuli tipis agroteqservisis formirebebi.

   aseTi reorganizacia saSualebas mogvcems maqsimaluri efeqturobiT gamoviyenoT warmoebis Ziri-
Tadi saSualebebi, teqnologiuri xerxebi da RonisZiebebi, intensifikaciis faqtorebi, kapda-

bandebebi, maRali ukugebiT aviTvisoT marketinguli sivrce, ganvaviTaroT sagareo-ekonomikuri
kavSirebi, investiciebis mozidvis procesi da srulvyoT menejmenti.

saqarTvelos soflis meurneobis aRmavloba gamoricxulia misi specifikis mecnierebis xelSe-

wyobisa da ganviTarebis gareSe, rameTu swored mecnierebam unda Seqmnas axali jiSebi da hibride-
bi, axali, Tanamedrove, intensiur-industriuli teqnologiebi, mcenareTa integrirebuli dacvis

saSualebebi, maRal teqnologiebze morgebuli sameqanizacio saSualebebi, dargobriv-regionuli

gaZRolis sistemebi, ekonomikur-organizaciuli da mmarTvelobrivi xasiaTis rekomendaciebi,
ekonomikuri meqanizmi da instituciuri sistema, marketingisa da menejmentis srulyofis stra-

tegiebi, sameurneo riskisa da sagareo-ekonomikur urTierTobaTa marTvis programebi, gadawyvitos
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warmoebis optimizaciis, mdgradobisa da moxmarebis racionalizaciis mravalvariantuli amocanebi

da sxv.
 rac Seexeba mecnierTa mier damuSavebuli samecniero proeqtebis realizacias da cxovrebaSi

gatarebas, es misia, rogorc mowinave qveynebSia (gansakuTrebiT CineTSi), xelSi unda aiRos

xelisuflebam.

Strategic Priorities in Development of Agriculture
and Recommendations

Guram Aleksidze- President of Georgian Academy of Agricultural Sciences, Academician,
Givi Japaridze- Vice President of Georgian Academy of Agricultural Sciences, Academician,
Omar Keshelashvili- Secretary of Scientific Department of Economy of Georgian Academy of
Agricultural Sciences, Academician

Key words: Agriculture,   strategic and prioritized directions, recommendations, essential problems, intensive
development, economic growth, scientific basics.

Abstract

The article presents century-old rich traditions of management of agriculture which has  developed and become
more sophisticated. Diversity of environment and of economic conditions demanded some major changes in the
structure and development trends of agriculture. Moreover, introduction of new agricultural varieties had
important impact on the field of production, as well as on the economy of the country as a whole.
      These changes gave way to development of two strategic directions. Firstly, the branches of agriculture which
are crucial for the further development of national agriculture have been prioritized; in general, they play
important role in enhancement of country’s economic potential and in formation of national revenues; These
branches are: viticulture and winemaking, horticulture and tinned food production, tea production, and citrus
processing. Secondly, this is production of crops which comprises grain, vegetables, potato production, and cattle
breeding which is in good combination with technical crops and feed-stuff.
     The article gives scientifically proven recommendations for fast and sustainable development of agriculture;
also the ways of selling the product that is supported by organizational and structural types of recommendations.

G
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seleqcia da genetika

Breeding and Genetics
ფილოგენურ სისტემაში ფორთოხლის (Citrus Sinensis (L.) Osb.) ადგილის

მნიშვნელობა სახეობის იდენტიფიკაციისა და კულტურის სელექციისათვის

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
ნოდარ ბერიძე- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ფილოგენური სისტემა, სისტემატიკა,აღწერა,იდენტიფიკაცია,სახეობის სტაბი-
ლურობა;

რეფერატი

ნაშრომში განხილულია მრავალი ავტორის (ჟუკოვსკი,ფერარიუსი,კარლ ლინე,ოსბეკი,ვოლკამერი,გალე–
ზიო,რისსო,დეკანდოლი) მიერ ფორთოხლის სისტემატიკა-აღწერა. ხაზგასმულია იმის შესახებ, რომ თანა–
მედროვე ეტაპზე ბოტანიკოსების მიერ ფორთოხალი აღიარებულია დამოუკიდებელ სახეობად -Citrus Sinensis
(L.) Osb. და ლუსის კლასიფიკაციის მიხედვით მიკუთვნებულია Aurantium-ის სექციის,Chrysocitrus-ის   ქვეგვა–
რს.

კულტურის კლასიფიკაციისა და სახეობის იდენტიფიკაციის შესახებ მრავალი ავტორის  მიერ გამოთქმუ–
ლი მოსაზრება განხილულია კულტურის სელექციის დღევანდელ პირობებთან დაკავშირებით.

სელექციის კლასიკური მეთოდებით (ჰიბრიდიზაცია, ნუცელარული სელექცია, ქიმიური მუტაგენეზი,
კლონური სელექცია) ფორთოხლის მრავალი კლონი, ჯიში და ფორმაა მიღებული, მაგრამ მასალების ანალიზი
მოწმობს, რომ ფორთოხალი-Citrus Sinensis (L.) Osb. ფენოტიპურად და გენეტიკური კონსტრუქციით სტა–
ბილურია და არ გამოდის კლასიფიკაციის ჩარჩოებიდან.

ფილოგენურ სისტემაში  ფორთოხლის-Citrus Sinensis (L.) Osb. ადგილის ცოდნას უაღრესად დიდი მნი–
შნელობა აქვს ფორმათაწარმოშობის მართვასა და კულტურის შემდგომი სელექციისათვის.

შესავალი   და თემის განხილვა. იმის გამო, რომ ნარინჯოვანთა ქვეოჯახში გაერთიანებული
მცენარეები დიდი პოლიმორფიზმით ხასიათდებიან, ძნელი დასადგენია ცალკეული ფორმის  ადგი–
ლი შესაფერის ბოტანიკურ ტაქსონომიურ ერთეულში. სხვა მცენარეების მსგავსად, ფორთოხლის
კლასიფიკაციის ამოცანაა:
1.ზუსტად განსაზღვროს და დაადგინოს ამა თუ იმ ფორმის, ჯიშის თუ სახესხვაობის ადგილი ტა–
ქსონომიურ ერთეულში; 2.დაადგინოს ევოლუციის გზები, ფილოგენეზური კავშირი ნარინჯოვანთა
თანამედროვე მცენარეებსა და მათ წინაპრებს შორის; 3.ზუსტად მიუთითოს ამა თუ იმ ფორმის
წარმოშობის კერებზე და ბუნებრივი გავრცელების არეალზე; 4.დაადგინოს გარკვეული ფორმებისა
და ინდივიდების სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა და ადამიანთა მიერ მათი გამოყენების ხასი–
ათი;

ფორთოხალი  ეკუთვნის Citrus-ის გვარს, ნარინჯოვანთა-Aurantioideae-ს  ქვეოჯახს და Rutaceae-ს
ოჯახს. ციტრუსოვნების გვარი 16 სახეობას აერთიანებს (ჟუკოვსკი პ.მ. 1964);

საინტერესოა კოჟინის სისტემატიკა, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ის სისტემატიკაში ითვა–
ლისწინებს წინამორბედების გამოცდილებას და  ადგენს  თანმიმდევრულ ბოტანიკურ სისტემა–
ტიკას. ფერარიუსი(1946) აღწერს ფორთოხალს შემდეგი სახელწოდებით:Aurantium Vulgare Medula-
dilci; ვოლკამერმა კი  ის აღწერა-Aurantium fructy  dulci-ის სახელწოდებით.
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საინტერესოა შვედი ნატურალისტის-კარლ ლინეის აღწერა. ის, ფორთოხალს აღწერს, როგორც
ბიგარადიის ნაირსახეობას-Citrus Aurantium L. var. sinensis L. მხოლოდ 1965 წელს ოსბეკმა აღწერა
ფორთოხალი, როგორც დამოუკიდებელი სახეობა -Citrus Sinensis.

შემდგომი კვლევები ეკუთვნის გალეზიოს(1811) და რისსოს (1813). მათ ფორთოხალი მიაკუთვნეს
ბიგარადიის სახესხვაობას -Citrus Aurantium.ფორთოხალსა და ნარინჯს შორის სახეობრივი სხვაობის
ეჭვი დეკანდოლსაც ჰქონდა. იგივე აზრის იყო ჩარლზ დარვინიც, მცირეოდენი განსხვავებით. ის
თვლიდა, რომ მათ შორის სხვაობა ძირითადად ნაყოფის გემოში გამოიხატება .

თანამედროვე ეტაპზე ფორთოხალი აღიარებულია დამოუკიდებელ სახეობად-Citrus Sinensis Osb.
და ლუსის კლასიფიკაციის მიხედვით მიკუთვნებულია Chrysocirtus-ის ქვეგვარს Aurantium-ის
სექციის.

ფორთოხალი მრავალწლიანი მცენარეა, მარადმწვანე, დიდი ჰაბიტუსის მქონე. მისი ზომები
ვარირებს 2-5 მეტიდან 10-12 მეტრამდე, დამოკიდებულებით იმისაგან, არის თუ არა იგი დამყნილი
ტრიფოლიატის საძირეზე. სახეობის სტაბილურობისათვის დამახასიათებელი პარამეტრები მას
მკვეთრად აქვს გამოხატული და ევოლუციის პროცესში ამ უკანასკნელებს მნიშვნელოვანი
ცვლილება  არ განუცდიათ. მცენარის ახალგაზრდა ყლორტები სამწახნაგოვანია, ზრდის კვალობაზე
მრგვალი. არის ფორმები ეკლიანი და უეკლო. უეკლო ფორმებიდან აღსანიშნავია იაფფის
,კოროლიოკი 15 და ფორთოხალი 19026.

ყვავილები ორსქესიანი, მუქმწვანე ან ნათელმწვანე შეფერილობის. ბუტონები გაშლის წინ 2 სმ
სიგრძისანი არიან. გვირგვინის ფურცლების რაოდენობა 4-5-ია.მტვრიანების რაოდენობა მერყეობს
20-25 ცალს  შორის. ვაშინგტონ ნაველის მტვრის პარკები მტვერს არ შეიცავს. ნაყოფი, დამო–
კიდებულებით ჯიშისაგან-მრგვალია. ბუტკო მკვრივია, საშუალო სისქის. დინგი მომრგვალებულია,
სამტვრე ძაფებზე მაღლა მდგომი. ყვავილები ჩნდება მიმდინარე ზრდის ყლორტებზე. მცენარის
ყვავილობა აპრილ-მაისის პერიოდს ემთხვევა.

ფორთოხლის ნაყოფი ჯიშის დიაგნოსტიკური ნიშანია.
შედგება ტომსიკებისაგან, რომლებიც დაყოფილია სეგმენტებად. ყოველი სეგმენტი გარშემო–

რტყმულია აპკით. ნაყოფის სამომხმარებლო თვისებას ამ კულტურისათვის ძირითადად განსა–
ზღვრავს შაქრების მჟავასთან შეფარდება (საუკეთესოა 8:1).

ფორთოხალი თესლს წარმოქმნის. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია ჯიშზე და დამტვერიანების
ხარისხზე. არის ამ კულტურის უთესლო (ვაშინგტონ ნაველი), მცირეთესლიანი (3-5 ცალი) და
უხვთესლიანი (ოცამდე ცალი) ჯიშები და ფორმები.

ადგილობრივი ჯიშების თესლებს ნულის ფორმა აქვს. არის სოლისებრი და განუსაზღვრე–
ლფორმიანი ფორმის მქონე ჯიშებიც. თესლის ზომები მერყეობს დამოკიდებულებით ჯიშისა და
სელექციის მეთოდისაგან (სიგრძე -10-11 მმ, სიგანე -6 მმ,სისქე -5 მმ). თესლები, როგორც წესი,
მრავალანასახიანია, ზოგიერთი ჯიშის ფორთოხლისა  კი-ერთჩანასახიანი. ჩანასახის ზომები მერყე–
ობს  ჯიშისაგან დამოკიდებულებით.

მისი ჯიშების სიმრავლეც მიუთითებს ამ კულტურის სახეობის სტაბილურობაზე. როგორც
ვ.პ.აექსეევი უთითებს (1956), მსოფლიოში ფორთოხლის 200-300 ფორმა არსებობს. ბუნებრივია, მათი
ფორმების სიმრავლე ქმნის დიდ სიძნელეს მათივე  პომოლოგიური კლასიფიკაციისათვის.

სახეობის ევოლუციამ  და სელექციამ შექმნა მისი აღიარებული ჯიშები: ვალენსია, ვაშინგტონ
ნაველი, შამუტი, ოვალე, სანგვინელლო, ოვალური კოროლიოკი და სხვა. კლონური სელექციით
მისი მრავალი ჯიში და ფორმაა მიღებული.

ამერიკელმა ციტროლოგმა ჰიუმმა (1934) პირველად დაყო ტკბილი ფორთოხლები ოთხ ჯგუფად:
ესპანური,ხმელთაშუა ზღვის, წითელხორციანები და ჭიპიანები.

ვებერი(Webber,1948) კი ამ ფორთოხლებს ყოფს სამ ჯგუფად: ჩვეულებრივი, წითელხორციანები
და ჭიპიანები. ჭიპიანი ფორთოხალი გამოყოფილია ცალკე პომოლოგიურ  ჯგუფად.

ნ.ი. მაისურაძე(1971)ფორთოხლის ყველა ჯიშს ყოფს ორ დიდ ჯგუფად: ნაყოფის რბილობის
შეფერილობის მიხედვით და  ყოველ  მაკროჯგუფში ნაყოფს ყოფს პომოლოგიური ფორმით.
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ამ კულტურის   სახეობის წარმოშობისა  და ბოტანიკური აღწერის ისტორია იწყება მეთვრამეტე
საუკუნის ბოლო პერიოდიდან.

დეკანდოლის აზრით, ფორთოხალი წარმოიშვა ინდოჩინეთსა და სამხრეთ ჩინეთში.
ტოლკოვსკი(1938) და ტ .ტანაკა (T.Tanaka)უთითებენ, რომ ციტრუსები მოხვდა ჩინეთში ძირითადად
საკონტინენტთაშორისო გზით, მდინარე იანძის კალაპოტის მეშვეობით.

ნ.ი. ვავილოვი(1935) წერდა იმაზე, რომ ფორთოხლის წარმოშობის სათავე ასამშია. ჩინურ
წყაროებში ამ კულტურის შესახებ მითითებულია ჯერ კიდევ 2200 წლის წინათ, ჩვენს ერამდე.

ფორთოხლის წარმოშობის მეორადი გენცენტრები მდებარეობს ხმელთაშუა ზღვისპირეთში,
განსაკუთრებით ესპანეთსა და პალესტინაში, ბრაზილიაში ფლორიდასა და კალიფორნიაში.

ვებერი(Webber,1948), ა.ლუსი(1935), ვ.ალექსეევი(1955-56) თვლიან, რომ კულტურული ფორთო–
ხლის სამშობლოს წარმოადგენს სამხრეთ ჩინეთი, სადაც ის პირველად იქნა გამოყენებული, როგორც
ხეხილოვანი კულტურა.

ჟუკოვსკი(1964,1968,1971) ვარაუდობდა, რომ კულტურული ფორთოხლის წარმოშობის ცენტრი
არის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, რადგან იქ ხარობს ფორთოხლის საუკეთესო ჯიშები.

ტკბილი ფორთოხალი-Cirtus Sinensis Osb. ევროპაში შეტანილ იქნა პორტუგალიელების მიერ, მე–
თექვსმეტე საუკუნეში. მისი გამოყენება აქ არ იყო ასე ფართო. ფორთოხლის პორტუგალიური ჯიში
მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ფაქტორად იქცა. მან ფართო გავრცელება ჰპოვა ხმელთაშუა ზღვის სხვა
ქვეყნებში, სადაც ის ცნობილი გახდა, როგორც ,,პორტუგალიური ფორთოხალი“.

სახეობის სტაბილურობამ განაპირობა ამ კულტურის ფართო გავრცელება მსოფლიოში.
ციტრუსოვანთა მოვლა-მოყვანას მსოფლიოს 75-ზე მეტ ქვეყანაში მისდევენ. ასეთი ფართო

გავრცელება ამ მეტად საინტერესო  მცენარემ შეძლო ნაყოფის მაღალი ღირსებების გამო. არის მონა–
ცემები, რომელიც მიუთითებს  ყველა სახის ციტრუსის ფართზე მთელს მსოფლიოში. გაერ–
თიანებული ერების ორგანიზაციის  სასურსათო და სასოფლო - სამეურნეო კომისია (FAO) უთითებს,
რომ  ბოლო პერიოდისათვის  ციტრუსოვნებს 1,5–1,7 მილიონი ჰექტარი უჭირავს. ფართობის ამ
ერთეულზე  წლიურად 49 000 ათას ტონაზე მეტი ნაყოფი იწარმოება. კულტურების მიხედვით
ხვედრითი წილი ასე ნაწილდება: მთლიანად წარმოებულ პროდუქციაში  ფორთოხალი 33 600, მა–
ნდარინი- 7834, ლიმონი - 3200, გრეიპფრუტი-4000 ათასი ტონა.

სოვაჯის(Sovage,1968) მონაცემებით, ციტრუსოვნების საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა ტრო–
პიკებში შეადგენს 13-22 ტონას, ხოლო სუბტროპიკებში-34-40 ტონას.

ამ კულტურის მოვლა-მოყვანისათვის ოპტიმალური პირობები არის ჩინეთის სამხრეთში, განსა–
კუთრებით იმ რაიონში, სადაც ახლოსაა ქალაქი კანტონი. აქაური კლიმატი ხასიათდება შემდეგი
მონაცემებით: საშუალო წლიური ტემპერატურა 21,8 გრადუსი, ნალექები-1429 მმ, ჰაერის შეფა–
რდებითი ტენიანობა-77%., აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო კი- მინუს 1,7 გრადუსი.

იაპონელმა ბოტანიკოსმა ტ.ტანაკამ აღმოსავლეთში, ციტრუსების დეტალური შესწავლის საფუ–
ძველზე, მოგვცა ტერიტორიული სადემარკაციო ხაზი,რომელიც განსაზღვრავს ციტრუსის ზო–
გიერთი სახისა და მათი  ახლო წინაპრის სავარაუდო განვითარების ზონებს(ტანაკას ხაზი).

ფორთოხლის კულტურა გავრცელებულია მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე, თუმცა მისი
ძირითდი მწარმოებელი ქვეყნებია: ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნები-იტალია, ესპანეთი, საბერძნეთი,
პალესტინა, ეგვიპტე, ალჟირი, მაროკო; აშშ-ის სამხრეთი შტატები-ფლორიდა, კალიფორნია;
სამხრეთ ამერიკა-ბრაზილია, არგენტინა, კუბა პერუ და სხვა; აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი-
ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი; აფრიკის სამხრეთი-სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სამხრეთ როდეზია,
ტრანსილვანია; სამხრეთ ავსტრალია და ახალი ზელანდია;

ციტრუსოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთ-ერთი წა–
მყვანი ადგილი უჭირავს მსოფლიოში. ის აწარმოებს ციტრუსების მსოფლიო პროდუქციის 42%-ზე
მეტს. აშშ-ში წარმოებულ ციტრუსოვნებს შორის, ხვედრითი წილის მეხედვით, პირველი ადგილი
ფორთოხალს უჭირავს-73%, გრეიპფრუტს 21%, ლიმონს კი-6%.
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დასკვნა. სელექციის კლასიკური მეთოდებით (ჰიბრიდიზაცია, ნუცელარული სელექცია, ქიმიური
მუტაგენეზი, კლონური სელექცია, ფორთოხლის მრავალი კლონი, ჯიში და ფორმაა მიღებული,
მაგრამ მასალების ანალიზი მოწმობს, რომ ფორთოხალი-Citrus Sinensis (L.) Osb. ფენოტიპურად და
გენეტიკური კონსტრუქციით სტაბილურია და არ გამოდის კლასიფიკაციის ჩარჩოებიდან.

ფილოგენურ სისტემაში  ფორთოხლის -Citrus Sinensis (L.) Osb. ადგილის ცოდნას უაღრესად დიდი
მნიშნელობა აქვს ფორმათა წარმოშობის მართვასა და კულტურის შემდგომი სელექციისათვის.

The meaning of orange (Citrus sinensis(L.) Osb. In fhylogenetic system for
identification and culture selection

Zurab Bukia–Academis Doctor ofAgricultural,
Nodar Beridze- Academis Doctor of Agricultural

Key words: fhylogenetic system,systematics,description,identification and species stability

Abstract

A systematic description of orange by a lot of autors is discussed in the folloving work. Emphasized the fact
that on modern stages orange is claimed as a independent species Citrus sinensis(L.) Osb. and according to
Lucys classification it is belonged to Aurantium section,Chrysocitrus bio sub-genus.The concept  admitted by
a lot of authors about the culture classofocation and species identification is discussed on the backscground of
the nowadaus condicion.
   By classical methouds of selection (hybridization,nusellar selection,chemical mutagenesis, clone selection)
many clones of orange species and shapes are formed but the samples of analyses proves that orange Citrus
Sinensis(L.)Osb.phenotipical and genetical construction is stable and is its classification frame.
   In phylogenetic system orange Citrus Sinensis(L.)Osb. Plays an important part in formation and cultural
selection.
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ფორთოხლის (Citrus Sinensis (L.) Osb.) ჯიშებისა და შიგასახეობრივი
ჰიბრიდების მტვრის მარცვლების  ცხოველმყოფელობა

ენრიკო კუკულაძე -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
ზურაბ ბუკია- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: მტვრის მარცვლები, ჰიბრიდიზაცია, ცხოველმყოფელობა, განაყოფიერება

რეფერატი

ნაშრომში განხილულია შეჯვარებაში მონაწილე მამა მცენარის მტვრის მარცვლების ფერტილობის საკი–
თხები. მამა გამანაყოფიერებლის მტვრის მარცვლების ფერტილობის მაღალი ხარისხი ამაღლებს ნაყოფებისა
და თესლების გამონასკვის პროცენტს. ფორთოხლის ჯიშებისა და შიგასახეობრივი ჰიბრიდების მტვრის
მარცვლების ცხოველმყოფელობის შესწავლისას დადგინდა გარკვეული კანონზომიერება: რაც მეტია მამა
კომპონენტის ფერტილობის ხარისხი, მით მეტია ნაყოფისა და ნაყოფში თესლის გამონასკვის მაჩვენებელი,
ხოლო რაც ნაკლებია მტვრის გამანაყოფიერებელი უნარი, მით მეტი პართენოკარპული (უთესლო) ნაყოფი
ინასკვება.

შესავალი. ცნობილია, რომ ციტრუსოვანთა სახეობები და გვარები კარგად უჯვარდებიან ერთმა–
ნეთს და ხშირად იძლევიან ჰიბრიდულ თაობას. ამ კულტურების ზოგიერთი ჯიშის მსხმოიარობაზე
დიდი გავლენა აქვს ჰიბრიდიზაციას. დამოკიდებულებით ამ უკანასკნელისაგან, ციტრუსოვანთა
დაყოფაც შესაძლებელია. ერთი ჯგუფის წარმომადგენლები იწოდებიან სტერილურებად, რომლებიც
კარგად მსხმოიარობენ პართენოკარპულად (მანდარინი უნშიუ, ფორთოხალი ვაშინგტონ ნაველი,
ლიმონი ლისბონი). არსებობს ციტრუსოვანთა შუალედური ჯგუფებიც,რომლებიც მსხმოიარობენ
პართენოკარპულად, მაგრამ ადვილად ქმნიან თესლებს და მეტ მოსავალს იძლევიან განაყოფიერების
გამოყენებით (ფორთოხალი ვალენსია, ფორთოხალი იაფური, ლიმონი ევრიკა). არის ციტრუსოვანთა
განსაკუთრებული ჯგუფი, რომელთა ნაყოფის მისაღებადაც აუცილებელია განაყოფიერება (ნაყოფე–
ბი შეიცავენ თესლებს).

არსებობს მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს დამტვერვის დადებით გავლენაზე  ციტრუსო–
ვანთა სახეობებისა და ჯიშების ნასკვებისა და ნაყოფების წარმოქმნაზე, აგრეთვე თესლების
რაოდენობასა და ნათესარების სიძლიერეზე.

მკვლევართა ნაწილი მანდარინისა და ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის სტერილობას არ მიიჩნევს
მემკვიდრულ თვისებად და ის დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, ჰაერის შეფარდებით ტენი–
ანობაზე და განმეორებით ყვავილობაზე. ვაშინგტონ ნაველის ჯიშებს ყოველგვარ პირობებში აქვთ
დეგრადირებული მტვრიანების ჯგუფი, მაგრამ იგი ნორმალურ და უხვ თესლს იძლევა მხოლოდ
სხვისმიერი-იჩანგენზისის მტვრით დამტვერვისას.

ციტრუსოვნებში განაყოფიერების ხანგრძლივობა, რომლის დროსაც ნასკვი არ კარგავს განაყო–
ფიერების უნარს - გრძელდება 5 დღემდე. ფორთოხლებზე მაღალი ტემპერატურა სამ დღეში აშრობს
ნასკვის დინგს და ეს უკანასკნელი შეჯვარებისათვის უვარგისია.

ფორთოხლების შიგასახეობრივი ჰიბრიდიზაციისას, სადაც დედა მცენარედ გამოყენებული იყო
ერთჩანასახიანი ფორმები, ალბათობა პართენოკარპული ნაყოფების წარმოქმნისა-მაღალია. მტვრის
მარცვლების განაყოფიერების დაბალი უნარი კორელაციაშია ნაკლებ პროდუქტიულობასთან.

მასალა და მეთოდიკა. შესასწავლად ავიღეთ  ფორთოხლის სხვადასხვა ჯიში, აგრეთვე  შიგა–
სახეობრივი ჰიბრიდები: ფორთოხალი მსხლისებური კოროლიოკი, ფორთოხალი N511, ფორთო–
ხალი რუკავიშნიკოვის, ფორთოხალი ვანილიო (ნუცელარული ნათესარი), ფორთოხალი პერვენეცი.
შიგასახეობრივი ჰიბრიდებიდან ცდის ობიექტად ავიღეთ NN:11794 (კოროლიოკი X ფორთოხალი
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N511),14318 (კოროლიოკი X ფორთოხალი რუკავიშნიკოვის),15181 (კოროლიოკი X ვანილიო, ნუც,
ნათესარი), 15693 ((კოროლიოკი X ვანილიო, ნუც, ნათესარი), 15696 ((კოროლიოკი X ვანილიო, ნუც,
ნათესარი), 15697 (((კოროლიოკი X ვანილიო);

არსებობს მრავალი მეთოდი ლაბორატორიულ პირობებში მტვრის მარცვლების ცხოველმყოფე–
ლობის დასადგენად (ხელოვნურ საკვებ არეზე გაზრდა, მათში ფერმენტების განსაზღვრა და სხვა).

ცდებში გამოვიყენეთ დ. ტრანკოვსკის მეთოდი. საკვები არე ასე მზადდებოდა: აგარ-აგარს
ვათავსებდით კოლბაში. ვხსნიდით გამოხდილი წყლის უმნიშვნელო რაოდენობაში-გაჯირჯვე–
ბისათვის. კოლბას ვათავსებდით თბილი წყლის აბაზანაზე. აგარ-აგარის გალღობის კვალობაზე ვა–
მატებდით საქაროზას.

საკვები არის შემადგენლობა შემდეგი იყო:100 გრამ საკვებ ხსნარში გახსნილი იყო 12 გრამი  აგარ-
აგარი და 29 გრ საქაროზა.

გამოსაკვლევად ვიღებდით მტვერს მცენარეთა მასიური ყვავილობისას. ვაგროვებდით გასა–
შლელად გამზადებულ ბუტონებს. პინცეტით ვაცლიდით სამტვრე პარკებს და ვათავსებდით სასაგნე
მინაზე, შემდგომ- პეტრის ჯამებზე, სადაც უზრუნველყოფილი იყო ტენიანი გარემო.

მტვერს ვაღივებდით თერმოსტატში, 25 გრადუს ტემპერატურაზე. გაღივებული მარცვლების
დათვლა ხდებოდა მხედველობის ოთხ არეში, მიკროსკოპის ქვეშ. გაღივებულად ვთვლიდით
მარცვლებს, რომელთა მტვრის მილის სიგრძე აღემატებოდა მტვრის მარცვლის ზომებს.

შედეგები და განხილვა.როგორც ექსპერიმენტის შედეგები გვიჩვენებს, ფორთოხლის გამოცდილ
ჯიშებს შორის, ლაბორატორიულ პირობებში, მტვრის მარცვლების გაღივების ყველაზე მაღალი
მაჩვენებლებით ხასიათდება ფოთხლის ჯიშები-ვანილიო და პერვენეცი, შესაბამისად-19,1 და 20,2 %.
მათი მტვრის ეს დადებითი თვისებები აუცილებლად უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული
შეჯვარებების წარმოებისას (ცხრილი 1).

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აღმოაჩნდათ  ფორთოხალ რუკავიშნიკოვსა და მსხლისებურ
კოროლიოკს, შესაბამისად 2,75 და 3,5%. კოროლიოკი შეჯვარებაში გამოყენებული იყო დედა
მცენარედ, როგორც ერთჩანასახიანი მონოემბრიონი.

ცხრილი 1
ფორთოხლის მტვრის მარცვლების ცხოველმყოფელობა ლაბორატორიულ პირობბში

კომბინაციების დასახელება გაღივების %
1.ფოორთოხალი მსხლისებური კოროლიოკი 3,5:0,7
2.ფორთოხალი N511 10,1:0,1
3.ფორთოხალი რუკავიშნიკოვის 2,75:0,5
4.ფორთოხალი ვანილიო ( ნუც. ნათესარი) 19,1:1,4
5.ფორთოხალი პერვენეცი 20,2:1,5
6.11794 (კოროლიოკი Xფრთოხალი  N511 9,74:1,1
7.14318 (კოროლიოკი Xფორთახალი რუკავიშნიკოვის) 1,25:0,5
8.15181 (კოროლიოკიX ვანილიო) 3,03:0,6
9.15693 (კოროლიოკი ვანილიო) 1,19:0,4
10.15696 ( კოროლიოკიX ვანილიო) 2,32:0,5
11.15697 (კოროლიოკი Xვანილიო ) 2,34:0,5

ლაბორატორუილ პირობებში ჰიბრიდებში სუსტადაა გამოხატული მონაცემები ვიდრე მამა
კომპონენტებში და ის საშუალოდ  შეადგენს 1,25-2,34%-ს, გამონაკლისია ჰიბრიდი 11794, სადაც შე–
ნარჩუნებულია მამა მცენარის (ფორთოხალი 511-ის)მტვრის მარცვლების ცხოველმყოფელობა-9,74%.

ფორთოხალი პერვენეცი, როგორც მეტად აქტიური მამა მცენარე, ჩვენ მიერ აქტიურად იყო გამო–
ყენებული შეჯვარებებში, ახალი ჰიბრიდული ფორმების მისაღებად.

ამრიგად, ფორთოხლის შიგასახეობრივი შეჯვარებისას, სადაც დედა მცენარედ გამოყენებული
იყო ერთჩანასახიანი ფორმა, პართენოკარპული ნაყოფების მაღალი პროცენტი შეიმჩნევა. ამასთან,
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გამოიკვეთა კანონზომიერება: რაც ნაკლებია მტვრის განაყოფიერების ხარისხი, მით მეტი პართე–
ნოკარპული (უთესლო) ნაყოფები ინასკვება.
დასკვნები:
1.ფორთოხლის ჯიშებისა და შიგასახეობრივი ჰიბრიდების მტვრის მარცვლების ცხოველმყო–
ფელობის შესწავლისას გამოვლინდა შემდეგი  კანონზომიერება: რაც მეტია მამა კომპონენტის
ფერტილობის ხარისხი, მით მეტია ნაყოფისა და ნაყოფში თესლის გამონასკვის მაჩვენებელი, ხოლო
რაც ნაკლებია მტვრის გამანაყოფიერებელი უნარი, მით მეტი პართენოკარპული ნაყოფი ინასკვება.
2.მტვრის მარცვლების გაღივების მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან  ფორთოხლის ჯიშები- ვანილიო
და პერვენეცი. მათი ეს თვისება უნდა იქნეს გამოყენებული ინტენსიური ბაღების გაშენებისას, სადაც
გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი გარკვეული რაოდენობა.
3.ფორთოხლის შიგასახეობრივი შეჯვარებისას, სადაც დედა მცენარედ ერთჩანასახიანი ფორმები
გამოიყენებოდა, შეიმჩნევა პართენოკარპული ნაყოფების გამონასკვის მაღალი ალბათობა.

ლიტერატურა:

1. ენრიკო კუკულაძე-ფორთოხლის შიდასახეობრივი შეჯვარება.-,,სუბტროპიკული კულტუ–
რები“,1978 წ.,  N4;
2. ენრიკო კუკულაძე, ზურაბ ბუკია-უნაბის -Ziziphus jujuba სელექციის ზოგიერთი მომენტი და
სარგებლიანობა მედიცინაში.-საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,
N1(39), 2018 წელი, გვ.44-47.
3. ზურაბ ბუკია, ენრიკო კუკულაძე.-სხვადასხვა დამამტვერიანებლების გავლენა  ვასეს  ჯგუფის
ნაგალა მანდარინების-Citrus Reticulata Bl. თესლის მასაზე.-საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,N1(39), 2018 წელი, გვ.48-50.
3. ჯინჭარაძე ნ.მ.-მანდარინ უნშიუსა და მისი ჰიბრიდების მტვრის მარცვლების ცხოველმყოფე–
ლობის შესახებ.-,,სუბტროპიკული კულტურები“,1967,  N4;

Orange (Citrus Sinensis(L.)Osb.species and intraspecific hybrids dust seed animation

Enriko KuKuladze –Academis Doctor of Agricultural,
Zurab Bukia - Academis Doctor of Agricultural

Key words: seed dust,hybridization,animating,fertilization

Abstract

In the folloving work is discussed the fertilization dust seed of father plant taking part in
hybridization.Father fertilizers high level of dust seed increases the rate percent of fruit and seeds setting.
While learning the orange species and intraspecific hybrids dust seed animation was proved the certain
regularity: the more is father components fertilization level the more is fruit and fruit seeds setting rate, but
the less is dust fertilization ability, the more seedless fruit is set.
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მანდარინის -Citrus Reticulata Bl. კულტურის შემდგომი სელექციისა და
ინტენსიური ბაღების გაშენების საკითხისათვის

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
შოთა ლამპარაძე-სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: მანდარინი, სელექცია, ნაყოფი, ინტენსიური ბაღი.

რეფერატი
ნაშრომში განხილულია საკითხები, რომელიც მეციტრუსეობის დარგის მნიშვნელობასა და რენტაბელო–

ბაზე  მიუთითებს. მითითებულია, რომ ციტრუსოვნებს, ჩაის კულტურის შემდეგ, ეჭირათ წამყვანი ადგილი
და ფართობის ერთეულიდან მოგების მაჩვენებლით დიდად სჭარბობდნენ მას. მანდარინის ნარგაობის დიდი
ხვედრითი  წილის გამო, ბუნებრივია, ამ უკანასკნელის როლი ძალზე დიდი იყო. გატარებულია აზრი იმის
შესახებ, რომ მეციტრუსეობაში დღეს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჭიროა ინტენსიური
კულტურის წარმოება და სხვა მრავალთაგან, საგანგებო ზომის მიღება-გახანგრძლივდეს  მცენარეთა პრო–
დუქტიულობის პერიოდი. მისი გადაჭრა შესაძლებელია ჯიშების განლაგების ოპტიმალური სტრუქტურის
დაცვით. ნაყოფის მწიფობის სხვადასხვა ვადის მქონე ჯიშებით მანდარინის პლანტაციის გაჯერება გაზრდის
მოსავალს და, შესაბამისად, ეკონომიკურ ეფექტურობასაც.

შესავალი. ცნობილია, რომ მეციტრუსეობის დარგი მეტად რენტაბელურია და დიდი ყურა–
დღების მიქცევას საჭიროებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობისათვის  ეს დარგი მეტად მნიშვნე–
ლოვანია. სელექციური პროცესის აქტიურად წარმოების გარდა საჭიროა ძველი ბაღების განახლება,
ნარგაობების საადრეო ჯიშებით ჩანაცვლება, რამაც უნდა გამოიწვიოს მოსავლის აღების პერიოდის
გახანგრძლივება, მისი ადრე დაწყების გამო. ამას ადასტურებს ხორვატიის მაგალითიც, რომელმაც
შეძლო პლანტაციების გაახალგაზრდავება, საადრეო ჯიშების დანერგვა და ციტრუსების მოსავლის
რეალიზაციით მიღებული შემოსავლების მნიშვნელოვნად გაზრდა.

დარგის განვითარების დონე ვერ არის ისეთი, რისი შესაძლებლობა და რეზერვიც ჩვენს სუბტრო–
პიკულ ზონაში გვაქვს. დარგში განვითარებული სტაგნაციის მიზეზთაგან შესაძლოა დასახელდეს:
 საკავშირო სტრუქტურების რღვევა და გამომდინარე აქედან-გასაღების ტრადიციული ბაზრე–
ბის დაკარგვა.
 მანდარინის კულტურისათვის დამახასიათებელი ხშირი მუტაციები, მცენარეთა მაღალმზა–
რდობა, რაც ვარჯის მოვლასა და ნაყოფის კრეფას აძნელებს;
 დიდი დრო საწარმოო პლანტაციების გაშენებიდან, რაც მათი ბიოლოგიური პროდუქტი–
ულობის ზღვარს სცილდება;
 ჩვენი საწარმოო პლანტაციების თითქმის 100 % -ის ვეგეტაციურად გამრავლება.

თანამედროვე ინტენსიური სუბტროპიკული  სოფლის მეურნეობა უნდა დაეყრდნოს ნაგალა და
საშუალომზარდ ჯიშებს, რომლებიც ადრე შედიან მსხმოიარობაში და რომელთა ნაყოფიც მწიფდება
ადრე.

ციტრუსოვანთა სელექციის ძირითადი მიმართულება, როგორც ცნობილია, არის შედარებით
ყინვაგამძლე, ადრემწიფადი, დაავადებებისადმი მედეგი და უხვმსხმოიარე ჯიშების გამოყვანა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით, როგორც ჩვენში, ასევე საზღარგარეთ, მიმდინარეობდა
და მიმდინარეობს ინტენსიური სელექციური მუშაობა, უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლებები გადა–
წყვეტილი საბოლოოდ არაა.

სასელექციო პროცესის მეთოდურად წარმართვა (რასაც ქვემოთ განვიხილავთ), აქ, თავის სი–
ტყვას ამბობს. სელექციური ჯიშებით გაჯერებული პლანტაცია, ბუნებრივია, უფრო პროდუ–
ქტიულია, სხვასთან შედარებით - 45-50 პროცენტით.
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დასახული პერსპექტივებით ძირითადი აქცენტი მანდარინის კულტურაზე კეთდება, რომლის
ხვედრითი წილი 85 %-მდეა, ციტრუსოვანთა მთლიან წარმოებაში.

ყურადსაღებია ერთი გარემოებაც. ჩვენში სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის განვითარების
ინტენსიური გზაა მისაღები - ციტრუსოვანი კულტურების გავრცელებისათვის საჭირო ფართობების
ამოწურვის გამო. ეს კი ახლებურ მიდგომას საჭიროებს.

როგორც აღვნიშნეთ, დღეს არსებული მდგომარეობის გამოსწორებისათვის საგანგებო ზომაა-
მცენარეთა პროდუქტიულობის პერიოდის გახანგრძლივება. მისი გადაჭრა შესაძლებელია ჯიშების
განლაგების ოპტიმალური სტრუქტურის დაცვით. მცენარეთა ნაყოფის მომწიფების სხვადასხვა  ვა–
და  გაზრდის მოსავალს და, შესაბამისად,ეკონომიკურ ეფექტურობასაც.

ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია  ჯიშების ისეთი შეფარდებით, რომელიც ამის განხო–
რციელების საშუალებას მოგვცემს. სხვადასხვა ვადებში ნაყოფის მომწიფების მქონე (სუპერსა–
ადრეო, საადრეო, მწიფობის საშუალო ვადისა და საგვიანო) ჯიშების ჩართვა ნარგაობაში ამ ამოცანას
მოაგვარებს.

ამ ღონისძიების გატარება მანდარინის კულტურისათვის უფრო ეფექტურია.
ნაგალა და საშუალომზარდი ჯიშები, რომლებიც ადრე შედის მსხმოიარობაში, მოსავლით აჭა–

რბებს დარაიონებულ ჯიშებს და, ამასთანავე,მათი ჰაბიტუსის ხელსაყრელობის გამო, შესაძლებელია
მათი რაციონალური განლაგება ფართობის ერთეულზე. ეს, კი ეკონომიკურად ძალზე მომგებიანია.
ამასთანავე,დარგის ჯეროვანი ფუნქციონირებისათვის საჭიროა  მოხდეს არსებულის ჩანაცვლება
პროდუქტიული ნარგაობით. საჭიროა სწორი და მიზანმიმართული სელექცია  და  აგროტექნიკის
გამოყენება.

ძალზე ხელსაყრელი ღონისძიება  ნაყოფის კრეფის სეზონის გახანგრძლივებისათვის  არის პლა–
ნტაციების გაჯერება  ნაყოფის სხვადასხვა მწიფობის ვადის მქონე მანდარინის  ჯიშებით: 1.სუპერ–
საადრეო (20 სექტემბრიდან-თვის ბოლომდე) -ოკიცუ ვასე და მიჰო ვასე; 2. საადრეო (5 ოქტომბერი-
10 ოქტომბერი)-ტიახარა უნშიუ; 3.მწიფობის საშუალო ვადის(10-ოქტომბერი-20 ოქტომბერი)-
ნანკანი-20,სუგიამა უნშიუ, ხაიაში უნშიუ; 4.საგვიანო (20 ოქტომბრიდან-სეზონის ბოლომდე)-
მანდარინი უნშიუ და მისი კლონები;

საჭიროა მანდარინის ნაყოფის მწიფობის ფაზის (ბოტანიკური ანუ ასაღები სიმწიფე, სამო–
მხმარებლო, ტექნიური და ფიზიოლოგიური) კარგად განსაზღვრა. მისი ნაყოფი, როგორც წესი,
იკრიფება ასაღები სიმწიფის ფაზაში.

მოკლედ დავახასიათებთ ჯიშებს, რომლებიც კარგადაა ადაპტირებული ჩვენს სუბტროპიკებში
და, რომლებითაც, უნდა გაშენდეს ინტენსიური ბაღები:

იაპონური მანდარინი უნშიუ-მცენარე საშუალო ან დაბალმზარდია, გაშლილი ვარჯით მას
ეკლიანობა არ ახასიათებს. მისი ფოთოლი შეფერვით მუქი-მწვანეა-დიდი ან საშუალო ზომის.
ფოთლის  ზედაპირი გლუვი ან ოდნავ ტალღისებრია. დაძარღვა-მკაფიო. ფოთოლი გრძელყუ–
ნწიანია. ყვავილი წვრილი, ერთეულა ან ორი-ხუთი ცალი ერთად, იღლიური ან კენწრული,
სურნელოვანი. ყვავილი ივითარებს მრავალ მტვრიანას. მტვერი სტერილურია.

ჯიშის ნაყოფი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო-შებრტყელებული. ნაყოფის კანი-ყვითელ- ნარი–
ნჯისებრია, ადვილად მოცილებადი რბილობისაგან. კანი მდიდარია ეთერზეთოვანი ჯირკვლებით,
რომელთა განლაგება ნაყოფის ზედაპირის მიმართ სხვადასხვანაირია.

რბილობი წვნიანია, უთესლო. ნაყოფის გული ღრუა. სეგმენტების როდენობა საშუალოდ 9-13
ცალია, ადვილადმოცილებადი ერთანეთისაგან. ზოგჯერ, ნაყოფში შესაძლოა შეგხვდეს 1-3 ცალი
თესლი. ნაყოფის ბიოქიმია ასეთია:წყალი -90%,მშრალი ნივთიერება -11%,შაქრები- 8,40%,მჟავიანობა
0,74%,

მცენარე შედარებით ყინვაგამძლეა. მისთვის დამღუპველია ტემპერატურის დაწევა მინუს 12
გრადუსზე დაბლა. ფოთლები და ერთწლიანი ტოტები ზიანდება მინუს 7 გრადუსზე, ხოლო
ტემპერატურის დაწევისას მინუს 9-10-ზე ზიანდება 2-3 წლიანი ტოტები.
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მანდარინი უნშიუ ჩვენში გავრცელებულია როგორც ჯიშის ძირითადი წარმომადგენელი. მოქმე–
დი აგროწესებით, საჭიროა მისი მოვლა- მოყვანის წესების მკაცრად დაცვა. მისი მოსავლიანობის
დაგეგმვა ხდება მცენარის ასაკის მიხედვით.

ოკიცუ ვასე -ჯიში გამოყვანილია იაპონიაში, ნუცელარულ ნათესარებს შორის (P.Trifoliata- სა
და მიაგავა ვასეს შორის მიღებული) გამორჩევის მეთოდით.

მცენარე საშუალომზარდია-10 წლიანი მცენარის სიმაღლე 2,5 -3,0 მეტრია. დაახლოებით იგივე
ზომისაა დიამეტრში. ვარჯი კომპაქტურია, მიმართული ზემოთ. მცენარე ხშირშეფოთლილია. მცე–
ნარის ერთწლიანი ყლორტები,ზოგჯერ ეკლიანია. ყლორტები ძირითადი განტოტვიდან გამოდიან
მახვილი კუთხით. მათ, რუხ-მწვანე შეფერვა აქვთ. მწიფე ყლორტები მრგვალია-11-17 სმ. სიგრძის.
მუხლთშორისები  სიგრძით 1,7 -2,1 სმ. ფოთლის ფირფიტა 10 -13 სმ. სიგრძისაა, ხოლო სიგანით-4,2
-5,3 სმ. ისინი მუქი-ლურჯი შეფერვისანი არიან. ყვავილები საშუალო ზომისაა (2,0 x 0,8 სმ), თეთრი,
არომატული, გვირგვინის ხუთი ფურცლით. მტვრიანები-ბევრი-18–30 ცალი. სამტვრე პარკებში
მტვერი არაა.

ნაყოფი დიდია, წონით, საშუალოდ 76–79 გრამი, მრგვალი ფორმის. ნაყოფის კანი თხელია, ნარი–
ნჯისფერი, გლუვი, მკვრივი, წვნიანი. კანი ადვილად სცილდება რბილობს. გემო ტკბილ–მჟავე.
სეგმენტების რაოდენობა-10–12, თხელი აპკით. ნაყოფი ინასკვება პართენოკარპულად. ნაყოფები
უთესლოა. ჯიში სუპერსაადრეოა და მოსავლიანობით სჯობს დარაიონებულ ჯიშებს.

მიხო ვასე-გამოყვანილია იაპონიაში, მიაგავა ვასეს ნუცელარული ნათესარებისაგან გამ–
ორჩევის გზით. ჩვენთან შემოტანილია 1972 წელს. მცენარე საშუალომზარდია. 8-10 წლის ასაკში მი–
სი სიმაღლე 1,8-2,2 მეტრს აღწევს. ვარჯის დიამეტრი-1,7-1,9 მეტრია. ვარჯი კომპაქტურია, ფართო,
მრგვალი, ხშირშეფოთლილი. ერთწლიანი ყლორტები ხასიათდებიან მცირე ეკლიანობით.

ყლორტები გამოდის მახვილი კუთხით ძირითადი ლიდერიდან, ფერით რუხ-მწვანე. მწიფე
ყლორტები მრგვალია, სიგრძით 13-19 სანტიმეტრი. მუხლთშორისების ზომებია-1,3-1,8 სმ, ფოთლის
ფირფიტა 9,5-12,4 სმ სიგრძისაა, სიგანი კი-4,3-5,3 სმ. ფოთოლი მუქ-მწვანე შეფერილობისაა, ფორმით
ოვალური. ფოთლის ყუნწი 1,6-2,3 სმ-ია. ყუნწი უფრთოა.

ყვავილები საშუალო ზომისაა -2,1-0,8 სმ, არომატული, გვირგვინის 5 ფურცლით. მტვრიანები
ბევრი, 17-18 ცალი. მტვრიანები-მტვრის გარეშე. ბუტკო მტვრიანებზე მაღლა მდებარეობს. ნაყოფი
მსხვილია, რომელთა წონა 75-81 გრამია, მრგვალი ფორმის. ნაყოფის კანი თხელია, ნარინჯისფერი,
უხვწვნიანი. რბილობის კონსისტენცია მაგარია. გემო მომჟავო-ტკბილი. სეგმენტების რაოდენობა-10-
11 ცალი, თხელკანიანი. ნაყოფი ინასკვება პართენოკარპულად. თესლი-არაა (იშვიათად 1-2 ცალი).
ჩანასახები მწვანე ფერისაა. ჯიში საადრეოა, უხვმოსავლიანი.

ტიახარა-გამორჩეულია მაცუიამა ვასეს ნათესარებიდან. ათწლიანი მცენარე იზრდება 2,0-2,4 მე–
ტრამდე სიმაღლით. ვარჯის დიამეტრი 1,9-2,2 მეტრია. ვარჯი კომპაქტურია, ზემოთ მიმართული,
ხშირშეფოთლილი. ტოტები ლიდერიდან გამოდის მახვილი კუთხით. მათი შეფერვა მუქ-მწვა–ნეა.
მწიფე ყლორტები მრგვალია 13-19 სმ სიგრძის. მუხლთშორისების სიგრძე-1,6-2,0 სმ-ია. ფოთლის
ფირფიტის ზომებია-10,3-13,9 სიგრძით, ხოლო 4,7-5,9 სმ სიგანით. მათი შეფერვა მუქი მწვანეა, ხო–
ლო ფორმა ოვალური. მცენარის ყვავილები საშუალო ზომისაა (2,0-0,8,სმ), თეთრი, არომატული,
გვირგვინის 5 ფურცლით. მტვრიანები ბევრი-18-20 ცალი. მტვერი- სტერილური.

ნაყოფი დიდი ზომის (4,6-4,9x5,1-5,9 სმ). ერთი ნაყოფის საშუალო წონაა-76-80 გრამი. ნაყოფი
მრგვალი, თხელკანა, უხვწვნიანი, მაგარი კონსისტენციის. სეგმენტები-10-12 ცალი, თხელაპკიანი,
უთესლო. ნაყოფი-მომჟავო ტკბილი გემოსია.

სუგიამა-მიღებულია კვირტის მუტაციის შედეგად-სუგიამა დეინსაკოს ბაღში, ქალაქ სინძუოკაში.
ნაყოფის ხარისხით ითვლება საუკეთესი ჯიშად.

მცენარე სუსტადმზარდია 1,7-1,9 მეტრი სიმაღლის. ვარჯის დიამეტრიც ასეთივე ზომისაა.
ძირითადი ტოტები იშვიათია, წვრილი, დაკიდებული. მწიფე ყლორტები მრგვალია, მუქ-მწვანე
შეფერვის, საშუალოდ-13-20 სმ სიგრძის. მუხლთშორისები 1,4-1,8 სმ სიგრძისაა. ფოთლის
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ფირფიტის ზომებია 9,9-13 სმ სიგრძით, ხოლო 4,9-6,3 სმ სიგანით. ყვავილები საშუალო ზომისაა (2,1-
0,8 სმ), თეთრი, არომატული, გვირგვინის 5 ფურცლით.მტვერი- სტერილური.

ნაყოფი მსხვილი (4,2-4,9x6,1-6,8 სმ), წონით 86-90 გრამი. ნაყოფი კანის საშუალო სისქით
ხასიაღდება. სეგმენტები-9-12 ცალი. აპკიანობა საშუალო, უთესლო. გემო-მომჟავო-ტკბილი.

ხაიაში-ოვარის კვირტის მუტაციის შედეგედაა მიღებული. საშუალომზარდი მცენარეა 2,1-2,4
მეტრამდე სიმაღლის. ვარჯის დიამეტრიც ასეთივე ზომისაა. მცენარე, კარგი ზრდით ხასიათდება,
მაგრამ აქვს ერთი თავისებურება-სუსტად  იზრდება ყლორტის განცვითარების ან ნერგის განვი–
თარების სტადიაში.

მცენარეს საშუალო ზომის ნაყოფები ახასიათებს, წონით-66-70 გრამი. ნაყოფს კანი კარგად
სცილდენა. სეგმენტები-10-12 ცალი. ნაყოფის გემო კარგია.

ნანკან-20-უკანასკნელი ორი ჯიშივით იაპონური კოლექციის წარმომადგენელია. ჯიში გავრცე–
ლდა იმაკი ტაცუოს ბაღიდან, ქ. უვაძიმა, კოლექციაშია 1974 წლიდან. ძალზე პერსპექტიულია ჩვენი
სუბტროპიკებისათვის. მისი კოლექცია არის ანასეულში და აჭარაში. დარაიონებულ ჯიშებთან შე–
დარებით უხვმოსავლიანია. მის მიერ ფენოლოგიური ფაზების რაციონალური გავლა (მსგავსად,
იაპონური კოლექციის ნაგალა მანდარინებისა) საუკეთესო პირობებს ქმნის მცენარეთა გამო–
ზამთრებისათვის მოსამზადებლად.

დასკვნები: 1.როგორც ვხედავთ,ჯიშები, ინტენსიურ  ნარგაობაში რომელთა განლაგებითაც
შესაძლებელია პრობლემის წარმატებით გადაწყვეტა, მიღებულია ნუცელარული სელექციით. ამ
მეთოდითა და კლონური სელექციის აქტიური წარმოებით  შესაძლებელია მანდარინის ინტენსიური
ბაღების გაშენება-თანამედროვე მოთხოვნათა დონეზე.
2. მეციტრუსეობაში დღეს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჭიროა ინტენსიური
კულტურის წარმოება და სხვა მრავალთაგან, საგანგებო ზომის მიღება -გახანგრძლივდეს  მცენარეთა
პროდუქტიულობის პერიოდი. მისი გადაჭრა შესაძლებელია ჯიშების განლაგების ოპტიმალური
სტრუქტურის დაცვით. ნაყოფის მწიფობის სხვადასხვა ვადის მქონე ჯიშებით მანდარინის პლა–
ნტაციის გაჯერება გაზრდის მოსავალს და, შესაბამისად, ეკონომიკურ ეფექტურობასაც.
3.მეთოდური სელექციის წარმოებით (კლონური,ნუცელარული) შესაძლოა დასახელებული ჯიშების
შევსება მრავალი პერსპექტიული ფორმებითა და ჯიშებით.

Tangerine -Citrus Reticulata Bl.  cropts next selection and ivtensive cultivation
question

Zurab Bukia–Academis Doctor  of Agricultural,
Shota Lamparadze–Academis Doctor of Agricultural

Key words; Tangerine,Selection,Fruit,Intensive cultivation

Abstract
Review - the work includes questions-citriculture field importance and profilability. Its indicated that citrucultures

play an important role after tee species and form land area profilitability it excessed tea.Due to tangerine species
redundancy its natural that its role had a great influence. The idea is clear that  considering novadays circumstances its
necessary to pruduce intensive cultivation and to take urgent steps for lasting productive time of plants.
 To solve this problem its necessary to keep the plants structural  arrangements with different fruit  ripeness period
tangerine species plantacion filling and it will increase harvest and sutably economic effectiveness.
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ნუცელარული  სელექციით  მიღებული მანდარინის -Citrus Reticulata Bl.
ნაყოფი -ადამიანის კვების მნიშვნელოვანი კომპონენტი

ზურაბ ბუკია -სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ნუცელარული სელექცია,ნაყოფი,კვება,სამედიცინო ღირებულება

რეფერატი

ნაშრომში მოტანილია მონაცემები მანდარინის-Citrus Reticulata Bl. ნაყოფის ორგანოლეპტიკური
მახასიათებლების შესახებ. გატარებულია აზრი იმის შესახებ, რომ ამ კულტურის ნაყოფებს დიდი ღირებულე–
ბა აქვთ ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში.

მათი მიღების სელექციური მეთოდიან გამომდინარე, ჯიშებისა და ფორმების ღირებულება დამო–
კიდებულია ჯიშზე- ძირითად საწარმოო საშუალებაზე.

შესავალი. ლიტერატურასა და პრაქტიკაში მრავალი მცენარეა ცნობილი, რომელთაც მრავა–
ლმხრივი მახასიათებელი აქვთ. მრავალი მცენარეული ნაერთი შეუცვლელ როლს ასრულებს
ადამიანის ჯანმრთელობის განმტკიცების საქმეში. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია
ციტრუსოვნები. ნაშრომში მოვიყვანთ ზოგიერთ მონაცემს, რომელთაც, ვფიქრობთ, გარკვეული
ღირებულება ექნება ამ კულტურების ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში ფართოდ  ჩასაყე–
ნებლად.

სპეციფიკური არომატითა და ქიმიური შემადგენლობით ციტრუსების ნაყოფები მნიშვნე–
ლოვნად გამოირჩევა დანარჩენი ხეხილოვნების ნაყოფისაგან. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ
ციტრუსოვანთა ნაყოფები ორგანულ მჟავათა დიდი რაოდენობით შემცველობის მიუხედავად
ანეიტრალებენ ჭარბ მჟავიანობას და ორგანიზმში ქმნიან ტუტე და მჟავა რეაქციათა წონასწორობას.
განსაკუთრებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ციტრუსოვანთა დიეტური და არომატული
ნაყოფები, რომლებიც არა მარტო ამშვენებენ სუფრას, არამედ მრავალი დადებითი თვისებების გამო,
ადამიანის ჯანმრთელობის განუყოფელი თანამგზავრნი არიან.

ციტრუსოვანთა შორის  მედიცინაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ციტრუსოვანთა ორი
სახეობის-მანდარინისა-Citrus Reticulata Bl. და  ფორთოხლის - Citrus Sinensis (L.)Osb. ნაყოფებს.

ჩვენ მიერ, წლების მანძილზე, ციტრუსოვანი კულტურების სელექცის შედეგების ანალიზისას
არაერთი ნაშრომი მივუძღვენით ამ საკითხებს (Georgian Medical Nevs,N10(271), 2017,стр.-128-132;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, N:N2(38), 2017 წელი,გვ.55-
57;N2(38), 2017 წელი, გვ.58-60; N1(39), 2018 წელი, გვ.55-57; N2(40), 2018 წელი,გვ.23-25; N2(40) ,2018
წელი, გვ.29-32;  N1(41), 2019 წელი, გვ.34-36; ,,ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“, 2018
წელი, N7,გვ.35-38;, 2019 წელი, N5,გვ.72-76 ). წინამდებარე ნაშრომი ამ ციკლის გაგრძელებაა.

მოკლედ შევჩერდებით მანდარინის კულტურაზე:
მანდარინი-Citrus Reticulata Bl. ყველაზე პოლიმორფულია ციტრუსოვანთა შორის.

სელექციის  მეთოდისა და მოვლა- მოყვანის პირობების  კვალობაზე, დიდად განსხვავდებიან
ერთმანეთისაგან  ნაყოფის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით. ფაქტი ერთია: მათ დიდი ღირე–
ბულება აქვთ ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. მათი მიღების სელექციური მეთოდისაგან
დამოკიდებულებით ჯიშებისა და ფორმების ღირებულება დიდწილადაა დამოკიდებული ჯიშზე-
ძირითად საწარმოო საშუალებაზე. დამოკიდებულია აგრეთვე მცენარის ასაკზე, მოსავლის აღების
ვადების დაცვასა და მისი შენახვის პირობებზე და სხვა მრავალ ფაქტორზე.

ამ ძვირფასი კულტურის ნაყოფის როლი დაავადებათა პრევენციისა და მკურნალობის საქმეში
დადასტურებულია კვლევებით და გამოიხატება შემდეგში:
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 სეზონის განმავლობაში მისი ნაყოფის რეგულარული მიღება იცავს ორგანიზმს სიმსივნური
პათოლოგიებისაგან;
 ნაყოფის ქიმიზმისა და ორგანიზმის მიერ ნაერთების ადვილი ათვისების გამო, აძლიერებს
ადამიანის ორგანიზმის იმუნურ სისტემას;
 მისი ნაყოფის წვენი უნიკალურია ღვიძლის კიბოს პროფილაქტიკისათვის;
 საუკეთესო საშუალებაა სისხლის ჭარბი მჟავიანობის ანუ აციდოზის წინააღმდეგ. ეს უკანა–
სკნელი კი ორგანიზმში მრავალ დაავადებას იწვევს.
 იცავს ორგანიზმს მადის უქონლობისა და სხვა არასასიამოვნო მოვლენებისაგან.
 მანდარინის ნაყოფის კანისაგან დამზადებული პექტინი ბაქტერიოციდული თვისებების
გამო, ჭრილობების შეხორცებისათვის გამოიყენება. უკანასკნელ ხანებში ამ მხრივ ფართოდ იყენებენ
ნაყოფის წვენსა და კანიდან მიღებულ ეთერზეთებს.
 ნაყოფის რეგელარული მიღება უზრუნველყოფს სისხლძარღვთა კედლების ელასტი–
კურობას. რაც მთავარია, ის წმენდს სისხლძარღვთა კედლებს ქოლესტერინისაგან და იცავს
ორგანიზმს ათეროსკლეროზისაგან.
 მისი ნაყოფი აქვეითებს გლუკოზის შემცველობას სისხლში, რაც დიდად მნიშვნელოვანია
დიაბეტის მეორე ტიპის პრევენციისათვის;
 ამ კულტურის ნაყოფის მოხმარება აუმჯობესებს მხედველობას. მას მიაწერენ ნაყოფში A
ვიტანიმის არსებობას;
 ნაყოფის ქიმიზმი საინტერესოა იმ თვალთახედვითაც, რომ ნაყოფი გვევლინება გარკვეული
სანიტრის როლში ადამიანის პირის ღრუს მოსაწესრიგებლად;
 ადამიანის ორგანიზმში მეტაბოლური პროცესების რეგულაციაში ამ კულტურის ნაყოფი შეუ–
ცვლელია-აფერხებს რა ჭარბი წონის განვითარებას;

ზოგადად მცენარეების განხილივისას, როგორც სამკურნალო იბიქტებისა, ყურადსაღებია ის
ფაქტი, რომ მათი სიმრავლე მიუთითებს მათი ნედ;ეულისა და პროდუქტის გამოყენების პერსპე–
ქტივებზე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

მცენარეში ერთი ნივთიერება მაინც არის სამკურნალო მნიშვლელობის. მათი ნედლეულისა და
პროდუქტის შეგროვება-მოხმარებისას უნდა ვიცოდეთ მათი რაციონალური განაწილების სტადია
და ვადა;

ეს, ბუნებრივია ეხება ციტრუსოვნებსაც, რომელთა ნაყოფის სამკურნალო თვიებებსაც გავე–
ცნობით მათი ერთი სახეობის (მანდარინი-Citrus Reticulata Bl) მაგალითზე.

მასალა და მეთოდიკა. საკვლევად ავიღეთ ნუცელარული სელექციით მიღებული ვასე უნშიუს
მანდარინის ფორმები, რომლებიც ნატურალიზებული და აკლიმატიზებულია დასავლეთ
საქართველოს ტენიან სუბტროპიკულ ზონაში: ვასე უნშიუს ტიპის მანდარინის ნუცელარული ნათე–
სარების 6 სელექციური ნომერი საკუთარფესვიანია, ხოლო 7 პონცირუს ტრიფოლიატას საძირეზე.
კონტროლად ავიღეთ დედა მცენარეები და მანდარინი უნშიუ.

როგორც მივუთითეთ, საკვლევი მცენარეების მისაღებად გამოყენებული იყო ნუცელარული
სელექციის მეთოდი. მათი კვლევისას მიღებული შედეგები 3 წლის საშუალო მონაცემია,
დამუშავებული ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდით.

ცდების განმავლობაში კლიმატური მახასიათებლები არ გამოსულა მრავალწლიანი ნორმიდან.
საკვლევი მცენარეები ისწავლებოდა ჯიშთაგამოცდისათვის მიღებული საერთო მეთოდიკით.

ნიმუშებში შაქრების შემცველობა განისაზღვრა ბერტრანის მიხედვით (იოდომეტრული მეთო–
დით), ვიტამინების შემცველობა განისაზღვრა ე.ი. სოლოვიოვას მეთოდით. მჟავიანობის განსა–
ზღვრისათვის გამოვიყენეთ ტიტრული მეთოდი (მონაცმები გადაყვანილია ლიმონმჟავაზე).
ნიმუშებში ვიტამინები განისაზღვრა მურის მიხედვით. მშრალი ნივთიერების რაოდენობა-
რეფრაქტომეტრით.

საცდელი მცენარეებისათვის აგროტექნიკური ფონი შესატყვისი იყო აგროწესების.
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შედეგები და განხილვა. სამედიცინო თვალთახედვით საკვლევი მცენარეების მნიშვნელობაზე
გავლენა იქონია მცენარეთა მიღების (ნუცელარული სელექცია) მეთოდმა, თუმცა სხვაობა
მცენარეებს შორის საკუთარ ფესვზე და ტრიფოლიატას საძირეზე , უმნიშვნელოა.(ცხრილი  1):

მანდარინის ნუცელარული ნათესარების ნაყოფის ბიოქიმია ცხრილი 1

ჯიშების
დასახელება

მშრალი
ნივთიერე–
ბა %-ში

ტიტრული
მჟავიანობა,
ლიმონმჟავაზე
გაანგარიშებით

ვიტამინი
C,მგ/%

შაქრებ
ის
ჯამი,%

შაქარ-
მჟავის
კოეფიც
იენტი

შენიშვ
ნა:

1.დედა მც.(კონტ)
2.უნშიუ.(კონტ.)
ვასე უნშიუს
ნუცელარული
ნათესარები:
16313
16349
16350
16374
16390
16391
16342
16358
16360
16373
16386
16394
16395

10,5

10,4

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

1,22

1,05

1,23
1,12
1,09
1,10
1,27
1,02
1,24

1,25
1,27
1,16
1,00
1,04
1,11

34,9

33,9

37,9
34,4
35,7
32,5
40,0
36,3
35,6

35,7
33,8
36,1
29,6
31,4
32,5

7,9

8,2

9,8
8,7
8,9
7,8
9,0
7,2
9,6
8,0
7,8
9,3
8,0
7,7
7,5

6,5

7,8

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

წვნის
შემა–
დგენლ
ობა
100
გრამზე
გაანგა
რიშებ-
ით

მანდარინის ნუცელარულ ნათესარებს აქვთ უკეთესი მაჩვენებლები ვიტამინ C-ს შემცველობის
მხრივ, შაქარ-მჟავის საუკეთესო ინდექსისას (ეს უკანასკნელი განაპირობებს სწორედ ნაყოფების
სამედიცინო ღირებულებას). როგორც ვხედავთ ისინი სჯობს სტანდარტულ ჯიშს, რომელთაც
გავრცელების მხრივ უპირატესი მდგომარეობა აქვთ ჩვენს სუბტროპიკებში. მიღებული მონაცემე–
ბით, გამოცდილ მცენარეთა შორის  საუკეთესოა შემდეგი ნუცელარული ნათესარები: NN 16313,
16350, 16358, 16390, 16391. სასურსათოს გარდა, მათ აქვთ პრაქტიკული ღირებულება, როგორც
ადამიანის კვების რაციონის მნიშვნელოვან კომპონენტებს.

დასკვნები:
1.სამედიცინო თვალთახედვით ციტრუსოვანთა ნაყოფის წარმატებული გამოყენება მაინც უკავში–
რდება ჯიშს- ძირითად საწარმოო საშუალებას,
2. მანდარინის კულტურის ნუცელარული სელექციით  შესაძლებელია ჯიშური თვისებების გამდი–
დრება იმ ანგარიშით, რომ მათი  ნაყოფის ხარისხი გაუმჯობესდეს და  მაქსიმალურად ჩადგეს
ადამიანის ჯანმრთელობის სამსახურში.
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3. ნუცელარულ ნათესარებს: NN 16313,16350,16358,16390,16391 აქვთ პრაქტიკული ღირებულება,
როგორც ადამიანის კვების რაციონის მნიშვნელოვან კომპონენტებს.
4. საკუთარფესვიან და პონცირუს  ტრიფოლიატაზე დამყნილ ნათესართა  შორის, ამ მონაცემებით,
სხვაობა უმნიშვნელოა.
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Got by Nucellar selection tangerine Citrus Reticulata Bl. Fruit important
component in human feeding

Zurab Bukia–Academis Doctor of Agricultural

Key words: Nucellar selection, Fruit,feed, Medical value

Abstract

The work includes data of tangerine Citrus Reticulata Bl. Fruit organoleptic characters. The point is that
these culture of fruit have a great value for human health.Dependence on their selective method breed and
shape values are depended on species mainly on produqcive ways.
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mevenaxeoba

Viticulture

fluorescenciis parametrebis damokidebuleba vazis

foTlebSi  pigmentebisa da  wylis SemcvelobasTan

n.wiklauri–s/m samecniero kvleviTi centris specialisti,

q.wilosani–s/m samecniero kvleviTi centris specialisti,

x.tiginaSvili–s/m samecniero kvleviTi centris mTavari specialisti,

T.orToiZe–soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori,

l.ujmajuriZe–s/m samecniero kvleviTi centris  direqtori, profesori

sakvanZo sityvebi: vazis foToli, qlorofili, karotinoidebi, fluorescencia, wylis fardobi-

Ti Semcveloba

რეფერატი

warmodgenil naSromSi vazis foTlebis fluorescenciis parametrebiT SeviswavleT
fotosinTezuri aparatis Camoyalibebis procesi wliuri ontogenezis periodSi. naCvenebia, rom
axalCamoyalibebul foTlebSi  reaqciuli centri fs2 naklebad stabiluria, magram Cveule-
brivad funqcionirebs, Tumca eleqtronebis transporti fotosistemebs Soris - ETR midis da-
bali intensivobiT.

vazis foTlebSi wylis fardobiTi Semcvelobis- RWC 53%-mde Semcirebisas mniSvnelovnad
mcirdeba ETR, xolo reaqciuli centri fs2 arastabiluri xdeba. aRmoCnda, rom wylis
deficitis stresuli moqmedebebis xangrZlivad gagrZelebisas, reaqciuli centri fs2
Seuqcevadad ziandeba.

literatoruli mimoxilva
rogorc cnobilia, zogadad, mcenareebis da kerZod vazis erT-erTi umniSvne-

lovanesi fiziologiuri procesia fotosinTezi. yvela abioturi faqtori metna-
klebad moqmedebs fotosinTezis aparatze (1,2). meores mxriv e.w. globaluri daTboba
did problemas uqmnis mevenaxeobas (3,4,5). mevenaxeobis mowinave qveynebSi didi xania mi-
mdinareobs kvleviTi samuSaoebi iseTi agrobiologiuri RonisZiebebis SesamuSaveblad,
romlebic daicaven vazs globaluri daTbobisaTvis damaxasiaTebeli abioturi faqto-
rebis negatiuri qmedebebidan (6,7,8). cxadia Cveni qveynisaTvisac mniSvnelovania am mima-
rTulebiT muSaoba, miTumetes mevenaxeoba moicavs saqarTvelos agraruli seqtoris
udides segments. Aamitom Cveni muSaobis mizans Seadgenda globaluri daTbobis erT-
erTi Tanxvedri abioturi faqtoris-wylis deficitis vazze moqmedebis Seswavla.

zemoTqmulidan gamomdinare  kvleviTi muSaobis pirvel etapze SevecadeT dagve-
dgina vazis fotosinTezuri aparatis Camoyalibebis Taviseburebebi da maTze wylis
deficitis  moqmedebis meqanizmebi.
meTodika
         cdebi tardeboda sof. jiRauras samecniero kvleviTi centris bazaze ga-
Senebul vazis koleqciis Semdeg jiSebze: rqawiTeli, saferavi, Cinuri da colikouri.
          sakvlevad viRebdiT ”axalCamoyalibebul foTols” (1-3 dRis foToli), ”sa-
Sualo ganviTarebis foTols” (7-10 dRis foToli) da ”sruli ganviTarebis foTols”
(17-20 dRis foToli).
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          foTlebSi pigmentebis raodenobas (qlorofili a da b; karotinoidebi) vswa-

vlobdiT meTodiT (9). nimuSebis eqstraqcias vaxdendiT eTanolSi. Ppigmentebis opti-
kuri simkvrive ganisazRvreboda speqtrometris SPECORD 210/Plus (Germany)  gamoyenebiT.

 wylis Semcvelobas vsazRvravdiT awonvis meTodiT (10); nimuSebs vaSrobdiT
24 saaTis ganmavlobaSi TermostatSi +1050C  temperaturaze. wylis fardobiT Sem-
cvelobas vsazRvravdiT formuliT:

sadac M aris foTlis masa, MmSr. - 1050C
gamomSrali masa.

foTlis qloroplastebSi fluorescenciis maxasiaTeblebs vsazRvravdiT
fluorimetrze PAM-2100 ( Waltz, Germany), meTodiT (11). Mminimaluri fluores-cenciis
mniSvnelobas – Fo vsazRvravdiT 0,6 khc simZlavris modulirebul sinaTleze.
xoloMmaqsimaluri fluorescenciis mniSvnelobas – Fm vsazRvravdiT foTlebis
maRali intensivobis (6000 mkrmolim-2wm-1) sinaTlis erTjeradi pulsebiT ganaTebisas.
variabelur fluorescencias vsazRvravdiT formuliT Fv=( Fm- Fo)/ Fm. sinaTlis
wiTeli ganaTebis fons vqmnidiT 20khc intensivobis sinaTliT.
eleqtronebis transportis intensivoba - ETR fotosistemebs Soris gamoiTvleboda
formuliT: ETR=Y x 0,42 x PAR, sadac Y aris fs2-Si mimdinare fotoqimiuri energiis
efeqturi mniSvneloba. PAR – dasxivebuli sinaTlis aqtiuri radiacia.
sinaTlis fotoqimiuri Caqroba- qp ganisazRvreba formuliT: qp = (Fm’-F)/( Fm’-Fo’), xolo
arafotoqimiuri Caqroba – qN formuliT: qN = (Fm- Fm’)/( Fm-Fo’) (11).

Sedegebi da maTi ganxilva

a) pigmentebis Camoyalibeba qloroplastebSi ontogenezSi da maTi kavSiri
fluorescenciis maxasiaTeblebTan.
cxril 1 da 2 –Si mocemulia pigmentebis: qlorofili a da b, da karotinoidebis
Semcveloba foTlis ganviTarebis sxvadasxva etapze.

cxrili 1. Ppigmentebis Semcveloba rqawiTelis foTlebSi, maTi ganviTarebis
sxvadasxva etapze (gazomvebi Catarda 10.07.2019)

№ foTlis
ganviTarebis
faza

Qქlorოფ.

A Mmg/g

Qქlorოფ.
B Mmg/g

A+B A/B karotin
Mmg/g

karot/qlorოფ

1 ა xlad
Camoyalibebuli
foToli

1.68 0.19 1.88 8.61 0.87 0.46

2 saSualo
ganviTarebis
foToli

1.99 0.34 2.33 5.78 0.96 0.41

3 sruli
ganviTarebis
foToli

1.87 0.54 2.41 3.44 0.95 0.39
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cxrili 2. Ppigmentebis Semcveloba colikauris foTlebSi, maTi ganviTarebis
sxvadasxva etapze (gazomvebi Catarda 10.07.2019)

№ foTlis
ganviTarebis
faza

Qქlorოფ.

A Mmg/g

Qქlorოფ.

B Mmg/g
A+B A/B karotin

Mmg/g
karot/qlorოფ

1 axlad
Camoyalibebuli
foToli

1.19 0.15 1.34 7.75 0.63 0.47

2 saSualo
ganviTarebis
foToli

1.86 0.28 2.14 6.62 0.95 0.44

3 sruli
ganviTarebis
foToli

2.33 0.6 2.94 3.89 1.27 0.43

rogorc monacemebidan Cans pigmentebis raodenoba axladCamoyalibebuli foTli-
dan srul Camoyalibebul foTlamde TandaTan matulobs, logikurad es asec unda
iyos (12), magram matebis dinamika qlor. A da qlor. B-sTvis  gansxvavebulia. qlor. A-s
SemTxvevaSi mateba Seadgens 60%, maSin roca qlor. B-s mateba xdeba 3-4-jer. maSasadame
axladCamoyalibebul foTlebSi qlor. A-s sinTezi gacilebiT swrafad xdeba; amaze
miuTiTebs Sefardeba qlor.A/qlorB, romelic axladCamoyalibebul foTlebSi
Seadgens 8,61, saSualo ganviTarebis foTlebSi 5,78; xolo srulad Camoyalibebul
foTlebSi – 2,41; rac Seexeba karotinoidebs, isinic qlor. A msgavsad maSinve
Camoyalibdebian da zrdasrul foTlebSi naklebad matuloben. igive Tanafardobaa
colikouris SemTxvevaSi (cxrili 2).
             cxril 3-Si mocemulia qloroplastebis fluorescenciis maxasiaTeblebi
axalCamoyalibebul, saSualo ganviTarebisa da sruli ganviTarebis foTolebSi.

cxrili 3.Ffluorescenciis maxasiaTeblebi rqawiTelis foTlebSi, maTi ganviTarebis
sxvadasxva etapze (moyvanilia 10.07.2019 wlis Sedegebi)

fluorescenciis maxasiaTeblebi

№ foTlis
ganviTarebis

faza
sibneleSi
adaptirebuli
foTlebi

foTlebi wiTeli sinaTlis fonze

F0 Fm Fv F0 Fm Fv ETR qP qN

1 აxlad
Camoyalibebuli

foToli

81 159 0,488 126 163 0,283 16,0 0,509 0,002

2 saSualo
ganviTarebis

foToli

103 405 0,747 204 376 0,458 23,0 0,681 0,002

3 sruli
ganviTarebis

foToli

104 454 0,771 191 433 0,558 23,4 0,678 0,002
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cxrili 4. fluorescenciis maxasiaTeblebi colikauris foTlebSi, maTi ganviTarebis
sxvadasxva etapze (moyvanilia 10.07.2019 wlis Sedegebi)

fluorescenciis maxasiaTeblebi

№ foTlis
ganviTarebis

faza
sibneleSi
adaptirebuli
foTlebi

foTlebi wiTeli sinaTlis fonze

F0 Fm Fv F0 Fm Fv ETR qP qN

1 აxlad
Camoyalibebuli

foToli

60 88 0,314 65 88 0,257 13,7 1.00 0,125

2 saSualo
ganviTarebis

foToli

95 300 0,683 119 313 0,620 20,2 1.00 0,707

3 sruli
ganviTarebis

foToli

120 415 0,711 186 478 0,565 20,9 0,894 0,002

rogorc monacemebidan Cans, axalCamoyalibebul foTolSi variabeluri fluo-
rescenciis mniSvneloba rqawiTelisaTvis dabalia Fv=0.488,  saSualo ganviTarebis fo-
TolSi Fv=0.747 da TiTqmis igivea rac sruli ganviTarebis foTolSi Fv=0.771. Ees
Sedegi miuTiTebs imaze, rom reaqciuli centri fs2 axalCamoyalibebul foTolSi
normalurad funqcionirebs, Tumca ontogenezis Semdgome etapze ufro viTardeba da
srulad Camoyalibdeba zrdasrul foTolSi (1,13).
           rac Seexeba variabeluri fluorescenciis mniSvnelobas stabiluri inte-
nsivobis wiTeli sinaTlis fonze, sruli ganviTarebis foTlebSi igi mcirdeba 0,558-
mde (cxrili 2), xolo axladCamoyalibebul foTlebSi es Semcireba gacilebiT didia
da Seadgens Fv=0.283. miRebuli Sedegebi miuTiTebs imaze, rom marTalia axlad-
Camoyalibebul foTolSi reaqciuli centri fs2 normaluard funqcionirebs, magram
igi arastabiluria (1,11,13). M
             rogorc cxrili 3 da 4-dan Cans eleqtronebis transportis intensivoba
fotosistemebs Soris- ETR axalCamoyalibebul foTlebSi Seadgens ETR=11,0 da
TiTqmis orjer naklebia vidre ganviTarebul foTlebSi (ETR=23,4). Tan rogorc
vxedavT ETR mniSvneloba saSualo ganviTarebis foTlebSi TiTqmis igivea, rac sruli
ganviTarebis foTlebSi. analogiuri Sedegebi miviReT colikouris jiSis foTle-
bisaTvis ( cxrili 4). es Sedegebi miuTiTebs imaze, rom axalCamoyalibebul foTlebSi
ara marto reaqciuli centri Ffs2 funqcionirebs normalurad, aramed eleqtronis
gadamtanebic.

        miRebuli Sedegebis ganaalizebis Semdeg SegviZlia davaskvnaT, rom axal-
Camoyalibebul foTlebSi, miuxedavad imisa rom qlor. B raodenoba mcirea, reaqciuli
centri fs2 sruladaa Camoyalibebuli da funqcionirebs, magram misi stabiluroba
naklebia, vidre sruli ganviTarebis foTlebSi.
b) fluorescenciis maxasiaTeblebis kavSiri wylis Semcvelobis cvlilebasTan.
           naSromSi Cvens mier Seswavlil iqna  wylis raodenobis cvlilebebis
dinamika sxvadasxva jiSis vazebisaTvis. amisaTvis vazis rqidan vwyvetdiT foTols da
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vaTavsebdiT laboratoriul magidaze, oTaxis temperaturaze; cxadia  wylis
fardobiTi Semcveloba foTlebSi - RWC Semcirdeba drosTan damokidebulebaSi;
miRebuli Sedegebi mocemulia cxril 5-Si.

cxrili 5. vazis sxvadasxva jiSis foTlebSi wylis fardobiTi Semcvelobis
damokidebuleba foTlis mowyvetis drosTan (moyvanlia 13.08.2019 wlis Sedegebi).

№ foTlis mowyvetis
dro, sT.

rqawiTeli Cinuri colikauri saferavi

1 sakontrolo 63.38% 63.48% 63.01% 63.56%

2 2 sT-is Semdeg 59% 59% 57% 58%

3 4 sT-is Semdeg 58% 57% 53% 54%

4 6 sT-is Semdeg 56% 54% 50% 51%

5 24 sT-is Semdeg 43% 40% 21% 21%

6 48 sT-is Semdeg 28% 21% 11% 10%

rogorc Sedegebidan Cans, drois pirvel etapze  yvela jiSisaTvis wylis
Semcveloba erTnairi siswrafiT mcirdeboda, magram garkveuli drois Semdeg
gamoikveTa wylis dakargvis jiSuri Taviseburebebi: rqawiTelisa da Cinuris foTlebi
wyals naklebi siswrafiT kargavden, vidre colikouri da saferavi. maSasadame
rqawiTelisa da Cinuris foTlebs gacilebiT meti wylis damWerunarianoba gaaCniaT.
             wylis fardobiTi Semcvelobis - RWC cvlilebasTan paralelurad Cven
SeviswavleT fluorescenciis maxasiaTeblebis dinamika (cxrili 6). rogorc mona-
cemebidan Cans, rqawiTelisaTvis  RWC Semcirebisas 63% -dan 58%-mde fluorescenciis
variabeluri komponenta umniSvnelod icvleba, ufro metic roca RWC=43%
variabeluri fluorescencia TiTqmis igivea Fv=0.744; magram  wiTeli sinaTlis fonze
variabeluri fluorescenciis mniSvneloba mkveTrad Semcirebulia - Fv=0.283.
            rogorc viciT variabeluri fluorescenciis mniSvneloba dakavSirebulia
reaqciuli centri fs2-is muSaobasTan da mis stabilurobasTan(1,11). rodesac
foTlebSi wylis Semcveloba mcirdeba 43%-mde, reaqciuli centri fs2-is muSaobaSi
SeiniSneba garkveuli arastabiluroba; amitomaa, rom fs2 veRar muSaobs maRal
datvirTvaze, rac ganapiroba wiTeli sinaTlis fonma; Tumca sinaTlis Caqroba
ZiriTadad midis fotoqimiuri gziT (qp =1,000, qN =0,002). magram Tu aRniSnuli
stresuli mdgomareoba gagrZeldeba, moxdeba fs2-is Seuqcevadi dazianeba (1, 11, 13).

cxrili 6. vazis foTlis fluorescenciis maxasiaTeblebis damokidebuleba wylis
raodenobasTan (moyvanlia 13.08.2019 wlis Sedegebi)

№

foTlis
mowyvetis
Semdgomi
dro (sT

rqawiTeli colikauri

Fv Fv
wiT.sin

ETR Fv Fv
wiT.sin

ETR

1 sakontrolo 0,767 0,467 23,6 0,739 0,467 25,9

2 2sT 0,761 0,329 22,2 0,783 0,352 19,8
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3 4sT 0,750 0,339 20,4 0,753 0,361 18,2

4 6 sT 0,757 0,419 20,1 0,737 0,370 16,8
5 24 sT 0,760 0,201 13,2 0,616 0,234 14,3
6 48 sT 0,691 0,125 7,8 0,620 0,197 10,5

F     vazis foTlebSi wylis fardobiTi Semcvelobis Semcirebis mimarT
fluorescenciis maxasiaTeblebidan  yvelaze gZnobiarea eleqtronebis transportis
intensiviba fotosistemebs Soris – ETR. magaliTad colikouris SemTxvevaSi RWC
Semcirebisas 63% -dan 58%-mde ETR mniSvneloba  mcirdeba 25,9-dan 16,8- mde. zustad
analogiuri mdgomareobaa sxva jiSebisaTvis (cxrili 6). Tumca gamoikveTa jiSuri
Taviseburebebi: colikourisa da saferavis SemTxvevaSi ETR-is sidide gacilebiT
mniSvnelovnad Semcirda vidre Cinurisa da rqawiTelis SemTxvevaSi.
      moyvanili Sedegebidan SegviZlia davaskvnaT, rom wylis damWerunarianoba  metad
axasiaTebT jiSebs rqawiTelsa da Cinurs, vidre colikoursa da saferavs. aseve wylis
deficitis mimarT gacilebiT gamZlea am jiSebis foTlebis fotosisnTezuri aparati;
eleqtronebis transporti fotosistemebs Soris midis ufro maRali intensivobiT da
gacilebiT stabilurad muSaobs reaqciuli centri fs2.

daskvnebi

          naSromSi moyvanili Sedegebidan gamomdinare  SegviZlia davaskvnaT, rom
vazis foTlebis qloroplastebis fluorescenciis parametrebi saSualebas iZleva
SeviswavloT fotosinTezuri aparatis Camoyalibebis procesi wliuri ontogenezis
periodSi. naCvenebia, rom fotosinTezis pirveladi procesebi axalCamoyalibebul
foTlebSi ukve funqcionireben; marTalia reaqciuli centri fs2 naklebad sta-
biluria, magram Cveulebrivad funqcionirebs; Tumca eleqtronebis transporti foto-
sistemebs Soris midis dabali intensivobiT.
           vazis foTlebis qloroplastebis fluorescenciis parametrebi saSualebas
iZleva SeviswavloT fotosinTezuri aparatis dazianebis xarisxi wylis fardobiTi
Semcvelobis- RWC   SemcirebasTan kavSirSi. aRmoCnda, rom vazis foTlebSi wylis Se-
mcirebisas 53%-mde, mniSvnelovnad mcirdeba ETR, xolo reaqciuli centri fs2
Cveulebrivad funqcionirebs, Tumca igi arastabiluri xdeba. Tu stresuli mo-
qmedebebi xangrZlivad gagrZeldeba, reaqciuli centri fs2 Seuqcevadad daziandeba.
fotosistemis aparatis gamZleobasTan kavSirSi gamoikveTa jiSuri Taviseburebebi.
aRmoCnda, rom Seswavlili jiSebidan wylis deficitis mimarT gacilebiT gamZlea
Cinurisa da rqawiTelis foTlebSi moTavsebuli fotosistemis aparatebi.
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Abstract:

The  present work  deals with the  study of  the process  of formation of photosynthetic apparatus during
the annual ontogenesis with the use of  fluorescence parameters of vine leaves. It has been shown that in newly
emerging leaves the reaction center of PS2 is less stable but normally functioning; However, the electron transport
between photosystems – ETR   goes at a low intensity.

By reducing the relative content of water  (RWC) in the vine leaves to 53%,  ETR is significantly reduced,
and the reaction center of PS2 becomes unstable. It was found that  during  prolonged stress-induced influence  of
water deficiency ,  the reaction center   PS2  is irreversibly affected.
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ველური ვაზის Vitis vinifera ssp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi ფორმების
ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა ჯიღაურას კოლექციაში

ლ. მამასახლისაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
შ. კიკილაშვილი- მეცნიერ-თანამშრომელი. მევენახეობისა და მეღვინეობის ფაკულტეტი. კავკასიის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
შ. გიორგობიანი - მაგისტრი. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
ი. მდინარაძე- სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. მევენახეობისა და მეღვინეობის
ფაკულტეტი. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
რ. ჭიპაშვილი - მეცნიერ-მუშაკი. მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი,
შ. კენჭიაშვილი - აგრონომი. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
დ. მაღრაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. 1) სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი,  2) მევენახეობისა და მეღვინეობის ფაკულტეტი, კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი.

საკვანძო სიტყვები: კრიკინა ვაზი, ყვავილობა, სავეგეტაციო პერიოდი.

რეფერატი
სტატიაში განხილულია სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო – კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას GEO038

საერთაშორისო კატეგორიის კოლექციაში დაცული ველური ვაზის Vitis vinifera ssp. silvestris (C.C.Gmel.) Hegi 43
ქართული ფორმის ფენოლოგიური ფაზების შესწავლის შედეგები 2019 წლის სავეგეტაციო პერიოდის
განმავლობაში. გამოვლინდა ფენოლოგიური ფაზების როგორც თანხვდენა, ასევე მრავალფეროვნება
ნიმუშების გენეტიკური ბუნებიდან გამომდინარე, რაც მეტად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სავეგეტაციო
პერიოდის ხანგრძლივობის მქონე ფორმების ბიომრავალფეროვნების დაცვის საქმეში და სელექციაში მათი
შესაძლო გამოყენების თვალსაზრისით.

შესავალი
ველური - იგივე „კრიკინა“ - ვაზი Vitis vinifera ssp. silvestris (C.C.Gmel.) Hegi ბოტანიკური

კლასიფიკაციით მიეკუთვნება Vitis -ის გვარს და წარმოადგენს ევროაზიური ვაზის Vitis vinifera –ს
ქვესახეობას კულტივირებულ ვაზთან V. vinifera ssp. sativa DC –თან ერთად. ის არის კულტი–
ვირებული ვაზის ველური წინაპარი, საიდანაც მოხდა მისი გაკულტურება და რომელმაც საფუძვე–
ლი დაუდო ევროაზიური ვაზის დომეტიკაციას 8000 წლის წინ, როდესაც საქართველოს ტერი–
ტორიაზე პირველი ღვინო იწურებოდა მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემების მიხედვით
(McGovern et al. 2017).

ნ. ვავილოვი (Вавилов, 1931) სამხრეთ კავკასიას ასახელებს ველური ვაზის კულტურაში შე–
მოტანის ადგილად, რასაც საფუძველი დაუდო ამ მცენარის არსებობამ ბუნებაში და ადგილობრივი
მოსახლეობის მაღალი აგრარული კულტურის დონემ. ამით მან ხაზი გაუსვა კავკასიის ველური
ვაზის შესწავლის მნიშვნელობას, რაც მისმა მომდევნო მკვლევარებმა გააგრძელეს და დაადასტურეს.

Maghradze et al. (2011) ველურ ვაზს მიიჩნევენ სამხრეთ კავკასიის, მათ შორის საქართველოს,
ფლორის ნაწილად, რომელიც ტყეებსა და მდინარის ხეობებშია გავრცელებული. ისინი ველური
ვაზის არსებობას ორ პერიოდად ყოფენ: 1) უძველესი დროიდან ვიდრე მე-19 საუკუნის 60-იან
წლებამდე, როდესაც მას მცენარისათვის საშიში აგრესიული პათოგენები არ ავიწროვებდნენ; 1) მე-19
საუკუნის 60-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ჭრაქის,
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ნაცრის, ფილოქსერას და ანტროპოგენული სტრესული ზემოქმედების ქვეშ, რის შედეგადაც მოხდა
მისი რიცხობრიობის საგრძნობი შემცირება.

ზოგადად, ჩვენი ქვეყნის ველური ვაზი წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეა (საქართველოს
წითელი წიგნი, 1982), რომელსაც საქართველოს კანონი ,,ვაზისა და ღვინის შესახებ” (1998)
,,ეროვნულ სიმდიდრედ“ მიიჩნევს ვაზის ადგილობრივ ჯიშებთან ერთად და მათი გამოვლენის,
კვლევის, შესწავლისა და კონსერვაციის ვალდებულებას აკისრებს სახელმწიფოს. აქედან
გამომდინარე, იზრდება პასუხისმგებლობა ველური ვაზის შესწავლით დაკავებული პროექტებისა
და მათში ჩართული მკვლევარებისა.

მეოცე საუკუნის განმავლობაში მაქსიმე და რევაზ რამიშვილებმა (Рамишвили, 1988) საქა-
რთველოში ჩატარებული მრავალმხრივი ექსპედიციური კვლევების შედეგად შეისწავლეს და სა-
სოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ამპელოგრაფიულ კოლექციაში თავი მოუყარეს ველურად მოზა-
რდი ვაზის 400-მდე ფორმას, რომლებიც ისწავლეობოდა ამპელოგრაფიული, აგრონომიული და სა–
მეურნეო მაჩვენებლების მიხედვით. ოცდამეერთე საუკუნეში გაგრძელდა ექსპედიციური კვლევები
ველური ვაზის შესწავლისათვის (Maghradze et al. 2011) და მოძიებული ფორმები 2014 წლიდან და–
ირგო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას კოლექცი–
აში.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ჯიღაურას კოლექციაში თავმოყრილი ველური ვაზის
(კრიკინა) ფორმების ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობის შესწავლა კულტივირებულ ჯიშებთან
მიმართებაში მათი ურთიერთშედარებისათვის.

მასალები და მეთოდები
საკოლექციო ნაკვეთი. ვაზის ველური ფორმების კოლექცია გაშენებულია სოფლის მეუ–

რნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას (მცხეთის მუნიციპალიტეტი) საერთაშორისო
კატეგორიის საკოლექციო ნაკვეთზე კოდით GEO038 2014–2016 წლებში. მცენარეები დარგულია 2.30
X 1.3 მ. სქემით, ფორმირება – შპალერზე ორმხრივი ქართული (გიუო) წესით. ნაკვეთი მდებარეობს
ვერტიკალური ზონალობის  586 მ. სიმაღლეზე. ამ ზონაში აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი საშუა–
ლოდ შეადგენს (3440-3670°С), ხოლო საშუალო წლიური ნალექები კი: 540-590 მმ-ს. საკოლექციო
ნაკვეთში არის ყავისფერი ნიადაგები მარცვლოვან–კოშტოვანი სტრუქტურით, რომელთაც ახასია–
თებს ფხვიერი აგებულება, ალაგ–ალაგ ქვიან–კენჭოვან–ხირხატიანი. აქვს კარგი ფიზიკური თვი–
სებები და საკმარისად ინარჩუნებს ტენიანობას. სიღრმის მატებასთან ერთად მატულობს კარბო–
ნატების შემცველობა (18-20%). ნიადაგის  pH მაჩვენებელი არის ტუტე რეაქციის (7.8-8.1), ორგანული
ნივთიერება აღწევს 1.40-1.65 -ს. ნიადაგი აზოტით და ფოსფორით ღარიბია, ხოლო კალიუმის
შემცველობა საშუალოა.

საკვლევი მასალა. შესასწავლად ჩართული იყო კოლექციაში დაცული ველური - „კრიკინა“ -
ვაზის 43 ფორმა - მათ შორის 23 იყო მდედრობითი და 20 მამრობითი ყვავილის ტიპის მქონე
(ცხრილი 1), რომლებიც წარმოდგებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან - უმეტესად
აღმოსავლეთ საქართველოდან. ველური ფორმების პარარელურად დაკვირვება მიმდინარეობდა
ვაზის ჯიშებზე საფერავი (ქართული ჯიში) და კაბერნე სოვინიონი (ფრანგული ჯიში), როგორც
საკონტროლო ვარიანტებზე. ყვავილობის პერიოდის დაზუსტებული შესწავლის მიზნით ცდაში
ჩართული იყო 6 ჰერმაფროდიტული (ადანასური, ბუერა, იყალთოს წითელი, მწკლარტა, საფერავი)
და 2 მდედრობითი (ზაქათალის თეთრი, ჩიტისთვალა აჭარული) ყვავილის ტიპის მქონე ვაზის
ქართული ჯიში.

კვლევის მეთოდიკა. ფენოლოგიურ ფაზებზე დაკვირვება განხორციელდა კვირტის დაბე–
რვიდან ფოთოლცვენის დასასრულამდე 7 დღიანი ინტერვალით BBCH შკალის (Lorenz at. al  1994)
შესაბამისად და ადაპტირებული COST FA1003 ევროპული პროექტის მიერ შემოთავაზებული
აღრიცხვის მეთოდიკის მიხედვით (Rustioni et. al. 2014). სტატიაში მოყვანილია ფენოლოგიური
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განვითარების ძირითადი ფაზები: კვირტის გაშლის დასაწყისი, ყვავილობის დასაწყისი, 50%-იანი
ყვავილობა, შეთვალება, სიმწიფე და ფოთოლცვენის დასასრული.

კლიმატური მონაცემების აღება ხდებოდა უშუალოდ კოლექციაში დამონტაჟებული აგროკლი–
მატური ავტომატური სადგურიდან, რომელიც აღრიცხავდა ჰაერისა და ნიადაგის ძირითად პარა–
მეტრებს.

დაკვირვება განხორციელდა 2019 წლის სავეგეტაციო პერიოდში.

შედეგები და განზოგადება
საკვლევი ფორმების კვირტის გაშლა (BBCH 007) აღინიშნა 10 - 21 აპრილის შუალედში -

საშუალოდ 15 აპრილს (მამრობითმა ფორმებმა 1 დღით ადრე დაიწყეს), საფერავისათვის ეს ფაზა 18
აპრილს დადგა, ხოლო კაბერნე სოვინიონისათვის კვირტის გაშლა დაფიქსირდა 26 აპრილს,
შედარებით გვიან ვიდრე ყველა დანარჩენი საკვლევი ნიმუშებისათვის (ცხრილი 1).

ცხრილი 1. ველური ფორმების ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა
პოპულაცია ფორმები ყვავილის

ტიპი
BBCH

007
კვირტის

გაშლა

BBCH
601

ყვავილობის
დასაწყისი

BBCH
801

შეთვალება

BBCH
809

სიმწიფე

BBCH
907

ფოთოლცვენა-
დასასრული

ნინოწმინდა 11; 06+07 მამრ. 11.04 27.05 - - 17.11
ნინოწმინდა 01; 02; 15 მდედრ. 12.04 30.05 07.08 10.09 20.11
ნახიდური 02; 05 მამრ. 17.04 30.05 - - 24.11
ნახიდური 11; 13; 15 მდედრ. 13.04 04.06 03.08 11.09 16.11
თედოწმინდა 22; 23 მამრ. 21.04 01.06 - - 13.11
თედოწმინდა 04; 16; 25 მდედრ. 16.04 26.05 02.08 14.09 20.11
ჩქუმი 02;  06 მამრ. 10.04 01.06 - - 21.11
ჩქუმი 03; 04 მდედრ. 14.04 01.06 01.08 06.09 06.11
მენესო 01 მდედრ. 14.04 01.06 31.07 06.09 06.11
ბაგიჭალა
(ბოინი)

04/05; 07;
12

მამრ. 12.04 28.05 - - 12.11

სამების სერი 08 მდედრ. 17.04 28.05 03.08 30.08 21.11
ლაგოდეხი
მე-60კმ.

03 მდედრ. 17.04 29.05 31.07 30.08 06.11

თუშის ტბები 01 მამრ. 17.04 29.05 - - 26.11
საბუე 03 მდედრ. 10.04 01.06 01.08 30.08 21.11
ასურეთი 01 მამრ. 17.04 01.06 - - 21.11
წიწამური 04 მამრ. 10.04 01.06 - - 17.11
ბარისახოს
გადასახვევი

A მდედრ. 20.04 04.06 01.08 06.09 06.11

სკრა 01 მდედრ. 10.04 03.06 03.08 30.08 06.11
ენაგეთი 01 მამრობ. 14.05 05.06 - - 21.11
ჩაჩხრიალა 01 მდედრ. 14.04 01.06 29.07 06.09 21.11
შირიხევი 03; 04 მამრობ. 14.04 01.06 - - 21.11
კვეტარი 04; 05; 19 მდედრ. 17.04 01.06 04.08 06.09 21.11
სართიჭალა (ფერმა) 02, 07; 11 მამრ. 14.04 01.06 - - 16.11
ნაღომარი 01 მდედრ. 17.04 01.06 12.08 06.09 26.11
მოხვა 03 მდედრ. 14.04 25.05 01.08 06.09 21.11
საფერავი (K) - ჰერმაფ. 18.04 03.06 04.08 19.09 05.11
კაბერნე სოვინიონი
(K)

- ჰერმაფ. 26.04 03.06 29.08 13.10 19.11

კრიკინა ვაზის ყვავილობა (BBCH 601) დროში საკმაოდ გავრცობილი გამოდგა და ფორმებმა ის
26 მაისიდან 5 ივნისამდე პერიოდში დაიწყეს (ცხრილი 1), ხოლო საფერავისა და კაბერნე სოვი–
ნიონისათვის იგივე ფენოლოგიური ფაზა 5 ივნისს დაიწყო.
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ყვავილობა ველური ვაზისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ფაზაა, ვინაიდან მასზეა დამო–
კიდებული ორბინიანი კრიკინა ვაზის დამტვერვა-განაყოფიერების საკითხები: მამრობითმა მცე–
ნარემ უნდა იყვავილოს მდედრობითი მცენარის თანადროულად და უნდა უზრუნველყოს ის საკმაო
ოდენობის მტვერით, რათა მდედრობითმა ფორმამ თავის მხრივ შეძლოს იმ ოდენობის ნაყოფის
გამონასკვა, რაც საკმარისი იქნება ამ მცენარის პოპულაციის შესანარჩუნებლად ბუნებაში.

ყვავილობის გასაშუალებული მონაცემების (ცხრილი 2) ანალიზმა აჩვენა კრიკინა ვაზის
მდედრობითი და მამრობითი ფორმების ერთდროული ყვავილობა 31 მაისი - 4 ივნისის პერიოდში
მამრობითი ფორმების ოდნავი წინსწრებითაც კი. ამავდროულად აღინიშნა, რომ ვაზის ქართული
ჯიშები საშუალოდ ერთი დღით გვიან იწყებენ ყვავილობას, ხოლო ფრანგული ჯიში კაბერნე
სოვინიონი - 4 დღით გვიან: ეს მონაცემი მიუთითებს შედარებით დიდ ალბათობზე კრიკინა ვაზის
გადამტვერვისა ქართული ვაზის ჯიშებთან და შედარებით დაბალ შესაძლებლობაზე - კაბერნე
სოვინიონთან.

ცხრილი 2. ველური ვაზისა და ვაზის ჯიშების ყვავილობა: საშუალო მონაცემები
ყვავილობის დასაწყისიჯიში ყვავილის

ტიპი
გენოტიპების
რაოდენობა უადრესი საშუალო უგვიანესი

50%-იანი
ყვავილობა

ვაზის ფრანგული ჯიში
კაბ.
სოვინიონი

ჰერმაფრ. 1 03.06 04.06 05.06 06.06

ვაზის ქართული ჯიშები
ჯამური ჰერმ. მდე. 8 29.05 01.06 05.06 05.06
ველური ვაზი, მამრობითი
ჯამური მამრობ. 23 21.05 31.05 04.06 04.06
ველური ვაზი, მდედრობითი
ჯამური მდედრ. 20 25.05 31.05 05.06 04.06

ყვავილობა და განაყოფიერება ძლიერ დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე: ვაზის
დამტვერვა ძირითადად ქარით ხდება; ცივი ამინდი და წვიმა ახანგრძლივებს ყვავილობას, ხოლო
თბილი და მზიანი ამინდი-აჩქარებს; ყვავილობა იწყება 150C ტემპერატურაზე, ნორმალურად მი–
მდინარეობს 18-200C და ჩქარდება 25-300C -ზე (Iland et al. 2011). აქედან გამომდინარე გაანა–
ლიზებულმა ყვავილობის პერიოდის ამინდის პარამეტრებმა ჯიღაურაში აჩვენა, რომ ჰაერის სა–
შუალო ტეპერატურამ, სიო-ნიავქარმა და იშვიათი ნალექებმა ხელისშემწყობი პირობები შექმნეს
ველური ვაზისა და კულტივირებული ჯიშების დამტვერვა - განაყოფიერებისათვის (ცხრილი 3).

ცხრილი 3. ამინდის მონაცემები საგურამოში ყვავილობის დროს, 2019 წელი
დროითი
პერიოდი

ჰაერის საშუალო
ტემპერატურა, 0C

ნალექი: ჯერადობა და
რაოდენობა, მმ

ქარის სიჩქარე საშუალოდ, მ/წმ

21/05-06/06 15,4-24,4 6 | 0,0-19,6 0,5-3,4
სიმწიფის დასაწყისის ანუ შეთვალების ფენოლოგიური ფაზა (BBCH 801) მდედრობითმა

ვაზებმა 29.07 – 12.08 პერიოდში დაიწყეს. აგვისტოს დასაწყისშივე დაიწყო სიმწიფე საფერავმა, მა–
გრამ კაბერნე სოვინიონმა-მხოლოდ აგვისტოს ბოლოს, როგორც უფრო საგვიანო ჯიშმა ვიდრე
საფერავია.

გამომდინარე სიმწიფის დაწყების განსხვავებული დროიდან განსხვავებული აღმოჩნდა ასევე
კრიკინა ვაზების სიმწიფის დროც, რომელიც უმეტესად 30.08 – 06.09 პერიოდში დადგა (მხოლოდ
თედოწმინდის პოპულაციის ფორმები დამწიფდნენ ყველაზე გვიან - 14 სექტემბერს). ამ ნიშნის
მიხედვით ველურმა ვაზებმა გამოავლინეს სიმწიფის ადრეული პერიოდი საკონტროლოდ აღებულ
საფერავთან და საგვიანო კაბერნე სოვინიონთან მიმართებაში.

სიმწიფისათვის საჭირო დღეთა რაოდენობა - ანუ პერიოდი კვირტის გაშლიდან სიმწიფემდე -
განსხვავებული გამოვიდა ველური ფორმებისათვის და შეადგინა 138–143 დღე. ხოლო ჯიშე–
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ბისათვის იგივე მაჩვენებელმა შეადგინა 157-178 დღე: აქ სხვაობა გამოწვეული იყოს ჯიშების
შედარებით საგვიანო სიმწიფით ვიდრე კრიკინა ვაზისათვის, ვინაიდან ვეგეტაცია როგორც კრიკინა
ვაზმა, ასევე ჯიშებმა დაახლოებით ერთ პერიოდში დაიწყეს.

კრიკინა ვაზის ფოთოლცვენა (BBCH 907) დასრულდა 6-26 ნოემბრის პარიოდში - აქაც ადგილი
ჰქონდა გარკვეულ ვარიაბელობას. შედეგად, ყველაზე ხანგრძლივი სავეგეტაციო პერიოდით (დღეთა
რაოდენობა კვირტის გაშლიდან ფოთოლცვენის დასასრულამდე) ხასიათდებოდა ფორმა ნინო–
წმინდა 15, რომელმაც აჩვენა 231 დღე. პარალელურად, საფერავის სავეგეტაციო პერიოდის
ხანგრძლივობა იყო 197 დღე და კაბერნე სოვინიონისა – 201 დღე.

დასკვნები
ერთწლიანი დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ როგორც პოპულაციის შიგნით, ასევე

ბუნებაში ეკოლოგიური ბარიერებით იზოლირებულ ველური ფორმების ფენოლოგიურ ფაზებს
შორის არსებობს გარკვეული სხვაობა, რაც მიუთითებს ამ ფორმების ბიომრავალფეროვნებაზე და
გამომდინარეობს ველური ვაზების განსხვავებული გენეტიკური ბუნებიდან.

სხვაობა დაფიქსირდა კრიკინა ვაზსა და ცდაში ჩართულ ვაზის კულტივირებული ჯიშების
ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობას შორის, რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა ამ ორ გენოფონდს
შორის არსებულ გენეტიკურ დივერგენციისა, გამოწვეული ხანგრძლივი დომესტიკაციის პროცესის
შედეგად.

ვინაიდან ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა-როგორც წესი-იმყოფება კლიმატური ფაქტო–
რების ზემოქმედების ქვეშ, დასკვნების საიმედობის გაზრდისათვის დაგეგმილია ცდის გაგრძელება
შემდგომი წლებისათვისაც.

სამადლობელი
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Abstract

In this article are provided the data of phenological stages of development for 43 accessions of wild grapevine
Vitis vinifera ssp. silvestris (C.C.Gmel.) Hegi in Jughaura collection (the FAO code is GEO038,  owned by the
Scientific-Research Center of Agriculture) during 2019: the tested accessions are originated from different regions
of Georgia. The results of research demonstrated some overlapping as well as diversity of studded phenological
stages due to different genetic background of the accessions – this is important issue for conservation of this
diversity and for potential usage in breeding programs.
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რეფერატი :
მერგელი წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივ საშუალებას მჟავე ნიადაგების არის რეაქციის

შესამცირებლად, რაც დასტურდება ჩვენს მიერ (სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური) 2017-2018-2019 წლებში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლესიჭინეში ჩატარებული მინდვრის ცდის მონაცემებით.

ნიადაგის რეაქცია დიდ ზეგავლენას ახდენს მცენარისა და ნიადაგის მიკროორგანიზმების
განვითარებაზე, ნიადაგში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოქიმიური პროცესების სისწრაფესა
და მიმართულებაზე.

სასუქებს შეუძლია შეცვალოს ნიადაგის ხსნარის რეაქცია, გაამჟავიანოს ან გაატუტიანოს იგი, რაც
დამოკიდებულია ხსნარში წყალბადის (H+) და ჰიდროქსილის (OH-) თანაფარდობაზე.

ნიადაგში მუდმივად წარმოიქმნება ნახშირგაზი (CO2). მისი ნიადაგის ტენში გახსნით წარმოი–
ქმნება ნახშირმჟავა (H2CO3), რომელიც დისოცირდება H+ და HCO3- იონებად., შედეგად ხსნარში
მაღლდება წყალბადის იონების კონცენტრაცია და იგი მჟავიანდება.

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა რეაგირება ნიადაგის არეს რეაქციის მიმართ
არაერთგვაროვანია და მჟავიანობის დონის შესაბამისი მედეგობის მიხედვით დაყოფილია ოთხ
ჯგუფად, რომელთა შორის სიმინდის კულტურა, იშვიათი გამონაკლისის გარდა მოხსენიებულიც არ
არის. ამიტომ, დიდი მნიშვნელობა აქვს მჟავიანობის ბუნების გამოკვლევას და მისი მოცილების
საშუალებების შემუშავებას. ამ მიზნით, ჩვენი კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სიმინდის,
როგორც დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი და წამყვანი სას. სამ. კულტურის მოსა–
ვლიანობის ამაღლება ოპტიმალური აგროტექნიკური პირობების შექმნით.

საველე ცდა მოეწყო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფ. ლესიჭინეში არსებულ საცდელ-
სადემონსტრაციო ნაკვეთზე. საცდელად შეირჩა სიმინდის ადგილობრივი ჯიში „აჯამეთის თეთრი“.

ცდის მსვლელობისას დაცული იყო სიზუსტისათვის აუცილებელი ყველა პარამეტრი. ცდა
მიმდინარეობდა 4 ვარიანტიანი სქემით, სამჯერადი განმეორებით., დანაყოფების ფართი-50 კვ.მ.

ცდის საწყის ეტაპზე ნიადაგი ხასიათდებოდა ძლიერ მჟავე არეს რეაქციით, KCI-ის გამონაწურში
pH შეადგენდა 3,7. რაც უფრო მჟავეა ნიადაგი, მით უფრო ეფექტურია მოკირიანება და მეტი ნორმის
საჭიროება. ამდენად ჩვენს ინტერესს წარმოადგენდა გამოგვევლინა კირის შემცველი ბუნებრივი
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საბადოს მერგელის (ტკილის) განსხვავებულ პირობებში გამოყენებისას რამდენად მკაფიოდ წარ–
მოჩინდებოდა მისი უნარი, როგორც ნიადაგის მჟავე არეს რეაქციის გამანეიტრალებლისა. ამ მხრივ,
ლაბორატორიულმა კვლევებმა გვიჩვენა კალიუმქლორის გამონაწურის მეთოდის უპირატესობა,
წყლის გამონაწურის მეთოდთან შედარებით.

ნიადაგის ხსნარის  მაღალი მჟავიანობისას ხსნარში წარმოიქმნება აქტიური მჟავიანობა, რომლის
pH-ის სიდიდე იზომება წყლის გამონაწურის მეთოდით. აქტიური მჟავიანობა მჭიდრო კავშირშია
ჰიდროლიზურ მჟავიანობასთან. pH-ის რიცხობრივი მაჩვენებლის გაზრდა, ანუ KCI-ის გამონაწურის
მეთოდით მიღებული ჰიდროლიზური მჟავიანობის დონის შემცირება ყოველთვის იწვევს ჰიდრო–
ლიზური მჟავიანობის მიხედვით მიღებული კირის ნორმის მატებას და მის გადახრას აქტიური
მჟავიანობის დონის შესაბამისად.

ჩვენი ცდის შემთხვევაში, მერგელის ეფექტურობის ყველაზე თვალსაჩინო ვარიანტზე (ვარ. 3,
2017 წ), ვეგეტაციის დასასრულს აქტიური მჟავიანობის სიდიდე pH შეადგენდა 5,17. თუ
ჰიდროლიზური მჟავიანობა (ნიადაგის არეს რეაქციის განსაზღვრის თანამედროვე და  ყველაზე სარ–
წმუნო მეთოდი) უტოლდება 3,4-ს, მაშინ კირის წილობრივი ნორმა ჰიდროლიზური მჟავიანობიდან
იქნება 1,5 (5,17 : 3,4 = 1,5). ეს ნიშნავს, რომ თუ ჰიდროლიზური მჟავიანობის დონის მიხედვით ნი–
ადაგში შესატანი კირის ნორმამ შეადგინა 8 ტ/ჰა, მაშინ წყლის გამონაწურის მეთოდით გან–
საზღვრული აქტიური მჟავიანობის მაჩვენებლით კირის ნორმად უნდა მივიჩნიოთ 8 : 1,5 = 5,3 ტ/ჰა.

წყლის გამონაწურის მეთოდით ნიადაგის არეს მჟავიანობის შემცირება უფრო ნათლად გამო–
ვლინდა ცდის მომდევნო წელს (2018 წ.), ადექვატურად იმ ვარიანტებისა, რომლებშიც წინა წელს
მეტი ეფექტურობით გამოიხატა მერგელის პოტენციალური უნარი, როგორც ნიადაგის მჟავე არეს
გამანეიტრალებლისა. მაგალითად, ცდის პირველ წლის დასასრულს მე-3 და მე-4 ვარიანტებზე pH
შეადგენდა 5,17 და 4,46. მომდევნო წლის იმავე პერიოდში ამ  რიცხობრივმა სიდიდეებმა მოიმატა
5,62 და 5,41-მდე, რაც მიუთითებს მჟავე არეს რეაქციის შემცირებაზე. ეს აიხსნება ერთი წლის
განმავლობაში მერგელის საბადოს შედგენილობაში არსებული კირის ნაწილაკებისა და ნიადაგის
ფენების ნაწილაკების უფრო მეტი ურთიერთ მჭიდრო კონტაქტით (შერევა/შერწყმა).

კირი უპირველესყოვლისა ნიადაგში შეიტანება მისი ზედმეტი მჟავიანობის მოსაცილებლად,
რაც უნდა განაპირობოს გამოსაყენებლად მიჩნეულმა კირის შემცველმა ნედლეულმა.

ცდის მე 3 წელს, ვეგეტაციის ორ ფაზაში წყლის გამონაწურის მეთოდით განისაზღვრა ნიადაგის
არეს რეაქცია. თესვამდე ცდის ყველა ვარიანტზე pH-ის რიცხობრივი საშუალო მაჩვენებლები
გაიზარდა წინა წლის იმავე პერიოდში არსებულთან შედარებით და მერყეობდა 4,92-5,53 შორის, რაც
მიუთითებს ნიადაგის არეს რეაქციის მჟავიანობის შემცირების ტენდენციაზე. ეს ფაქტი შედარებით
ნათლად გამოიკვეთა მე-3 ვარიანტზე, სადაც მერგელი გამოიყენებოდა დამოუკიდებლად (ცალკე),
სასუქების გარეშე და ძლიერ მჟავე არეს რეაქცია (pH 5,0) გადავიდა, როგორც მჟავე რეაქციის (pH
5,53) მქონე. აღნიშნული ფაქტები კიდევ უერო ნათლად წარმოჩინდა ცდის დასასრულს, ვეგეტაციის
ბოლოს., კერძოდ, საკონტროლო (უსასუქო) ვარიანტის ნიადაგი კვლავ დარჩა ძლიერი მჟავა
რეაქციის მატარებლად (pH-5,38), ხოლო მე-3 და მე-4 ვარიანტები წარმოგვიდგნენ, როგორც
საუკეთესონი მჟავე არეს რეაქციის შესამცირებლად წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით.
ძლიერ მჟავე რეაქციის მქონე მე-3 ვარიანტის ნიადაგი (pH-5,17) წარმოჩინდა, როგორც სუსტი მჟავა
(pH-5,91) რეაქციის. აღნიშნული ვარიანტის მსგავსად, მე-4 ვარიანტზე, სადაც დაფიქსირებული იყო
ნიადაგის ძლიერი მჟავიანობა (pH-4,96) შეიცვალა სუსტი მჟავიანობით (pH-5,94). ამგვარად, წყლის
გამონაწურის მეთოდით აქტიური მჟავიანობის pH-ის სიდიდის განსაზღვრა შეიძლება გამოყე–
ნებული იქნას კირის სავარაუდო, მიახლოებითი ნორმის დასადგენად.

ნიადაგის მჟავიანობა ახდენს ძლიერ ზეგავლენას ნიადაგში საკვები ელემენტების მოძრავი
ფორმების შემცველობაზე. მისი ზემოქმედების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია
მცენარისათვის ხელმისაწვდომი ფოსფორის შემცირება. ცდაში გამოვლინდა კირის შემცველი
საბადოს უნარი რკინისა და ალუმინის მოძრავი ფორმების მოცილებისა და მცენარის
უზრუნველყოფა შესათვისებელი ფოსფორით.
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ნიადაგში მიმდინარე ქიმიურ პროცესებს, გარდა მერგელის ზეგავლენისა აპირობებს თვით
ნიადაგის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები. საცდელი ნიადაგი არის მძიმე თიხნარი, ფიზიკური
თიხის შემცველობა შეადგენს 48 %-ს, ორგანული ნივთიერებები-ძალიან დაბალი, ვარიანტების მი–
ხედვით მერყეობს 2,5-3,8 %-ის ფარგლებში; ცდის საწყის ეტაპზე ნიადაგის არეს რეაქცია- უკი–
დურესად მჟავე, pH-3,7. ამიტომ, ჩვენი ცდის შედეგების უფრო მეტი დამაჯერებლობისათვის გამო–
ვიყენეთ BИУА-ს მიერ შემუშავებული საყოველთაოდ ცნობილი და მიღებული კირის დოზების
დასადგენი ცხრილი, რომელსაც მიუსადაგეთ საკვლევი ნიადაგის მახასიათებელი ფიზიკურ-ქიმი–
ური პარამეტრები.

თაიას და ნაფიჩხოუს მერგელის ბუნებრივი საბადოები კირის შემცველობით ერთმანეთისაგან
თითქმის არ განსხვავდებიან და საშუალოდ შეიცავენ 5,5% CaCO3-ს. აღნიშნული ცხრილის მიხედით
კირის ნორმა შეადგენს 8 ტ/ჰა-ს, რაც ტოლია ჩვენს მიერ წყლის გამონაწურის მეთოდით მიღებული
მჟავიანობის შესამცირებელი კირის ნორმისა. გამომდინარე აქედან, უშუალოდ მერგელის ნორმა
შეადგენს: (8 * 100) : 5 = 160 ტ/ჰა.

ადგილობრივ მეწარმეებს ვურჩევთ 1ჰა-ზე შესატანი ტკილის რაოდენობა (160 ტ) გამოიყენონ
ეტაპობრივად, ანუ 3წლის განმავლობაში ნიადაგში შეიტანონ ყოველწლიურად დაახლოებით 50 ტ
მერგელი

მერგელის გავლენა სიმინდის მარცვლისა და ჩალის მოსავლიანობაზე
მარცვალი საშუალოდ

ვარიანტზე
მატება

უსასუქოსთან
მატება

უსასუქოსთან
წელი

კგ/50კვ.მ

ც/ჰა

ც/ჰა %

ჩალა
ჰაერმშრ.

ც/ჰა ც/ჰა %
1.საკონტროლო

(უსასუქო)
17,3 34,6 - - 4,3 - -

2.N90P90K90
ა.ტ.ნ. (ფონი)

20,6 41,2 6,6 19,1 8,5 4,2 99,7

3.მერგელი 8ტ/ჰა 25,4 50,8 16,2 46,8 8,4 4,1 95,3

2017

4.ა.ტ.ნ.+მერგელი 26,6 53,2 18,6 53,7 9,5 5,2 121,0
1.საკონტროლო
      (უსასუქო)

18,2 36,4 - - 3,8 - -

2,N90P90K90
ა.ტ.ნ. (ფონი)

25,4 50,8 14,4 39,6 8,8 5,0 131,3

3.მერგელი 8ტ/ჰა 25,8 51,6 15,2 41,7 9,3 5,5 144,7

2018

4.ა.ტ.ნ.+მერგელი 26,0 52,0 15,6 42,8 10,0 6,2 163,1
1.საკონტროლო
       (უსასუქო)

20,4 40,8 - - 6,2 - -

2.N90P90K90
ა.ტ.ნ. (ფონი)

26,1 52,2 11,4 27,9 7,8 1,6 25,8

3.მერგელი 8/ჰა 27,35 54,7 13,9 34,1 9,8 3,6 58,1

2019

4.ა.ტ.ნ.+მერგელი 28,5 57,0 16,2 39,7 9,6 3,4 54,8
1.საკონტროლო
      (უსასუქო)

18,6 37,2 - - 4,8 - -

2.N90P90K90
ა.ტ.ნ. (ფონი)

24,0 48,0 10,8 29,0 8,4 3,6 75,0

3,მერგელი 8/ტჰა 26,2 52,4 15,2 40,9 9,2 4,4 91,7

3
წლის
საშუა
ლო

4.ა.ტ.ნ.+მერგელი 27,0 54,0 16,8 45,2 9,7 4,9 102,1

უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ სიმინდის მოსავლიანობა სრულად შეესაბამება ნიადაგის
მჟავიანობის დონეს. მაგალითად, საკონტროლო ვარიანტზე, სადაც ნიადაგი იყო ბუნებრივ მდგო–
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მარეობაში, იგი კვლავ დარჩა ძლიერ მჟავე რეაქციის მატარებლად. ამ ვარიანტზე, ცდის სამი წლის
განმავლობაში მოსავალი მატულობდა თითქმის უმნიშვნელოდ და სამი წლის საშუალო მოსავლია–
ნობაც (18,6ც/ჰა) მნიშვნელვნად ჩამორჩება ყველა დანარჩენ ვარიანტს. მოსავლიანობით განსაკუ–
თრებით გამოირჩევა მე-4 და მე-3 ვარიანტები. მათგან მიღებული მარცვლისა და ჩალის ოდენობა
მნიშვნელოვნად აჭარბებს დანარჩენ ვარიანტებს. ამ ვარიანტებზე მარცვლის სამი წლის საშუალო
წონამ შეადგინა 54,0 და 52,4 ც/ჰა.

უნდა გვახსოვდეს, რომ მერგელის მოქმედების მაღალი ეფექტურობისათვის საჭიროა ნიადაგში
შეტანამდე მისი გამოშრობა და შეძლებისდაგვარად დაქუცმაცება, ნიადაგის ნაწილაკებთან მჭიდრო
კონტაქტისათვის.

დასკვნა
სამწლიანი მინდვრის ცდის შედეგებით დასტურდება მერგელის ზეგავლენით ნიადაგის მჟავია–

ნობის შემცირება და მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის და საკვები ელემენტების შეთვისების
ხელსაყრელი პირობები.

ლიტერატურა
!. გიორგი ღამბაშიძე და სხვა -მერგელის(ტკილის) გამოყენებით ნიადაგის ნაყოფიერების
გაუმჯობესება დასავლეთ საქართველოს მჟავე ნიადაგების პირობებში სსმ მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე,№ 2(42),თბილისი 2019.

2. ი. ნაკაიძე- აგროქიმიური გამოკვლევების მეთოდიკა,თბილისი,1979.

Mergel (Tkili) natural soil amendment for acid soils

Z.Chankseliani- Doctor of Agr.Sc,
G.Ormotsadze-PhD in Agr.Sc,
A.Megrelidze-PhD in Biol.Sci,
G.Gventsadze-MSc in Agri.Sc,
T.Meskhi-Phi Biol.Sc,
E.Mgaloblishvili-BSc in Agr.

Key  words: amendment, natural, mergel, acid  soil .

Abstract

      Mergel is an environmentally friendly natural soil amendment for acidic soils to reduce soil acidity,
which was experimentally proofed by us - Soil Fertility Research Service of  Scientific-Research Center of
Agriculture, within the field trials conducted in 2017-2019 at research station located in village Lesichine,
Municipality of Chkhorotsku,  Western Georgia.
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meqanizacia da eleqtrifikacia

Mechanization and Electrification

ბაზო-კვლებზე და ტრადიციული ტექნოლოგიით ჟოლოს წარმოების სამანქანო
ტექნოლოგიის შედარებითი ეკონომიკური შეფასება

ოთარ ქარჩავა-სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
გიორგი ქუთელია -სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო
კვლევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი,ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი.
შოთა ცუკოშვილი - სერბეთის აგრარული უნივესიტეტის მაგისტრანტი.

საკვანძო სიტყვები: წვეთოვანი რწყვა, ბაზოკვალი, ფერტიგაცია, ფრეზირება, რენტაბელობა.

რეფერატი

სტატიაში დასაბუთებულია ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც გააჩნია  წვეთოვანი სარწყავი
სისტემების გამოყენებით ჟოლოს ბაზო-კვლებზე მოყვანას ტრადიციულ ტექნოლოგიასთან შედარებით.
ჟოლოს წარმოების აღნიშნული ტექნოლოგია გავრცელებული იქნა ქარელის რაიონის სოფელ ბრეთში, ინდ.
მეწარმე გიორგი თედიაშვილის  კუთვნილ ნაკვეთებზე, სადაც წინასწარ იქნა ჩატარებული  ყველა ის მოსა–
მზადებელი სამუშაოები, რომლებიც ბაზო-კვლების წარმოქმნის და წვეთოვანი რწყვის სისტემის გაყვანისთვის
არის აუცილებელი. მიღებული შედეგების საფუძველზე  ჩატარებული იქნა წვეთოვანი სარწყავი სისტემების
გამოყენებით ბაზო–კვლებზე და ტრადიციული ტექნოლოგიებით ჟოლოს წარმოების  შედარებითი ეკონო–
მიკური ანალიზი და მიღებულია წლიური ეკონომიკური ეფექტი 13815 ლარის ოდენობით 1-ზე გადა–
ანგარიშებით. წარმოდგენილი ტექნოლოგიის გავრცელებისას ჟოლოს მოსავლიანობის და აქედან გამომდინარე
ეკონომიკური ეფექტურობის ზრდა განაპირობა ნიადაგის ტენიანობის, აერაციის და კვების ოპტიმალური
რეჟიმის მიღწევამ.

შესავალი

კენკროვანი (მარწყვი, ჟოლო, უეკლო მაყვალი, ლურჯი მოცვი და სხვა) კულტურების
წარმოებისას, ამჟამად ფართოდ გამოიყენება შემაღლებული ბაზო-კვლების მომზადება. ბაზოები
ტრაპეციის, ნახევარწრის, ოვალის და სხვა ფორმის ნიადაგის შემაღლებული ზოლებია, რომლებიც
ერთმანეთისგან კვლებითაა გამოყოფილი. ბაზოს ფორმას და ზომებს განაპირობებს ნიადაგის ტიპი,
წინააღმდეგობა, მოსაყვანი კულტურის სახე, მცენარეთა განლაგების წესი და სხვ.

მცენარეების ბაზო–კვლებზე განლაგებას შემდეგი უპირატესობები გააჩნია: ნიადაგში მიი–
ღწევა აერაციისა და ტენიანობის ოპტიმალური რეჟიმები, თითქმის გამორიცხულია მცენარის ფე–
სვის დაზიანება, ზედმეტი ტენისგან დალპობა, ფერდობებზე განივი მიმართულებით ბაზოების
მოწყობისას იქმნეა მიკროტერასები, რითაც უმჯობესდება ნიადაგის ტენშეკავება და წყლის შე–
თვისების ხარისხი, ადვილდება რიგთაშორისების სამუშაოების ჩატარება და მცენარეთა გამოკვება
ვეგეტაციის პროცესში. ბაზო-კვლების მოსაწყობად წინასწარ კარგად უნდა გაფხვიერდეს ნიადაგი
და შემდეგ მოეწყოს ბაზო. ჩვენს მიერ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში  ჩატარებული კვლევებით
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დადგინდა რომ მძიმე და თიხნარ ნიადაგებში უკეთეს შედეგს იძლევა ჰორიზონტალური ფრეზებით
დამუშავება, ხოლო საშუალო, მსუბუქ და ქვიან ნიადაგებში - ვერტიკალური ფრეზებით დამუშავება.

რაც შეეხება წვეთოვან სარწყავ სისტემებს, იგი მრავალი წელია გავრცელებულია სხვადასხვა
ქვეყნის ფერმერულ მეურნეობებში და მსხვილ სასოფლო-სამეურნეო ცენტრებში.

წვეთოვანი სარწყავი სისტემები უკანასკნელ ხანს ინტენსიურად გავრცელდა საქართველო–
შიც. მორწყვის ეს სახე ძირითადად გამოიყენება ისეთ მაღალრენტაბელურ კულტურებში, როგო–
რიცაა: კენკროვნები, ბოსტნეული, კარტოფილი და სხვა, ასევე ინტენსიური ხეხილის ბაღებსა და
ვენახებში. ეს გამოწვეულია იმით, რომ წვეთოვან მორწყვას ერთეულ ფართობზე საკმაოდ დიდი
ერთჯერადი დანახარჯები აქვს, თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით, მაგრამ, როგორც მოგების
თვალსაზრისით, ისე ეკოლოგიური მიზანშეწონილებით იგი უალტერნატივოა და ეფექტურად გა–
მოიყენება როგორც სათბურებში, ისე ღია გრუნტში, მათ შორის ეროზირებულ ფართობებზეც.

წვეთოვანი მორწყვის დროს წყალი მცენარეებს მიეწოდება ფესვებთან, წვეთების სახით,
სპეციალურად გაყვანილი მრავალჯერადი გამოყენების პოლიმერული ან სხვა სახის მილებით.
ამასთან, ხშირად წყალთან ერთად მცენარეს მიეწოდება წყალში გახსნილი მინერალური სასუქები.
აღნიშნულ პროცესს ფერტიგაცია ეწოდება. თვით წვეთოვანი რწყვის სქემა ქანობის, კულტურის,
ფართობის სიდიდისა და რიგ სხვა ფაქტორთა გათვალისწინებით, ინდივიდუალურად უნდა
შეირჩეს. წვეთოვანი მორწყვის კლასიკური სქემა ძირითადად, შემდეგში მდგომარეობს: სარწყავი
წყლის წყაროდან (მდინარე, არხი, წყალსაცავი, ჭა, აუზიდა. ა.შ.) მცირე მოცულობის ტუმბოთი, ან
თუ შესაძლებელია, თვითდინებით სათანადო ფილტრებში ფილტრაციის შემდეგ წყალი მაგი–
სტრალურ მილსადენს მიეწოდება. მაგისტრალური მილსადენიდან წყალი გამანაწილებელ
მილსადენში გადადის, გამანაწილებელი მილსადენიდან წყალი სარწყავ მილსადენებში ნაწილდება,
რომლებშიც ჩამონტაჟებულია საწვეთურები. მილები კენკროვანი კულტურების რწყვის შემთხვევაში
მიწაზე ლაგდება. მორწყვის ეს სისტემა გამორიცხავს დროებითი სარწყავი და წყალშემკრები ქსე–
ლების საჭიროებას. ამით თავიდან არის აცილებული სარწყავი წყლით ნიადაგის ირიგაციული
ეროზიაც. წვეთოვანი მორწყვა შედარებით ნაკლებად იწვევს მწკრივთაშორისებში სარეველების
ზრდას, ტენის დანაკარგიკი 5%-ზე ნაკლებია.

წვეთოვანი რწყვისას პრაქტიკულად გამოირიცხება ნიადაგის დახრამვა, დაჭაობება, დამლა–
შება, დამჟავება, მორწყვით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები და ა.შ.

სარწყავი წყლის ეკონომია თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით 50-60 %-ით ნაკლებია.
ამასთან წვეთოვანი მორწყვის დროს შესაძლებელია მცენარეთა გამოკვებისა და დაცვის
ღონისძიებების კომპლექსურად განხორციელებაც. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს მცენარეების მიერ
სასუქების ათვისება 75-80 %-ს აღემატება. იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე განვითარებულია წვეთოვანი
რწყვის ტექნოლოგიები, ნაკვეთში წყლის მიწოდება ნიადაგის სპეციალური მეტეოსადგურების
მაჩვენებლების საფუძველზე წარმოებს, ავტომატურად, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენე-
ბით/1/.

ამჟამად შექმნილია და საქართველოშიც არის შემოტანილი რამოდენიმე ერთეული კომბი–
ნირებული მანქანა, USAID/REAP პროექტის მიერ, რომლებიც ერთი გავლით უზრუნველყოფენ ნია–
დაგის გაფხვიერებას, ბაზოების წარმოქმნას და მის ზედაპირზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის
გაყვანას. განსაკუთრებით დიდია მისი ეფექტი გვალვისა და სარწყავი წყლის დეფიციტის შემ–
თხვევაში.

ჟოლოს წარმოების აღნიშნული ტექნოლოგია გავრცელებული იქნა ქარელის რაიონის სოფელ
ბრეთში, ინდ. მეწარმე გიორგი თედიაშვილის  კუთვნილ ნაკვეთებზე, სადაც წინასწარ იქნა ჩატარე–
ბული ყველა ის მოსამზადებელი სამუშაო, რომლებიც ბაზო-კვლების წარმოქმნის და წვეთოვანი
რწყვის სისტემის გაყვანისას  არის აუცილებელი. გაკეთებული იქნა ტრაპეციული ბაზო-კვლები და
გაყვანილი იქნა წვეთოვანი სისტემა 1 ჰექტარ ფართობზე. სადემონსტრაციო ნაკვეთის  გვერდით
მდებარე 1 ჰა ფართობის მქონე ნაკვეთზე გავრცელებული იქნა წინა წლებში აპრობირებული ჟოლოს
წარმოების ტრადიციული სამანქანო ტექნოლოგია.
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იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა ბაზო-კვლებზე ჟოლოს  წვეთოვანი რწყვის გამოყენებით და
ტრადიციული ტექნოლოგიით წარმოების შედარებითი ეკონომიკური  ანალიზი, გამოყენებული
იქნა მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა /3/. მექანიზე–
ბული ტექნოლოგიური პროცესების შესრულებაზე ფულადი სახსრების დაყვანილი საექსპლუ-
ატაციო საჰექტარო დანახარჯები, რომელიც თავისთავში შეიცავს ფულადი სახსრების საჰექტარო
დანახარჯებს სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატების ამორტიზაციაზე, საწვავ-საზეთ მასალებზე,
შრომის ანაზღაურებაზე და კაპიტალდაბანდებაზე, ლარი/ჰა, იანგარიშება ფორმულით/1, 3/.

(1)

სადაც ,  , და შესაბამისად წარმოადგენენ ფულადი სახსრების საჰექტარო

დანახარჯებს ტექნოლოგიური და სატრანსპორტო პროცესების შესრულებაზე, სასოფლო-სამეურნეო
აგრეგატის ამორტიზაციაზე, საწვავ-საზეთ მასალებზე, შრომის ანაზღაურებაზე და ტექნიკის
შესყიდვაში ჩადებული კაპიტალის (კაპიტალდაბანდების) ამოგებაზე  ლარი/ჰა;

   (2)

და - შესაბამისად არის ენერგეტიკული საშუალების (ტრაქტორის, თვითმავალი

შასის, კომბაინის, მოტობლოკის) და ტექნოლოგიური მანქანის (გუთნის, კულტივატორის, სათესის
და ა.შ.) საბაზრო ღირებულება, ლარი;

და - შესაბამისად არის ენერგეტიკული საშუალების   და ტექნოლოგიური მანქანის

წლიური საამორტიზაციო დანარიცხი საბაზრო ღირებულებიდან მათ ტექნიკურ მომსახურებაზე,
რემონტზე და შენახვაზე;

და - შესაბამისად არის ენერგეტიკული საშუალების   და ტექნოლოგიური მანქანის

წლიური დატვირთვა, ძრ.სთ;
- სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატის საათური წარმადობა, ჰა/სთ;

(3)

სადაც არის სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატის სამუშაო მოდების განი, მ;
- სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატის სამუშაო სიჩქარე, მ/წმ;

- ცვლის დროის გამოყენების კოეფიციენტი, რომელიც იანგარიშება ფორმულით:

(4)

- არის სუფთა სამუშაო დრო ცვლის განმავლობაში, როდესაც აგრეგატი ასრულებს
უშუალოდ ტექნოლოგიურ პროცესს;

- ცვლის დრო (8 სთ).

(5)

- ენერგეტიკული საშუალების ძრავას  ნომინალური, ეფექტური სიმძლავრე, კვტ;
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- ძრავას დატვირთვის ხარისხი;
- ძრავას ინდიკატორული ხარჯი, ლიტ/კვტ.სთ;

-  1 ლიტრი საწვავის ღირებულება ნავთობგასამართ სადგურებში ლარი/ლიტ.

(6)

და ტრაქტორისტ-მემანქანის (ოპერატორის) საათური ანაზღაურება, ლარი/სთ;

-დამხმარე მუშების რაოდენობა, რომლებიც მოცემულ სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატს

ემსახურებიან.

   (7)

- კაპიტალდაბანდების ამოგების კოეფიციენტი.

ჟოლოს ბაზო-კვლებზე და ტრადიციული წესით მოყვანის არსებული ტექნოლოგიების
საფუძველზე შედგენილი იქნა ტექნოლოგიური ადაპტერები(ცხრილი 1, 2). სადაც ნაგულსხმევია,
რომ სამუშაოები შესრულდა საკუთარი ტექნიკური საშუალებებეით, ე.ი. დანახარჯების ნაზრდი
დაქირავებული ტექნიკის გამოყენებისას გამოირიცხა.
ჟოლოს ბაზო-კვლებზე მოყვანის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებელები მოცემულია ცხრილ 1-ში.

ცხრილი 1. ჟოლოს მოყვანის ხარჯთაღრიცხვა დაბაზოების და წვეთოვანი სისტემის გაყვანის
ტექნოლოგიის გამოყენებით.(ფართობი 1 ჰა, მოსავლიანობა11,8 ტ/ჰა)

N მაჩვენებლები
ზომის

ერთეული
რაოდენობა
(ჯერადობა)

ერთეულის
ფასი, ლარი

სულ
თანხა

1 დანახარჯების სტრუქტურა
1.1 ნერგის შეძენა ცალი 20 000 0,05 1000
1.2 ნიადაგის ჩიზელირება ჰა 1 150 150
1.3 ნიადაგის ფრეზირება ჰა 1 120 120
1.4 ბაზოების მოწყობა ჰა 1 70 70
1.5 წვეთოვნი სისტემის შეძენა გრძ. მ. 6 000 0,26 1560

1.6
მინერალური სასუქების NPK (20-20-20)

შეძენა-შეტანა ფერტიგაციის საშუალებით
ჰა 3-ჯერ 500 1500

1.7 ნერგის მექანიზებული დარგვა ჰა 1 90 90

1.8
მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა

და შეტანა მექანიზებული წესით
ჰა 3-ჯერ 470 1410

1.9
დანახარჯები წვეთოვან რწყვაზე

პერსონალის ხელფასის ჩათვლით
ჰა 8 40 320

1.10 მოსავლის აღება შერჩევით, ხელით ჰა 11,8 40 472

1.11 სატრანსპორტო ხარჯები ჰა 1 105 105

1.12 მიწის გადასახადი ჰა 1 2500 2500
1.13 წყლის გადასახადი ჰა 8 80 640

სულ დანახარჯები: ლარი 10075

2 შემოსავალი სულ ტ/ჰა 44840

3 მოგება ლარი 34765
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ცხრილი2. ჟოლოს მოყვანის ხარჯთაღრიცხვა ტრადიციული  ტექნოლოგიის გამოყენებით (ფართობი
1 ჰა, მოსავლიანობა 8 ტ/ჰა)

N მაჩვენებლები
ზომის

ერთეული
რაოდენობა
(ჯერადობა)

ერთეულის
ფასი, ლარი

სულ
თანხა

1 დანახარჯების სტრუქტურა
1.1 ნერგების გამოყვანა ცალი 20 000 0,05 1000
1.2 ღრმად ხვნა ჰა 1 150 150
1.3 ფრეზირება და მოსწორება ჰა 1 120 120
1.4 ნერგების   მექანიზებული დარგვა ჰა 1 70 70
1.5 ნარგავებში სარეველების გამოხშირვა ჰა 4-ჯერ 120 480

1.7
მინერალური სასუქების NPK (20-20-20)

შეძენა-შეტანა
ჰა 3-ჯერ 400 1200

1.9
მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა

და შეტანა მექანიზებული წესით
ჰა 4-ჯერ 470 1880

1.11
დანახარჯები  რწყვაზე პერსონალის

ხელფასის ჩათვლით
ჰა 8 40 320

1.12 მოსავლის აღება შერჩევით ხელით ტ/ჰა 8 30 240

1.13 სატრანსპორტო დანახარჯები ჰა 1 90 90

1.14 მიწის გადასახადი ჰა 1 2500 2500
1.15 წყლის გადასახადი ჰა 5 200 1000

სულ დანახარჯები: ლარი 9450

2 შემოსავალი სულ ლარი 30400

3 მოგება ლარი 20950
ჟოლოს ბაზო-კვლებზე და ინტენსიური ტექნოლოგიებით მოყვანის შედარებითი ეკონომიკური მაჩვენებლები
მოცემულია მე- 3 ცხრილში.

ცხრილი 3. ჟოლოს ბაზო-კვლებზე და ინტენსიური ტექნოლოგიებით მოყვანის შედარებითი
ეკონომიკური მაჩვენებლები (ფართობი 1 ჰა)

N მაჩვენებელები
ზომის

ერთეული

ინტენსიური
ტექნოლოგი-

ით

ბაზოკვლებზე
მოყვანის

ტექნოლოგიით
განსხვავება

1
პროდუქციის მოყვანაზე

დახარჯული თანხა
ლარი/ჰა 9450 10075 + 625

2 მოსავლიანობა ტ/ჰა 8 11,8 + 3,8
3 პროდუქციის თვითღირებულება ლარი/ტ. 1181,25 853,81 - 327, 44

4
ტრაქტორების გავლების

რაოდენობა მთლიან საწარმოო
პროცესში

ჯერ 12 8 - 4

5
1 ტ. ჟოლოს საშუალო საბითუმო

სარეალიზაციო ფასი
ლარი 3800 3800 -

6
შემოსავალი ჟოლოს

რეალიზაციიდან
ლარი/ჰა 30400 44840 + 14440

7 მიღებული მოგება ლარი 20950 34765 + 13815

8
1 ტ. ჟოლოს რეალიზაციით

მიღებული მოგება
ლარი 2619 2946 + 327

9
1 ლარ დახარჯულ თანხაზე

მიღებული შემოსავალი
ლარი 3,22 4,45 + 1,23

10
1 ლარ დახარჯულ თანხაზე

მიღებული მოგება
ლარი 2,22 3,45 +1,23
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დასკვნა

როგორც ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან ჩანს, ჟოლოს წარმოებისას დაბაზოების და
წვეთოვანი სარწყავი სისტემით რწყვის ტექნოლოგიას ტრადიციულ ტექნოლოგიასთან შედარებით
გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

დაბაზოების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემით რწყვის ტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული
მოგება 1 ჰა-ზე იზრდება 13,815 ლარით, ტრადიციულთან შედარებით;  327,44 ლარით მცირდება  1
ტ. პროდუქციის თვითღირებულება; 66 %-ით იზრდება ჟოლოს წარმოებისას მიღებული მოგება
დაბაზოების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემით რწყვის ტექნოლოგიის გამოყენებისას; 16 დღით
იზრდება ვეგეტაციის ვადები დაბაზოების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემით რწყვის ტექნოლო–
გიის გამოყენების შემთხვევაში, ინტენსიურ ტექნოლოგიასთან შედარებით, რაც ძალზე მნი–
შვნელოვანია ქარელის რაიონისთვის, ვინაიდან ამ რაიონში იცის შემოდგომის წაყინვები;

ტრაქტორების გავლების რაოდენობა და ბაზოების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემით რწყვის ტე–
ქნოლოგიის გამოყენებისას 4 გავლით ნაკლებია ინტენსიური ტექნოლოგიიის გამოყენებასთან
შედარებით, რაც ნიშნავს, რომ ნიადაგის დატკეპნა საგრძნობალდ შემცირდება;

ლიტერატურა:
1. ო. ქარჩავა. ბაზოს წარმოქმნის, წვეთოვანი სისტემის მონტაჟის და მულჩირების სამანქანო ტექნო-

ლოგიები. USAID/REAP Project. თბილისი 2016. 15 გვ;
2. ო. ქარჩავა, პომიდვრის წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები. სოფლის მეურნეობის

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი-SRCA. თბილისი 2015. 8 გვ. თანაავტორები: ნ. ებანოიძე, ვ. მირუ-
აშვილი, გ. ქუთელია, ნ. ნათენაძე;

3. ო. ქარჩავა. მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ანტეროზიული სამანქანო ტექნოლოგიების ეკო-
ნომიკური და ენერგეტიკული შეფასება. (მეთოდური სახელმძღვანელო)გამომც."თობალისი" მსოფლიო
ბანკის პროეტ CGS-04-11-ის დაფინანსებით. 2005. 2 ნ.გ;

Justification of the priorities of the production of raspberryon the ridges for the
drip irrigation technology comparison traditional technology

Otar Karchava– AgricultureScientific-Research Center, Agricultural EngineeringResearch Service Main
Specialist, Doctor of Technical Sciences.
Giorgi Kutelia - Agriculture Scientific-Research Center, Agricultural Engineering Research Service Senior
Specialist, Academic doctor of Engineering.
Shota Tsukoshvili– ph.D.student of Serbian Agricultural University.
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Abstract

The article explains the main priorities and advantages of thornlessraspberry production using beds with
drip irrigation system compared to traditional method of technology. With the help of USAID/REAP Project
abovementioned technologies were wand have been implemented in production sites I/E GeorgiTediashvili
located in the Kareli district. On-site basis, the data produced by a comparative economic analysis of the
production technologies of raspberry on a ridge in the drip irrigation systems and traditional technology and
obtained an annual economic impact in the amount of 13815GEL per 1 ha. Also, using this method has
significantly increased the number of terms of vegetation and decreased the amount of tractor movement on the
plot, which decreased the soil compaction.
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Electromechanics
High speed electric motor for agricultural power tools

Arkadi Rikrikadze – PhD,
Konstantin Tsereteli – PhD, Professor

Key words: High speed electric motor; Power tool, Agriculture.

Abstract

The article discusses the prospect of using a high-frequency (200-500 Hz) induction motor in small-scale mechanization of
agriculture, emphasizes its technical and economic advantages over existing commutator motors. Research was conducted on
an innovative asynchronous electric motor in which the rotor is located cantilever relative to the stator housing, the rotor is a
flexible shaft that allows it to overcome critical speeds and be more resistant to vibration. It also has an innovative bearing
lubrication system in which the inner space of the rotor also acts as a reservoir for the liquid lubricant that cools the inner
surface of the rotor.

An innovative method of obtaining a three-phase symmetric electrical system using a two-winding two-phase
winding is shown, for which a Georgian patent for a utility model is obtained, which is new knowledge in electromechanics.
Based on the results of the study, conclusions are drawn and areas of the possible use of an innovative electric motor are
listed.

Introduction
In the first half of the 20th century, the basis for a new direction in agriculture was laid - small

mechanization and in the second half its development began intensively. Electromechanical shearing machines for
trimming animals were mastered and for pruning tea bushes. The main component of these power tools are high-
speed collector motors. Accordingly, the technical level of these power tools is mainly determined by the
reliability and technical characteristics of the electric motor. Their rated power is in the range of 70-750W.

These collector electric motors are powered from a single-phase electrical network with a voltage of 220V
and a frequency of 50 Hz. Existing designs of this type of electric motors have exhausted their technical
capabilities.
They have the following disadvantages:
1. Low reliability;
2. Increased noise;
3. They create TV and radio interference;
4. Low electrical safety;
5. Low work resource;
6. Cannot function in different climatic conditions.
Main part.

For almost 20 years there have been no major breakthroughs in the existing designs of electric motors
used both in small agricultural mechanization and also in existing designs of electric motors used in power tools
in general. These power tools often fail, and maintenance personnel spend a lot of time on their repair, which
ultimately affects the production of workers. This has led us to take a fresh look at existing problems and to make
cardinal changes to the construction of a built-in electric motor.
We have developed and manufactured a low-power (80–100 W) high-speed (12. 000–30. 000 rpm) innovative
three-phase asynchronous electric motor with a short-circuited rotor of high current frequency (200–500 Hz) and
low voltage (36–42 V) at level of sketch design, to drive electric scissors, designed for Haircuts animals. A
general view of this electric motor in different positions is shown in photo 1.
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Photo. 1. High-speed three-phase asynchronous electric motor with a cantilever squirrel cage rotor

Innovation is as follows. In existing designs of electric motors, the rotor core is mounted on the shaft and rotates
with it. In our design, the rotor core is located on the bushings in which the bearings are mounted. An axle is
mounted on the bearings that does not rotate. The rotor relative to the stator housing is located cantilever and is a
flexible shaft, and therefore the rotor freely passes critical speeds compared to existing structures and is more
stable from the point of view of vibration. The innovative rotor relative to existing ones additionally has a degree
of freedom one more.

The space between the fixed axis and the bushings was used to create an original bearing lubrication
system, which is expressed in making longitudinal and transverse holes in the fixed axis, with which the bearings
are easily lubricated. Unlike existing electric motors, forced circulation lubrication of bearings was carried out, i.e.
we have not come to use additional components and lubrication pumps. The space between the fixed axis and the
bushings combined the function of a reservoir for a liquid substance. The overall view of the innovative rotor is
shown in Photo 2.

Photo. 2. Flexible squirrel cage rotor.

As a result of theoretical research and analysis, we received an original wiring diagram for stator windings, for
which we were granted a patent (Georgia) for utility model No. U 1926, entitled “Two-winding three-phase
electric machine”. Such a connection of the windings increases the reliability of the motor and reduces the
consumption of insulating materials, since with respect to three-phase asynchronous electric motors in the stator
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slots we place two single-phase windings (place three) offset by 900 degrees relative to each other. In this case,
we get an innovative symmetrical three-phase winding.

Fig. Figure 3 shows an innovative connection scheme for a two-winding three-phase stator winding circuit
of an asynchronous electric motor.

Fig.3 two winding three-phase electric machine (Patent № U 1926).

In operation, the innovative electric motor is easy to maintain. Its application is possible not only in agriculture,
but also where technological processes require not only high speeds (in the food industry, in the production of
power tools, in transport - in electric vehicles, in aviation, in electric spindles, etc.), but also where high reliability
is required, which is ensured by two windings, in contrast to three-phase asynchronous electric motors of the
classical type.

The above design also differs from the existing one in that it has one bearing shield (place two),
due to which its assembly is extremely simple. As a result, a compact high-speed electric motor with a mass of not
more than 0.70 kg and a nominal power of at least 80 W was obtained. The innovative electric motor, unlike the
existing ones, does not require a fan for cooling, which also contributes to the reduction of aerodynamic noise.
The motor can be powered using compact semiconductor frequency converters (200-500 Hz), the mass of which
does not exceed 2.0 kg.The question is relevant, since A need has emerged to research and design an innovative
high-speed asynchronous electric motor, which is promising, more reliable, electrically safe, does not create
television and radio interference, can work in different climatic conditions. Has small dimensions and mass.

Our goal is to develop at the technical level and master the production of an innovative high-speed
asynchronous electric motor, which can also be used in the food industry (in spray dryers) for the production of
condensed milk, instant tea, etc.

Today, Switzerland for trimming shrubs produces electric shears based on a classical three-phase
asynchronous electric motor with a short-circuited rotor of increased frequency (200 Hz), 120W power and a rotor
frequency of 12,000 rpm. Russia for the construction industry produces power tools that incorporate classic three-
phase asynchronous electric motors with a short-circuited rotor with a power of 120–750 W, current frequency
(200 Hz), 42V supply voltage and rotor frequency of 12,000 rpm. These electric motors are less compact, have a
relatively low specific power and assembly technology as compared with an innovative electric motor is more
complex. The resource of work is limited as they have disposable greasing for bearings. In our version, the
lubricant is liquid and automatic, depending on the frequency of rotation of the rotor.Construction power tools are
mainly powered by machine frequency converters. The generated frequency of the current in them should be 200
Hz, but in fact they generate 185–190 Hz. This current frequency mismatch is not valid. Their mass is high (35–
60 kg). Based on the foregoing, their use is not recommended.

The results of the study and their applicability
As a result of research, new knowledge in the field of electromechanics was obtained. In particular, the

two windings, which are electrically offset relative to each other by 900, give a symmetric three-phase system and,
unlike a three-winding three-phase system in generator mode under asymmetric loads, do not create a zero
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sequence of currents and voltages, therefore, energy losses will be less. At the same time, the consumption of
insulating material for the stator winding will be less, because in our system instead of three we use two windings.

A potential consumer of the project under study is animal husbandry, tea growing, the food industry, the
construction industry, electric spindles, electric transport - electric cars, aviation, etc.

Conclusion:
1. In power tools of small-scale mechanization of agriculture, two-winding three-phase asynchronous high-

frequency electric motors with a cantilever arrangement of a squirrel-cage rotor should be used.
2. lubrication of the bearings of high-speed electric motors should be carried out with a liquid substance.
3. The rotor of a high-speed squirrel-cage induction motor should be a cantilever version.
4. As a result of research, new knowledge in electromechanics was obtained, namely, two single-phase

windings, which are electrically shifted from each other in 900 stator slots, create a symmetric three-phase
system.
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didCqaruli eleqtroZrava soflis meurneobis

eleqtroiaraRebisaTvis

arkadi rikrikaZe-teqnikis akademiuri doqtori,

konstantine wereTeli-teqnikis mecnierebaTa kandidati, profesori

sakvanZo sityebi: didCqaruli eleqtroZrava;  eleqtroiaraRebi.

referati:

statiaSi ganxilulia mokledSerTuli rotoriani didCqaruli asinqronuli ელექტროZra-
vas soflis meurneobis mcire meqanizaciaSi gamoyenebis perspeqtiva, romelic aris inovaciuri,
kerZod rotori konsolurad ganlagebulia statoris mimarT da rotori warmoadgens moqnil

lilvs, rac saSუ alebas iZleva maნ ganaviTaros didi siCqareebi da vibraciebis mimarT iyos
ufro mdgradi. gaaCnia sakisrebis inovaciuri SezeTvis sistema, romelSic rotoris Siga
sivrce amavdroulad iTavsebs Txevadi sazeTi nivTierebis rezervuaris funqciasac. aRniSnul
eleqtroZravaSi naCvenebia ori erTfaza gragniliT samfaza simetriuli sistemis miRebis ele-
qtruli SeerTebis sqema.
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mcenareTa dacva

Plant protection

აქტინიდიის (კივი) დაავადებანი და მათ წინააღმდეგ
ბრძოლის ღონისძიებანი

ლამზირი ბერაძე-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,
იოსებ ბასილია-სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,
რუსუდან ტაკიძე- სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი

შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის
დიაგნოსტიკური ცენტრი,,ანასეული“

საკვანძო სიტყვები: აქტინიდია(კივი), დაავადება, სოკო, ბაქტერია, სიმპტომი, ნაყოფსხეული,
ეპიდერმისი, პიკნიდიუმი, ნაყოფიანობა, სპორა, კონიდიუმი, კონიდიამტარი.

რეფერატი:
აქტინიდიის მცენარეზე გამოვლენილია 32 სხვადასხვა სახეობის სოკო, რომლებიც აავადებენ ფესვებს, ფესვის
ყელს, ღეროს, ფოთლებს, ყვავილებს. ასევე ზიანის მომტანია ბაქტერია-Pseudomonas viridiflava.

ნაშრომში მოცემულია მასალები აქტინიდიის დაავადებათა შესახებ და დასახულია მათ წინააღმდეგ
ბრძოლის ღონისძიებანი.

შესავალი:
აქტინიდია საქართველოს პირობებისათვის ახალი სუბტროპიკული და ტროპიკული ჰავის ხეხი–

ლოვანი კულტურაა. მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა დღეისათვის დიდი წარმატებით მისდევს ამ
კულტურას. განსაკუთრებიძთ დიდი წარმატებებია მიღწეული ახალ ზელანდიაში.

დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატი საუკეთესო პირობებს ქმნის აქტინი–
დიის სამრეწველო ბაღების გასაშენებლად.

აქტინიდიის ნაყოფს გააჩნია როგორც სამკურნალო, ასევე პროფილაქტიკური გამოყენებაც. მასში
აღმოჩენილია ნივთიერებები, რომლებიც ეფექტურად შლიან ნიტრატებს, შეიცავს იოდის სამკუ–
რნალო რაოდენობას. იგი ზრდის ადამიანის ორგანიზმის გამძლეობას ინფექციური დაავადებე–
ბისადმი. დადებითად მოქმედებს სისხლში ჰემოგლობინის შემცველობაზე, ქსოვილების აღდგე–
ნაზე. მის წვენს იყენებენ სურავანდის, სისხლდენის, ტუბერკულიოზის, ყივანახველის საწინაა–
ღმდეგოდ.(1)

აქტინიდია საუკეთესო ნედლეულია გადამმუშავებელი მრეწველობისათვის. მისგან შეიძლება
მომზადდეს კომპოტი, მურაბა, სალათა, ჩირი, მარმალადი, წვენი, ღვინო, სხვადასხვა არომატული
ნივთიერება, ექსტრატები(2).

მთავარი ნაწილი:
აქტინიდიის მცენრეზე ჩვენს მიერ გამოვლენილია სხვადასხვა სახეობის სოკო, რომლებიც

აავადებენ ფესვებსა და ფესვის ყელს, ღეროს, ფოთლებს, ყვავილებს.(3). ასევე ზიანი მოაქვს ბაქტე–
რიას Pseudomonas viridiflava-ს. უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივ პირობებში ჩვენს მიერ არ აღნი–
შნულა ნაყოფის დაავადება. ჩვენი აზრით ეს გამოწვეულია ერთი მხრივ ნაყოფის ძლიერი შებუ–
სულობით, ამავე დროს ნაყოფი დაფარულია პერგამენტული სტრუქტურის ეპიდერმისით, რაც
უზრუნველყოფს ნაყოფის დაცვას ინფექციისაგან.
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აქტინიდიის მცენარეზე გამოვლენილი სოკოების მიერ გამოწვეული დაავადებებიდან მცენა–
რისათვის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანია ზრდასრული აქტინიდიის მცენარის ჭკნობა (უილტი),
რომლის გამომწვევია სოკოები:Verticillium dahliaeKleb, Verticillium foexsii v.Beuma,Fusarium
oxysporium(schlecht) snyd.et Haans.Fusarium javarikum Kood.var.radicicola. Fusarium sambucinum Fuck.

დაავადების სიმპტომებია: მცენარის შტამბი დაბზარულია, ქერქი დამსკდარი და აქერცლილია,
გაჩენილია ტიპიური იარები, დაავადება უმეტეს შემთხვევაში ქრონიკული ხასიათისაა.
დაავადებული მცენარე 2-3 წელს და ზოგჯერ მეტსაც ცოცხლობს. დაავადების გამომწვევი სოკოები
მცენარეში ფესვებიდან და ფესვის ყელიდან იჭრებიან. დაავადება შემდეგ შტამბზე ვრცელდება.(4)

ასევე დიდი უარყოფითი მნიშვნელობისაა აქტინიდიის მცენარის აღმონაცენებისა და ნერგების
ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის ლპობა, რომლის გამომწვევია სოკოები: Phytium de Baryanum
Kood, var.radicicola.Fusarium sambucinum Fuck,Alternaria alternate (Fr) Keisl, Alternaria tenuisima Nees.
     Phomopsis actinidiae (P.Henn) Died. აავადებს აქტინიდიის ტოტებს, რომლებზედაც განვითა–
რებულია მონაცრისფრო ლაქა. ლაქებზე მოთავსებულია შავი წერტილები, რაც სოკოს ნაყოფსხე–
ულებს წარმოადგენენ. ნაყოფი თავდაპირველად დაფარულია ეპიდერმისით, შემდეგ კი იხსნება და
ცვივა პიკნიდიუმები. მათი ფორმა კონუსისებრია, სქელი კედლებით. 400-480 მკმ სიგანით. სიმა–
ღლით 250-300 მკმ, პიკნოსპორები ორი სახისაა: ერთი ოვალური, კვერცხისებრი, უფერული, ცხიმის
წვეთებით,ზოგჯერ წამახვილებული ბოლოებით, ზომით 6-13*1,5-2 მკმ. მეორენაირი-სტილო–
სპორები. ძაფნაირი, ერთი მხრიდან მოკაუჭებული ბოლოთი, ზომით 20-28*1,5-2 მკმ. ფომოპსისით
ავადდება კივის 2-3 წლიანი ტოტები. ტოტებზე ქერქი დამსკდარია და დაფარულია ბორცვებით.
ტოტებზე შეიმჩნევა კიბოსებრი  წარმონაქმნები.ძლიერი დაავადებისას ტოტები ხმება.
    Coniothyrium olivaceum Bon, Coniothyrium  fuckeli sacc იწვევს აქტინიდიის ტოტებისა და ფო–
თლების დაავადებას. ტოტის სხვადასხვა ადგილზე ჩნდება თეთრი ლაქები. ლაქაზე დამახასია–
თებელია მკვეთრი, ფართო მოწითალო-ყავისფერი არშია. როდესაც ლაქა ღეროს გარსშემორკალავს,
მაშინ ქერქის სიკვდილის გამო, დაავადებული ადგილიდან ტოტის წინა ნაწილი რამდენიმე ხნის
შემდეგ ხმება.
    Colletotrichum actinidiae Tog.el.Qema. აავადებს ყვავილებსა და ზრდასრულ ფოთლებს. ფოთლებზე
ლაქა მონაცრისფრო შეფერილობისაა, მომრგვალებული, მკვეთრად შემოსაზღვრული არშიით.ლაქას
ფოთლის დიდი ნაწილი უკავია. სოკოს ნაყოფიანობა მოთავსებულია ლაქის ზემო მახრეზე, შავი
პატარა წერტილების სახით. ძლიერი დაავადებისას ფოთოლი დაფაცხავებულია.
    Phyllosticta actinidiae Tog.et Quema. აავადებს აქტინიდიის ფოთლებს. დაავადება უმეტესად აღი–
ნიშნება ზაფხულის პერიოდში, ივლის-აგვისტოში. დაავადებულ ფოთლებზე ვითარდება მუქი
ყავისფერი შეფერილობის სხვადასხვა ფორმის დაკუთხული ან მომრგვალო ფორმის ლაქები. ლაქის
ზედაპირი იფარება სოკოს ნაყოფიანობით,რომელიც შავი წერტილების სახითაა. ნაყოფი ჯერ ეპიდე–
რმისითაა დაფარული. სპორების მომწიფებისას ეპიდერმისი სკდება და ცვივა ცილინდრული
ფორმის უფერული სპორები. წყლის წვეთების მოხვედრისას იწვევს ინფექციას.
     Botrytis cinerea Pers-Botryotinia fusceliana(De) Bary. აავადებს ფოთლებსა და ყვავილებს.ნესტიან და
წვიმიან პირობებში მცენარის დაავადებული ორგანოები იფარება ნაცრისფერი ფიფქით-სოკოს
კონიდიური ნაყოფიანობით. დაავადება აღინიშნება მაისის თვეში.
    Alternaria alternata (Fr) Keisl. აავადებს აქტინიდიის ფესვებს, ყვავილებს, ფოთლებს. დაავადებულ
ორგანოებზე ვითარდება მუქი ყავისფერი ლაქა, რომელიც ნესტიან პირობებში იფარება მოშაო ფერის
ხავერდოვანი ნაფიფქით. იგი შედგება კონიდიუმებისა და კონიდიათმტარებისაგან. კონი–
დიათმტარები მოკლეა, მუქი მოყავისფრო, სწორმდგომი, ტიხრებით, სქელგარსიანია,ზომით 50-75*6-
9 მკმ. კონიდიუმები კვერცხისებრი ან კომბლისებრი ფორმისაა, მოყავისფრო, მძივისებურად
ასხმული, 5-10 უჯრედიანი, გასწვრივი და განივი ტიხრებით, ზომით 30-60*18-24 მკმ.
   Cladosporium herbarum (Pers) Link. აავადებს ყვავილებს, რომლებზედაც ვითარდება ზეთისხი–
ლისფერი ხავერდოვანი ნაყოფიანობა, რომელიც ბუჩქულების ფორმისაა. სოკოს ახასიათებს ძლიერი
სპორულაცია. მიცელიუმს გააჩნია მკვეთრი გარსი. კონიდიუმებს ახასიათებს მარცვლოვანი შიგთა–
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ვსი. კონიდიათმტარები სხვადასხვა სიმაღლისაა, ტიხრებით. ზომით 62-218*6-8 მკმ.
კონიდითმტარებზე კონიდიუმები ჯაჭვისებურადაა განლაგებული, თავდაპირველად უფერული,
შემდეგ ზეთისხილისფერი ან მოყავისფრო ,1-5 უჯრედიანი,ცილინდრული ან მოგრძო ელიფსური
ფორმის.
     Pestalotiopsis sidowiana (bres) Sutton. დაავადება შუა ზაფხულის პერიოდში გამოვლინდება,
ფოთლების კიდეებზე, ასევე ფოთლის ნებისმიერ ადგილზე წარმოიქმნება ჯერ ყავისფერი, ხოლო
შემდეგ, მორუხო-მონაცრისფრო ლაქები, რომლებიც სხვადასხვა ზომისაა. ზოგჯერ თითქმის ფოთ–
ლის ფირფიტის ნახევარი უჭირავს. ლაქები შემოსაზღვრულია მოყვითალო-მოყავისფრო არშიით.
სოკოს ნაყოფი შავი, პატარა წერტილების სახით განვითარებულია უმეტესად ფოთლის ზემო
მხარეზე. ძლიერ დაავადებული ფოთლები ხმება და ფაცხავდება.

ასეთივე სიმოტომებით იწვევენ დაავადებას Pestalotiopsis microspora,Pestalotiopsis matidae და
Pestalotiopsis maculiformans Guba.
      Pseudomonasis-ის გვარიდან ბაქტერია Pseudomonas viridiflava იწვევს ფოთლებისა და ყვავილების
ლპობას. დაავადების სიმპტომები ჩნდება გვიან გაზაფხულზე მოზარდ ფოთლებზე მუქი დაკუ–
თხული ლაქების სახით, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყვითელი არშიით. დროთა განმავლობაში
ლაქები დიდდება, მონაცრისფრო ფერს ღებულობს, ხმება და ნაადრევად ცვივა, რაც მცენარეზე
უარყიფითად მოქმედებს.

კივის დაავადებათა საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებანი:

სანიტარულ-ჰიგიენური ბრძოლის ღონისძიებანი:
მცენარის ფორმირებისას გასხვლა გამხმარი ტოტებისაგან. დაავადებული ტოტებისა და ფოთლების

ნაკვეთიდან გატანა და დაწვა.
დასარგავად საღი ( გასნებოვნებული) კალმების გამოყენება.
ნიადაგის გაფხვიერება.
ზაფხულის გასხვლისას განასხლავი მწვანე მასის პლანტაციიდან გატანა და დაწვა.
აგროტექნიკის მაღალი დონე.

აქტინიდიის ინფექციური ტრაქეომიკოზული ჭკნობის (უილტი) წინააღმდეგ საჭიროა მცენარის
ფესვებზე და ფესვის ყელთან აცილებული იქნეს მექანიკური დაზიანება. ძლიერ დაავადებული
მცენარეები უნდა ამოითხაროს და დაიწვას. ნიადაგის დეზინფექცია უნდა ჩატარდეს პრევიკურ
ენერჯის 0,25%-იანი ხსნარით. 4ლ. 1კვ. მეტრზე, ან ბალზამიტით 80გრ. 1კვ.მეტრზე ან 2-3%-იანი
ბორდოს სითხით.

ახალდაავადებული მცენარის ჭკნობის (უილტის) წინააღმდეგ კარგ შედეგს მოგვცემს მცენარეების
სტიმულატორებით კვება. სინთეზირებული მიკროელემენტების (Mg, Mn, Zn, Fe, Co, Cu) და
ნიტრილოტრიძმარმჟავას შემცველი ხელატები.

ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის ლპობით (Fusarium-ის  ალტერნარიოზის გვარის  სოკოებითა
და Phytium de Baryanum-ით გამოწვეული) დაავადებული აღმონაცენები უნდა ამოითხაროს და
დაიწვას. ნიადაგის დეზინფექცია უნდა ჩატარდეს პრევიკურ ენერჯის 0,25%-იანი ხსნარით 4ლ.
1კვ.მეტრზე ან ბალზამიტით 80გრ. 1 კვ.მეტრზე ან 2-3%-იანი ბორდოს სითხით.

დაავადებების-ფომოპსისის, ანთრაქნოზის, კონიოტირიოზის, ფილოსტიქტოზის, ნაცრისფერი
სიდამპლის, ალტერნარიოზის, კლადოსპოროზის, ნაცრისფერი სილაქავეებისა და ბაქტერიების
წინააღმდეგ. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე პროფილაქტიკური და სამკურნალო მიზნით 1%-იანი
ბორდოს სითხის ან 0,5%-იანი შაბიამნის ხსნარით ან 0,2%-იანი ზატოსტარის ან 0,2%-იანი ზახისტის
და 0,1%-იანი კორსაიდის ხსნარით მცენარეების შესხურება. I შესხურება გაზაფხულზე (აპრილი) II
შესხურება შემოდგომაზე (სექტემბერი).
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Actinidia (Kiwi)  diseases and control measures

Lamziri Beradze-Academic Doctor of Biology,
Iosef  Basilia- Doctor of  Agriculture Sciences,
Rusudan Takidze- Academic Doctor of  Agriculture
The Diagnostic Center ,,Anaseuli” For Soil and Food Products after Adam Beridze.

Key words: Actinidia(Kiwi), disease, fungus, bacteria, symptom, fruitbody, epidermis, pycnidium, ribbon,
spora, conidium, conidiophores.

Abstract:

32 different types of fungi were discovered on Actinidia (Kiwi) , which infect roots, collar, stem, leaves,
flovers.  Also harmful is bacteria Pseudomonas viridiflava.The following work provides materials about actinidia
diseases and measures to combat them.
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ფეიჰოიას    დაავადებანი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებანი

ლამზირი ბერაძე- ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,
იოსებ ბასილია- სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,
რუსუდან ტაკიძე- სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი

შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის
დიაგნოსტიკური ცენტრი,,ანასეული“

საკვანძო სიტყვები: ფეიჰოია, სოკო, დაავადება, მიცელიუმი, კონიდიუმი, კონიადიათმტარი,
პიკნიდიუმი, სკლეროციუმი, რიზომორფი, ყვავილი, ნასკვი, ფესვი, ფესვის ყელი, სიდამპლე.

რეფერატი:

გამოკვლეული იქნა დასავლეთ საართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ფეიჰოიას ნარგაობა.
ფეიჰოიას მცენარეზე გამოვლინდა 30 სხვადასხვა სახეობის სოკო, რომლებიც აავადებენ ყვავილებს,
ნასკვებს, ნაყოფებს, ფესვის ყელს, ფესვებს, ღერო-ტოტებს.

ნაშრომში მოცემულია მასალები დაავადებათა შესახებ და დასახულია მათ წინააღმდეგ ბრძოლის
ღონისძიებანი.

შესავალი:
ფეიჰოია ეკუთვნის მირტისებრთა (Myrtaceae) ოჯახს, ფეიჰოიას გვარს (Feĳoa Berg.), იგი მოიცავს

3 სახეობას. საქართველოში არის მხოლოდ ერთი სახეობა-Fejoae selloviana Berg.
ფეიჰოიას სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა, სადაც იზრდება ტროპიკულ ტყეებში მარადმწვანე

ბუჩქების სახით. მისი ნაყოფები გემრიელი და არომატულია, მათ დიეტური და სამკურნალო
თვისებები გააჩნია.

საქართველოში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში პირველი პლანტაცია გაშენებული იქნა ბათუმის და
სოხუმის ბოტანიკურ ბაღებში 1915-1916 წლებში. ჩვენში სუბტროპიკულ კულტურებს შორის
ფეიჰოიას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში
იგი ახალი სამრეწველო კულტურაა. ბოლო წლებში დასავლეთ საქართველოში პოპულარული გახდა
მისი გაშენება.

ფეიჰოიას მოსავლიანობას მნიშვენელოვნად ამცირებს სხვადასხვა სოკოვანი დაავავდებანი.

მთავარი ნაწილი:
2005-2012 წლებში ჩვენს მიერ გამოკვლეული იქნა დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტრო–

პიკებში გავრცელებული ფეიჰოიას ნარგაობა. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად ფეიჰოიას
მცენარეზე გამოვლენილი იქნა 30 სხვადასხვა სახეობის სოკო, რომლებიც აავადებენ ფეიჰოიას
მცენარის ყვავილებს, ნასკვებს, ნაყოფებს, ღერო-ტოტებს, ფესვებსა და ფესვის ყელს.

ფეიჰოიას დაავადებათა შორის განსაკუთრებით საზიანოა ყვავილებისა და ნასკვების დაავა–
დებანი, რომლის გამომწვევია სოკოები: Botrytis cinerea pers=Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel,
Alternaria alternaria (Fr) Keisl., Alternaria linikola Grov.et skol., Alternazia helianthi Grov. Et skol.,
Alternaria tenuisima Nees., Cladosporium herbarum (Pers) Link. Drechslerasp. აღნიშნული სოკოებით
გამოწვეული ყვავილებისა  ნასკვების დაავადება 2005 წელს შეადგენდა 58,70%-ს, 2007 წელში
70,82%-ს ხოლო 2009 წელში 63-70%-ს.

ნაცრისფერი სიდამპლე-Botrytis cinerea pers=Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel., აავადებს
ფეიჰოიას ყვავილებს, ნასკვებს, ფოთლებს და ყლორტებს. დაავადება ყვავილებზე ვლინდება
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ნაცრისფერი ფიფქის სახით, ძირითადად მათი გაშლის შემდეგ. დაავადებული ყვავილის გვირ–
გვინის ფურცლები ფერს იცვლის, შავდება და ლპება.(2,3). ფოთლების დაავადების დროს მათზე
სხავადასხვა ფორმის მურა ლაქები ჩნდება. ლაქები შემდეგ ნაცრისფერი მიცელიალური ფიფქით
იფარება, რომლებზედაც კონიდიალური ნაყოფიანობა ვითარდება. ნასკვების დაავადების დროს
იწვევს მათ ლპობას და ცვენას. ნაყოფების დაავადება სიმწიფეში შესვლის დროს ხდება და იწვევს
მათ ლპობას. დაავადებული ნაყოფი დაფარულია სქელი ნაცრისფერი მიცელიალური ფიფქით.

სოკო განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების დროს იწვევს ყლორტების დაავადებასაც,
რომლებიც იფარება აღნიშნული სოკოსათვის დამახასიათებელი ნაცრისფერი მიცელიალური
ფიფქით და კანს ალპობს. ლპობა ზოგჯერ ინტენსიურად მიმდინარეობს და ყლორტების წვეროები
ხმება.

დაავადებულ ორგანოებზე სოკოს მიერ განვითარებული ნაცრისფერი ფიფქი შედგება სოკოს
მიცელიუმისა, კონიდიათმტარებისა და მათზე განვითარებული კონიდიუმებისაგან. კონიდიუმები
უფერულია ან ღია წენგოსფერი, ოვალ;ური ან სფერული ფორმის, ზომით 10,5-15,7*7,3-9,7 მკმ.

ალტერნარიოზი- Alternaria alternatia (Fr) Keisl., Alternaria linikola Grov.et skol., Alternaria helianthi
Grov. Et skol., Alternaria tenuisima Nees.-აავადებენ ფეიჰოიას ყვავილებს, ნასკვებს, ნაყოფებს,
ფოთლებს. დაავადებულ ორგანოებზე განვითარებულია მუქი ფერის ლაქა, რომელზედაც ნესტიან
და წვიმიან პირობებში წარმოიქმნება მოშაო ფერის ხავერდოვანი ნაფიფქი, რომელიც სოკოს
კონიდიუმებსა და კონიდიათმტარებს წარმოადგენენ.
     Alternaria alternata (Fr) Keisl., სუფთა კულტურაში ვითარდება მორუხო-მონაცრისფრო, მაღალი
ქეჩისებრი მიცელიუმის სახით, ივითარებს ბორცვებს. სუბსტრატული მიცელიუმი მღვრიე
ლილისფერია, ხასიათდება უხვი სპორულიაციით.

კონიდიუმები მოყავისფროა, კვერცხისებრი ან კომბლისებრი ფორმის. მძივისბრად ასხმული, 5-10
უჯრედიანი, გასწვრივი და განივი ტიხრებით, ზომით 34-60*20-22 მკმ. კონიდიათმტარები მოკლეა,
სწორმდგომი, მოყავისფრო, უჯრედები მკვეთრად გამოხატული, ზომით 58-80*6-8 მკმ.

კლადოსპორიოზი-Cladosporium herbarum Pers აავადებს ყვავილებს, ნასკვებს, ფოთლებს, რომლე–
ბზედაც ვითარდება მუქი ზეთისხილისფერი ხავერდოვანი ნაფიფქი, ბუჩქულების სახით.
ხელოვნურ საკვებ არეზე სოკოს კოლონია საშუალო სიმაღლისაა. საკვები არის ზედაპირზე
გართხმული, ახასიათებს რადიალურობა, სუბსტრატული მიცელიუმი მღვრიე ლილისფერია,
მიცელიუმი მკვეთრი გარსითაა. კონიდიუმების ჩამოყალიბებისას ახასიათებს მარცვლოვანი შიგთა–
ვსი. კონიდიათმტარები სხვადასხვა სიმაღლისაა, ტიხარით, ზომით 70-220*6-7 მკმ.
კონიდიათმტარებზე ერთდროულად ან ჯაჭვისებრად განლაგებულია კვერცხისებრი, ცილინდრუ–
ლი ან მოგრძო ფორმის კონიდიუმები, ზომით 5-16,0*3,0-6,2 მკმ. ახასიათებს ცხიმოვანი ჩანართები.
კონიდიუმები პირველად ერთუჯრედიანია, შემდეგ კი მრავალუჯრედიანი.

დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ხშირი ნალექიანობა.
ყავისფერი სიდამპლე-Colletotrichum gloeosporioides Penz. აავადებს ფეიჰოიას ფოთლებს, ნაყო–

ფებს. დაავადებულ ფოთლებზე ლაქა ჯერ ბაცი მომწვანოა, შემდეგ კი ნაცრისფერი ხდება. ლაქა
ხშირად დიდია და ფოთლის ფირფიტის ნახევარი უკავია, ფორმით მომრგვალოა, წვრილი მუქი
არშია აქვს შემოვლებული. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა წვრილი, შავი წერტილების
სახით კონცენტრულადაა განლაგებული. ნესტიან პირობებში ლაქაზე მოწითალო ფერის მეჭეჭები
წარმოიქმნება, რაც სოკოს სპორათგროვებს წარმოადგენს. ნაყოფები ავადდება სიმწიფის პერიოდში.
ავადმყოფობა იწყება ნაყოფის ყუნწთან წვრილი ყავისფერი ლაქით. ლაქა დროთა განმავლობაში
დიდდება, ერთიანდება და მთელი ნაყოფი ლპება. დაავადებული ნაყოფი რბილია, ზოგჯერ
მიცელიალური ფიფქით იფარება. მაღალი ტენის პირობებში სოკო ნაყოფებზე ვარდისფერ სპოროვან
ექსუდატს ივითარებს.

მონილიოზი- Monilia fructigena Pers. აავადებს ნაყოფებს, რომლებზედაც გამოვლინდება მუქი
ყავისფერი ლაქების სახით. ლაქაზე შემდეგ ვითარდება კონცენტრულად განლაგებული მეჭეჭები-
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სოკოს მიცელიუმის ჰიფებისაგან შექმნილი სტრომატული წარმონაქმნები, რაც სოკოს კონიდიური
ნაყოფიანობაა.

ნაცრისფერი სილაქავე-Pestalotiopsis feijoa laveli. აავადებს ზრდასრულ ფოთლებსა და ნაყოფებს.
ლაქები ფოთლის ფირფიტის სხვადასხვა ადგილას წარმოიქმნება. ლაქები საღი ნაწილისაგან
გამიჯნულია მურა მკვეთრი არშიით. ლაქა სწრაფად იზრდება და ზოგჯერ ფოთლის ფირფიტის
ნახევარი უჭირავს. ლაქა ნაცრისფერია, რომელზედაც სოკოს ნაყოფიანობა განვითარებულია შავი
ბალიშაკების სახით.

სოკო ნაყოფებს აავადებს მომწიფებისას. დაავადებულ ნაყოფებზე განვითარებულია ყავისფერი
ლაქები, რომლებიც თანდათან შავდება. დამპალ ნაყოფებზე შეიმჩნევა სოკოს ნაყოფიანობა შავი
სპორათგროვების (ექსუდატების) სახით.

დაავადების ასეთივე სიმპტომებით ხასიათდებიან Pestalitiopsis versicolor Art და pestalotiopsis
gyepim Desm.

ფილოსტიქტოზი-Phyllosticta feijoae Art., იწვევს ნაყოფების დაავადებას. გამონასკვისთანავე
მათზე აჩენს წვრილ ლაქებს, რომლებიც საღი ნაწილისაგან გამიჯნულია მუქი ყავისფერი არშიით.
ლაქები უმეტეს შემთხვევაში სწრაფად იზრდება და იწვევს მათ ცვენას.

ტოტების ხმობა- Phoma feijoae Art. იწვევს 1-2 წლიანი ტოტების ხმობას.ლაქები ნაცრისფერია,საღი
ნაწილისაგან გამიჯნულია ყავისფერი არშიით. სოკოს ნაყოფიანობა-პიკნიდიუმების სახით ვითა–
რდება ეპიდერმისის ქვეშ ჯგუფურად.

ავადმყოფობის განვითარება-გავრცელებას ხელს უწყობს მაღალ შეფარდებითი ტენიანობა. ფესვის
სამხრეთული სიდამპლე-sclerozium Rolfsii saec. დაავადების გამომწვევი სოკო პოლიფაგური
ბუნებისაა. იწვევს მრავალი მცენარის თესლნერგების ხმობას. (4,5) იგი ვითარდება ერთწლიანი
ნერგების ფესვის ყელთან. დაავადება პირველად მოგრძო მურა ლაქის სახითაა, რომელიც სწრაფად
დიდდება ღეროს სიგძეზე და მის ირგვლივ. ლაქით გარშემოვლებული თესლნერგი ხმება.

ავადმყოფობა კერობრივად ვრცელდება. იგი ყველაზე მეტი ზიანის მომტანია სანერგეების
პირობებში, სადაც მცენარის აღმონაცენები ახლოსაა ერთმანეთთან. დაავადება მუდამ ფესვის
ყელთან ხდება. დაავადებული მცენარის ფესვის ყელთან ნიადაგის ზედაპირზე შესამჩნევია მოთე–
თრო ან მოყვითალო ფერის მიცელიალური ფიფქი. სოკოს ახასიათებს სკლეროციუმების წარმოქმნა,
რომელიც მიცელიუმის სახეცვლილებას წარმოადგენს და რითაც სოკო მრავლდება.

სკლეროციუმები ფესვის ყელთან მიცელიალური თასმებითაა მიმაგრებული. მომწიფებული
სკლეროციუმები ღია ყავისფერია, ადვილად სცილდება მიმაგრების ადგილს და ნიადაგში
მოხვედრის შემდეგ ისევ ღივდება, ივითარებს მიცელიუმს და იწვევს ახალ ინფექციას. სოკოს
განვითარებისათვის ხელშემწყობია მაღალი ტემპერატურა და ტენი. სოკო ძლიერ არის გავრცე–
ლებული სამხრეთის თბილ ქვეყნებში. ამის გამო მის მიერ გამოწვეულ დაავადებას უწოდებენ
ფესვის სამხრეთულ სიდამპლეს.

ფესვის სიდამპლე-Rooselinia necatrix Berl. იწვევს ფეიჰოიას ფესვების ლპობას. ჯერ ავადდება
შემწოვი ფესვები, შემდეგ სიდამპლე მთავარ ფესვებზე გადადის. საბოლოოდ მერქანსა და კანს
შორის ვითარდება თეთრი ფერის რიზომორფები. დაავადებული მცენარის ფესვის ყელთან ზოგჯერ
შეიმჩნევა კანის ნაბზარები, სადაც სოკოს მიცელიუმის სქელი ფიფქი ვითარდება.

ფეიჰოიას ფესვების ფუზარიოზული ლპობა-Fusarium oxysporum schlecht. იწვევს თესლნერგების
ხმობასა და აღმონაცენების ფესვების ლპობას. ფესვის ყელთან შეინიშნება მოშვინდისფრო შეფე–
რილობის სოკოს მიცელიუმი. Fuzarium javanicum Koopd და Fuzarium Gibbosum App-ით
დაავადებისას ფესვის ყელთან შეინიშნება მოთეთრო-მოვარდისფრო სოკოს მიცელიუმი.

ფეიჰოიას დაავადებათა საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებანი:
1. მცენარის ნორმალური ზრდა განვითარებისათვის აგროწესებით გათვალისწინებული ყველა
აგროტექნიკური ღონისძიების დროულად ჩატარება.
2. ფეიჰოიას თესნლერგების მზის სხივებიდან დაზიანების ასაცილებლად საჭიროა მათი მუ–
ლჩით დაფარვა, თესლების აღმოცენების პერიოდში.
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3. დაცული უნდა იქნას სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები. მცენარის დაავადებული ორგანო–
ების შეგროვება, მათი ნაკვეთიდან გატანა და დაწვა.
4. პროფილაქტიკის მიზნით თესვის წინ ფესვების სიდამპლის (სამხრეთული ფესვის
სიდამპლის, ფესვების ფუზარიოზული ლპობის და სოკო Roselinia-ს მიერ გამოწვეული ფესვების
ლპობის წინააღმდეგ უნდა ჩატარდეს ნიადაგის დეზინფექცია პრევიკურ ენერჯის 0,25% ხსნარით
4ლ. 1კვ.მეტრზე, ან ბალზამიტით ნიადაგის დეზინფექცია 80გრ. 1კვ.მეტრზე, ან 2-3 %-იანი ბორდოს
სითხით.
5. ფესვის სიდამპლით (სამხრეთული ფესვის სიდამპლე, ფუზარიოზული ლპობა და სხვა)
დაავადებული მცენარეები უნდა ამოითხაროს და დაიწვას. ნიადაგის დეზინფექცია უნდა ჩატარდეს
0,25%-იანი პრევიკურ ენერჯის ხსნარით 4ლ.1 კვ.მეტრზე ან ბალზამიტით 80გრ. 1 კვ.მეტრზე ან 2-
3%-იანი ბორდოს სითხით.
6. პროფილაქტიკისა და სამკურნალო მიზნით ფეიჰოიას ყვავილებისა და ნასკვების ლპობის
საწინააღმდეგოდ, ნაყოფებისა და ფოთლების დაავადებათა წინააღმდეგ უნდა ჩატარდეს 1%-იანი
ბორდოს სითხით ან 0,5%-იანი შაბიამნის ხსნარით, ან 0,2%-იანი ზატოსტარის ან 0,2%-იანი
ზახისტის ხსნარით შესხურება.
I შესხურება ყვავილობის დაწყებამდე.
II შესხურება ნაყოფების გამონასკვის შემდეგ
III შესხურება ნაყოფების მომწიფებამდე.
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Feijoa diseases and control measures
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Abstract:

Feijoa crops were examined in subtropical zones of west Georgia. As a result, 30  different types of fungi were
discovered,which infect flovers,seed-buds,fruit,collar,roots,stem-branches.
   The following work explores feijoa diseases  and measures to combat them
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daxurul gruntSi pomidvris samxreTamerikuli menaRme CrCilis
(Tuta absoluta M.) mavneobis Semcirebis rekomendaciebi

TaTia xositaSvili-doqtoranti; saqarTvelos teqnikuri universitetis agraruli
mecnierebebis da biosistemebis inJineringis fakulteti

sakvanZo sityvebi: mavnebeli, integrirebuli marTva, bioagentebi.

referati

menaRme CrCili Y(Tuta absoluta M.) msoflioSi farTod gavrcelebuli saxeobaa. amJamad Tuta
absoluta gavrcelebulia: samxreTamerika (argentina, Cile, bolivia, brazilia, kolumbia, ekva-
dori, paragvai, peru, urugvai, venesuela). azia (iaponiaSi 1962 wlamde), evropa (2006 wlidan
Cveulebrivi invaziuri saxeobaa), saqarTveloSi ki 2011 wlis martSi, xobis raionis sofel
xorgaSi. mavneblis winaaRmdeg yvelaze efeqturia brZolis biologiuri meTodebis gamoyeneba,
rac saqarTvelos agroekologiuri seqtorisaTvis prioritetulia.
   mavnebeli vrceldeba ZiriTadad pasiuri gziT: sargavi masaliTa da pomidvris nayofiT. kar-
tofilis tuberebs ar azianebs, gamovlena advilia.SeiZleba gavrceldes aqtiuri gziTac: imago
da matli Zalze swrafi migraciis unariT xasiaTdebian.

CrCilis mkvebavi mcenareebi da dazianebis simptomebi-ziandeba ZaRlyurZena-
sebrTa ojaxis mcenareebi (pomidori, badrijani, kartofili, Tambaqo, tkbili wiwaka,
lema, lencofa). mavnebeli intensiurad saxldeba da viTardeba, endeoris, Ceris, big-
bifis, melodiasa da pink paradaizis hibridebze. yvelaze mimRebiani aRmoCnda endeori
da  pink paradaizi. matls axasiaTebs mRrRneli piris aparati. dazianebis Sedegad
foTolze Cndeba buStukis formis naRmebi, naRmis bolos ki didi raodenobiT
grovdeba eqskrementebi. naRmi muqdeba da nekrozdeba. komerciuli zarali aRwevs 80-
100%. aseTi didi zianis gamo SesaZlebelia, rom pomidvris kulturis moyvana mTel
rig qveynebSi gaxdes ararentabeluri.

mavneblis biologiuri Taviseburebebia: weliwadSi viTardeba 10-12 Taoba, erTi
sruli biologiuri ciklisaTvis saWiroa 29-38 dRe, Wupris ganviTarebis xangrZlivoba
saSualod 9-11 dRea, imago eweva Ramis cxovrebas, sqesobrivi produqcia 160-260
kvercxia.

Tuta absoluta-s maRali nayofiereba (250 cali kvercxi) da ganviTarebis optimaluri

pirobebi dafiqsirda haeris temperaturis 24.0 – 25.00C. mavnebeli ufro intensiurad
gamravlda 20.0 da 25.00C-ze da  76.0% fardobiTi tenianoba. qveda Termuli zRvari

aris-8.0°C.
saqarTveloSi pomidvris samxreTamerikuli menaRme CrCilis biologiur maregu-

lireblebs Soris Cvens mier dafiqsirebulia: mtacebeli baRlinjo-podizusi (Podizus
maculiventris), triqograma (Trichogramma achaeae) da miridebi (Macrolophus caliginosus,
Nesidiocoris tenuis ).

triqograma kvercxis parazitia. am gvaris mraval saxeobaTa Soris Cvens SemTxve-

vaSi ufro efeqturia Trichogramma  achaeae,   didi sixarbisa da aqtiuri gadaadgilebis
unaris gamo. am parazitis gaSvebas vurCevT or periodSi: pirvelad–mavneblis kvercxis
debis dasawyisSi da meored–masobrivi kvercxdebis dros. saWiroebis SemTxvevaSi
SeiZleba paraziti gaSvebul iqnes mesamedac. triqogramas gaSveba rekomendirebulia 20
000 calis raodenobiT 1 ha-ze.

Macrolophus caliginosus da  Nesidiocoris tenuis aRniSnuli bioagentebisTvis pirvelad
samiznes warmoadgens Tuta absoluta-s kvercxi da matli. pomidvriT dakavebul sasaTbure
meurneobaSi  1-2 individis gaSveba xdeba 1 m2-ze. bioagentebis cvla-ganaxleba ki 1-2
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kviris intervaliT, raTa gavzardoT mavneblis Semcirebis efeqtianoba. Cveni kvlevis
Sedegad dadasturda, rom dRe-Ramis manZilze 50 cali kvercxis da matlis
ganadgureba SeuZlia. aqve unda aRiniSnos, rom kvlevisaTvis Cvens mier bioagentebis
Semoyvana moxda TurqeTidan, biobestis kompaniidan.

marSrutuli gamokvlevebis Sedegad dadginda, rom mavnebeli ukve gavrcelebulia
saqarTvelos TiTqmis yvela kuTxeSi, maT Soris gamovyaviT intensiuri, saSualo da
susti gavrcelebis zonebi.

ekonomikurad da ekologiurad efeqturia brZolis biologiuri meTodi-bioage-
ntebis gamoyeneba, romelic CarTuli iqneba mavneblis ricxovnobis marTvis inte-
grirebul sistemaSi.

daskvnebi

 menaRme CrCili Y(Tuta absoluta) msoflioSi farTod gavrcelebuli saxeobaa.
 mavnebeli vrceldeba ZiriTadad pasiuri gziT: sargavi masaliTa da pomi-

dvris nayofiT.
 yvelaze mimRebiani aRmoCnda pomidvris hibridebi endeori da  pink paradaizi.
 saqarTveloSi pomidvris samxreTamerikuli menaRme CrCilis biologiur ma-

regulireblebs Soris Cvens mier dafiqsirebulia: mtacebeli baRlinjo-po-

dizusi (Podizus maculiventris), triqograma (Trichogramma achaeae) da miridebi

(Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis ).
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In the greenhouse South American tomato leaf miner (Tuta absoluta) Harm
reduction recommendations

Tatia khositashvili-Master student-Georgian Technical University Faculty of Agricultural Sciences and
Biosystems Engineering.

Key words: Insect, Integrated Pest Menagment (IPM), Bioagent

Abstract

The Doctoral Thesis is reviewed previously unknown details about Tuta absoluta, which invaded in Georgia
from South America in the recent years. This details are: Spread, nourishing plants, damage symptoms, harm
periods, Voltinoba  closed ground, the process of metamorphosis, development length of each phases and of their
ecological indexes, nourishing plant density and intensity of the damage. We have calculated the expected crop
losses, place in the winter and phase of ontogenies. Estimated the effectiveness some of the bio agents and in the
integrated system of moth combating is justified necessity of participation of Tuta absoluta.

Tuta absoluta (Meyrick 1917) is a micro lepidoptera insect,  Its primary host is tomato, although potato,
aubergine and various wild solanaceous plants are also suitable hosts. Damage in fetuses and leaves, plant damage
is recorded in other organs, the larvae of T. absoluta attack the foliage by penetrating into the leaf and feeding on
the mesophyll tissues. The feeding behavior results in irregular mines on the leaf surface. Subsequently, damaged
leaves shrivel, decreasing the photosynthetic capacity of the plants and potentially decreasing the plant’s ability to
defend itself from other harmful agents. When the attacks are severe, the leaves have a burnt appearance. Older
(3rd - 4th instar) larvae can feed on all parts of tomato plants. They can leave their mines and travel to new
locations to mine again. This behavior may result in damage to all stages of plant growth. The larvae produce
large galleries in the leaves, burrow into stalks, apical buds, and green and ripe fruits.
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Fusarium-ის გვარის სოკოებით გამოწვეული დაავადებანი დასავლეთ
საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში

ლამზირი ბერაძე-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ციტრუსი, თხილი, აქტინიდია, ტრაქეომიკოზი, ფუზარიუმი, მიცელიუმი,
ქლამიდოსპორა, ასკოსპორა, პერიტეციუმი, სკლეროციუმი, ფიტოპარაზიტი, პოლიფაგი, პათოგენი,
სპოროდოხია, პიონიტი.

რეფერატი:

Fusarium-ის გვარის სოკოებიდან დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ყველაზე მეტადაა
გავრცელებული და მავნეობით გამოირჩევა:Fusarium oxysporum (schlecht) snyd de haans., Fusarium javanikum
Koord=Hyphomyces ipomoea (Haans) Ws.,Fusarium  sambucinum Fuck., Fusarium Lateritum Nees., Fusarium gibbosum
App.et Wz.emend Bilai.

ნაშრომში მოცემულია Fusarium-ის გვარის სოკოებით გამოწვეულ დაავადებათა საწინააღმდეგო ბრძოლის
ღონისძიებანი.

შესავალი: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დანაკარგების დიდი ნაწილი ფიტოპათოგენური
მიკროორგანიზმებით არის გამოწვეული. ამ ამოცანის გადაწყვეტა სოფლის მეურნეობის აქტუალურ
პრობლემად რჩება.

ფიტოპარაზიტებისა და მათი მიმღები მცენარეების ურთიერთქმედება მჭიდრო კავშირშია გარემო
ფაქტორებთან და ბიოცენოზის სხვადასხვა კომპონენტთან. ამიტომ მცენარის დაავადებები უნდა
განვიხილოთ როგორც ეკოლოგიური პრობლემა, დაკავშირებული ბიოტური და აბიოტური ფაქტო–
რებისა და ორგანიზმთა ურთიერთქმედების შედეგი (1,2).

შინაგან ინფექციას ძირითადად ის სოკოები იწვევენ,რომლებიც მცენარეში გადაადგილდებიან
ჭურჭელბოჭკოვანი კონებით, ხდებიან მცენარის ყველა ორგანოში და ტრაქეომიკოზული დაავა–
დებების გამომწვევნი არიან. ტრაქეომიკოზულ დაავადებებს იწვევენ Verticilium-ის, Fusarium-ისა და
სხვა გვარის სოკოები, რომლებიც ნიადაგის რიზოსფეროში ცხოვრობენ, იჭრებიან მცენარეში
ფესვებიდან და ფესვის ყელიდან.

Fusarium-ის გვარის სოკოებს გააჩნიათ გარემო პირობებისადმი შეგუების ფართო დიაპაზონი,რაც
გამოწვეულია იმით, რომ ისინი იზამთრებენ სხვადასხვა საშუალებებით: მიცელიუმით მცენარის
ღერო-ტოტებში, ქლამიდოსპორებით, სკლეროციებით, ასკოსპორებით, პერიტეციუმებით მცენარე–
ულ ნარჩენებსა და ნიადაგში. ნიადაგში 3 წელს ცოცხლობენ.

მთავარი ნაწილი: Fusarium-ის გვარის სოკოები ბუნებაში ფართოდ არიან გავრცელებული. აავა–
დებენ მცენარის აღმონაცენებს, თესლებს, ყვავილებს, კოკრებს, ნაყოფებს, ყლორტებსა და ტოტებს:-
იწვევენ ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის ლპობას, ისინი მცენარის ტრაქეომიკოზული ჭკნობის
გამომწვევნი არიან. ფუზარიუმის გვარის ერთსა და იმავე სახეობას შეუძლია სხვადასხვა ოჯახის წა–
რმომადგენელი მცენარეების დაავადება გამოიწვიოს.(3)

Fusarium-ის გვარის სოკოებით გამოწვეულ დაავადებათა შორის ყველაზე მეტადაა გავრცელე–
ბული მცენარის ტრაქეომიკოზული ჭკნობა და ფესვის სიდამპლე. ტრაქეომიკოზული ჭკნობისას
მცენარეები იღუპებიან სოკოს მიერ გამოყოფილი ტოქსინებით, ასევე სოკოს ჰიფებით გამტარი
ჭურჭლების დაცობით. ფუზარიუმის გვარის სოკოების მიერ გამოყოფილ ფიტოტოქსინებს  შორის
ყველაზე კარგადაა შესწავლილი ფუზარიუმის მჟავა და მისი როლი მცენარეთა პათოგენეზსში.იგი
ცვლის უჯრედული მემბრანის შეღწევადობას, რაც იწვევს უჯრედის ოსმოსური წნევისა და
ტურგორის დარღვევას.აძლიერებს რკინის დეფიციტის თანმხლებ სიმპტომებს მცენარეში,რასაც თან
ახლავს ძარღვებისა და ტოტების ნეკროზი (4,5).
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Fusarium-ის გვარის სოკოებიდან დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ყველაზე
მეტადაა გავრცელებული და მავნეობის მომტანია შემდეგი სახეობები:Fusarium oxysporum (schlecht)
snyd.et Haans.,Fusarium javanikum koord.= Hyphomyces ipomoea (Haans)., Fusarium sambucinum Fuck.,
Fusarium Lateritum Nees., FUSARIUM Gibbosum App.etwr.emend Bilai.
    Fusarium oxysporum (schlecht) snyd.et Haans. სოკო პოლიფაგური ბუნებისაა, ძლიერი პათოგენი,
ცხოვრობს ნიადაგის რიზოსფეროში, მცენარეში იჭრება ფესვიდან და ფესვის ყელიდან. იწვევს ციტ–
რუსოვანთა ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის ლპობას (6,7). აქტინიდიის, სტევიის და სხვა მცენა–
რეების ტრაქეომიკოზულ ჭკნობას (8,9). ინფექციის წყაროს წარმოადგენს ქლამიდოსპორე–
ბი,რომლებიც მცენარის დაავადებული ორგანოების ნარჩენებსა და ნიადაგშია.

სოკო ხელოვნურ საკვებ არეზე კარგად ვითარდება, ჯერ მოთეთრო, შემდეგ მოწითალო-
ღვინისფერი მიცელიუმის სახით. 10 დღის კულტურა მთლიანად ფარავს პეტრის ჯამს. სოკოს კო–
ლონია ნაპირებისკენ ღრუბლისებრია, ცენტრში ნაზი ქეჩისებრი, სუბსტრატული მიცელიუმი ში–
ნდისფერია, ხასიათდება ძლიერი სპოლურაციით. უხვად ივითარებს როგორც მაკროკონიდიუმებს,
ასევე მიკროკონიდიუმებს. მაკროკონიდიუმები უმეტესად 3 ტიხრიანია, ნახევრადმთვარისებრი
მოყვანილობის, ზომით 30-50x3-5მკმ. მიკროკონიდიუმები ოვალურია, მოგრძო, კვერცხისებრი
ფორმის, 1 ან 2 ტიხრიანი, ზომით 11-20 x3-4მკმ. მიკროკონიდიუმები განვითარებულია გრძელ
ცილინდრულ კონიდიათმტარებზე. მიკროკონიდიუმები დიდი რაოდენობითაა , ქლამიდოსპორები
უხვია, შეუფერავი. სოკოს ახასიათებს სკლეროციების წარმოქმნა.
     Fusarium javanikum koord. იწვევს  ციტრუსოვანთა ფესვთა სისტემის ლპობას, ციტრუსოვანთა და
თხილის მცენარის ღერო-ტოტების ხმობას. სუფთა კულტურაში სოკოს ჰაეროვანი მიცელიუმი ღია
მოყავისფროა. მსუბუქი, ბუმბულისებრი. მაკროკონიდიუმები წარმოიქმნება პიონიტებსა და სპორო–
დოხიებზე. მსუბუქად მოხრილი, თითისტარისებრ-ცელისებრი, უმეტესედ 3 ტიხრიანი. მაკროკო–
ნიდიუმების ზომებია: 35-50x4-5მკმ. მიკროკონიდიუმები მცირერიცხოვანია. ქლამიდოსპორები დი–
დი რაოდენობით წარმოიქმნება, სკლეროციუმები იშვიათია.
     Fusarium gibbosum App.et.Wr.emend Bilai. აავადებს ციტრუსოვანთა ყვავილებს, ნაყოფებსა და
ყლორტებს, თხილის ყლორტებსა და ნაყოფებს. მცენარის დაავადებულ ორგანოებზე წარმოიქმნება
მოთეთრო ფერის სოკოს მიცელიალური ნაფიფქი. სუფთა კულტურაში ახასითებს ვარდისფერი ბა–
ლიშაკების წარმოქმნა. მაკროკონიდიუმები 3-5 ტიხრიანია, ზომით 20-50x5-6მკმ. მაკროკონიდი–
უმებს  კარგად განვითარებული ფეხი აქვს. მიკროკონიდიუმები იშვიათია. ქლამიდოსპორები დიდი
რაოდენობით წარმოიქმნება. იგი მრგვალია და დამეჭეჭებული გარსი აქვს. აღნიშნული სოკოთი
თხილის დაავადებისას შემოუსვლელ ნაყოფებზე წარმოიქმნება მოთეთრო ან სტაფილოსფერი
სოკოს ნაყოფიანობა. დაავადება უმეტესად აღინიშნება ივნისისა და ივლისის თვეებში.
     Fusarium Lameritum Nees=Gibberela Bacata Walz. სოკო იწვევს ლიმონის ნათესარების ფესვის ყელის
დაავადებას, ციტრუსოვანთა და თხილის ყლორტების ხმობას.

სუფთა კულტურაში სოკოს მიცელიუმი მოთეთრო-მოვარდისფროა. მაკროკონიდიუმები წარმოი–
ქმნება სპოროდოხიებზე. ფორმით თითისტარისებრ-ცელისებრია,აშკარად გამოხატული ფეხით.
უმეტესად 3-5 ტიხრიანია, იშვიათად 6-7 ტიხრიანი. 3 ტიხრიანი მაკროკონიდიუმების ზომაა 13-52
x3-5მკმ, 5ტიხრიანის 25-70 x3-6მკმ. 7 ტიხრიანის 32-80 x3-6მკმ. ინფექციის წყაროა გამხმარ ტოტებზე
ან დაავადებულ ფესვებზე განვითარებული პერიტეციუმში, ჩანთებში მოთავსებული ასკოსპორები
და ქლამიდოსპორები. იზამთრებენ დაავადებულ ღერო-ტოტებში და მცენარეთა ნარჩენებში
ნიადაგში.
     Fusarium Sambucinum Fuck. აავადებს თხილისა და ციტრუსოვანთა ყლორტებსა და ნაყოფებს, ცი–
ტრუსოვანთა ყვავილებს, რომლებზედაც მოთეთრო-მოვარდისფრო ფერის სოკოს კონიდიური ნაყო–
ფიანობა წარმოიქმნება. მაკროკონიდიუმები უმეტესად 5 ტიხრიანია, ფორმით თითისტარისებრი ან
ნახევრადმთვარისებრი, უფერული, კარგად გამოხატული ფეხით. მაკროკონიდიუმების ზომებია 41-
86x5-8მკმ. მიკროკონიდიუმებს იშვიათად ინვითარებს. ახასიათებს სკლეროციუმების წარმოქმნა,
ქლამიდოსპპრები სადაა. დავადებული ყლორტები ხმება, ნაყოფები და ყვავილები ცვივა.
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     1982-1990 წლებში ძლიერ გავრცელდა და ეპიფიტოტიის სახე მიიღო Fusarium-ის გვარის სო–
კოებით გამოწვეულმა ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის ლპობამ-განსაკუთრებით ლიმონ მეი–
ერისა და მანდარინის. აბაშის რაიონის ციტრუსოვანთა პლანტაციებში, ფოთში-ხორგის ციტრუ–
სოვანთა მეურნეობაში, ლანჩხუთის რაიონის-აცანისა და მამათის ციტრუსოვანთა ნაკვეთებში,
აჭარაში-მახინჯაურის ციტრუსოვანთა პლანტაციებში, ხუცუბანში. ოზურგეთის რაიონის ლაითუ–
რისა და ნასაკირალის ციტრუსოვანთა ნაკვეთებში. ასევევ აღინიშნა Fusarium-ის გვარის სოკოებით
ტრიფოლიატის თესლნერგების ხმობა.

ბრძოლის ღონისძიება:
     Fusarium-ის გვარის სოკოების მიერ გამოწვეულ ყვავილების, ნაყოფების, ყლორტების დაავადე–
ბათა საწინააღმდეგოდ საჭიროა  გაზაფხულზე ჩატარდრს პროფილაქტიკური და სამკურნალო
ღონისძიებები, შემდეგი პრეპარატებით: 1%-იანი ბორდოს სითხე ან 0,5%-იანი სპილენძის ქლორ–
ჟანგი ან 0,15-0,2%-იანი ზატოსტარი ან 0,15-0,2% ზახისტის ხსნარი.

პირველი შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე, მეორე შესხურება დაყვავილების შემდეგ, მესამე -
ივნის–ივლისში.

ფესვის ყელისა და ფესვთა სისტემის დაავადებათა წინააღმდეგ კარგ შედეგს იძლევა მცენარის
დარგვამდე ან დათესვამდე ნიადაგის დეზინფექცია ბალზამიტით 80გრ. 1კვ.მეტრზე, ან პრევიკურ
ენერჯის 0,25%-იანი ხსნარით ნიადაგის მორწყვა 4ლ. 1კვ. მეტრზე. ასევე 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 შედეგიანია 0,5%-იანი ტრიხოდერმის სპოროვანი
სუსპენზიის შეტანა ნიადაგში.
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Fusarium Fungi induced diseases in subtropical zones of west Georgia

Lamziri Beradze– Academic Doctor of Biology

Key words: Citrus, Hazelnut, Actinidia, Ascospora, perthecium, sclerotia, fitonarasit, polifag, pathogen,
sporadochia, pioniti.

Abstract
Out of Fusarium fungi, in west Georgia, the most widespread , and the mostharmful are: Fusarium oxysporum

(schlecht) snyd de Haans, Fusarium javanicum Koord=Hyphomyces ipomoea (Haans) Ws.,Fusarium sambucinum Fuck.,
Fusarium Lateritum Nees.,  Fusarium gibbosum App.et.Wr.Emend Bilai.
   The following piece of work explores the measures for combating diseases causend by Fusarium Fungi.
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ერტიცილიოზური ხმობის გამომწვევი სოკოები დასავლეთ საქართველოს
სუბტროპიკულ ზონაში

ლამზირი ბერაძე–ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები: ვერტიცილიუმი, ტრაქეომიკოზული, სოკო, ტოქსინი, ჰიფა, ეპიფიტოტია,
კოლონია, მიცელიუმი, გუმისი, ქლამიდოსპორა,უილტი,მიკროსკლეროცია.

რეფერატი:

ვერტიცილიუმის გვარის სოკოები ბუნებაში ფართოდ არიან გავრცელებული. იწვევენ როგორც
ერთწლიანი ისე მრავალსწლიანი მცენარეების დაავადებას.ისინი შინაგანი ინფექციის გამომწვევნი არიან.
მცენარეში ტრაქეების საშუალებით გადაადგილდებიან. იწვევენ ტრაქეომიკოზულ დაავადებას, მცენარეების
ჭკნობას (უილტი), ხმობასა და ლპობას. ხშირად მათი შემჩნევა ვიზუალურად შეუძლებელი ხდება.

ციტრუსოვანი მცენარეების ვერტიცილიოზური ხმობის გამომწვევნი არიან სოკოები- Verticillium
heterocladum Penzig და Verticillium tubercularioides speg.

აქტინიდიის (კივის) ტრაქეომიკოზულ ჭკნობას იწვევენ-Verticillium dahliae kleb., და Verticillium foexii
Beuma.

თხილის მცენარის  ვერტიცილიოზურ ხმობას იწვევს: Verticillium Dahliae kleb., Verticillium foexii v.Beuma.,
Verticillium hepaticum (Walz) Rabenh ., Verticillium  Lateritum Berk

შესავალი: Verticillium-ის გვარში შედის 100-მდე სხვადასხვა სახეობა. Verticillium-ის ერთ-
ერთი სახეობა Verticillium dahlia kleb აავადებს 700-მდე სხვასხვა ოჯახის  წარმომადგენელ მცენარეს,
Verticillium  albo-atrum კი 400-მდე ოჯახის სხვადასხვა წარმომადგენელს. (1) ისინი ბუნებაში ფარ–
თოდ არიან გავრცელებული, იწვევენ როგორც ერთწლიანი ისე მრავალწლიანი მცენარეების დაავა–
დებას. ისინი შინაგანი ინფექციის გამომწვევნი არიან. იწვევენ ტრაქეომიკოზულ დაავადებას,
მცენარეების ჭკნობას (უილტი), ხმობასა და ლპობას.

მთავარი ნაწილი: ციტრუსოვანი მცენარეების ვერტიცილიოზური ხმობის გამომწვევია სოკოები-
Verticillium heterocladum Penzig და Verticillium tubercularioides Speg. საქართველოში ციტრუსოვანთა
ვერტიცილიოზური ხმობა პირველად აღინიშნა 1959-1960 წლებში, გაგრის ციტრუსოვანთა მეურნე–
ობაში მანდარინისა და ფორთოხლის მსხმოიარე მცენარეებზე. დაავადების სიმპტომები: დაავადე–
ბის გარეგნული ნიშნები მცენარეებზე მაშინ გამოვლინდება, როდესაც ინფექცია ძლიერაა მცენარეში
გავრცელებული. დაავადებული მცენარეების ნაყოფები საღთან შედარებით დაწვრილებულია, ნაყო–
ფის კანი კი გამაგრებული. ნაყოფის ზედაპირზე სხვადასხვა ზომის ბორცვებია განვითარებული. სა–
ბოლოოდ ნაყოფი დეფორმირებულია, ნაყოფის რბილობიც შეცვლილია. ნაყოფში ინფექცია ნაყოფსა–
ჯდომიდანაა შეჭრილი, მუქად შეფერილი მიცელიუმის ჭიმები ჯერ ვრცელდება ნაყოფის სეგმე–
ნტებს შუა, შემდეგ ნაყოფის რბილობში. დაავადებული ნაყოფის რბილობი თავის ნორმალურ ფერს
კარგავს, მუქდება, ყავისფერდება, შემდეგ კი შავდება. ნაყოფის კანზე განვითარებული ბორცვები,
ნაყოფის კანსა და რბილობს შუა გუმისის ანუ წებოს დაგროვების შედეგია. ხშირად გუმი გამოიყოფა
ნაყოფსაჯდომიდანაც. გუმის ანუ წებოს გამოყოფა ნაყოფებიდან მომწიფების პერიოდიდან იწყება.
(2,3,4)

დაავადებული მცენარის შტამბისა და ღერო-ტოტების მერქნის განივ განაკვეთზე დაავადებული
ნაწილი მუქად ან ღია ყავისფრადაა შეფერილი. საღი დაუვადებელი მერქანი კი ფერშეუცვლელია.
მერქნის ფერშეცვლა ვრცელდება როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. ვერტიკა–
ლური გავრცელებისას ინფექცია საძირეს ვერ აღწევს და ფესვთა სისტემა არ ავადდება.
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დაავადებული მცენარე იღუპება მაშინ, როცა მერქნის ინფექციური ფერშეცვლილი ზონა მერქნის
პერიფერიაზე არსებულ კამბიუმის ზონას მიაღწევს. კამბიუმის წრეს მცენარის სიცოცხლისათვის
გადამჭრელი მნიშვნელობა აქვს. სოკო ტოქსინებით წამლავს მას.

მერქნის შეფერილი ნაწილიდან სოკო ადვილად იყოფა ხელოვნურ საკვებ არეზე. დასაწყისში
კოლონია თეთრია, საკვები არის ზედაპირზე გართხმული, რომლის ზედაპირი ხშირად ლორწოვანი
მასით იფარება. ჰიფები უფერულია, დატოტვილი, მრავალუჯრედიანი, ზომით 2,7-3მკმ. სპორები
11-28*5,6მკმ. კოლონიის ზედაპირი ზოგან ტყავისებრ კონსტიტენციას ივითარებს, პერიფერიისაკენ
კი მარაოსებრადაა გაშლილი. ახასიათებს მიცელიალური ჭიმების განვითარება. ასევე მიცელი–
უმიდან ივითარებს მოზამთრე სტადიას-ქლამიდსპორებს. დაავადება ყოველთვის ზაფხულში გამო–
ვლინდება.
      1978-80 წლების ზამთრის ყინვებისა და გაზაფხულის მერყევი ტემპერატურის გავლენამ
შეასუსტა მცენარის გამძლეობა დაავადებების მიმართ და ხელი შეუწყო ციტრუსოვან მცენარეებში
ინფექციური ტრაქეომიკოზული დაავადებების-ვერტიცილიუმისა და მალსეკოს ძლიერ განვი–
თარება-გავრცელებას, აღინიშნებოდა დაავადებათა აფეთქება-ეპიფიტოტია. (5,6) 1980 წელს აჭარაში,
მახინჯაურის ციტრუსოვნთა მეურნეობაში დაიღუპა 150 ძირი ციტრუსოვანი მცენარე, რომელიც
ამოიძირკვა, ხოლო მძიმედ იყო დაავადებული და ამოძირკვას დაექვემდებარა 7800 ძირი ნარგავი,
მათ შორის მანდარინი 4475, ფორთოხალი 1093, ლიმონი 2331 ასევე 1982 წელს ჯიხანჯურის
ციტრუსოვანთა მეურნეობაში ჩვენს მიერ აღინიშნა 2 ჰა. ფართობზე გაშენებული ახალქართული
ლიმონის 70-80%-ით ტრაქეომიკოზული სოკოთი Phoma tracheipila-თი დაავადება.
      1987-1988 წლებში ძლიერ გავრცელდა და ეპიფიტოტიის სახე მიიღო ციტრუსოვანთა პლანტა–
ციებში ვერტიცილიუმის გავრცელებამ, გალის რაიონში, სოფელ ჭუბურხინჯში, ოზურგეთის რაი–
ონის სოფელ გურიანთაში, ნატანებში, შრომაში, ჯიხანჯურის ციტრუსოვანთა მეურნეობაში და
ლანჩხუთის რაიონის ციტრუსოვანთა პლანტაციებში. (7,8)
     Verticillium dahliae Kleb- იწვევს აქტინიდიის (კივის) ზრდასრული მსხმოიარე მცენარის ინფე–
ქციურ ტრაქეომიკოზულ ჭკნობას (უილტი). იგი ნიადაგში მცხოვრები, პოლიფაგური ბენების სოკოა.
აავადებს 700-მდე სხვადასხვა ოჯახის წარმომადგენელ მცენარეს. სოკო, ჩვენს მიერ გამოყოფილი
იქნა დაავადებული აქტინიდიის მცენარის ფესვის ყელიდან, შტამბიდან და ღერო ტოტებიდან.
მცენარის ინფექცია ხდება მიკროსკლეროციების ან მიცელიუმის საშუალებით. დაავადებისათვის
ხელშემწყობია მექანიკური დაზიანება. ინფექციის საწყისი სოკოს მიკროსკლეროციუმები მცენარე–
ულ ნარჩენებსა და ნიადაგშია, რომელიც სიცოცხლისუნარიანობას 3 წელს ინარჩუნებს.

ხელოვნურ საკვებ არეზე სოკო სუფთა კულტურაში ადვილად გამოიყოფა.გადათესვიდან მეორე
დღესვე იწყებს განვითარებას ბამბისებრი მოთეთრო-მოშვინდისფრო შეფერილობის საშუალო
სიმაღლის მიცელიუმის სახით.ახასიათებს ძლიერი სპორულაცია. კონიდიუმები ერთუჯრედიანია,
უფერული,ცილინდრული ან მოგრძო ფორმის, ზომით 6-7*3-3,5მკმ. სუბსტრატული მიცელიუმი
მუქი შინდისფერია, ოდნავ მოლურჯო ფერის. (9)

დაავადება ჩვენს მიერ აღინიშნა ოზურგეთის , ლანჩხუთის, ქობულეთის, აბაშის აქტინიდიის
პლანტაციებში.
    Verticillium  foexsii v.Beuma-სოკო სუფთა კულტურაში გამოყოფილი იქნა დაავადებული მსხმოი–
არე აქტინიდიის ფესვის ყელიდან და შტამბიდან. იგი Verticilium  dahliae-სთან ერთად აქტინიდიის
ჭკნობის გამომწვევია. სუფთა კულტურაში სოკოს მიცელიუმი მოთეთრო-მოვარდისფრო შეფე–
რილობისაა, დაბალი, ზოგჯერ ლორწოვანი კონსტიტენციის, ახასიათებს უხვი სპორულაცია,
კონიდიოსპორები უფერულია, ოვალური ან ცილინდრული ფორმის, 1-2 ცხიმის წვეთით, ზომით
5,5-6*3-3,5მკმ. სუბსტრატული მიცელიუმი მკვეთრი ვარდისფერია. (10)

ჩვენს მიერ გამოვლენილი იქნა თხილის მცენარის ვერტიცილიოზური ხმობის გამომწვევი სო–
კოები: Verticillium dahliae Kleb, Verticillium  foexsii v.Beuma, Verticillium hepaticum (Walz) Rabl,
Verticillium  Lateritum Berk.  Verticillium-ის გვარის სოკოებით გამოწვეული დაავადება ვლინდება
ზაფხულში, როდესაც თხილის ნაყოფი მომწიფების ფაზაშია. ამ დროს ცალკეული ტოტი, ღერო ან
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მთლიანად ბუჩქი ხმება. მცენარეს ეწყება ფოთლების გაყვითლება და ნაადრევი ცვენა. ზოგჯერ კი
მცენარის სწრაფი ჭკნობა ხდება, ფერშეუცვლელად ჭკნება და ხმება, მწვანე ფოთლები დეფო–
რმირებულია და ცვივა.მცენარის

ღეროს ან მთავარი ტოტების განივ განაკვეთზე, ცენტრალურ ნაწილში მოყავისფრო-მონაცრისფრო
შეფერილობა აღინიშნება. დაავადება მერქანში ვრცელდება როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორი–
ზონტალურად. (11,12) ვერტიცილიუმით დაავადებულ  თხილის მცენარეზე, როცა ნაყოფები მომწი–
ფებულია, ნაყოფი საბურველიდან ძნელად გამოდის, რაც გამოწვეულია აღნიშნული დაავადებით.
ინფექცია ნაყოფის ყუნწიდან ნაყოფშია გადასული. ცვილისებრი ნივთიერება, რომელიც უნდა
ჰქონდეს განვითარებული ნაყოფს საბურველის მიმაგრების ადგილას, არ ვითარდება, სოკო წებოსმა–
გვარ ნივთიერებას გამოყოფს, რაც ხელს უშლის ნაყოფის გამოსვლას. დაავადებულ ნაყოფს ზემო
მხარეზე ხორკლიანი ზედაპირი აქვს და შეიმჩნევა ბზარები. ნაჭუჭის გატეხვისას ჩანს, რომ ნაჭუჭი
შიგნიდან დეფორმირებულია, ნაყოფის გული გაშავებულია, დამწვარის მსგავსია. ზოგჯერ ნაყოფს
კანი შემომძვრალი აქვს და დეფორმირებულია. მიკროსკოპული კვლევისას ჩანს, რომ საღი შესახე–
დაობის ნაყოფის გულშიაც სოკოს ჰიფებია განვითარებული. აღენიშნება წებოსმაგვარი ნივთიერება.
     Verticillium-ის გვარის სოკოები ცხოვრობენ ნიადაგის რიზოსფეროში, მცენარეში იჭრებიან
ფესვებიდან და ფესვის ყელიდან, მცენარეში გამოყოფენ ტოქსინებს. როგორც ცნობილია სოკოს მიერ
გამოყოფილი ტოქსინები იწვევენ მცენარის უჯრედის ოსმოსური წნევის დარღვევას, მცენარის
მოწამვლას და ჭურჭლების დაცობას, რაც იწვევს მცენარის ჭკნობას. (13)

ტოქსიკური ნივთიერებები , რომლებიც წარმოიქმნებიან ზოგიერთი ფიტოპათოგენური სოკოების
მიერ, მცენარეში გადაადგილდებიან ჭურჭლების გზით და წარმოადგენენ მცენარეთა ჭკნობისა და
ხმობის ერთ-ერთ მიზეზს. ასევე დადგენილია, რომ ჭკნობის პროცესში გარკვეულ როლს ასრულებს
ფერმენტები და ფესვების ლპობაც.

მცენარის ქსოვილებში პათოგენის შეჭრისას მცენარე პასუხობს მთელი რიგი ანატომიური და
ბიოქიმიური პროცესების ცვალებადობით, რომლებიც ერთგვარ ბარიერს ქმნიან პარაზიტის  წინა–
აღმდეგ და აძნელებენ მის წინსვლას ქსოვილებში, რამდენადაც ეს რეაქციები ძლიერია, იმდენად
მცენარე გამძლეა დაავადებების მიმართ. (14,15)

ვერტიცილიოზურ დაავადებათა საწინააღმდეგოდ საჭიროა ძლიერ დაავადებული მცენარეების
ამოთხრა და დაწვა. ახალ დაავადებულ მცენარეს უნდა მოსცილდეს გამხმარი ღერო ტოტები და
დაიწვას. ჭრილობა უნდა დამუშავდეს 1%-იანი ბორდოს სითხით ან 0,5% შაბიამნის ხსნარით ან 1%-
იანი რკინის ძაღათი და დაიფაროს ბაღის მალამოთი ან ზეთის საღებავით. აუცილებელია აგრო–
ტექნიკის მაღალი დონე. სტიმულატორებით მცენარეების კვება. ხელატით კვება მცენარეს ავადმყო–
ფობის მიმართ გამძლეობას უძლიერებს.

ვერტიცილიოზური ხმობის წინააღმდეგ კარგ შედეგს მოგვცემს სინთეზირებული მიკროელე–
მენტების (Mg, Mn, Zn, Fe, Co, Cu) და ნიტრილოტრიძმარმჟავას შემცველი ხელატები.
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Fungi tnet cause Verticillium wilt in subtropical zone of West Georgia

Lamziri Bradze– Academic Doctor of Biology,

Key words: Verticillium, tracheomycosis, fungus, toxin, hyphae, Epiphytotics, colonia, mycelium,
gummosis, chlamydospore, wilt, microsclerotia.

Abstract

Verticillium fungi are widely spread in nature.  They are cause of diseases of both annual and multi-annual
plants. They also cause internal  infections. Verticillium fungi mone inside the plant throughtracheae, and
lead to trachcomycosicdisease: Plant wilt during and zoting  citrus plant  vertillium swilt is caused by the
following fungi. Verticillium heterocladum Penzig and Verticillium tuberculariodes speg.
    Actinidia (kivi)  mature brearing plant infectious tracheomucosic,wilticaused bythe fungi Verticillium
dahliae kleb and verticillium foexsii  V.Beuma.
       Hazelnut plant Verticillium wilt in causend by: Verticillium Dahliae kleb., Verticillium foexii v.Beuma,
Verticillium hepaticum (Wallz) Rabl., Vericillium Lateritum Berk.
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mecxoveleoba da sakvebwarmoeba

Livestock and feed production

mefutkreobis roli sasoflo-sameurneo kulturaTa

mosavlianobaze
ioseb sarjvelaZe–soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori,

nino dekanoiZe-doqtoranti

sakvanZo sityvebi: Taflovani, veluradmzardi, mdelo, damtverva, mefutkreoba, mosavlianoba.

referati

mefutkreobis sakvebi bazis organizacia mniSvnelovanwilad aris damokidebuli velu-
radmzardi balaxebis asortimentze da maT racionalur gamoyenebaze. imisaTvis, rom amaRldes
mefutkreobis dargis rentabelobis maCvenebleli da igi aisaxos mindvris da xexilovan
kulturaTa mosavlianobis matebaSic, dasamtverianebel masivebTan futkris ojaxebi unda mi-
viyvanoT yvavilobis dawyebamde 5-6 dRiT adre. did masivebze safutkreebi unda ganlagdes er-
TmaneTisagan 1-1,5 km-is daSorebiT. bunebrivi mdelo umetes SemTxvevaSi warmoadgens Taflis
momcem karg savarguls. yuradReba unda mieqces saTibebis gvian vadebSi gamoyenebas, xolo
naTesi farTobebis SemTxvevaSi yovelwliurad maT morigeobiT gamoyenabas. futkris ojaxebis
gonivruli gamoyenebiT, zedmeti danaxarjebis gareSe, sagrZnoblad matulobs mindvris kul-
turaTa mosavlianoba da miRebuli produqciis xarisxi.

mefutkreoba soflis meurneobis mniSvnelovani da maRalSemosavliani dargia.
Tafli ara marto kvebis Zvirfasi produqti, aramed cnobili samkurnalo saSualebaa
adamianis mravali daavadebis winaaRmdeg. futkrisagan miRebuli cvili aucilebeli
nedleulia mrewvelobis ormocze meti dargisaTvis (saaviacio, eleqtroteqnikuri,
safeiqro da sxva). aseve didi mniSvnelobisaa mefutkreoba sasoflo-sameurneo
kulturebis mosavlianobis gadidebis, maTi yvavilebis jvaredini damtvervis, sakvebi
balaxebis meTesleobis saqmeSi.

mefutkreobis dargis swori organizacia xels uwyobs futkris, rogorc jvare-
dini damamtverianebelis gamoyenebas sakvebi da sxva kulturebis mosavlianobis mate-
bis TvalsazrisiT, xolo am saxis Semosavali mefutkreobis produqciis (Tafli, cvi-
li) Semosavals TiTqmis 10-15-jer aWarbebs. xilis damtvervaSi futkris monawileoba
maTi mosavlianobis gadidebasTan erTad iwvevs nayofis wonis zrdas, amcirebs mom-
wifebis vadebs, adidebs Saqrianobas, sakvebi balaxebis Tesls ki uZlierdeba aRmo-
cenebisa da Semdgomo zrdis unari. kulturaTa damtverianeba agroteqnologiur kom-
pleqsTan erTad zrdis mosavlianobas-20-30 %-iT.

maRalproduqtiuli mefutkreoba dafuZnebuli unda iqnes sakvebi bazis Seqmnaze,
rogorc kulturuli aseve Taflovani floris veluradmzardi warmomadgenlebis ra-
cionalur da gonivrul gamoyenebaze, igi dargis rentabelobis amaRlebis
mniSvnelovani saSualebaa. Taflovani mcenareuloba warmoadgens erTaderT bunebriv
bazas futkrisTvis, TiToeuli mefutkrisaTvis es unda iyos ZiriTadi amosavali we-
rtili dargis ganviTarebis TvalsazrisiT. cnobilia, rom futkari neqtris Sesa-
groveblad 3 km-ze met manZilze midis, gacilebiT mizanSewonilia neqtariT mdidari
mcenareebi skasTan ufro axlos iyos, radgan am SemTxvevaSi futkari nakleb dros ka-
rgavs. sakvebi bazis organizacia swored am gziT unda ganxorcieldes da Seiqmnas
srulfasovani sakvebi baza dargis ganviTarebisaTvis.

udidesi yuradReba unda mieqces futkris gamoyenebas nayofmsxmoiarobis saqmeSi,
garda imisa rom vRebulobT xarisxian Tafls, aromatulobis maRali xarisxiT, para-
lelurad zedmeti danaxarjebis gareSe, rogorc ukve avRniSneT, sagrZnoblad matu-
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lobs kulturul mcenareTa mosavlianoba, erTeuli farTobidan. mosavlianobis mate-
bis aseT SesaZleblobas amJamad saTanado yuradReba ar eqceva.

cdebiT dadgenilia, rom wiTeli samyuras Teslis mosavali mniSvnelovanwilad
dakavSirebulia mwerebiT damtvervasTan. ase magaliTad, samyuras naTesTan futkris
ojaxebis dadgmiT miRebuli iqna 6-7,5 c/ha Teslis mosavali, xolo farTobidan, sadac
ar iyo futkris ojaxebi, xolo muSaobdnen sxva mwerebi, miRebuli iqna mxolod 3 c/ha
Teslis mosavali. im farTobidan, sadac izolirebuli iqna yvela saxis mwerebisagan
saerTod ar iqna samyuras mosavali miRebuli.

mravalwliani dakvirvebebiT dadginda, rom mzesumziras naTesebis axlos fu-
tkris ojaxebis ganlagebiT Teslis mosavali mniSvnelovnad maRalia, vidre futkris
ojaxebis gareSe. futkrebiT damtvervisas mzesumziras srulfasovani Teslis ode-
nobam 85,3 % Seadgina, mzesumziras kalaTis rkinis badiT izolirebisas miRebuli iqna
40 %, xolo marliT Semoxvevisas–14,2%. mniSvnelovani aRmoCnda futkris gavlena Te-
slis wonazec: 1000 marcvlis wona futkriT damtvervisas aRmoCnda 60,2 gr, mavTulis
badiT izolirebisas 38,2, xolo marliT izolirebisas 28,4 gr.

gansakuTrebiT sayuradReboa futkris gamoyeneba saTburebSi. kitris saTburSi
futkriT damtvervisas 1 ha-ze miRebuli iqna 110 c-iT meti mosavali, xeliT dam-
tvervasTan SedarebiT. Tu gaviTvaliswinebT, rom farTobis xeliT damtverva Sro-
matevadia, amdenad futkris ojaxebis gamoyeneba am SemTxvevaSi ekonomiurad xelsa-
yrelia.

dadgenilia aseve, rom 1 kg Taflis misaRebad futkarma unda moiaros 2 milioni
TeTri akaciis yvavili, anda 5 milioni esparcetis yvavili. imisaTvis, rom futkarma
moagrovos erTi gafrenisaTvis sakmarisi neqtari unda moiaros saSualod 91
wiwiburas yvavili, anda 144 Tagvis cercvelas yvavili, 3-4 babuawveras Tavakis
yvavili, xolo 1 kg Taflis Sesagroveblad unda moiaros 1,5 milioni wiwiburas
yvavili, 125 aTasi babuawveras Tavakis yvavili da 5 milioni Tagvis cercvelas yva-
vili. mzesumziras 1 ha naTesi yvavilobis periodSi yoveldRiurad 4 milion gaSlil
yvavils iZleva, maqsimaluri yvavilobis periodSi es ricxvi orjer izrdeba. yvavilze
futkris yoveli misvlisas rasakvirvelia ar xdeba damtverva. gamokvleviT dadgeni-
lia, rom mcenareTa umetesoba saWiroebs 2-3-jer, zogjer eqvsjerac futkris misvlas
yvavilze, rom uzrunvelyos misi damtverva. Sesabamisad mzesumziras naTesis yovel
heqtarze saSualod, yoveldRiurad xdeba futkris ara 4 milioni misvla, aramed 3-6-
jer meti.

unda gaviTvaliswinoT, rom dasamtverianebel masivebTan futkris ojaxebi unda
miviyvanoT yvavilobis dawyebamde, 5-6 dRiT adre. did masivebze safutkreebi unda
ganlagdes erTmaneTisagan 1-1,5 km-is daSorebiT.

mzesumziras naTesis yoveli heqtaris damtvervisaTvis saWiroa 0,5-1 futkris
ojaxi, wiwiburas naTesisaTvis - 2-3 ojaxi, esparcetisaTvis - 3-4, bostneulisaTvis –
0,25-0,5, vaSlis TiToeuli 25 ha baRisaTvis 50 ojaxi, 500 metris daSorebiT, erTma-
neTisagan.

mdelo umetes SemTxvevaSi warmoadgens Taflis momcem karg savarguls.
mefutkreobaSi mdelos gamoyenebis dros yuradReba eqceva gaTibvis vadebs, saTibebis
20-25% iTibeba yvavilobamde, xolo danarCeni farTobi ZiriTadi sakvebi mcenareebis
yvavilobis dasawyisSi anda yvavilobis bolos, amasTanave yovelwliurad mimdi-
nereobs naTesebis morigeobiTi gaTibva. nakveTebis morigeobiTi Tibvis ganxo-
rcielebiT sagrZnoblad izrdeba Taflis gamosavlianoba da umjobesdeba misi saerTo
Rirseba. saorentaciod miRebulia, rom kargi xarisxis mdelos 1 heqtari iZleva 80 kg-
mde Tafls, xolo SedarebiT dabali xarisxis mdelo 50 kg-mde, Waobis mdelo ki 20
kg-mde. es monacemebi ZiriTadad icvleba mdelos balaxeulobis savegetacio fazebis
mixedviT. mdelos balaxebisgan miRebuli Tafli xasiaTdeba gansakuTrebuli sasia-
movno suniT, teniani mdeloebidan miRebuli Taflis feri muqia, xolo mSralobidan
miRebuli ufro gamWvirvale. garda imisa rom vRebulobT xarisxian, aromatul Tafls,
viRebT mosavlis matebas. gasaTvaliswinebelia, rom zemoaRniSnuli Tibvis vadebis
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morigeoba mizanSewonilia aseve mdelos balaxnaris mcenareTa saxeobebis bunebrivi
ganaxlebis TvalsazrisiTac.

mdelos Taflis mocemis unari SeiZleba gaizardos balaxnarSi Sesabamisi mce-
nareebis SeTesviT.Aam SemTxvevaSi SedarebiT yuradsaRebia TeTri da hibriduli samyu-
ra, radgan maTi Tesvisas Taflis mocemis unaris garda mniSvnelovnad umjobesdeba
miRebuli Tivis xarisxi. rogorc cnobilia mTis bunebrivi balaxnaris botanikur-
sameurneo Semadgenloba ZiriTadad marcvlovnebis, parkosnebisa (balaxnaris 5-10%-mde)
da nairbalaxeulobisagan Sedgeba, romelTagan futkrisaTvis sayuradRebos parkosnebi
da nairbalaxebi warmoagenen. mTis mdeloebze mefutkreobisaTvis metad kargi Taflo-
vani mcenareebia: esparcetis sxvadasxva saxeobebi, kavkasiuri, alpuri, WaRara, ban-
jgvliani samyurebi; TrialeTis, kavkasiuri, javaxeTis ionja; cercvelebi, glerZi da
sxva.

saZovris balaxeulobis gamoyeneba mefutkreobaSi SedarebiT naklebia, ramde-
nadac aq naklebad rCeba moyvavile mcenareebi, pirutyvis mudmivi gaZovebis gamo. aseT
adgilebSi Taflis momcem mcenareebad ZiriTadad Zovebis Semdeg darCenili sare-
velebi gvevlineba, rac Seexeba Waobebsa da daWaobebul mdeloebs Taflis momcemi
floris raodenobiT es savargulebi SezRudulia.

sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis amaRlebis saqmeSi mefutkreobis
udidesi mniSvnelobis miuxedavad, am dargis ganviTareba miviwyebulia da mxolod
enTuziazmis doneze rCeba. xarisxobrivad gaumjobesebuli Taflis misaRebad velu-
radmzardi balaxeulobis garda Taflovan kulturaTa kultivireba aucilebeli da
saWiro saSualebaa dargis Semdgomi ganviTarebisaTvis.
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The role of beekeeping in crop production

Joseb Sarjveladze - Doctor of agricultural sciences, Professor,
Nino Dekanoidze- Master student

Key words: honey, wildlife, meadows, hunting, beekeeping, harvesting.

Abstract

The organization of the beekeeping food base is largely dependent on the assortment of wild grasses and
their rational use. In order to increase the profitability of the beekeeping field and to reflect the increase in the
yield of the fields and fruit crops, bee families should be brought to the massed bees 5-6 days before flowering.
On large masses the bees should be 1-1.5 km apart. The natural meadow is in most cases a good honeymoon.
Consideration should be given to the use of late mowing, and in the case of crop areas to be replaced annually.
Proper use of bee families, at no extra cost, significantly increases crop yields and quality of produce.
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kvebis mrewveloba

Food Industry
dabalkaloriuli kompotis teqnologia

steviis eqtraqtze

ekaterine gobroniZe-akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: stevia, askili, TuTa, kompoti

referati

SemuSavebulia dabalkaloriuli kompotis teqnologiuri parametrebi da ingredientebis
optimaluri Tanafardoba. maRali sagemovno da biologiuri maxa-siaTeblebis mqone axali
saxis produqti miiReba TuTis nayofis, askilis da steviis eqstraqtebis gamoyenebiT.

adamianis damcavi funqciis gaZlierebis mizniT samkurnalo-profilaqtikuri da
funqcionaluri daniSnulebis kvebis produqtebis warmoeba adgilobrivi sanedleulo
resursis gamoyenebiT mniSvnelovan amocanas warmoadgens. globaluri samedicino pro-
blemebidan erT-erT mwvaves, gavrcelebis mzardi dinamikis gamo, Saqriani diabeti wa-
rmoadgens. am fonze aqtualuria dabalkaloriuli, adamianis janmrTelobisTvis
uvnebeli, mcenareuli warmoSobis bunebrivi damatkboblebis Zieba da gamoyeneba. erT-
erTi aseTi bunebrivi damatkboblis wyaros stevia, “orfoTola tkbili” (Stevia
Rebaudiana Bertoni) warmoadgens.
    SemoTavazebul axali saxis kvebis produqtSi Semavali sakveb-samkurnalo mcena-
reul nedleuli organuli mJavebis, mineraluri nivTierebebis, monoSaqrebis, peqti-
nebis, vitaminebis, biologiurad aqtiuri naerTebis, maT Soris, glikozidebis mdidar
wyaros warmoadgens. steviis foTlis diterpenuli glikozidebi 100-300-jer ufro
tkbilia vidre saqaroza, xolo sakuTriv steviis mSrali foTlebi ki – 20-30-jer. am
mcenaris foTlebSi mravlad aris agreTve sxva biologiurad aqtiuri naerTebic.
steviis, rogorc damatkboblis gamoyeneba evrokavSiris teritoriaze daSvebulia 2011
wlis noembridan evrokomisiis gadawyvetilebiT da evrokavSiris reglamentiT.
damatkboblebi ganekuTvneba sakvebi danamatebis erT-erT funqciur klass da Sesa-
bamisad, maTi gamoyeneeba mkacrad regulirdeba.
kvlevis mizani da amocanebi: dabalkaloriuli axali sasursaTo produqtis miRebis
teqnologiuri parametrebis kvleva da damuSaveba.
masalebi da meTodika: kvlevis obieqtebia wiTeliTuTis nayofi, askilis nayofi da
misgan miRebuli wyliani eqsraqti, steviis foTlebi da misgan miRebuli Txevadi ko-
ncentrati, TuTis kompotis sacdeli nimuSebi. kompotis warmoebis moqmedi teqnolo-
gia (1) iTvaliswinebs Txevad fazad Saqris sirofis gamoyenebas (sakontrolo varia-
nti). SemoTavazebuli  teqnologiis mixedviT TuTis kompotis dasamzadeblad
gamoiyeneba askilis nayofis wyliani  eqstraqti da steviis foTlebidan miRebuli 25%
mSrali nivTierebis Semcvelobis mqone Txevadi koncentrati. teqnologiuri sqema
moicavs Txevadi fazebis Serevis (kupaJi) da winaswar damuSavebuli TuTis nayofze
dasxmis operaciebs (sacdeli varianti). askilis wyliani eqstraqti miiReba difuziuri
meTodiT, xolo steviis Txevadi koncentrati-steviis foTlebidan miRebuli wyliani
eqstraqtis vakuumis pirobebSi SesqelebiT.

kvlevis procesSi gamoyenebulia standartuli fizikuri da organoleptikuri
meTodebi.
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kvlevis Sedegebi: kvlevis pirvel etapze Seswavlil iqna kompotis sagemovno
maxasiaTeblebis formirebaSi steviis Txevadi koncentratis masuri wilis gavlena er-
Teul produqciaze. specialuri cdebis safuZvelze dadgenil iqna askilis eqstara-

qtSi stevიis Txevadi koncentratis optimaluri koncentracia-yovel 1  litr askilis
eqstraqts emateba 20 ml 25 % mSrali nivTierebis Semcvelobis mqone steviiis kon-
centrati. erTi litri mza kompoti Seicavs 300 g. TuTis kenkras da 20 ml. steviis
koncentrats, xolo danarCeni -askilis wyliani eqstraqtis saxiT aris warmodgenili.

cxrilSi mocemulia TuTis kompotis sacdeli da sakontrolo nimuSebis orga-
noleptikuri da fizikuri maCveneblebi.

TuTis dabalkaloriuli kompotis nimuSebis organoleptikuri

da fizikuri maCveneblebi

maCveneblis dasaxeleba sakontrolo sacdeli

garegani saxe erTgvarovani, TuTis

dauzianebeli nayofebiT

erTgvarovani, TuTis dauzianebeli

nayofebiT

Txevadi fazisferi Ria-mowiTal oTuTis

Seferilobis

mowiTalo, askilisa da TuTis

Seferilobis

gemo TuTisTvisdamaxasiaTebeli

sasiamovno gemo

steviis, TუTisa da askilisTvis

damaxasiaTebeli
sasiamovno Sezavebuli gemo

gareSe minarevi - -

Txevad fazaSi mSrali

nivTierebis masuri wili,%

17,0 5,0

cxrilis monacemebidan Cans, rom TuTis axali saxis kompoti xasiaTdeba maRali

sagemovno TvisebebiT. damaტkboblad igi Seicavs steviis diterpenul glikozidebs da
nedleulis monoSaqrebs. produqti xasiaTdeba gaumjobesebuli gemuri TvisebebiT da
organoleptikuri maCveneblebiT. amasTan erTad igi damatebiT gamdidrebulia biolo-
giurad aqtiuri naerTebiT.
daskvna:

TuTis, askilis nayofebis wyliani eqstraqtis da steviis Txevadi koncentratis
bazaze SemuSavebulia dabalkaloriuli kompotis miRebis teqnologia.

axali saxis produqti rekomendebulia moxmarebelTa farTo wrisTvis. kvebiT
RirebulebasTan erTad produqti xasiaTdeba profilaqtikuri TvisebebiT Saqriani
diabetiT daavadebulTa da am daavadebisDmimarT midrekilebis mqone momxmarebli-
sTvis.
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Low-calorie compote technology for stevia extract

E.Gobronidze– Academic Doctor

key word: Stevia, Wild rose, Mulberry, Compote

Abstract

Worked outtechnological parameters of low-calorie compote and optimal ratio of ingredients. A new
product with high taste and biological properties is reacived using mulberry fruit, wildrouso and stevia
extracts.
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ვაშლის არასტანდარტული ნედლეულიდან ძმრის მიღება და ხარისხობრივი
მაჩვენებლების შეფასება ჯიშების მიხედვით

ეკატერინა კაციტაძე-ტექნიკის აკადემიური დოქტორი,
ირმა ხორავა-ბიოლოგიის მაგისტრი
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

საკვანძო სიტყვები: ვაშლი, არასტანდარტული ნაყოფი, ვაშლის ძმარი, კალიუმი, ორგანო–
ლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა.

რეფერატი:
სტატიაში წარმოდგენილია ვაშლის ძმრის დამზადების ტექნოლოგიის მოკლე ინსტრუქცია და ტექნო–

ლოგიური პროცესები; შესწავლილია ჯიშური ფაქტორების გავლენა საბოლოო პროდუქტის ხარისხობრივ
მაჩვენებლებზე; მოცემულია ფიზიკურ-ქიმიური და ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების კვლევის შედეგები.
საკვლევ ობიექტებად აღებულია ს/მ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზაზე არსებული 6 ჯიშის
ვაშლის არასტანდარტული ნედლეული.

შესავალი
საქართველოში ვაშლი მეხილეობის ყველა ზონაშია გავრცელებული და უხვი მოსავლიანობით

გამოირჩევა. 2018 წელს ვაშლის მოსავალმა 200000 ტონა შეადგინა. მოსავლის თითქმის 40-50%
არასტანდარტულ ნაყოფებზე მოდის, დიდია აგრეთვე ე.წ. ნაქარი ვაშლის წილიც. ვაშლის ფასი
სეზონზე დაბალია, ვერ ანაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს, რაც ფერმერებს და გლეხებს დიდ სირთუ–
ლეებს უქმნის-ფაქტობრივად ულპებათ მოსავალი.

საუკეთესო გამოსავალია ჭარბი პროდუქციის, მათ შორის არასტანდარტული ნედლეულის
გადამუშავება და ისეთი ჯანმრთელი სუპერპროდუქტის მიღება, როგორიცაა ვაშლის ძმარი.

უკანასკნელ პერიოდში მთელს მსოფლიოში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინტერესი ვაშლის ძმრის
მიმართ. მას აქვს ფართო გამოყენება კულინარიაში, მედიცინაში, კვების მრეწველობაში.

მრავალმხრივი სამკურნალო თვისებების გამო ვაშლის ძმარი შედის იაპონიაში აღრიცხული
ფუნქციური დანიშნულების პროდუქტების ჩამონათვალში. მისგან მრავალი პროფილაქტიკური
სასმელი მზადდება.

ვაშლის ძმარი ზრდის სასარგებლო მიკროფლორას ნაწლავებში, ებრძვის ჭარბ წონას, ხელს უწყო–
ბს გლუკოზის დონის შენარჩუნებას სისხლში, ახდენს ორგანიზმის ლიმფური სისტემის დეტოქსი–
კაციას, რომელიც თავის მხრივ აძლიერებს ორგანიზმის ჰომეოსტატიკურ ფუნქციას.

ცნობილია, რომ ბევრი დაავადება, როგორიცაა სიმსივნე, გულ–სისხლძარღვთა დაავადებები და
სხვ. კარგად ვითარდება მჟავე არეში. კალიუმის მაღალი შემცველობის გამო ვაშლის ძმარი ღვინის
ძმრისგან განსხვავებით ხელს უწყობს ორგანიზმში მჟავა-ტუტოვანი ბალანსის შენარჩუნებას, ამა–
სთან გააჩნია რბილი და სასიამოვნო არომატი.

არსებობს ვაშლის 10000-ზე მეტი ჯიში-ტკბილი, მჟავე, მომჟავ, მოტკბო, რბილი, მაგარი და ა.შ.
ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან როგორც კვებითი ღირებულებით, ასევე ორგანოლეპტიკური
მაჩვენებლებით.

ვაშლი გამოირჩევა დაბალი კალორიულობით (50 კალ/100 გრამზე), არ შეიცავს ნაჯერ ცხიმოვან
მჟავებს და ქოლესტერინს, მდიდარია უჯრედისით, ანტიოქსიდანტური ფიტონუტრიენტებით-
ფლავანოიდებით და პოლიფენოლებით.

ვაშლის ნაყოფში წარმოდგენილი ქიმიური ნივთიერებების ფართო სპექტრი განაპირობს მის
კვებით, ფიზიოლოგიურ და ორგანოლეპტიკურ ღირსებას; მათი რაოდენობრივი და თვისებრივი
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შემცველობა დამოკიდებულია ვაშლის ჯიშზე, ასევე ზრდის პირობებზე, სიმწიფის ხარისხზე და
გადამუშავების პირობებზე.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა არასტანდარტული ნაყოფების გამოყენებით ვაშლის ძმრის მიღება
და მათი ხარისხობრივი მაჩვენებლების კვლევა-შეფასება ჯიშების მიხედვით.

ექსპერიმენტში გამოყენებულ იქნა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღა––
ურას ბაზაზე არსებული ვაშლის ინტროდუცირებული ჯიშები: ფუჯი, აიდარედი, გრანი სმიტი,
გოლდენი, გალავენუსი, სანსა.

სურათი 1
ექსპერიმენტში ჩართული ვაშლის ჯიშები

აიდარედი გოლდენი გრანი სმიტი ფუჯი გალა სანსა

კვლევის ობიექტებად გამოყენებულ იქნა არასტანდარტული, მათ შორის ე.წ ნაქარი ვაშლი.
საწყისე ტაპზე განისაზღვრა ნედლეულში ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები ჯიშებისმიხედვით.

შედეგები მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1
ვაშლის ჯიშების ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები

კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ ხმნ-ის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ჯიში აიდარედი (18,8%),
შემდეგ-ფუჯი (18,3%). მაღალი მჟავიანობა დაფიქსირდა გრანი სმიტის და შემდეგ გალას ნიმუშებში;

კალიუმის შემცველობა ყველაზე მაღალია გრანი სმიტში (1649,0 მგ/ლ), შემდეგ ფუჯში
(1580,0მგ/ლ), ჯამური ანტოციანების მაჩვენებლით გამოირჩევა ფუჯი (20,5მგ/ლ) და აიდარედი
(18,55მგ/ლ).

ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზი

ფაქტობრივი მაჩვენებელი
No. პარამეტრებისდასახელება გოლდენი გალა აიდარედი გრანისმიტი ფუჯი სანსა

1 მშრალი ნივთიერება  % 17,3 15.2 18,8 17,8 18,3 18,1

2 ტიტრული მჟავიანობა% 0,255 0,45 0,342 0,56 0,304 0,4

3 pH 3,58 3,28 3,43 3.0 3,44 4,15
4 შაქრიანობა   % 14,35 14,2 16,35 15,60 16,396 16,21

 5 მაკრო და მიკრო ელემენტები ( მგ/ლ)
5.1 სპილენძი 0,11 0,3 0,18 0,19 0,22 0,31

5.2 რკინა 17,0 15,0 15,0 14,0 10,0 15,2
5.3 კალიუმი 1139,0 1400 1183,0 1649,0 1580,0 1212,0

5.4 ნატრიუმი 6,4 10,0 4,5 3,9 3,0 10,3

5.5 მაგნიუმი 62,0 51,0 51,0 53,0 48,0 50,0

5.6 კალციუმი 93,0 90,0 96,0 62,0 25,0 72,0
6 ჯამური ანტოციანები მგ/ლ 15,3 12,3 18,5 13,3 20,5  15,2
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ვაშლის ნაყოფები გადამუშავდა შემდეგი სქემის მიხედვით:

ვაშლის ძმრის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა

ალკოჰოლური და ძმარ მჟავური დუღილის განსახორციელებლად გამოყენებულია ღვინის
სტანდარტული საფუარი IOC B2000 და ვაშლის ძმრის დედო (ნატურალური).

მიღებული ვაშლის ძმრის საკვლევი ნიმუშები ნაჩვენებია სურათზე 2.
სურათი 2

ვაშლის ძმრის ნიმუშები

(მარცხნიდან მარჯვნივ: აიდარედი, გრანი სმიტი, გოლდენი, ფუჯი, გალა, სანსა)

დადგინდა  ვაშლის ძმრის ნიმუშებში ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელი ანალიზური
მეთოდით.

ვაშლის შერჩევა და რეცხვა

დაქუცმაცება

წყლის დამატება

წვენის გამოწურვა

ფერმენტაცია (ალკოჰოლური დუღილი)

უხეში ფილტრაცია

ძმარმჟავა ბაქტერიების ( ძმრის დედო) შეტანა

ძ

საფუვრის შეტანა

ძმარმჟავური დუღილი

ძმარი

დავარგება

ფილტრაცია-დაწმენდა

ჩამოსხმა
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შედეგები მოცემულია ცხრილში 2.
ცხრილი 2

ვაშლის ძმრის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები

ორგანოლეპტიკური თვისებების დადგენის მიზნით ჩატარდა საკვლევი ნიმუშების დეგუსტაცია და
მიღებული შედეგები დამუშავდა მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდით. შედეგები მოცემულია
ცხრილებში №3 და №4.

ცხრილი 3
ვაშლის ძმრის დეგუსტაციის შედეგები

სენსორული მაჩვენებლები
ვაშლისძმრისნიმუშები

გამჭვირვალობა ფერი სუნი
(არომატი)

გემო

ფუჯი გამჭვირვალე მოყვითალოქარვისფერი სასიამოვნო ძალიანკარგი,
დაბალანსებული

გალა შეიმჩნევა
სიმღვრივე

ქარვისფერი რბილად
გამოხატული

დამახასიათებელი

გრანისმიტი გამჭვირვალე
დაწმენდილი

მკრთალიყვითელი კარგად
გამოხატული

დამახასიათებელი,
სასიამოვნო
სიმჟავის

გოლდენი გამჭვირვალე,
სიმღვრივის
გარეშე

ღიაყვითელი სასიამოვნო მომჟავო-მოტკბო

აიდარედი გამჭვირვალე,
სიმღვრივის
გარეშე

ჩალისფერი სასიამოვნო დამახასიათებელი,
სასიამოვნო
სიმჟავის

სანსა გამჭვირვალე,
დაწმენდილი

მკაფიო(მუქი)
ქარვისფერი

სასიამოვნო მომჟავო–მოტკბო

ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზი
ფაქტობრივიმაჩვენებელი

N პარამეტრების დასახელება გოლდენი გალა აიდარედი გრანისმი
ტი

ფუჯი სანსა

1 მშრალი ნივთიერება  % 5,1 3,8 4,6 5,0 5,0 3,8
2 ტიტრული მჟავიანობა  %

(ძმარმჟავაზე გადაანგ.)
5,5 3,8 4,0 3,5 4,5 4,3

3 pH 2,98 3,3 3,18 3.58 3,5 3,8
4 შაქრიანობა ≈ 0,8გ/100გ
5 კალიუმი 517,08 597,7 555,8 854,2 777,6 560,0

6 ჯამური ფენოლები მგ/ლ 271,6 297,2 213,0 218,0 178,3 205,0
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ცხრილი 4

ვაშლის ძმრის სენსორული ანალიზის მათემატიკური დამუშავების შედეგები

ძმა
რი

(ფ
უჯ

ი)

ძმა
რი

(გა
ლა

)

ძმა
რი

(გრ
ანი

სმი
ტი

)

ძმა
რი

(გ
ოლ

დე
ნი

)

ძმა
რი

 აი
და

რი
დი

ძმა
რი

(სა
ნსა

)

I II III IV V VI

საშუალო მაჩვენებელი 14,0 12,0 12,0 14,0 15,0 14,1

±0,4 ±4,0 ±1,6 ±0,3 ±1,0 ±1,2

სტანდარტული გადახრა ±0,7 ±2,0 ±1,3 ±0,6 ±1 ±1,1

±0,18 ±0,5 ±0,3 ±0,1 ±0,2 ±0,2

5 14 10 4 6 7

დამაკმაყოფილებელი 11,0-9,6
არადამაკმაყოფილებელი 9,5-7,5

>30 შედეგი არის არაერთგვაროვანი.

კატე გორია/ სარე იტინგო ქულე ბი

ძალიან კარგი 15,0-13,1

კარგი 13,0 - 11,1

ცუდი <7,5

ვარიაციის  კოე ფიციე ნტი V,%
< 10- ცვლილება უმნიშვნელოა;
10...20 ცვლილება არის საშუალო;
>20- და <33 ცვლილება არის მნიშვნელოვანი;

დისპერსიის   მაჩვენებელი

სტატისტიკური მონაცემები

ცდომილება

ვარიაციის კოეფიციენტი  V%

2

მიღებული ძმრის ნიმუშების ფიზიკურ-ქიმიურმა და ორგანოლეპტიკურმა კვლევა გვიჩვენა, რომ
ძმარმჟავას მაღალი კონცენტრაცია დაფიქსირდა გოლდენის და ფუჯის ძმრის ნიმუშებში, კალიუმის
მაღალი შემცველობა კი-გრანი სმიტის და ფუჯის ძმრის ნიმუშებში.

გარეგნული სახე თითქმის ყველა ნიმუშში იყო მისაღები, გარდა გალასი, რომელსაც ჰქონდა გა–
მოკვეთილი სიმღვრივე, რაც სავარაუდოდ გაპირობებულია ფენოლური ნაერთების მაღალი შემ–
ცველობით. ამასთან, გალამ გამოავლინა ნაკლები მიკრობიოლოგიური მდგრადობა. ძმრის შეფერი–
ლობა ღია ტონებიდან მუქისკენ შემდეგი თანმიმდევრობით გადანაწილდა: აიდარედი, გრანი
სმიტი, გოლდენი, ფუჯი, გალა, სანსა.

დასკვნა:
აღნიშნული ტექნოლოგიით გადამუშავდა ვაშლის (6 ჯიშის) არასტანდარტული ნაყოფები,

მიღებულ იქნა ძმრის საკვლევი ნიმუშები და შეფასდა მათი ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
ექსპერიმენტმა ცხადყო, რომ ხარისხიანი ნატურალური ვაშლის ძმრის მიღება შესაძლებელია

არაკონდიციური ნედლეულის გამოყენებით, ჯიშური ფაქტორები კი გავლენას ახდენს მზა პრო–
დუქტის თვისებებზე.

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების შედარებითმა ანალიზმა და კომპლექსური მაჩვე–
ნებლების კვლევამ ვაშლის ძმრის მისაღებად გამოკვეთა პირველი ოთხი საუკეთესო ჯიში შემდეგი
თანმიმდევრობით: ფუჯი, აიდარედი, გოლდენი, გრანისმიტი; რასაც მოსდევს 2 ჯიში-სანსა და
გალა.
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Preparation of vinegar from substandard apple raw material and evaluation of
qualitative indicators according to cultivars

Ekaterine Katsitadze - Academic Doctor of engineering,
Irma Khorava - Master
Scientific Research Center of Agriculture

Key words: apple, substandard fruit, apple vinegar, potassium, organoleptic, physical and chemical study.

Abstract

The brief instruction and technological processes of preparation of apple vinegar are presented in the paper;
influence of varietal factors on qualitative indicators of the end product is studied; the results of study of physical,
chemical and organoleptic characteristics are given. As the object of research we used substandard raw material of
6 apple cultivars available on Jighaura base of the Scientific Research Center of Agriculture.
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შიდა ქართლის ინტენსიური მეხილეობის ზონაში გავრცელებული
ვაშლის ძირითადი ჯიშების პროდუქტიულობა

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

საკვანძო სიტყვები: ვაშლის ჯიშები, კეხურა, ბანანი, გოლდენი, მძიმე ლითონები, ბიოქიმიური
ხარისხობრივი მაჩვენებლები, კორელაციური კავშირი.

რეფერატი

გეოსისტემურ პროცესების ღია და ფარულ საფრთხეებთან დაკავშირებით კასპის რაიონის სოფელ
ხოვლეს ლანდშაფტზე შესწავლილი იქნა ვაშლის ჯიშებში (კეხურას, ბანანის და გოლდენ სპურის) მინე–
რალური და ბიოქიმიური მაჩვენებლები, პროდუქციის ხარისხის დადგენის თვალსაზრისით, შენახვისუ–
ნარიანობა და კორელაციური დამოკიდებულება შაქრების და ორგანული მჟავებს შორის დინამიკაში, ეკო–
ლოგიურად უარყოფითი რადიკალების (მძიმე ლითონები, ნიტრატული აზოტი) ხვედრითი წილი, რის საფუ–
ძველზეც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვაშლის პროდუქციის შესწავლილი ჯიშები (კეხურა, ბანანი და გოლ–
დენი) ბიოლოგიურად სრულფასოვანია და კონკურენტუნარიანია, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო
ბაზარზე. ასევე დადგენილია პროდუქციის წონითი დანაკარგები ვაშლის ნედლეულის შენახვის დროს.
ყველაზე ნაკლები წონითი დანაკარგი აღინიშნება კეხურაში (14,7%), რაც მისი შენახვის მიმართ დიდ გამძლე–
ობაზე მიუთითებს. შაქრების შემცველობის დროზე დამოკიდებულების კორელაციის კოეფიციენტის r-ის
მნიშვნელობები ყველა ნიმუშსა და ტემპერატურაზე ახლოსაა 1-თან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ცვლადებს
შორის საკმაოდ მაღალი კორელაციური კავშირია. ამრიგად, ვაშლის შენახვის უნარზე შაქრების კონცე–
ნტრაციის ცვლილება გავლენას არ ახდენს.

საქართველოში მეხილეობა ერთ-ერთი ძირძველი დარგია, რომლის ტერიტორიაზე ველური თუ
კულტურული ხილეულის სიუხვეზე მიგვითითებს ისტორიკოს-მოგზაურთა ცნობები, საიდანაც
ჩანს, რომ კოლხეთისა და განსაკუთრებით ივერიის ბარზე მნიშვნელოვანი წილი უკავია ვაშლის
კულტურას, რაზეც მეტყველებს აღმოჩენილი პალეოლითისა და ბრინჯაოს ხანები. განათხარ ძეგ–
ლებში ნაპოვნია ბაღის დანები, სასხლავები [1]. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ღვაწლი მიუძღვის გორის
რაიონში დაარსებულ მეხილეობის საცდელ სადგურს, რომელიც დაარსდა 1932 წელს. აქ იკვლე–
ვდნენ შუა ქართლის პირობებისთვის ზემოთ აღნიშნული კულტურის არა მხოლოდ სელექციის
მართვას გენეტიკაში, არამედ ადგენდნენ ვაშლის კულტურის აგროქიმიურ და ბიოქიმიურ პარა–
მეტრებს, პროდუქციის ხარისხის როგორც ენდემური, ასევე ადვანტური ჯიშების მიმართ [2].

ვაშლი (malus) - ხე და ბუჩქოვან მცენარეთა გვარისაა, ვარდისებრთა ოჯახიდან. იგი მოიცავს 33
ველურ სახეობას, რომლებიც გავრცელებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნაში. საქართველოში
დაახლებით 200-მდე ჯიში გვხვდება, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დედამიწის ზო–
მიერი სარტყლის ფარგლებში. საქართველოში დამტკიცებულია მისი სტანდარტული ჯიშები,
რომელიც ითვალისწინებს: ბუნებრივ პირობებს, ჯიშის შეგუების უნარს, ნაყოფის მომწიფების
დროს, უხვ მოსავლიანობას, ენტომოლოგიურ და ფიტოპათოლოგიურ დაავადებათა მიმართ გამ–
ძლეობას, შენახვისუნარიანობას, ტრანსპორტირებას და, რაც მთავარია, საგემოვნო და დიეტურ-
სამკურნაოლო თვისებებს [3].

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, შუა ქართლი ინტენსიური მეხილეობის ზონაა, ამ მხრივ მნიშვნე–
ლოვანია კასპის რაიონი; განსაკუთრებით ყურადღებას იპყრობს სოფელი ხოვლე (ივანე ჯავახი–
შვილის სამშობლო), რომელიც თითქმის აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული ყველა ვა–
შლის ჯიშის ეპიცენტრია. თუნდაც საკმარისია იმ ფაქტის დაფიქსირება, რომ ზემოთ აღნიშნულ
სოფელში 1980 წლებში გაშენდა ა.შ.შ-დან შემოტანილი პალმატურ მეხილეობაში გავრცელებულლი
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ჯიშები: „გოლდენ სპური“ და „გოლდენ დელიშე“ - რომელმაც უნიკალური შედეგი მოგვცა ვაშლის
პროდუქციის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ვაშლი მდიდარია ჰიდროვიტამინებით (B1, B3, B6, B9,
B12), ნახშირწყლებით (განსაკუთრებით ფრუქტოზა) და ვიტამინ „C“-თი. დადგინდა, რომ აღნიშნული
პარამეტრები მეტი ოდენობით აღმოჩნდა, ვიდრე ამერიკაში. მაგალითად, ვიტამინი „C“-ს სტანდა–
რტის დიაპაზონის ზღვარია 2,4-2,5მგ%, ხოლო საქართველოში მისმა მნიშვნელობამ მიაღწია 3,0-
4,5მგ%-ს, რაც გაპირობებულია სოფ. ხოვლეს ნიადაგურ-კლიმატური პირობებით, რომელიც მდე–
ბარეობს მდ. ხევხმელას (მტკვრის მარჯვენა შენაკადი) ნაპირზე, სადაც მოსული წლიური ნალექების
ჯამი საშუალოდ 600-650 მმ-ია (ზღვის დონიდან 720 მ). აღნიშნულ ტერიტორიაზე ვაშლის კულ–
ტურის მაღალი პროდუქტიოულობის ეტალონად უნდა მივიჩნიოთ ტიპური მძიმე მექანიკური
შედგენილობის ყავისფერი ნიადაგი, რომლის აკუმულაციური ფენა და მთლიანი ჰორიზონტალური
სისტემა ძირითადი საკვები ელემენტების გარდა გაჯერებულია CaCO3 და  SiO4-ით, რის მიმართაც
ვაშლის კულტურას საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება გააჩნია.

ჩვენ მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა აღნიშნულ ტერიტორიაზე კეხურას, ბანანის და
გოლდენ სპურის პროდუქციის ხარისხი, დინამიკაში ვაშლის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და
ეკოლოგიური სისუფთავის დადგენა; ვაშლის შენახვისას მარტივი შაქრებისა და ორგანული მჟავების
ცვლილების დინამიურობა და კორელაციური კავშირის დადგენა; სწორედ ამ მიზნით, მოსავლის
აღების შემდეგ ნოემბრის დასაწყისში (კეხურა) ნიმუშებში განისაზღვრა ბიოქიმიური მაჩვენებლები.
იგივე ანალიზები განმეორდა იანვარში და აპრილში. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ნიმუშების შენახვა
წარმოებდა სარდაფის პირობებში (±10C ტემპერატურის ინტერვალში).

წყალი ვაშლის პროდუქციოაში წარმოდგენილია თავისუფალი და ბმული სახით. წყლის მდგო–
მარეობა ჯიშის მიხედვით ცვალებადობს, სიმწიფის და აბიოტურ ფაქტორებზე დამოკიდებულების
მიხედვით. წყლის შემცველობა უჯრედში უზრუნველყოფს ბიოქიმიური პროცესების ინტენსიურად
მიმდინარეობას, ხოლო წყლის დაკარგვით ირღვევა ბიოქიმიური პროცესების მსვლელობა. წყლის
დაკარგვა იწვევს უჯრედის ტურგორის შესუსტებას, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას, ნახშირ–
წყლებისა და სხვა რთული ქიმიური ნაერთების ფერმენტული დაშლის პროცესების გაძლიერებას.
ამასთანავე მაღალი შემცველობა ქმნის ვაშლში ხელსაყრელ პირობებს მიკროორგანიზმების განვი–
თარებისთვის და იწვევს მის მალფუჭებადობას.

ვაშლის საკვლევ ჯიშებში, თვეების (ნოემბერი, იანვარი, აპრილი) მიხედვით განისაზღვრა
წყლის მასური კონცენტრაცია 100-1050 C-ზე გამოშრობის მეთოდით. მიღებული შედეგები
მოცემულია ცხრილ №1-ში.

ცხრილი №1. ვაშლის სხვადასხვა ჯიშში წყლის შემცველობა, დეკადების მიხედვით
პროდუქციის
ხარისხობრივი
მაჩვენებლები

კეხურა ბანანი გოლდენი

I 88 85 88
II 84 79 81წყალი, %
III 80 70 75

კვლევის ობიექტებად შერჩეულ ვაშლის ჯიშებში (კეხურა, ბანანი, გოლდენი), დროის
მიხედვით, შემცირდა წყლის შემცველობა, რაც ძირითადად გამოწვეულია ვაშლის კულტურის
ბიოლოგიური თავისებურებებით, წყლის შემცირებას განაპირობებს მისი ასიმილაცია, რომლის
შემცველობა პირველი დეკადიდან ბოლო ტესტირებამდე მცირდება. წყლის შემცირებამ გარკვეული
გავლენა მოახდინა, როგორც ნაცრიანობასა და C ვიტამინზე, ასევე სხვა პარამეტრების
შემცველობაზეც.

ვაშლში შემავალ მინერალურ ნივთიერებებს აქვთ უაღრესად დიდი ბიოლოგიური მნიშვნელობა
ნივთიერებათა ცვლის განუწყვეტელ პროცესში გამოყოფილი ორგანიზმისთვის მავნე ნივთიერებე–
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ბთან მარილების წარმოქმნისა და ორგანიზმიდან მათი გამოდევნის თვალსაზრისით. ცხოველური
პროდუქტებისგან განსხვავებით ხილში შემავალი მინერალური ნივთიერებები ძირითადად ტუტე
რეაქციისაა, რაც აუცილებელია ქსოვილის სითხის და სისხლის ტუტე-მჟავური წონასწორობის
შესანარჩუნებლად და ნივთიერებათა ნორმალური ცვლის მიმდინარეობისათვის.

ვაშლში მინერალური ნივთიერებები მოცემულია ადვილად  შესათვისებელ ორგანულ და არაო–
რგანულ მჟავათა მარილების სახით. მინერალური ნივთიერებების საერთო შემცველობას „ნედლი
ნაცრის“ რაოდენობით გამოსახავენ. ხილის ნაცრის ტუტიანობა (Na, K) შედარებით მუდმივი
სიდიდეა, რომლის მიხედვით შესაძლებელია ხილის ნატურალიზაციის დადგენა.

ნაცრის ელემენტები გარკვეულწილად განსაზღვრავენ ხილის მიკროორგანიზმებისადმი
მდგრადობას, ასევე გავლენას ახდენენ სხვა ნივთიერებათა შემცველობაზე. ვაშლი მდიდარია
კალციუმის მარილებით (16მგ.%), ასევე K-ით (86მგ.%), რკინის მარილებით (2.2 მგ.%).

ვაშლის ჯიშებში (კეხურა, ბანანი, გოლდენი) განისაზღვრა ნაცრის ელემენტები (P, S, Na, K, Ca,
Mg, Fe, Al, Co, Mo, Mn, Cu, Zn) 450-5000C ტემპერატურაზე გამოწრთობის მეთოდით მუდმივ წონამდე
მიყვანით.

ცხრილი №2. ნაცრის ელემენტების შემცველობა ვაშლის საკვლევ ჯიშებში
პროდუქციის
ხარისხობრივი
მაჩვენებლები

კეხურა ბანანი გოლდენი

I. 0.4 0.5 0.5
II. 0.35 0.3 0.35ნაცარი, %

III. 0.2 0.19 0.2
მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ნაცრიანობა საკვლევ ვაშლის ჯიშებში დროის მიხედვით

შემცირდა დაახლოებით 0,2-0,3%-ით,რაზეც გარკვეული გავლენა მოახდინა წყლის შემცირებამ,
შენახვის დროს.

ვიტამინები რთული ქიმიური შედგენილობის ნაერთებია, რომლებიც ასრულებენ ნივთიერე–
ბათა ცვლის რეგულატორების როლს. ისინი სასიცოცხლო პროცესებისთვის მეტად საჭირო და
აუცილებელი ნივთიერებებია. მათი ნაკლებობა ან არ არსებობა ორგანიზმში იწვევს ფუნქციონალურ
მოშლილობას, ვითარდება მძიმე დაავადება, რომელიც საერთო სახელწოდებით - ავიტამინოზით
არის ცნობილი.

C ვიტამინი (C6H8O6)-წყალში იხსნება, ხილში ორი ფორმით არის წარმოდგენილი- L
ასკორბინის მჟავასა და დეჰიდროფორმის სახით.ორივე ფორმას აქვს ვიტამინური აქტივობა,მაგრამ
დეჰიდროფორმა მეტად ლაბილურია და მაღალ ტემპერატურაზე ადვილად იშლება. ასკორბინმჟავა
დეჰიდროფორმაში გადადის ჰაერის ჟანგბადის მოქმედებით.

საკვლევ ნიმუშებში განსაზღვრულ იქნა „C“ ვიტამინის შემცველობა თვეების მიხედვით.
მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ №3-ში. მიღებული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ „C“
ვიტამინის მაღალი შემცველობით ხასიათდება სამივე ჯიში, მაგრამ განსაკუთრებით მაღალია
გოლდენში, რომელშიც 3,8 მგ %-ია და ბოლო თვეში 1,8 მგ %-მდე ეცემა. ანალოგიურად კლებულობს
დინამიკაში ვიტამინი C-ს შემცველობა ვაშლის სხვა ჯიშებშიც.

ცხრილი №3. ვაშლის სხვადასხვა ჯიშში „C“ ვიტამინის კვლევა დინამიკაში

პროდუქციის
ხარისხობრივი
მაჩვენებლები

კეხურა ბანანი გოლდენი

I. 2.2 2.4 3.8
II. 1.8 2.0 3.2

„C“ ვიტამინი, მგ
%

III. 1.7 1.8 1.8
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უჯრედისი ხილის უჯრედის კედლის მთავარი შემადგენელი ნაწილია და შეადგენს 0,2-2,8%-ს.
უჯრედისი მაღალმოლეკულური, წყალსა და ორგანულ გამხსენელებში უხსნადი ნივთიერებაა,
ხელს უწყობს ნაყოფების შენახვის უნარიანობის ამაღლებას, ანიჭებს ნაყოფებს სიუხეშეს და აძნე–
ლებს მათ შეთვისებას.

უჯრედისის განსაზღვრა ვაშლის საკვლევ ჯიშებში მოვახდინეთ გენებერგ-შტომანის მეთოდით.
მიღებული შედეგები მოყვანილია ცხრილ №4-ში.

ცხრილი №4. უჯრედისის შემცველობა ვაშლის ჯიშებში დინამიკაში

პროდუქციის
ხარისხობრივი
მაჩვენებლები

კეხურა ბანანი გოლდენი

I. 0.3 0.3 0.2
II. 0.5 0.4 0.5უჯრედისი, %

III. 0.75 0.9 0.9
„ნედლი უჯრედანა“, რომელიც ძირითადად შედგება ცელულოზისაგან და წარმოადგენს რთულ

ნახშირწყალს, თავდაპირველად საკვლევ ნიმუშებში 0,2-0,3%-ია, ხოლო შემდეგ თვეებში შედარებით
მაღალია, რაც გამოწვეულია ვაშლის წვნიანობის  დაქვეითებასთან და საგემოვნო თვისებების შე–
ცვლასთან. ჩვენთვის ცნობილია ის გარემოება, რომ უჯრედისის არსებობა ხილში ზრდის ნარჩე–
ნების რაოდენობას და გადამუშავების დროს აძნელებს ზოგიერთი ტექნიკური ოპერაციის ჩატა–
რებას. თუმცა, ჩვენს შემთხვევაში უჯრედისის შემცველობა სტანდარტულია.

მარტივი შაქრები ხილის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნივთიერებაა. მათგან ძირითადად
მოცემულია გლუკოზა და საქაროზა: შაქრების საერთო შემცველობა ხილში ცვალებადობს 2%-დან
25%-მდე. ხილში შაქრების ცვალებადობაზე მოქმედი ფაქტორები მრავალგვარია, როგორიცაა ნია–
დაგურ-კლიმატური პირობები, ქიმიზაცია, სიმწიფის ხარისხი, აღების ვადები, ტრანსპორტირების
და შენახვის პირობები, მექანიკური დაზიანება და დაავადებები. გვალვები განაპირობებს შაქრების
შემცველობის გადიდებას, ხოლო ჭარბი ტენიანობა იწვევს მათ შემცირებას. ხილის შენახვის
პერიოდში სუნთქვაზე შაქრების ხარჯვასთან ერთად აღინიშნება მათი ურთიერთგარდაქმნა, რაც
იწვევს ნაყოფების ორგანოლეპტიკური თვისებების შეცვლას.

რეფრაქტომეტრული მეთოდით განსაზღვრულ იქნა შაქრების მასური წილი საკვლევ
ვაშლებში. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ №5-ში.

ცხრილი №5. შაქრების მასური კონცენტრაციის ცვლილება დინამიკაში

პროდუქციის ხარისხობრივი
მაჩვენებლები

კეხურა ბანანი გოლდენი

I. 10 12.2 14.9
II. 9.3 10.3 12.5

შაქრები
(რეფრაქტომეტრით), %

III. 8.5 9.8 10
შაქრების შემცველობის მხრივ ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა გოლდენი, მასში საერთო

შაქრიანობა პირველ თვეში 14,9%-ს შეადგენდა, ხოლო შემდეგ პერიოდში იკლებდა. რაც შეეხება,
ბანანს და კეხურას, მათში შაქრის შემცველობა 10-12,2%-ის ფარგლებშია და დროის მიხედვით აქაც
კლებულობს.

ორგანული მჟავები განსაზღვრავს ხილისა და ბოსტნეულის საგემოვნო თვისებებს და შენახვის
უნარს. იგი მოცემულია როგორც თავისუფალი, ასევე მარილების სახით, შედის რთული ეთერების
შემადგენლობაში. ორგანული მჟავების მარილები გამოირჩევა ადვილადხსნადობით და შეთვისების
უნარით.
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ორგანული მჟავები მოცემულია სამარაგო ნივთიერებების სახით და მონაწილეობს ხილის
სუნთქვის პროცესში. უმრავლეს შემთხვევაში ორგანული მჟავები მცირდება ნაყოფების დამწიფების
კვალობაზე. ხილში უპირატესად წარმოდგენილია ვაშლმჟავა.

ორგანულ მჟავათა წარმოქმნა უმაღლეს მცენარეებში დაკავშირებულია სუნთქვისა და ნახში–
რწყლების დისიმილაციის პროცესებთან. ორგანულ მჟავათა წარმოქმნის წყაროს შაქრები წარმო–
ადგენენ, კერძოდ შაქრების ჟანგვითი დისიმილაცია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ნახშირწყლების
უკმარისობის დროს მცენარეებს შეუძლიათ სუნთქვისთვის გამოიყენონ მათში შემავალი ორგანული
მჟავები. ასევე დადგენილია, რომ მცენარისგან მოცილებული და სიბნელეში მოთავსებული
ნაყოფები სუნთქვისთვის იყენებენ ორგანულ მჟავებს: ლიმონმჟავას, ვაშლმჟავას და სხვა მჟავების
მნიშვნელოვან რაოდენობას. [8]

ორგანული მჟავები განისაზღვრა ტიტრაციის მეთოდით, რომელშიც იგულისხმება თავისუ–
ფალი ორგანული მჟავები და მათი ჰიდრომარილები (ცრხილი №8).

კვლევითი ექსპერიმენტის ფარგლებში გამოიკვეთა ორგანული მჟავების გარკვეული ცვალე–
ბადობა დინამიკაში დაკვირვების შედეგად. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში №6,
საიდანაც ჩანს, რომ ტექნიკური სიმწიფიდან იანვრის თვემდე მჟავების რაოდენობა მატულობს,
ხოლო იანვრიდან კლებულობს. რაც აიხსნება ზემოთ მოყვანილი მსჯელობით.

ცხრილი №6. ვაშლის ჯიშებში ორგანული მჟავების ცვლილება დინამიკაში

ორგანული მჟავები, %ვაშლის
ჯიში ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი

კეხურა 0.78 0.88 0.94 0.51 0.32
ბანანი 0.32 0.37 0.40 0.38 0.19

გოლდენი 0.32 0.35 0.59 0.47 0.37

როგორც ცნობილია, ხილის მჟავე გემოს განაპირობებს ორგანული მჟავების და მათი ჰიდრო–
მარილების შემცველობა, მაგრამ ხილის მჟავე გემო მხოლოდ ორგანული მჟავათა არსებობით არ
განისაზღვრება, ისევე, როგორც ტკბილი გემო-შაქრების შემცველობით. ნაყოფის გემოს შეგრძნება
(მჟავე, ტკბილი, მომჟავო, მოტკბო) დამოკიდებულია შაქრისა და მჟავის თანაფარდობაზე ე.წ.
შაქარმჟავის ინდექსზე. დადგენილია შაქარმჟავის ინდექსის პარამეტრები: თუ იგი მერყეობს 20-30-
მდე სიმჟავე არ შეიგრძნობა; 10-20-მდე სუსტი მჟავაა; 5-10-მდე მჟავაა; 5-ზე ნაკლები ძლიერი მჟავა.
დადგენილია, რომ ბანანის და გოლდენის შაქარმჟავის ინდექსი შეადგენს 37-38-ს, რაც განაპირობებს
მათ საგემოვნო თვისებებში იმას, რომ არ შეიგრძნობა მჟავე გემო. ხოლო კეხურას შემთხვევაში (12.82)
შეიგრძნობა სუსტი მჟავე გემო და ნაკლები შაქრიანობა.

ცხრილი №7 შაქარმჟავის ინდექსის სიდიდეები ვაშლის სხვადასხვა კულტურაში

ვაშლის ჯიში შაქრები, % მჟავები, %
შაქარმჟავის
ინდექსი

კეხურა 10 0.78 12.82
ბანანი 12.2 0.32 38.12
გოლდენი 14.9 0.40 37.25

ეკოსისტემაზე ანთროპოგენური პროცესების ზეგავლენა გლობალურ ხასიათს ატარებს, რის
საფუძველზეც დასტურდება გარემოს გაჭუჭყიანების ფაქტი მძიმე მეტალებით, როგორც ტოქსი–
კურით, ასევე ძლიერ ტოქსიკური ელემენტებით. ლანდშაფტისა და მის მიერ წარმოებული პრო–
დუქციის დაბინძურება გამოწვეულია სწორედ ამ ელემენტებით. მძიმე მეტალები, მცენარეული და
ცხოველური პროდუქტების საკვებად გამოყენების შემდეგ, ხვდება ადამიანის ორგანიზმში და
იწვევს მთელ რიგ მწვავე და ქრონიკულ დაავადებებს [9]. აქედან გამომდინარე მათი განსაზღვრა
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აუცილებელია, იგი უდიდეს გავლენას ახდენს ეკოლოგიურ ასპექტზე და ადამიანის
სიცოცხლისუნარიანობაზე. ჩატარებულია  სპექტრულ-ემისიური ანალიზი, რისთვისაც მუდმივ
წონამდე დავნაცრეთ თითოეული ნიმუში 500oC-ზე 2 საათის განმავლობაში. სპექტრი მიიღება
გამოსაკვლელი ნივთიერების ხსნარის დაწვა–აორთქლების შედეგად, რომელიც ფიქსირდება
მაღალმგრძნობიარე ფოტოფირფიტაზე ულტრაიისფერ უბანში, დიფრაქციულ სპექტროგრაფზე;
დენის წყარო არის ცვლადი დენის გენერატორი.

ფოტოფირფიტის შ ე მ დგომ ი ქ იმ იური და მ უშ ა ვ ე ბ ის შ ე დე გა დ  (ფირფიტის გა მ ჟ ღა ვ ნ ე ბ ა ,
და ფიქ ს ირე ბ ა ) მ იიღე ბ ა ფირფიტა ზე მ ოცე მ ული ნ ივ თიე რე ბ ე ბ ის მ იკ როე ლე მ ე ნ ტე ბ ის ს პ ე ქ ტრი
მ ოცე მ ულ ს ა ა ნ ა ლიზო უბ ა ნ შ ი .

შ ე მ დე გ მ იკ როფოტომ ე ტრზე ხდე ბ ა ს პ ე ქ ტრე ბ ის გა შ იფვ რა , მ ოცე მ ული ნ ივ თიე რე ბ ის შ ე მ ა –
დგე ნ ე ლი ე ლე მ ე ნ ტე ბ ის ხა ზე ბ ის ინ ტე ნ ს იობ ის და დგე ნ ა ე ტა ლონ ის მ იხე დვ ით, რა ც შ ე მ დგომ
გა და იყ ვ ა ნ ე ბ ა მ გ /კ გ გ ა ნ ზომ ილე ბ ა შ ი .

შ ე დე გე ბ ი წ ა რმ ოდგე ნ ილია ცხრილ №8-შ ი .
სპექტრულ-ემისიური ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ: Cu, Zn, Co, Mo, Pb, Hg

ექვემდებარება ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციებს.

ცხრილი №8. პოტტოქსიკური და ტოქსიკური ელემენტების რაოდენობა ვაშლში

№ ელემენტები
ზ.დ.კ.
მგ/კგ

კეხურა ბანანი გოლდენი

1 Cu 2,0-10.0 5.36 0.381 3.31

2 Zn ა/უ 10 0.134 0.1905 0.1655
3 Co ა/უ 0.1 0.00804 0 0.01655
4 Mo ა/უ 0.3 0.0134 0.00381 0.00999
5 Pb 0.3-0.4 0.00804 0.01905 0.2317
6 Hg ა/უ 0.02 0 0 0

ვაშლის საკვლევ ჯიშებში განსაზღვრულია ნიტრატული აზოტის შემცველობა. რაც უფრო
მაღალია ნიტრატული აზოტის კვოტები, მით უფრო დაბალია პროდუქციის ხარისხი.
სტანდარტებით კურკოვან ხილში, ანუ მრავალწლიანებში, ნიტრატული აზოტის ზღვრული
დასაშვები კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 50მგ/კგ-ზე, რადგანაც ადამიანის მიერ ჭარბი
რაოდენობით მიღებული ნიტრატი იწვევს ჰემოგლობინის გარდაქმნას მეტჰემოგლობინად.
ნიტრატები განსაზღვრული იქნა გრისის მეთოდით და მიღებული შედეგები წარმოდგენილია
ცხრილ №9-ში.

ცხრილი №9. ნიტრატული აზოტის რაოდენობა ვაშლში

დასახელება კეხურა ბანანი გოლდენი სტანდარტი

NO3– მგ/კგ 36.5 40 38 ა.უ. 50

არცერთ გამოკვლეულ ჯიშში არ აღმოჩნდა ნიტრატების ჭარბი რაოდენობა, იგი განისაზღვრა
ნოემბერში და მერყეობს 36,5-40 მგ/კგ-მდე.

ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული პროდუქციის შენახვისუნარიანობა განისაზღვრება
მისი ბიოლოგიური თვისებებით, რომელთა ძირითადი დანიშნულებაა ხანგძლივი დროით
შეინარჩუნოს ბუნებრივი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები და კვებითი ღირებულება. აქვე უნდა
ავღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ხილის შენახვისუნარიანობაზე დიდ გავლენას ახდენს არამარტო
ანატომიურ-მორფოლოგიური აგებულება, არამედ გარეგანი ფაქტორები, როგორიც არის ტემპე–
რატურა, განათება, ტენიანობა და სხვა.
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ხანგრძილივი პერიოდის მანძილზე შენახვისუნარიანობა დამოკიდებულია შენახვის სამა–
ცივრო სისტემაზე. კარგ პირობებში ვაშლის კულტურა შეიძლება შევინახოთ ნახევარი წლის
მანძილზე, რაც შეუძლებელია ხილის სხვა ჯიშებისათვის (ბალი, ალუბალი და სხვა). ვაშლის
ბიოლოგიური თავისებურება და მისი სამკურნალო დიეტური თვისებები საშუალებას გვაძლევს -1-
დან +40 C ტემპერატურამდე მოხდეს მისი შენახვა. ასევე ინახავენ გრილ სარდაფებში.

ის გარემოება, რომ სუნთქვის შედეგად წარმოებს მცენარეული წარმოშობის მთელი რიგი
პროდუქტების მშრალი ნივთიერებების ხარჯვა, მათი გადამუშავების და შენახვის დროს დანაკარგე–
ბის განსაზღვრული ნორმების დადგენის აუცილებლობას ქმნის. გასაგებია, რომ მცენარეული
წარმოშობის ამა თუ იმ საკვები ნედლეულის დანაკარგები შენახვის დროს შეიძლება იყოს მთელი
რიგი მიზეზების შედეგი, მაგრამ მათ შორის მეტად მნიშვნელოვანია ასიმილაცია.

შენახვის დროს ვაშლის ნედლეულის წონითი დანაკარგების დადგენის მიზნით, ჩატარდა
ექსპერტიმენტი, რომლის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილ №10-ში.

ცხრილი№10. შენახვისუნარიანობის გავლენა ვაშლის პროდუქტიულობაზე

ვაშლის მასა, გ
ვაშლის
ჯიშები ნოემბერი იანვარი აპრილი დანაკარგი %

კეხურა 1370 1230 1169 201 14,7

ბანანი 1140 1010 885 255 22,4

გოლდენი 1132 1032 913 219 19,3

დადგენილია, რომ შენახვის დროს დიდი წონითი დანაკარგები აღინიშნა ბანანის შემთხვევაში
(22,4%), ყველაზე ნაკლები კეხურაში (14,7%).

სატიტრავი მჟავიანობისა და შაქრების კონცენტრაციის დროზე დამოკიდებულების
კორელაციური კავშირის დადგენა: თუ გვაქვს ორი ცვლადი X და Y, რომლებიც დაკავშირებულები
არიან ერთმანეთთან ისე, რომ ერთის მნიშვნელობას შეესაბამება მეორის ერთი გარკვეული
მნიშვნელობა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ორ ცვლადს შორის არსებობს ფუნქციონალური კავშირი.
ეს კავშირი შეიძლება გამოისახოს ფორმულით:

Y=f(X)
ამავე დროს, ამ განტოლების სახე განისაზღვრება ცვლადებს შორის არსებული კავშირის

(წრფივი, პარაბოლური და ა. შ.) ხასიათით.
ზოგჯერ საქმე გვაქვს ისეთ მოვლენასთან, როდესაც ორ ცვლადს შორის რაღაც კავშირი

არსებობს, მაგრამ იგი არ არის ფუნქციური. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც X-ის ერთ
მნიშვნელობას შეესაბამება Y-ის მრავალი მნიშვნელობა, ან Y-ის მნიშვნელობები გაფანტულია (ნახ.
1). ასეთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კორელაციურ კავშირთან.

ცვლადებს შორის კორელაციურ კავშირს ადგენენ ანალიზის სტატისტიკური მეთოდით. იგი
არის საშუალო ფუნქციურ კავშირსა და ცვლადებს შორის დამოუკიდებლობას შორის.
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ნახ. №1. X და Y ცვლადებს შორის დამოკიდებულება.
ნახაზიდან ირკვევა, რომ Y-ის ყოველ მნიშვნელობას არ შეესაბამება X-ის გარკვეული მნი–

შვნელობა, მაგრამ ნახაზიდან მაინც ჩანს გარკვეული ტენდეცია, რაც საშუალებას გვაძლევს დავა–
დგინოთ X-ის და Y-ს შორის კორელაციური კავშირი. თუ გამოვთვლით Y-ის საშუალო მნი–
შვნელობებს (ნახაზზე აღნიშნულია ჯვრებით), მათზე გავატარებთ წრფეს AB მივიღებთ ფუნქცი–
ონალურ კავშირს:

=aX+b
ეს წრფე მიახლოებით განსაზღვრავს კავშირს X-სა და -ს შორის, რომელსაც ეძახიან რეგრესიის

წრფეს.
იმისათვის, რომ წრფე მაქსიმალურად მიახლოებული იყოს ჭეშმარიტ კავშირთან, იგი

გავლებული უნდა იყოს ისე, რომ თითოეული წერტილის წრფისგან დაშორების კვადრატი იყოს
მინიმალური (უმცირეს კვადრატთა მეთოდი) სწორედ ამ ამოცანის გადაჭრას ემსახურება
კორელაციური კავშირის დადგენა.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სიდიდე კორელაციური კავშირის დადგენისას არის ე. წ.
კორელაციის კოეფიციენტი r, რომელიც ახასიათებს კავშირს X-სა და Y-ს შორის.

r-ის აბსოლუტური მნიშვნელობა ყოველთვის ნაკლებია ერთზე და მეტია ნულზე (1>r>0). თუ
r=0, მაშინ X-სა და Y-ს შორის ფუნქციონალური დამოკიდებულებაა. თუ r=1, მაშინ X-სა და Y-ს
შორის კავშირი საერთოდ არ არსებობს (ისინი დამოუკიდებელი ცვლადებია). რაც უფრო ახლოსაა r-
ის მნიშვნელობა 1-თან, მით უფრო მჭიდრო კავშირია X-სა და Y-ს შორის. თუ გვაქვს Xi-ის შესაბამისი
Yi-ის ექსპერიმენტით მიღებული მონაცემები, მათი საშუალო მნიშვნელობა იქნება:

= , =

სადაც n ექსპერიმენტების რიცხვია. ცდომილებები (გადახრა საშუალოსგან) იქნება:
xi=Xi- .          yi=Yi-
საშუალო კვადრატული ცდომილება კი იანგარიშება ფორმულებით:

x= , y= ;

თუ გვეცოდინება ეს სიდიდეები, ქვემოთ წარმოდგენილი განტოლებიდან გამოითვლება
კორელაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობა:

r = ;

ამ სიდიდეების მხედველობაში მიღებით განტოლება მიიღებს ასეთ სახეს:
Y-  =r (X- ); ან Y = r (X- );

წარმოდგენილი განტოლება არის Y-ის X-ის მიმართ კორელაციის რეგრესიის განტოლება. –

რეგრესიის კოეფიციენტია, რომელიც განსაზღვრავს რეგრესიის წრფის დახრას. [10]
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ცხრილი №11. ვაშლის საკვლევ ნიმუშებში სატიტრავი მჟავიანობის შემცველობის
ტემპერატურაზე და დროზე დამოკიდებულება

სატიტრავი მჟავიანობა, %
კეხურა ბანანი გოლდენი

დღე
00 +40 +90 00 +40 +90 00 +40 +90

34 0,93 0,78 0,81 0,32 0,4 0,38 0,32 0,4 0,38

62 0,99 0,83 0,93 0,37 0,41 0,45 0,35 0,47 0,48

76 1,02 0,88 0,99 0,4 0,46 0,69 0,59 0,53 0,53
90 0,93 0,94 0,91 0,45 0,38 0,72 0,47 0,56 0,59

104 0,83 0,86 0,78 0,51 0,35 0,65 0,39 0,48 0,46

118 0,78 0,78 0,72 0,45 0,32 0,59 0,37 0,45 0,40

132 0,61 0,51 0,65 0,4 0,29 0,42 0,35 0,4 0,35

146 0,53 0,43 0,59 0,38 0,26 0,35 0,32 0,30 0,29
160 0,44 0,32 0,39 0,26 0,19 0,24 0,25 0,18 0,20
174 0,29 0,25 0,19 0,18 0,16 0,14 0,2 0,16 0,14

შაქრების შემცველობის დროზე დამოკიდებულების კორელაციის კოეფიციენტის r-ის მნი–
შვნელობები ყველა ნიმუშსა და ტემპერატურაზე ახლოსაა 1-თან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ
ცვლადებს შორის საკმაოდ მაღალი კორელაციური კავშირია. ამრიგად, ვაშლის შენახვის უნარზე
შაქრების კონცენტრაციის ცვლილება გავლენას არ ახდენს. სატიტრავი მჟავიანობისა და შაქრების
დროსთან ფუნქციური კავშირის არ არსებობის გამო ვადგენთ მათ შორს კორელაციურ კავშირს.
ცხრილ №13-14-ში წარმოდგენილია ვაშლის საკვლევ ნიმუშებში (კეხურა, ბანანი და გოლდენი)
სატიტრავი მჟავიანობის და შაქრების კონცენტრაციის ცვლილება სამ სხვადასხვა ტემპერატურაზე
(00, +40, +90), რომელთა განსაზღვრა ხდებოდა 14 დღიანი შუალედით. დადგენილია სატიტრავი
მჟავიანობის და შაქრების შემცველობის კორელაციური კავშირი დროსთან, რომელთა მონაცემები
მოყვანილია ცხრილ №15-16-ში. ცხრილში ასევე მოცემულია საშუალო კვადრატული გადახრა Sxდა
Sy, რეგრესიის კოეფიციენტი და რეგრესიის განტოლება, რომლითაც მოვახდინეთ შედარება
ექსპერიმენტულ მონაცემებთან.

ცხრილი№12. ვაშლის საკვლევ ნიმუშებში შაქრების შემცველობის ტემპერატურაზე და დროზე
დამოკიდებულება

შაქრები, %

კეხურა ბანანი გოლდენი
დღე

00 +40 +90 00 +40 +90 00 +40 +90

34 10 9,9 9,8 12,2 12,0 12,1 14,9 13,9 14
62 9,8 9,6 9,6 11,9 11,6 11,5 13,8 13,3 13,4
76 9,5 9,3 9,3 11,3 11,0 10,5 13,4 12,8 12,9
90 9,0 9,0 9,0 10,8 10,5 9,8 13,0 12,1 12,5
104 8,9 8,8 8,5 10,3 9,8 9,6 12,5 11,5 11,0

118 8,6 8,5 8,0 9,8 9,5 9,2 11,0 10,8 10,7

132 8,5 8,1 7,5 9,5 9,0 8,7 10,5 10,1 9,8
146 8,4 7,8 7,0 9,2 8,7 8,5 10 9,5 9,0



89

160 8 7,0 6,5 9,0 8,5 8,0 9,5 9,2 8,9
174 7,0 6,5 6,0 8,5 8,0 7,9 9,0 8,8 8,6

ცხრილი №13. ვაშლის საკვლევ ნიმუშებში სატიტრავი მჟავიანობის შემცველობის დროზე
დამოკიდებულების კორელაციური კავშირი

სატიტრავი მჟავიანობისა და დროის დამოკიდებულების კორელაციის კოეფიციენტი (r),
კეხურაში 00-ზე ახლოსაა 1-თან, ხოლო +40 და+90-ზე არის -0,83099 და -0,85576, რაც შედარებით
ნაკლებ კორელაციურ კავშირზე მიუთითებს. აქედან გამომდინარე სასურველია მისი შენახვა 00-ზე.
ბანანის შემთხვევაში +40-ზე კორელაციის კოეფიციენტის r-ის მნიშვნელობა ახლოსაა 1-თან, ხოლო
+00 და +90-ზე ძალიან მცირეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის მცირე კორელაციური კავშირია.
აქედან გამომდინარე სასურველია მისი შენახვა +40C-ზე. გოლდენის შემთხვევაში +40 და +90-ზე
კორელაციის კოეფიციენტი არის -0,73587 და -0,74253, ანუ მათ შორის მცირე კორელაციური
კავშირია, ხოლო 00-ზე კიდევ უფრო დაბალი: -0,54488. აქედან გამომდინარე გოლდენის შენახვა
უფრო რეკომენდებულია [+4; +9]0 C-ზე, ვიდრე +00C-ზე.

ცხრილი №14. ვაშლის საკვლევ ნიმუშებში შაქრების შემცველობის დროზე დამოკიდებულების
კორელაციური კავშირი

ნიმუშები

საშუალო
კვადრატუ
ლი
გადახრა Sx

საშუალო
კვადრატული
გადახრა Sy

კორელაციის
კოეფიციენტ
ი r

რეგრესი–
ის
კოეფიცი–
ენტი r1

განტოლება

00 42.55632 0.24001 -0.92246 -0.0052 Y=1.305198+ -0.0052X

+40 42.55632 0.24157 -0.83099 -0.00472 Y=1.174991+ -0.00472X

კე
ხუ

რ
ა

+90 42.55632 0.238881 -0.85576 -0.0048 Y=1.22248+ -0.0048X
00 42.55632 0.092174 -0.39902 -0.00086 Y=0.466722+ -0.00086X

+40 42.55632 0.092499 -0.91688 -0.00199 Y=0.540421+ -0.00199X

ბა
ნა

ნი

+90 42.55632 0.185583 -0.54279 -0.00237 Y=0.722427+ -0.00237X

00 42.55632 0.103484 -0.54488 -0.00132 Y-0.506218+ -0.00132X

+40 42.55632 0.131076 -0.73587 -0.00227 Y=0.641413+ -0.00227X

გო
ლ

დ
ენ

ი

+90 42.55632 0.135041 -0.74253 -0.00236 Y=0.640241+ -0.00236X

დასახელე
ბა

საშუალო
კვადრატულ
ი გადახრა Sx

საშუალო
კვადრატულ
ი გადახრა Sy

კორელაციის
კოეფიციენტი
r

რეგრესიი
ს
კოეფიციე
ნტი r1

განტოლება

00 42.55632 0.845044 -0.96079 -0.01908 Y=10.86101+ -0.01908X

+40 42.55632 1.05 -0.9744 -0.02404 Y=11.08494+ -0.024041X

კე
ხუ

რ
ა

+90 42.55632 1.2687 -0.98223 -0.02928 Y=11.32938+ -0.02928X
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დასკვნები:
1. ვაშლის პროდუქციის საკვლევ ჯიშებში, დროის გარკვეული ინტერვალის (ნოემბერი,

იანვარი, აპრილი) მიხედვით განისაზღვრა წყლის მასური კონცენტრაცია 100-1050C-ზე გამოშრობის
მეთოდით.კვლევის ობიექტებად შერჩეულ ვაშლის ჯიშებში (კეხურა, ბანანი, გოლდენი), დროის
მიხედვით, შემცირდა წყლის შემცველობა, რაც ძირითადად გამოწვეულია ვაშლის კულტურის
ბიოლოგიური თავისებურებებით, თავისუფალი წყლის შემცირებას განაპირობებს მისი სუნთქვა,
რომლის შემცველობა ნოემბრიდან ბოლო ტესტირებამდე მცირდება. წყლის შემცირებამ გარკვეული
გავლენა მოახდინა, როგორც ნაცრიანობისა და „C“ ვიტამინზე, ასევე სხვა პარამეტრების შემცვე–
ლობაზეც.

2. ვაშლის ჯიშებში (კეხურა, ბანანი, გოლდენი) განისაზღვრა ნაცრის ელემენტები (P, S, Na, K, Ca,
Mg, Fe, Al, Co, Mo, Mn, Cu, Zn) 450-5000C ტემპერატურაზე გამოწრთობის მეთოდით მუდმივ წონამდე
მიყვანის გზით. მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ნაცრიანობა საკვლევ ვაშლის ჯიშებში დროის
მიხედვით შემცირდა დაახლოებით 0,2-0,3%-ით, რაზეც გარკვეული გავლენა მოახდინა წყლის
შემცირებამ, შენახვის დროს.

3. საკვლევ ნიმუშებში განსაზღვრულ იქნა C ვიტამინის შემცველობა თვეების მიხედვით. მიღე–
ბული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ C ვიტამინის მაღალი შემცველობით ხასიათდება სამივე ჯიში,
მაგრამ განსაკუთრებით მაღალია გოლდენში, რომელშიც 3,8 მგ %-ია და აპრილში 1,8 მგ %-მდე
ეცემა. ანალოგიურად კლებულობს დინამიკაში ვიტამინი „C“-ს შემცველობა ვაშლის სხვა ჯიშებშიც.

4. ვაშლის საკვლევ ჯიშებში განსაზღვრულია უჯრედისის შემცველობა გენებერგ-შტომანის
მეთოდით, რომელიც ძირითადად შედგება ცელულოზისაგან და წარმოადგენს რთულ ნახშირწყალს.
თავდაპირველად საკვლევ ნიმუშებში მისი შემცველობა 0,2-0,3%-ია, ხოლო მომდევნო თვეებში
შედარებით მაღალია, რაც გამოწვეულია ვაშლის წვნიანობის ხარისხის დაქვეითებით და საგემოვნო
თვისებების შეცვლით. ჩვენთვის ცნობილია ის გარემოება, რომ უჯრედისის არსებობა ხილში ზრდის
ნარჩენების რაოდენობას და გადამუშავების დროს აძნელებს ზოგიერთი ტექნიკური ოპერაციის
ჩატარებას. თუმცა, ჩვენს შემთხვევაში უჯრედისის შემცველობა სტანდარტულია.

5. რეფრაქტომეტრული მეთოდით განსაზღვრულ იქნა შაქრების მასური წილი საკვლევ
ვაშლებში.შაქრების შემცველობის მხრივ ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა გოლდენი, მასში საერთო
შაქრიანობა ნოემბერში 14,9%-ს შეადგენდა, ხოლო შემდეგ პერიოდში იკლებდა. რაც შეეხება, ბანანს
და კეხურას, მათში შაქრის შემცველობა 10-12,2%-ის ფარგლებშია და თვეების მიხედვით აქაც
კლებულობს.

6. ორგანული მჟავები განსაზღვრულია ტიტრაციის მეთოდით, რომელშიც იგულისხმება
თავისუფალი ორგანული მჟავები და მათი ჰიდრომარილები. ჩვენი ექსპერიმენტის ფარგლებში გა–
მოიკვეთა ორგანული მჟავების გარკვეული ცვალებადობა დინამიკაში, საიდანაც ჩანს, რომ ტექნი–
კური სიმწიფიდან იანვრის თვემდე მჟავების რაოდენობა მატულობს, ხოლო იანვრიდან კლე–
ბულობს.

00 42.55632 1.201041 -0.99155 -0.02798 Y=13.31704+ -0.02798X

+40 42.55632 1.297844 -0.99212 -0.03026 Y=13.17613+ -0.03026X
ბა

ნა
ნი

+90 42.55632 1.354105 -0.98442 -0.03132 Y=13.01305+ -0.03132X

00 42.55632 1.917916 -0.9904 -0.04464 Y=16.65201+ -0.4464X

+40 42.55632 1.708215 -0.99374 -0.03989 Y=15.5718+ -0.03989X

გო
ლ

დ
ენ

ი

+90 42.55632 1.904101 -0.98342 -0.044 Y=15.90254+ -0.044X
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7. ნაყოფის გემოს შეგრძნება (მჟავე, ტკბილი, მომჟავო, მოტკბო) დამოკიდებულია შაქრისა და
მჟავის თანაფარდობაზე ე.წ. შაქარმჟავის ინდექსზე. დადგენილია, რომ ბანანის და გოლდენის
შაქარმჟავის ინდექსი შეადგენს 37-38-ს, რაც განაპირობებს მათ საგემოვნო თვისებებში იმას, რომ არ
შეიგრძნობა მჟავე გემო.

8. სპექტრულ-ემისიური ანალიზით დადგენილია, რომ ტოქსიკური ელემენტების (Cu, Zn, Co,
Mo, Pb, Hg) რაოდენობრივი შემცველობა ექვემდებარება ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციებს.

9. ვაშლის საკვლევ ჯიშებში განსაზღვრულია ნიტრატული აზოტის შემცველობა. რაც უფრო
მაღალია ნიტრატული აზოტის კვოტები, მით უფრო დაბალია პროდუქციის ხარისხი. სტანდარტით
კურკოვან ხილში ნიტრატული აზოტის ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია არ უნდა
აღემატებოდეს 50მგ/კგ-ზე. არცერთ გამოკვლეულ ჯიშში არ აღმოჩნდა ნიტრატების ჭარბი
რაოდენობა, იგი განისაზღვრა ნოემბრის თვეში და მერყეობს 36,5-40 მგ/კგ-მდე.

10. შენახვის დროს ვაშლის ნედლეულის წონითი დანაკარგების დადგენის მიზნით, ჩავატარეთ
მარტივი ექსპერტიმენტი, რომლის შედედაგაც დადგენილია, რომ შენახვის დროს დიდი წონითი
დანაკარგები აღინიშნა ბანანის შემთხვევაში (22,4%), ყველაზე ნაკლები კეხურაში (14,7%).

11. სატიტრავი მჟავიანობისა და დროის დამოკიდებულების კორელაციის კოეფიციენტი r,
კეხურაში 00-ზე ახლოსაა 1-თან, ხოლო +40 და+90-ზე არის -0,83099 და -0,85576, რაც შედარებით
ნაკლებ კორელაციურ კავშირზე მიუთითებს. აქედან გამომდინარე სასურველია მისი შენახვა 00-ზე.

12. ბანანის შემთხვევაში +40-ზე კორელაციის კოეფიციენტის r-ის მნიშვნელობა ახლოსაა 1-თან,
ხოლო +00 და +90-ზე ძალიან მცირეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის მცირე კორელაციური
კავშირია. აქედან გამომდინარე სასურველია მისი შენახვა +40C-ზე.

13. გოლდენის შემთხვევაში +40 და +90-ზე კორელაციის კოეფიციენტი არის -0,73587 და -0,74253,
ანუ მათ შორის მცირე კორელაციური კავშირია, ხოლო 00-ზე კიდევ უფრო დაბალი: -0,54488. აქედან
გამომდინარე გოლდენის შენახვა უფრო რეკომენდებულია [+4; +9]0 C-ზე, ვიდრე +00C-ზე.

14. შაქრების შემცველობის დროზე დამოკიდებულების კორელაციის კოეფიციენტის r-ის
მნიშვნელობები ყველა ნიმუშსა და ტემპერატურაზე ახლოსაა 1-თან, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ
ცვლადებს შორის საკმაოდ მაღალი კორელაციური კავშირია. ამრიგად, ვაშლის შენახვის უნარზე
შაქრების კონცენტრაციის ცვლილება გავლენას არ ახდენს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ხატიაშვილიშ., „ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის ტექნოლოგია“, გამომც. „განათლება“, თბი–
ლისი, 1992წ., გვ. 9-150; 282-296;
2. დანელია გ., ფალავანდიშვილი თ., „კვების პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა და სამა–
რთლებრივი საფუძვლები“, გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017წ., გვ 37-41; 71-72;
253-276;
3. ლაფერაშვილი ქ., ქუჩუკაშვილი ზ., „სურსათის უვნებლობა და ხარისხი“, გამომც. „თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;თბილისი, 2011წ., გვ. 27-31; 56-63; 65-68;
4. ჩავლეიშვილი ა., „სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვისა და გადამუშავების ტექნოლოგია“,
გამომც. „განათლება“, თბილისი, 1988წ., გვ. 214-293;
5. დანელია გ.,ფალავანდიშვილი თ., ბარათელი ნ., „ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კვების პრო–
დუქტების ეკოქიმიურ ექსპერტიზაში“, გამომც. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2011წ., გვ. 25-
59;
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Abstract

Mineral and biochemical indices of apple varieties (Kekhura, Banana and Golden Spur) in the apple tree species
(Kekhura, Banana and Golden Spur) in relation to open and hidden dangers in the Caspian region were studied in
terms of product quality, storage capacity and correlated dependence on sugar and organic acids dynamics, Heavy
Metals, Nitrogen Nitrogen) Specific share, on the basis of which we can conclude that the studied varieties of
apples (kekhura, bananas and golden) are biologically viable and competitive in both national and international
markets. Weighing product losses during storage of apple raw materials are also established. The lowest weight
loss is reported in Kekhura (14.7%), which indicates its high durability. The r values of the time-dependent
correlation coefficient of sugar content are close to 1 at all samples and temperatures, indicating that there is a
fairly high correlation between the variables. Thus, the change in sugar concentration is not affected by apple
storage capacity.
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საქართველოში რეალიზებადი სწრაფი მომზადების
მაკარონის ნაწარმის საექსპერტო საქმე

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

საკვანძო სიტყვები: სწრაფი მომზადების მაკარონი, ფქვილი, მძიმე ლითონები, ბიოქიმიური
ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

რეფერატი

შესწავლილია საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში არსებული არასამამულო წარმოების სწრაფი
მომზადების მაკარონის ნაწარმის (დოშირაკის, როლტონის, მივინას, ბიგ-ბონის, თინგის ვერმიშელი და ატრია)
მარკირების, ორგანოლეპტიკური და ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები სტანდარტის (სახ.სტანდარტი-52378-
2005) მოთხოვნის შესაბამისად. ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდების საფუძველზე ვასკვნით, რომ სწრაფი
მომზადების მაკარონის ნიმუშებიდან მხოლოდ "თინგის ატრია" შეესაბამება მარეგულირებელი დოკუმე–
ნტების ყველა ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელს. ძლიერ ტოქსიკური ელემენტების (Pb, As, Cd, Hg) შემცველობა
კი საკმაოდ დაბალია დასაშვებ კონცენტრაციასთან შდარებით.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევების თანახმად ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი
ფაქტორებიდან უმნიშვნელოვანესია ცხოვრების წესი და სწორი კვება. საკვები, გარდა იმისა, რომ
ენერგიის წყაროა და ადამიანის ორგანიზმის განვითარებისათვის აუცილებელია, არაჯანსაღი კვების
პირობებში შეიძლება სხვადასხვა დაავადების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ადამიანის მდგრადი განვი–
თარების მიღწევა შესაძლებელია ჯანსაღი კვების სწორი შერჩევით.

ჯანსაღი (რაციონალური, სწორი) კვება მოიცავს ორ ძირითად ელემენტს: სრულფასოვნებას და
ბიოუსაფრთხოებას. საკვების მოხმარება დაკავშირებულია რისკ-ფაქტორთა ერთობლიობასთან,
რომლებიც, ერთი მხრივ, გამოწვეულია თვით პროდუქტების ქიმიური ან მიკრობიოლოგიური
დაბინძურებით. მეორე მხრივ, რისკი შეიძლება გამოიწვიოს კვების პროდუქტებში საკვები ნივთი–
ერებების არასათანადო რაოდენობით (სიჭარბე ან დისბალანსი) შემცველობამ. ასეთი რისკის
შემცირება, ასევე მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილება, მოითხოვს იმ ფაქტორების წინასწარ
ცოდნას, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვების პროდუქტების ზემო---
ქმედებასთან [1].

სავაჭრო ქსელში გასაყიდად გამოტანილი ყველა პროდუქტი უნდა იყოს უსაფრთხო. დღეი–
სათვის ეს დებულება ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ სურვილად რჩება. სამწუხაროდ, საქართველოს
ბაზარზე წარმოდგენილია უზარმაზარი რაოდენობის კვების პროდუქტები, რომლებიც, უსაფრთხო–
ების თვალსაზრისით, უდიდესი პრობლემა, როგორც მომხმარებლების, ისე მაკონტროლებელი
ორგანოებისათვის.

დღეისათვის, საქართველო მასობრივად გაჯერებულია უცხოური წარმოების კვების პროდუ–
ქციით, მათ შორის, სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმით, რომლის სასურსათო უსაფრთხოება
მნიშვნელოვანია. აღნიშნული პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი ნაშრომის
მიზანს, სწორედ, მისი შედგენილობისა და ხარისხის, ასევე აღნიშნული პროდუქტების მარკირების
ზოგიერთი საკითხის კვლევა  წარმოადგენდა.

მაკარონის ნაწარმი მაღალი კვებითი ღირებულების პროდუქტია, რომლის წარმოშობას
მრავალი ლეგენდა და მითი უკავშირდება. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე
V საუკუნეში ჩინელებმა და არაბებმა უკვე იცოდნენ მისი მომზადება. ჩინური ატრიის ისტორია 4000
წელს ითვლის, მაგრამ ატრიის კვალს არა მარტო ჩინეთში, არამედ ეგვიპტეშიც მივყავართ. ეგვიპტის
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აკლდამებში ნაპოვნია ნახატები, სადაც აღწერილია ატრიის მომზადება. სავარაუდოა, რომ
რომაელებმა სწორედ ეტრუსკული ქალაქების დაპყრობის შემდეგ ისწავლეს პასტის წინაპრის
მომზადება.

საქართველოში დიდი ხანია პასტისა და ატრიის, იგივე ლაფშის ნებისმიერი სახეობის
აღმნიშვნელ სიტყვად მაკარონი გამოიყენება. თუმცა, მაკარონი პასტის მხოლოდ ერთ-ერთ სახეობას
წარმოადგენს. იტალია, თვლის, რომ მხოლოდ ისაა პასტის სამშობლო, ხოლო პასტა – იტალიური
სამზარეულოს სავიზიტო ბარათი. თუმცა, ისტორიული წყაროების მიხედვით, ეს პროდუქტი მარკო
პოლომ შემოიტანა ჩინეთიდან 1292 წელს, რაზეც არსებობს დოკუმენტური მტკიცებულება. იტალი–
ელები კი ამას შემდეგნაირად განმარტავენ – მარკო პოლომ თავის თანამედროვეებს აუხსნა, რომ
თურმე ჩინელებიც მიირთმევენ ატრიასა და მაკარონს.

დღესდღეობით მსოფლიო ბაზარზე იტალია პირველ ადგილზეა, როგორც მაკარონის ხშირი
მომხმარებელი. ხოლო 2006 წლის 27 სექტემბერი, იტალიის მთავრობის მიერ დაწესდა როგორც მაკა–
რონის საერთაშორისო დღედ.

პურთან შედარებით მაკარონის ნაწარმს უფრო მაღალი კვებითი ღირებულება აქვს, რადგან
მზადდება უფრო მაღალი ხარისხის ფქვილისგან და ხორბალში არსებული საკვები ნივთიერებების
დანაკარგი მისი წარმოების პროცესში ბევრად დაბალია. მაკარონი ამ მაჩვენებლით ბურღულეულსაც
სჯობნის. გასაკვირი არ არის, რომ მაკარონი დღესდღეობით ერთ-ერთ ძირითად საკვებ პროდუქტად
ითვლება. თავის სასარგებლო თვისებებს მაკარონი ხანგრძლივი (ერთ წლამდე) შენახვის შედეგადაც
კი არ კარგავს.

მაკარონის ნაწარმის დასამზადებლად საჭიროა ხორბლის ფქვილი, რომელიც მდიდარია
წებოგვარათი (ა/ნ 32%). მაკარონის ნაწარმისათვის მინისებრი ჯიშის ხორბლიდან ამზადებენ
სპეციალურ მაკარონის ფქვილს, რომელსაც უმატებენ (ა/ნ 25%) რბილი ჯიშის მარცვლის ფქვილს.
მაკარონის ნაწარმი მზადდება აგრეთვე ჩვეულებრივი ფქვილისაგან, მაგრამ მისი ღირსება შედა–
რებით დაბალია [3].

მაკარონის ნაწარმის ხარისხი დამოკიდებულია მის ფორმაზე და მასალაზე, ამიტომ მაკარონის
ნაწარმის დამზადების დროს დიდი ყურადღება ექცევა თხელი კედლის მქონე, სხვადასხვა
მასალებით გამდიდრებული და დაფასოებული ნაწარმის გამოშვებას.

მაკარონის ღირსება (ხარისხი) ფასდება ზედაპირით - იგი უნდა იყოს იდეალურად გლუვი,
ყოველგვარი ჩანართებისა და წერტილების გარეშე.

მაკარონის ფერი უნდა იყოს ერთგვაროვანი: ბეჟი (მაგარი ხორბლის უმაღლესი ხარისხის
ფქვილისგან დამზადებული მაკარონი), სუფთა თეთრი (რბილი ხორბლის უმაღლესი ხარისხის
ფქვილისგან დამზადებული) ან მორუხო თეთრი (რბილი ხორბლის ფქვილის მაკარონი), თუმცა არა
კაშკაშა ყვითელი! ეს ფერი მიანიშნებს, რომ შესაძლოა მაკარონი დაბალი ხარისხის ფქვილისგან
დაამზადეს და ამ ფაქტის დასამალავად დაუმატეს არც თუ უვნებელი ქიმიური საღებავი
ტარტრაზინი.

პროდუქტს არ უნდა დაკრავდეს დამძაღების, სიმჟავის, ობის, ლპობის სუნი ან გემო.
ჰერმეტულად შეფუთულ პროდუქტში არ უნდა იყოს წყლის წვეთები (ნამი) - ეს იმას ნიშნავს, რომ
პროდუქტი ისე შეფუთეს, რომ სრულად გამომშრალი არ იყო და დიდია შანსი ის ამის გამო
ამძაღებული ან დაობებული იყოს.

მაკარონი იხარშება მარილიან მდუღარე წყალში. ხარისხიანი მაკარონის ხარშვისას:
 პროდუქტი სულ ცოტა ორჯერ იმატებს მოცულობაში;
 ნახარში რჩება გამჭვირვალე;
 მაკარონი ინარჩუნებს ფორმას, არ ეწებება ერთმანეთს, არ სკდება და არ იკოშტება.

დღესდღეობით, მაკარონის ნაწარმი საყოველთაოდ გამოყენებული პროდუქტია მსოფლიოს
ბევრ ქვეყანაში ყოველდღიური კვების რაციონში. მათი პოპულარობის გარდა, ასევე მრავალ კერძის
განუყოფელი კომპონენტია [4].



95

ბოლო დროს სულ უფრო პოპულარული გახდა სწრაფი მომზადების მაკარონი, რომელიც არ
საჭიროებს მოხარშვას. სწრაფი მომზადების მაკარონის გამოგონება გახდა ნამდვილი გადატრიალება
მილოიონობით ადამიანის კვების კულტურაში. ამ სახეობის მაკარონის შექმნა უკავშირდება
იაპონელ ბიზნესმენ ანდო მომოფუკის (1958წელი).

თანამედროვე მსოფლიოში დრო ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპო–
ნენტია და ამავე დროს  მუდმივად იგრძნობა მისი დეფიციტი. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია
სწრაფი კვების პროდუქტი მაკარონი. მისი მომზადებისათვის საჭიროა 80-850C-ის ტემპერატურის
წყალში მოვათავსოთ 3-5 წუთის განმავლობაში.

დღესდღეობით დიდი მოთხოვნაა სწრაფი მომზადების მაკარონზე ქართულ ბაზარზე, თუმცა
იგი ცოტა ხნის წინ, გასული საუკუნის ბოლოს, გამოჩნდა.

სწრაფი მომზადების მაკარონის წამყვანი მწარმოებლები ყველაფერს აკეთებენ მომხმარებლების
მისაზიდად: შეფუთვის გაუმჯობესება, ახალი ბრენდების დანერგვა, სხვადასხვა არომატის დანა–
მატების შემოღებით, შეფუთვის გაზრდა 300 გრამამდე. ყველა ეს ინოვაცია იწვევს მომხმარებელთა
ინტერესების გაზრდას. ამიტომაც სწრაფი მომზადების მაკარონზე ყოველწლიური მოხმარება
იზრდება საქართველოშიც, რაზეც მიუთითებს მარკეტებში სხვადასხვა ბრენდების მრავალფერო–
ვნება და პროდუქციის სიუხვე.

ყოველივე აქედან გამომდინარე სწრაფი მომზადების მაკარონის პროდუქციის სეგმენტში არსე–
ბობს მაღალი კონკურენცია. ქალაქ თბილისის სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ხარსიხის ექსპერტიზის
შესრულების მიზნით მოვახდინეთ არასამამულო წარმოების  სწრაფი მომზადების მაკარონის  ნაწა–
რმის  ნიმუშების შეძენა.მითუმეტეს, რომ აღნიშნული პროდუქციის ადგილობრივი წარმოება
საქართველოში არ არსებობს. ექსპერტიზის მიზანია სამომხმარებლო ქსელში არსებული უცხოური
ნაწარმის ღირსების შეფასება და მათი სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა.

მაკარონის ხარისხის ექსპერტიზა ჩატარებულია (სახ.სტანდარტი 52378-2005) მარკირების,
ორგანოლეპტიკური და ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების  მიხედვით, სტანდარტის მოთხოვნის
შესაბამისად. მაკარონის შემოწმება შესრულდა ერთეული შეფუთვის ინსპექტირებით საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №441 დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათის
ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე მოთხოვნებთან
შესაბამისობით.

ორგანოლეპტიკურად განისაზღვრა გარეგნული სახე (ფორმა და მდგომარეობა), ფერი, სუნი,
გემოდა მდგომარეობა მომზადების შემდეგ; აგრეთვე, როგორ ინარჩუნებს ფორმას მომზადებიდან 15
წუთის შემდეგ. ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლებიდან: ტენი, მჟავიანობა, მომზადების დრო, მასის
გადიდების კოეფიციენტი და წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების რაოდენობა.

სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმის ხარისხის კვლევისათვის აღებული  ნიმუშების დახა–
სიათება შეფუთვის მასის, მწარმოებლის და შენახვის ვადის მიხედვით მოცემულია ცხრილ №1-ში.

სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმის შენახვის ვადა სტანდარტის მიხედვით
დამოკიდებულია ცხიმ-ზეთის რაობაზე: პალმის ზეთის შემთხვევაში -12 თვე; სოიოს ზეთი - 6 თვე;
მზესუმზირის ზეთი -  3 თვე. აქაც ვხვდებით ეტიკეტირებაში მცირეოდენ შეუსაბამობას, მაგალითად
„თინგის ატრიაზე“ მითითებულია, რომ დამზადებულია პალმის ზეთზე და შენახვის ვადად მითი–
თებული აქვს 6 თვე. თუ შეფუთვაზე მითითებული არ არის ცხიმზეთის წარმომავლობა, ხოლო
შენახვის ვადად მითითებული აქვს 12 თვე, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასამზადებლად გამოყენებულია
პალმის ზეთი. საკვლევი ნიმუშების წონა 50-90გრამამდეა.

მაკარონის ნაწარმის ხარისხის ექსპერტიზა იწყება შეფუთვის შეფასებით. ნიმუშები მოთა–
ვსებულია პოლიეთილენის პარკებში, ასევე სწორკუთხა ან მრგვალ კონტეინერებსა  და ქაღალდის
ყუთებში. ის ნიმუშები, რომლებიც მოთავსებულია პოლიეთილენის პარკებში ნამსხვრევების დიდ
რაოდენობას შეიცავს (დოშირაკი, მივინა, როლტონ ვერმიშელი, ბიგ-ბონი ძროხის ხორცით). იმის
მიხედვით, თუ როგორი შეფუთვაანამსხვრევების რაოდენობა იცვლება დაახლოებით 1,7-დან
12,71%-მდე [5,6].
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ნიმუშების შეფუთვაზე მომხმარებლისათვის საჭირო ყველა ინფორმაცია დატანილი უნდა იყოს
№441 ბრძანებულებისა და სახ. სტანდარტი 51074-2003 შესაბამისად.

ყველა ნიმუშის მარკირების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი უმრავლესობის დასამზადებლად გამო–
ყენებულია უმაღლესი ხარისხის ხორბლის ფქვილი, თუმცა მივინასა და  თინგის ატრიის შეფუ–
თვაზე მითითებული არ არის მისი ხარისხი.დოშირაკში გამოყენებულია შემასქელებელი- აცეტი–
ლირებული სახამებელი, მცენარეული ცხიმის წარმომავლობა კი მითითებული არ არის.
„დოშირაკი“, კვისტი, სოკოს არომატით შეიცავს წებოგვარას და შემასქელებელ გუარის კამედს
(E412). ასევე მითითებული არ არის მათში საღებავის შემცველობა. „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის
არომატით -მცენარეული ცხიმის წარმომავლობა და შემასქელებლის შემცველობა მითითებული არ
არის. ბუნებრივი საღებავი კურკუმა (E100) დამტებული აქვს „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის
არომატით. „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით-შეიცავს შემასქელებელს (სიმინდისა და ტაპიოკის
სახამებელს),ასევე გუარის კამედს (E412), დამატებული აქვს კვერცხის ფხვნილი,საღებავებიდან
შეიცავს უსაფრთხო E101 (i) - რობოფლავინს. აღსანიშნავია რომ ეტიკეტირების ორიგინალ და
ნათარგმნ ქართულ ტექსტებს შორის შეუსაბამობაა. „ბიგ-ბონი“ ატრია ქათმის ხორცის არომატით და
საქონლის ხორცით შემასქელებლიდან შეიცავს კარტოფილის სახამებელს და გუარის კამედს,
ბუნებრივ საღებავს კურკუმას, კვერცხისა და რძის გადამუშავების პროდუქტებს. ძირითადი
მწარმოებლები იყენებენ საკვებ დანამატებს-სტაბილიზატორებს, არომატიზატორებს, მაგრამ ზოგი–
ერთ შემთხვევაში კონკრეტულად არ უთითებენ საკვები დანამატის დასახელებასა თუ ინდექს.
მწარმოებლები ხშირად თავს არიდებენ ეტიკეტზე E-კოდების დაწერას და მის ნაცვლად, მხოლოდ
საკვები დანამატის სახელს წერენ. სამწუხაროდ, ყველა პროდუქტზე, მწარმოებელი არ აწერს იმ
დანამატების სრულ სიას, რასაც ეს პროდუქტი შეიცავს. მცენარეული ცხიმის წარმომავლობა არცერთ
პროდუქტზე არ არის მითითებული, გარდა თინგის ატრიისა, რომელიც შეიცავს პალმის ზეთს და
„ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით, რომელიც შეიცავს სოიოს ზეთს. თინგის ატრია შეიცავს ბუნებრივი
კვერცხის ფხვნილს, რითაც აიხსნება პროდუქტის თანაბარი ყვითელი შეფერვა.

ცხრილი №3-ში წარმოდგენილია სწრაფი მომზადების მაკარონში გამოყენებული საკვები
დანამატების ტექნოლოგიური ფუნქციები და მოქმედება.

საეჭვო წარმომავლობის არომატიზატორებს შეიცავს თითქმის ყველა პროდუქტი (E150d,
E211.E363.E385.E412.E452.E471.E621,E627,E631, E635).საეჭვო დანამატებმა  შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია და თავის ტკივილი [7].

ყველა, ჩვენს მიერ, გამოკვლეული მაკარონის გარეგნული სახისა და მდგომარეობის ორგანო–
ლეპტიკური შეფასება მოხდა შეფუთვის გახსნის შემდეგ. მიღებული შედეგები წარმოდგენილი
ცხრილ №4-ში.

ამრიგად, საქართველოს საბაზრო სექტორში სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმი წარმო–
დგენილია მხოლოდ არასამამულო წარმოების  ატრიისა და ვერმიშელის სახით, განსხვავებული
საგემოვნო თვისებებით, არომატიზატორების გამოყენების ხარჯზე (არც ერთს არ აქვს ნატურა–
ლური ქათმის, ღორის, სოკოს ფილე).

ორგანოლეპტიკური შეფასებისას აღმოჩნდა, რომ „როლტონის“ ატრია და ვერმიშელი ქათმის
არომატით, თინგის ატრია აკმაყოფილებს მისადმი სტანდარტით (სახ. სტანდარტი Р52378-2005)
წაყენებულ მოთხოვნებს. ყველა დანარჩენ პროდუქციაში გვაქვს არათანაბარი მონაცირისფრო ან
ყვითელი შეფერვა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროდუქცია დამზადებულია რბილი ხორბლისაგან.
მაკარონის ნაწარმში ფერის ცვლილება მიმდინარეობს კაროტინოიდების დაჟანგვის ხარჯზე, რის
შედეგადაც ნაწარმმა შეიძლება მიიღოს არასასურველი ნაცრისფერი შეფერვა. ასევე, მაკარონის
რეცეპტურაში საღებავების გამოყენებას მივყავართ ნაწარმის არათანაბარ შეფერვამდე, რაც დაფი–
ქსირებულია ყველა გამოკვლეულ ნიმუშში, გარდა როლტონისა და თინგის ატრიისა. აღსანიშნავია,
რომ ნაწარმი, რომელიც მდიდარია რძისა და კვერცხის ცილებით, ფერის ცვლილება ნელა ხდება.

ექსპერიმენტალურად განსაზღვრულია სწრაფი მომზადების მაკარონში ტენიანობა (%) -
გამოშრობის მეთოდით, მჟავიანობა - ნეიმანის გრადუსში, წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების
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ნაშთი, მასის გადიდების კოეფიციენტი. სახ. სტანდარტი 52378-2005-ის მოთხოვნების შესაბამისად,
პროდუქციის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს, მჟავიანობა - ნეიმანის 4 გრადუსს, წყალში
გადასული მშრალი ნივთიერების ნაშთი უნდა იყოს მინიმუმ 5%, ხოლო მასის გადიდების
კოეფიციენტი არა ნაკლები 2. სწრაფი მომზადების მაკარონის სამომხმარებლო თვისებების
მახასიათებლები მოცემულია ცხრილი №4-ში.

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ყველაზე დაბალი ტენიანობა ახასიათებს „ბიგ-ბონი“
ძროხის ხორცით - 3,4%, ყველაზე მაღალი -  5% კი დოშირაკს, „ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არომატით
და თინგის ატრიას. ტენიანობის მასური წილის განსაზღვრის შედეგებმა აჩვენა, რომ სწრაფი
მომზადების მაკარონის რვავე ნიმუში აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს, რომელშიც
ტენიანობის მაჩვენებელი არ უნდა აღემატებოდეს 5% -ს.

უმცირესი მჟავიანობა დაფიქსირდა დოშირაკის პროდუქტში 0,60 (ნეიმანის), ხოლო უდიდესი
„როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით - 3,40; სწრაფი მომზადების მაკარონში მჟავიანობის დაბალი
გრადუსი შეიძლება გამოწვეული იყოს მის შემადგენლობაში მაგარი ხორბლისაგან დამზადებული
უმაღლესი ხარისხის მაკარონის ფქვილით, ან რეცეპტურაში სახამებლის არსებობით. დოშირაკში
მჟავიანობის 0,60 აიხსნება რეცეპტურაში სახამებლის არსებობით. ყველა ნაწარმი შეესაბამება
სტანდარტს, რომლის მჟავიანობა არ აღემატება ნეიმანის 4 გრადუსს.

უმცირესი მასის გადიდების კოეფიციენტი აქვს „ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არომატით - 1,2%,
ხოლო უდიდესი „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით - 2,2%. პროდუქტის მასის გადიდების
კოეფიციენტი  დამოკიდებულია მის სტრუქტურაზე და ფორიანობაზე. კარგი ხარისხის
პროდუქციისთვის, ეს კოეფიციენტი არა ნაკლებ 2-ის ტოლია, ამიტომ დოშირაკის ორივე
პროდუქტი, „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით, მივინა, ბიგ-ბონის ორივე პროდუქტი ამ
მაჩვენებლის მიხედვით არ არის კარგი ხარისხის, რისი ახსნაც შესაძლებელია ნაწარმში
შემასქელებლის არსებობით. „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით და „თინგის ატრია“
ძროხის ხორცით კარგი ხარისხის ნაწარმს მიეკუთვნება.

შედეგებმა აჩვენა, რომ წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების ნაშთის უმცირესი მნი–
შვნელობა დაფიქსირდა „ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით - 3,0%, „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით
წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი - 5,6%, ხოლო მასის
გადიდების კოეფიციენტი მაღალი არ არის 1,62%, რაც აიხსნება იმით, რომ იგი შეიცავს შემა–
სქელებელს, რაც ეტიკეტზე არ არის მითითებული. კარგი ხარისხის პროდუქციისთვის, ეს მაჩვე–
ნებელი უნდა იყოს ა/ნ 5%. ანალოგიური დამოკიდებულება იკვეთება მივინაში: წყალში გადასული
მშრალი ნივთიერების რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი-5,4%, ხოლო მასის გადიდების კოეფი–
ციენტი დაბალი 1,5%; „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით - წყალში გადასული მშრალი
ნივთიერების რაოდენობა არის დაბალი 3,9%, ამასთან მასის გადიდების კოეფიციენტი საკმაოდ
დიდი 2,2%, ეს აიხსნება მომზადების განსაკუთრებული ტექნოლოგიით და ვერმიშელის
ფორიანობით. (ყველაზე კარგი შედეგი ამ მაჩვენებლების დამოკიდებულების მიხედვით აქვს
თინგის ატრიას.)

თითოეული ნიმუშის ანალიზის შემდეგ ნათელია, რომ ყველა მათგანი აკმაყოფილებს
მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნებს ტენიანობისა და მჟავიანობის მაჩვენებლის
მიხედვით. წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების ნაშთის მაჩვენებლის მიხედვით
მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნებს პასუხობს „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით,
„მივინა“ და „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით. რაც შეეხება მასის გადიდების კოეფიციენტს, რომლის
ნორმა ა/ნ 2%-ის ტოლია მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია
„როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით და „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით. ხოლო ყველა
მაჩვენებლის მიხედვით საუკეთესო შედეგი აქვს „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით.

სწრაფი მომზადების მაკარონის წარმოებისას ნაწარმის სწრაფი შრობისა და ფოროვანი
სტრუქტურის შესაძენად (რაც იძლევა წყლის დამატებისას სწრაფი შეწოვის საშუალებას) გამო–
იყენება მცენარეული ზეთები (პალმის, ქოქოსის, არაქისის, სოიოს, მზესუმზირის). გამოყენებული
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ზეთის ხარისხისა და შენახვის პირობებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის თვალსაზრისით მნი–
შვნელოვანია ნაწარმში პეროქსიდული და მჟავური რიცხვის განსაზღვრა.

პეროქსიდული რიცხვი არის მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ლიპიდების დაჟანგვის
პირველადი პროდუქტების რაოდენობას, რაც გამოხატულია აქტიური ჟანგბადის მილიმოლებში 1კგ
ლიპიდებში. მჟავური რიცხვი გვიჩვენებს ცხიმის დაშლის სიდიდეს და გამოიხატება მწვავე
კალიუმის რაოდენობით მილიგრამობით, რომელიც საჭიროა თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავის
ნეიტრალიზაციისათვის 1გ ცხიმში.

სწორედ, კვლევის შემდგომი მიმართულების მიზანი იყო მარკეტებიდან აღებული სწრაფი
მომზადების მაკარონის ნაწარმის ხარისხის შეფასება პეროქსიდული და მჟავური რიცხვის
მიხედვით.

სწრაფი მომზადების მაკარონში პეროქსიდული და მჟავური რიცხვის კვლევის შედეგები
მოცემულია ცხრილში №6.

როგორც ცხრილის მონაცეებიდან ჩანს, პერიქსიდული რიცხვის შემცველობა ოდნავ აჭარბებს
ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას „ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არომატით და „მივინა“-ს
შემთხვევაში, რაც ლიპიდების დაჟანგვის პირველადი პროდუქტების რაოდენობის მატების
მაჩვენებელია. ამ ფაქტის ახსნა შესაძლებელია ნაწარმის დასამზადებლად გამოყენებული ზეთის
ხარისხით ან შენახვის პირობების დარღვევით. ხოლო, ყველა დანარჩენ პროდუქციაში პერო–
ქსიდული და მჟავური რიცხვის მაჩვენებლების შესაბამისობაშია მარეგულირებელი დოკუმენტის
მოთხოვნებთან.

ეკოსისტემაზე ანტროპოგენური პროცესების გავლენა გლობალურ ხასიათს ატარებს, რის
საფუძველზეც დასტურდება გარემოს გაჭუჭყიანების ფაქტი მძიმე მეტალებით. კვების
პროდუქტებში ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალების (პოტტოქსიკური, ტოქსიკური, ძლიერ
ტოქსიკური) განსაზღვრა აუცილებელია, რაც უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის ეროვნული
უსაფრთხოების ეკოლოგიურ ასპექტზე და ადამიანის სიცოცხლისუნარიანობაზე.

სწორედ ამ მიზნით სწრაფი მომზადების მაკარონში განსაზღვრული იქნა ძლიერ ტოქსიკური
მძიმე ლითონები (Pb, As, Hg, Cd) ატომურ-აბსორბციული მეთოდით (სახ. სტანდარტი 30178-96).

განსაზღვრის შედეგები მოცემულია ცხრილში №7.
მიღებული შედეგების თანახმად, ყველა ჩვენს მიერ გამოკვლეულ სწრაფი მომზადების

მაკარონის ნიმუშებში ძლიერ ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა საკმაოდ დაბალია ზღვრულ
დასაშვებ კონცენტრაციასთან შედარებით.
დასკვნები:

1. საქართველოს მარკეტინგულ სისტემაში სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმი წარმოდგე–
ნილია არასამამულო წარმოების ვერმიშელისა და ატრიის სახით, განსხვავებული საგემოვნო
თვისებებით არომატიზატორების გამოყენების ხარჯზე (არცერთს არ აქვს ნატურალური ქათმის,
ღორის, საქონლისა თუ სოკოს ფილე).

2. პროდქციის მარკირების ანალზმა აჩვენა, რომ მწარმოებლები რეცეპტურაში იყენებენ საკვებ
დანამატებს - სტაბილიზატორ-შემასქელებლებს, არომატიზატორებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ
უთითებენ საკვები დანამატის დასახელებასა თუ ინდექსს.

3. მწარმოებლები სწრაფი მომზადების მაკარონის წარმოებისას იყენებენ როგორც მაგარი, ისე
რბილი ხორბლისაგან დამზადებულ ფქვილს, ან მათ ნარევს, მაგრამ ყველა არ უთითებს ფქვილის
ხარისხს.

4. წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების რაოდენობაზე ფქვილის ტიპს ისეთი არსებითი
გავლენა არ აქვს, როგორც მის შემადგენლობაში შემასქელებლის არსებობას.

5. ორგანოლეპტიკური შეფასებისას აღმოჩნდა, რომ „როლტონის“ ატრია და ვერმიშელი ქათმის
არომატით, თინგის ატრია აკმაყოფილებს მისადმი სტანდარტით (გოსტი Р 52378-2005) წაყენებულ
მოთხოვნებს. ყველა დანარჩენ პროდუქციაში გვაქვს არათანაბარი მონაცირისფრო ან ყვითელი
შეფერვა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროდუქცია დამზადებულია რბილი ხორბლისაგან. მაკარონის
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ნაწარმში ფერის ცვლილება მომდინარეობს კაროტინოიდების დაჟანგვის ხარჯზე, რის შედეგადაც
ნაწარმმა შეიძლება მიიღოს არასასურველი ნაცრისფერი შეფერვა. ასევე, მაკარონის რეცეპტურაში
საღებავების გამოყენებას მივყავართ ნაწარმის არათანაბარ შეფერვამდე, რაც დაფიქსირებულია
ყველა გამოკვლეულ ნიმუშში, გარდა როლტონისა და თინგის ატრიისა. აღსანიშნავია, რომ ნაწარმი,
რომელიც მდიდარია რძისა და კვერცხის ცილებით, ფერის ცვლილება ნელა ხდება.

6. სწრაფი მომზადების მაკარონის ნაწარმის უმრავლესობისთვის ზეთის წარმომავლობა არ არის
დაზუსტეტებული, მაგრამ რადგან შენახვის ვადა 12 თვეა, შესაძლოა ვივარაუდოთ მის რეცე–
პტურაში პალმის ზეთის არსებობა. თინგის ატრიის შემთხვევაში შეიცავს პალმის ზეთსს და
შენახვის ვადად მითითებული აქვს  6 თვე, რაც ასევე შეუსაბამოა.

7. თითოეული ნიმუშის ანალიზის შემდეგ ნათელია, რომ ყველა მათგანი აკმაყოფილებს
მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნებს ტენიანობისა და მჟავიანობის მაჩვენებლის
მიხედვით. წყალში გადასული მშრალი ნივთიერების ნაშთის მაჩვენებლის მიხედვით
მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნებს პასუხობს „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით,
„მივინა“ და „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით. რაც შეეხება მასის გადიდების კოეფიციენტს,
რომელის სიდიდე უშუალოდ პასუხობს მისი მომზადების განსაკუთრებულ ტექნოლოგიასა და
ფორიანობას და რომლის ნორმა ა/ნ 2%-ის ტოლია, მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნებთან
შესაბამისობაშია „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით და „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით.
სწრაფი მომზადების მაკარონის ნიმუშებიდან მხოლოდ "თინგის ატრია" შეესაბამება მარეგული–
რებელი დოკუმენტების ყველა ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებელს.

8. პეროქსიდული რიცხვის შემცველობა ოდნავ აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას
„ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არომატით და „მივინა“-ს შემთხვევაში, რაც ლიპიდების დაჟანგვის
პირველადი პროდუქტების რაოდენობის მატების მაჩვენებელია. ამ ფაქტის ახსნა შესაძლებელია
ნაწარმის დასამზადებლად გამოყენებული ზეთის ხარისხით ან შენახვის პირობების დარღვევით.
ხოლო, ყველა დანარჩენ პროდუქციაში პეროქსიდული და მჟავური რიცხვის მაჩვენებლები შესა–
ბამისობაშია მარეგულირებელი დოკუმენტის მოთხოვნებთან.

9. ყველა ჩვენს მიერ გამოკვლეულ სწრაფი მომზადების მაკარონის ნიმუშებში ძლიერ
ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა საკმაოდ დაბალია და შორსაა ზღვრული დასაშვები
კონცენტრაციებიდან.

ცხრილი №1. სწრაფი მომზადების მაკარონის დახასიათება შეფუთვის მასის, მწარმოებლის და
შენახვის ვადის მიხედვით

პროდუქციის დასახელება მწარმოებელი
მასა,
გ

მომზა-
დების
დრო,წთ

შენახვ-
ის ვადა,
თვე

„დოშირაკი“ ატრია ღორის ხორ-
ცის არომატაით

შ.პ.ს. „დოშირაკ კოია“,
რუსეთი; ფირმა - კორეული

90 3-4 12

„დოშირაკი“, კვისტი, სოკოს
არომატით

შ.პ.ს. „დოშირაკ კოია“,
რუსეთი; ფირმა - კორეული 70 3-4 12

„როლტონი ატრია“ ქათმის არო-
მატით

შ.პ.ს. „მარევენ ფუდ
სენტრალი“, რუსეთი

65 5 12

„როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის
არომატით

შ.პ.ს. „მარევენ ფუდ
სენტრალი“, რუსეთი 60 5 12

„მივინა“ შ.პ.ს. „ტექნოკომ“, უკრაინა 50 5 12

„ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით
შ.პ.ს. „მარევენ ფუდ
სენტრალი“, რუსეთი

75 3-5 12

„ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არო-
მატით

შ.პ.ს. „მარევენ ფუდ
სენტრალი“, რუსეთი

85 3-5 12

„თინგის ატრია“ ძროხის ხორ-
ცით

შ.პ.ს. „ხინძიანი“, ჩინეთი 82,5 5 6
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ცხრილი №2. პროდუქციის შეფუთვაზე დატანილილ მომხმარებლისთვის
განკუთვნილი ინფორმაცია

პროდუქტის
დასახელება

სამომხმარებლო ინფორმაცია

„დოშირაკი“
ატრია ღორის

ხორცის
არომატაით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი; მცენარეული ცხიმი, საკვები დანამატი - შემასქელებელი (აცეტილირებული
სახამებელი), მარილი, საკვები დანამატი   ემულგატორი K -300A (სოიოს ზეთი, ლეციტინი), წებოგვარა,

კომპლექსური საკვები დანამატი სტაბილიზატორი „პრემიქსი“ (კალიუმის კარბონატი, გუაროვის კამედი,
ნატრიუმის პოლიფოსფატი). შერეული სანელებლები (შაქარი, საფუვრის ექსტრაქტი, მცენარეული

პროტეინები, ხახვი, სოიოს სოუსის ფხვნილი), მშრალი ლამინარია (ფხვნილი), მშრალი ხახვი. ბულიონის
სანელებლები: მარილი, ბულიონის ფუძე (ღორის ხორცის ბულიონის ფხვნილი, წითელი წიწაკა, ნაღების

მცენარეული შემცვლელი (სიმინდის სიროფი, მცენარეული ცხიმი, რძის ცილები, ემულგატორ E471), სოიოს
სოუსი, ქუნჟუთის ფხვნილი, ნიორი, შავი პილპილი, არომატიზატორი „ღორის“, პაპრიკის ექსტრაქტი, გემოს

გამაძლიერებელი (E621), მალტოდექსტრინი). მშრალი ბოსტნეულის სანელებლები:სოიოს ტექსტურატი,
სტაფილო, ხახვი, მშრალი წყალმცენარე.პროდუქტი შეიცავს: გლუტეინს, რძისა და სოიოს გადამუშავების

პროდუქტები.

„დოშირაკი“,
კვისტი,
სოკოს

არომატით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი; შემასქელებელი - აცეტილირებული სახამებელი; მარილი, ემულგატორი K -300A
(სოიოს ზეთი, ემულგატორი E322); წებოგვარა, კომპლექსური საკვები დანამატი სტაბილიზატორი „პრემიქსი“

(სტაბილიზატორები: E501i, E412, E452i),მშრალი ლამინარია (ფხვნილი), მშრალი ხახვი.ბულიონის
სანელებლები: ბულიონის ფუძე - სოკოს ფხვნილი, სოიოს სოუსი, წითელი წიწაკა, ქუნჟუთის ფხვნილი, რძის

შრატი, ნიორი, შავი პილპილი, ანტიდამჟანგავი E330, მარილი, გემოსა და არომატის გამაძლიერებლი E621,
შაქარი, მალტოდექსტრინი.მშრალი ბოსტნეულის სანელებლები:სოიოს ტექსტურატი, სტაფილო, ხახვი, სოკო,

მშრალი წყალმცენარე.პროდუქტი შეიცავს: გლუტეინს, რძისა და სოიოს გადამუშავების პროდუქტები.

„როლტონი
ატრია“
ქათმის

არომატით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი;მცენარეული ცხიმი, სასმელი წყალი, მარილი, სახამებელი (სიმინდის, ტაპიოკის-
ბოლქვოვანი მცენარე), კვერცხის ფხვნილს, მარილი, შემასქელებელი - გუარის კამედი; ბულიონის

სანელებლები -მარილი, მალტოდექსტრინი, ხორბლის ორცხობილას კუბებს (უ/ხ ხორბლის ფქვილი,
მცენარეული ცხიმი, მარილი, საფუარი), არომატისა და გემოს გამაძლიერებელი (E621, E627, E631), შაქარი,

არომატიზატორი (ქათმისა და ყველის), მშრალი ბოსტნეული (ჩინური კომბოსტო, ნიორი, სიმინდი, თავიანი
ხახვი, ტომატი), მშრალი ქათმის ხორცი, საღებავი E101 (i), პროდუქტი შეიძლება შეიცავდეს უმნიშვნელო

რაოდენობის ნიახურს,მდოგვს და რძის გადამუშავების პროდუქტებს.

„როლტონი“
ვერმიშელი

ქათმის
არომატით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი; მცენარეული ცხიმი, სასმელი წყალი, მარილი. ბულიონის სანელებლები: მარილი,
შაქარი, არომატიზატორი, გემოსა და არომატის გამაძლიერებელი (E621.E635), მშრალი ბოსტნეული და

მწვანილი (ნიორი, თავიანი ხახვი, ტომატი, ოხრახუში), სანელებლები (წითელი პილპილი, ჩილი, კურკუმა,
შავი პილპილი, ჯანჯაფილი). ქათმის მშრალი ხორცი, საღებავი E100); მზესუმზირის რაფინირებული ზეთი.

პროდუქტი შეიძლება შეიცავდეს უმნიშვსნელო რაოდენობის ნიახურს, ქათმისა და რძის გადამუსავების
პროდუქტებს

„მივინა“ვერმ
იშელი

სმმნ: ₾ხორბლის ფქვილი, გლუტენი,წყალი, მარილი, გემოსა და არომატის გამაძ იერებელი,მჟავიანობის
მარეგულირებელი E501 (i),სტაბილიზატორი, სანელებლები: მარილი, შაქარი, გემოსა და არომატის

გამაძლიერებელი (E621, E627,E631), ხმელი ბოსტნეული და მწვანილი (სტაფილო, ხახვი, ნიახური, ოხრახუში,
პრასი), ბუნებრივის იდენტური არომატიზატორი,

„ბიგ-ბონი“
ძროხის
ხორცით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი;მცენარეული ცხიმი, სასმელი წყალი, მარილი. სოუსი: სასმ. წყალი, სოიოს ზეთი,
ტომატის პასტა, მარილი, შაქარი, კარტოფილის სახამებელი, სტაბილიზატორი (გუარის და ქსანტინის კამედი),
ნიორი, მშრალი თავიანი ხახვი, არომატიზატორი (გულიაში), მჟავიანობის რეგულატორი (E260, E270), წითელი

პილპილი, კონსერვანტი (202, 211), ანტიდამჟანგველი (E385). სუფის ფუძე: მარილი, შაქარი, გემოსა და
არომატის გამაძლიერებელი (E621,E635), საქონლის მშრალი ხორცი, არომატიზატორი (საქონლის), ნიორი,

თავიანი ხახვი, ხმელი ოხრახუში, შავი და წითელი პილპილი, მჟავიანობის რეგულატორი (E363), საღებავი
E150d. დაფნის ფოთოლი, მშრალი ბოსტნეული: სტაფილო, პაპრიკა, მწვანე ხახვი, პროდუქტი შეიძლება

შეიცავდეს უმნიშვსნელო რაოდენობის ნიახურს, კვერცხისა და რძის გადამუშავების პროდუქტებს.

„ბიგ-ბონი“
ატრია ქათმის

ხორცის
არომატით

სმმნ: უ/ხ ხორბლის ფქვილი;მცენარეული ცხიმი, სასმელი წყალი, მარილი. სოუსი: სასმ. წყალი, მცენარეული
ცხიმი, მარილი, შაქარი, კარტოფილის სახამებელი, სტაბილიზატორი (გუარის და ქსანტინის კამედი), ნიორი,

მშრალი თავიანი ხახვი, არომატიზატორი - კარის სუნელი), მჟავიანობის რეგულატორი (ძმარმჟავა და
რძემჟავა), წითელი პილპილი, სონსერვანტი (E202, E211), ანტიდამჟანგველი (E385). სუფი - მარილი, შაქარი,

არომატის და გემს გამაძლიერებელი, ნატრიუმის გლუტამატი, მშრალი ქათმის ხორცი, არომატიზატორი
(ქათმის), ნიორი, თავიანი ხახვი, მშრალი ოხრახუში, შავი პილპილი, კურკუმა, მჟავიანობის რეგულატორი

(E363). მშრალი ბოსტნეული: სტაფილო, პაპრიკა, მწვანე ხახვი. პროდუქტი შეიძლება შეიცავდეს უმნიშვსნელო
რაოდენობის ნიახურს, კვერცხისა და რძის გადამუშავების პროდუქტებს.

„თინგის
ატრია“
ძროხის
ხორცით

შემადგენოლობა: საქონლის ხორცი, ხორბლი ფქვილი, პალმის ზეთი, სახამებელი, საკვები მარილი, წებოგვარა,
სიმინდი, კონჯაკის არომატიზატორი, ბუნებრივი კვერცხის ფხვნილს, თეთრი შაქარი, გლუკოზა
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ცხრილი №3. საკვები დანამატების ტექნოლოგიური ფუნქციები და მოქმედება

ინდექ
სი

დასახელება
ტექნოლოგიური
ფუნქცია

დანამატის მოქმედება

E100 კურკუმინი ყვითელი საღებავი უსაფრთხო
E101 რიბოფლავინი ყვითელი საღებავი უსაფრთხო

E150d
შაქრის კოლერი
(კარამელი)

ყავისფერი საღებავი საეჭვო დანამატი

E160a
ალფა, ბეტა, გამა
კაროტინი

საღებავი უსაფრთხო

E202 კალიუმისსორბატი კონსერვანტი
უსაფრთხოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვი
ოსფსევდო–ალერგიულირეაქცია)

E211 ნატრიუმისბენზოატი კონსერვანტი
საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია)

E306
ტოკოფეროლების ნარევი
კონცენტრატი

ანტიოქსიდანტი უსაფრთხო

322 ლეციტინი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E330 ლიმონმჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხო
E363 ქარვამჟავა ანტიოქსიდანტი საეჭვო დანამატი

E385
ეთილენდიამინტეტრააცე
ტატისმჟავა

ანტიოქსიდანტი
საეჭვო დანამატი (შეიძლება
გამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)

E412 გუარისგუმფისი სტაბილიზატორი
საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია)

E452 პოლიფოსფატები სტაბილიზატორი
საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს
კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)

E471
ცხიმოვანი მჟავების მონო-
დადიგლიცერიდები

სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი

E501 კალიუმის კარბონატები
ემულგატორი
(მჟავიანობის
მარეგულირებელი)

უსაფრთხო

E621 ნატრიუმის გლუტამატი არომატიზატორი
საეჭვო დანამატი, შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი

E627
ნატრიუმის 51 გუალინატი
2-ჩანაცვლებული

არომატიზატორი
საეჭვო დანამატი, შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია

E631
ნატრიუმის 51ინოზინატი 2
- ჩანაცვლებული არომატიზატორი „____________“

E635
ატრიუმის 5'-
რიბონუკლეოტიდები 2-
ჩანაცვლებული

არომატიზატორი
საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს
ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის
პრობლემები)
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ცხრილი №4. სწრაფი მომზადების მაკარონის ორგანოლეპტიკური შეფასება

№

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა

გა
რ

ეგ
ნუ

ლ
ი

სა
ხე

ნა
წა

რ
მი

ს
მდ

გო
მა

რ
ეო

ბა
მო

ხა
რ

შვ
ის

შმ
დ

ეგ

ფ
ერ

ის
 ტ

ო
ნი

სუ
ნი

გე
მო

1 2 3 4 5 6 7

1

„დოშირაკი“
ატრია
ღორის
ხორცის
არომატაით

გოფრირებ
ული ძაფის
სახით

მოხარშვიდან 15
წთ-ის
განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, არ იწე–
ბება, აქვს მკვ–
რივი და ელას–
ტიური კონსი–
სტენცია

არა
თანაბარი
ყვითელი

არ არის ძა–
ლიან ჰარმო–
ნიული,
ღორის
ხორცის
სუსტი
არომატით

ლაფშისთვის
დამახასიათებე
ლი, ძალიან სუ–
სტად გამო–
ხატული ღორის
ხორცის გემო,
ჩახრაკული ზე–
თის გემო, ნატ–
რიუმის გლუ–
მატამატის გემო

2

„დოშირაკი“,
კვისტი,
სოკოს
არომატით

გოფრირებ
ული ძაფის
სახით

მოხარშვიდან 15
წთ-ის
განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, აქვს
აზი, მკვრივი
და სასიამოვნო
კონსისტენცია

არათანაბა
რი
მონაცისფრ
ო ყვითელი

ჰარმონიუ–
ლი
სანელებლებ
ის აშკარად
გამოხატულ
ი არომატით

სოკოსა და
სანელებლების
აშკარად
გამოხატული
ჰარმონიული
გემო

3

„როლტონი
ატრია“
ქათმის
არომატით

ლაფშის
გოფრირებ
ული ძაფის
სახით

მოხარშვიდან 15
წთ-ის
განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, არ იწე–
ბება, აქვს მკვ–
რივი და ელას–
ტიური
კონსისტენცია

ბაცი
თანაბარი
ყვითელი

ქათმის
ხორცის
გამოხატუ–
ლი
არომატით

ჰარმონიული,
ლაფშისთვის
დამახასიათებე–
ლი გემო
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გაგრძელება 1

1 2 3 4 5 6 7

4

„როლტონი
“

ვერმიშელი
ქათმის

არომატით

გოფრი-
რებული

ძაფის
სახით

მოხარშვიდან
15 წთ-ის

განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, არ

იწებება, აქვს
რბილი

კონსისტენცია

ბაცი ყვითელი
თანაბარი ფერი

ჰარმონი
ული,

აშკარად
გამოხატ

ული
მწვანილი

ს სუნი

ძალიან
სასიამოვნო

ჰარმონ-
იული გემო,
ნატურალუ-
რი ხორცის
ბულიონისა

და
სანელებლე-

ბის გემო

5

„მივინა“ გოფრირე
ბული
ძაფის
სახით

მოხარშვიდან
15 წთ-ის

განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, არ

იწებება, აქვს
რბილი

კონსისტენცია

ბაცი ყვითელი
არათანაბარი

სუსტად
გამოხატ

ული
ქათმის
სუნი,

არაჰარმო
ნიული

ვერმიშელი-
სთვის

დამახასიათ-
ებელი

არასასიამო-
ვნო

ჩახრაკული
ზეთის გემო

6

„ბიგ-ბონი“
ძროხის
ხორცით

არასტანდ
ართუ-
ლად

გოფრირე
ბული,

მოხარშვიდან
15-წუთის

განმავლობაში
ინარჩუნებს
ფორმას, არ

იწებება, აქვს
ზედმეტად
მკვრივი და
ელასტიური

კონსისტენცია

არათანაბარი
მოყვითალო, ალაგ-

ალაგ ბაცი
მონაცირისფრო

ჰარმონი
ული,

საქონლის
ხორცისა

და
ბოსტნეუ

ლის
სუსტად
გამოხატ

ული
არომა-

ტით

ლაფშისა-
თვის

დამახასია-
თებელი,
კარგად

გამოხატუ-
ლი

ნატურალურ
ი საქონლის

ხორცის
ბულიონის

გემო

გაგრძელება 2

1 2 3 4 5 6 7

7

„ბიგ-ბონი“
ქათმის
ხორცის
არომატით

არასტანდართ
ულად
გოფრირებუ-
ლი,

მოხარშვიდან 15-
წუთის განმა-
ვლობაში
ინარჩუნებს ფორ-
მას, არ იწებება,
აქვს რბილი, ნაზი
კონსისტენცია

არათანაბა
რი,
მოთეთრო-
მოყვითა-
ლო

არაჰარმონი
ული,
ფრინველის
ხორცის
სუსტი
არომატით

ქათმისა და
ნატურალუ
რი ბოსტნ-
ეულის
გამოხატუ
ლი გემო

8

„თინგის
ატრია“
ძროხის
ხორცით

გოფრირებუ-
ლი ძაფის
სახით

მოხარშვიდან 15-
წუთის განმავლ-
ობაში
ინარჩუნებს ფორ-
მას, არ იწებება

თანაბარი
ყვითელი
ფერი

ჰარმონიუ-
ლი, აშკარად
გამოხატუ-
ლი
სანელებლე-
ბის სუნით

ჩაშუშული
საქონლის
ხორცის
გემო, ძალ-
იან ცხარე
არომატით
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ცხრილი №5. სწრაფი მომზადების მაკარონის ფიზიკურ -ქიმიური მაჩვენებლები
მაჩვენებლების დასახელება

№ პროდუქტის დასახელება

ტ
ენ

ია
ნო

ბა
,ა

/უ
%

მჟ
ავ

ია
ნო

ბა
,

ა/
უ

გრ
ად

.

ცხ
იმ

ებ
ი,

ა/
უ

%

წყ
ალ

ში
 

გა
დ

ას
.

მშ
.ნ

ივ
თ

.
ნა

შთ
ი,

ა/
ნ

%

მა
სი

ს 
გა

დ
იდ

ებ
ის

კო
ეფ

.ა
/ნ

ნორმა 5 4 25 5 2
1 „დოშირაკი“ ატრია ღორის ხორცის არომატაით 5,0 0,6 20 3,05 1,8
2 „დოშირაკი“, კვისტი, სოკოს არომატით 5,0 0,6 17 3,4 1,6
3 „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით 4 3,4 20,7 5,6 1,62
4 „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით 4,6 0,8 21,1 3,9 2,2
5 „მივინა“ 4,4 2,4 22,1 5,4 1,5
6 „ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით 3,4 1,4 13,8 3,0 1,5
7 „ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის არომატით 5,0 1,8 19,3 4,2 1,2
8 „თინგის ატრია“ ძროხის ხორცით 5,0 2,2 15 5 2,1

ცხრილი №6. სწრაფი მომზადების მაკარონში პეროქსიდული და მჟავური რიცხვის განსაზღვრა
მაჩვენებლების დასახელება

№ პროდუქტის დასახელება პეროქსიდული
რიცხვი, მგ.ექვ/კგ

მჟავური რიცხვი, მგ
KOH/გ

ნორმა 10 0,6-0,75

1
„დოშირაკი“ ატრია ღორის ხორცის
არომატაით

10 0,35

2 „დოშირაკი“, კვისტი, სოკოს არომატით 9,74 0,33

3 „როლტონი ატრია“ ქათმის არომატით 10 0,45

4 „როლტონი“ ვერმიშელი ქათმის არომატით 10 0,35

5 „მივინა“ 11,6 0,6

6 „ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით 9,2 0,31

ცხრილი №7. ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა სწრაფი მომზადების მაკარონში

ტოქსიკური ელემენტები, მგ/კგ

Pb As Cd Hg
№

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა

ნო
რ

მა

შე
დ

ეგ
ი

ნო
რ

მა

შე
დ

ეგ
ი

ნო
რ

მა

შე
დ

ეგ
ი

ნო
რ

მა

შე
დ

ეგ
ი

1
„დოშირაკი“ ატრია ღორის
ხორცის არომატაით

0,019 0,004 0,013 -

2
„დოშირაკი“, კვისტი, სოკოს
არომატით

0,3

0,018

0,2

0.005

0,03

0.012

0,02

-
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3
„როლტონი ატრია“ ქათმის
არომატით

0.023 0.009 0,016 -

4
„როლტონი“ ვერმიშელი
ქათმის არომატით

0.007 0.011 0.013 -

5 „მივინა“ 0.008 0,013 0,015 -

6 „ბიგ-ბონი“ ძროხის ხორცით 0,009 0,014 0,018 -

7
„ბიგ-ბონი“ ქათმის ხორცის
არომატით

0.008 0.009 0.011 -

8
„თინგის ატრია“ ძროხის
ხორცით

0.017 0.0012 0.014 -
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Expertise in Quick Preparation Pasta Products

Tamar Palavandishvili - Academic Doctor of Technical,
Giorgi Danelia - Academic Doctor of Agricultural

Key words: fast-cooking pasta, flour, heavy metals, biochemical quality indicators.

Abstract

The marking, organoleptic and physico-chemical indices of fast preparation pasta products (Doshirak,
Rolton, Mivina, Big Bonn, Ting Atria) imported into the Tbilisi trade network according to the standard
(Gosti-52378-2005) are studied. Based on experimental research methods, we conclude that only the
"tanning" atria of fast-cooking pasta are consistent with all physicochemical parameters of regulatory
documents. The content of highly toxic elements (Pb, As, Cd, Hg) is quite low in all of our samples studied
and well below the permissible concentrations.



106

ზემო  იმერეთის პლატოზე გავრცელებული ყურძნის ჯიშის ნედლეულის
პროდუქტიულობა

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

საკვანძო სიტყვები: ვაზი, ცოლიკაური, ენდემური ჯიში, ექსპერტიზა, ბიოქიმიური პარამეტრები,
ბიოლოგიური სრულფასოვნება, ეკოლოგიური სისუფთავე.

რეფერატი

ბაზისურ რაოდენობრივი მეთოდებით შესწავლილია დასავლეთ საქართველოს ზემო იმერეთის
ლანდშაფტზე გავრცელებული ვაზის კულტურის „ცოლიკაურის“ ნედლეულის პროდუქტიულობა ხარისხის
თვალსაზრისით, რის საფუძველზეც დადგინდა შემდეგი: ხარაგაულის რაიონში აღნიშნული კულტურის
ნედლეული სტანდარტით დაშვებული დიაპაზონის ქვედა ზღვარს აკმაყოფილებს. ეს გაპირობებულია
რაიონის აბიოტურ ფაქტორთა ერთობლიობით, ხოლო ბაღდათის, ზესტაფონის და საჩხერის რაიონებში
პროდუქციის ხარისხი შედარებით მაღალია, რისი განმსაზღვრელიც თვით ბიოსისტემაა. ყველა ზემოთ აღნი–
შნულ რაიონში მიღებული ნედლეული დასაშვებია როგორც საკვებად, ასევე ღვინო-მასალის წარმოებისათვის.

საქართველო მევენახეობა-მეღვინეობის ძირძველი დარგია, სადაც 450-ზე მეტი ამპე–
ლოგრაფიულ-ენდემური ჯიშია. მსოფლიო მასშტაბით მეცნიერების მიერ დადასტურებულია, რომ
ვაზის სამშობლო საქართველოა. თუნდაც რად ღირს ის ფაქტი, რომ VI საუკუნეში არქეოლოგიური
გათხრების შედეგად ბრინჯაოს ხანაში მარნეულის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ვაზის წიპწები.
საქართველოს მასშტაბით მევენახეობის ეპიცენტრი კახეთის შემდეგ იმერეთია, განსაკუთრებით
ზემო იმერეთის პლატო; მიუხედავად გეოგრაფიული მდგომარეობისა, იგი ქმნის ელემენტარული
ნაკვეთების მრავალგვარ ექსპოზიციას, სადაც ნიადაგური საფარის სხვადასხვა ტიპი და ქვეტიპია
გავრცელებული, სადაც მოჰყავთ ტრადიციული ვაზის ჯიში „ცოლიკაური“, რომელიც ქართულ
თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშს მიეკუთვნება, რომლის ძირითადი გავრცელების ბიოტომი ზემო
იმერეთია და მიეკუთვნება საგვიანო პერიოდის კულტურას. იგი ასევე ნაწილობრივ გვხვდება: რაჭა-
ლეჩხუმში, სამეგრელოსა და გურიაში. ასევე ირკვევა, რომ იგი სუბტროპიკული და სუბკო–
ნტინენტალური ჰავის მოყვარული მცენარეა. ორგანოლეპტიკურად „ცოლიკაურის“ ნედლეული
ტექნიკურ სიმწიფეში ხასიათდება: ვიზუალურად სასიამოვნო გარეგნობით, ფერის ტონით,
უნიკალური საგემოვნო თვისებებით, დადებითი სტრუქტურითა და კონსისტენციით. მიუხედავად
იმისა, რომ საღვინე ჯიშია, არაერთი მოსაზრება არსებობს იმის თაობაზე, რომ იგი არაჩვეულებრივ
სასუფრე ხილეულს წარმოადგენს, ასევე მისგან მზადდება ბადაგი და საკონიაკე სპირტი [1].

მინერალური და ბიოქიმიური პარამეტრების მიხედვით ნედლეული განსაკუთრებით
მდიდარია: ეთერზეთებით, რაც განაპირობებს მის საგემოვნო თვისებებს; ასევე ორგანული მჟავებით
(დომინირებს ღვინისა და ასკორბინის მჟავები), მარტივი ნახშირწყლებით, ნაცრის ელემენტებით,
„C“ და „B“ ჯგუფის ვიტამინებით [2].

ჩვენი განსჯის საგანს წარმოადგენდა „ცოლიკაურის“ ნედლეულში ტექნიკური სიმწიფის დროს
ბაზისური რაოდენობრივი მეთოდებით განგვესაზღვრა: წყალი, მარტივი შაქრები, „ნედლი“ ნაცარი,
სატიტრავი მავიანობა, პოტტოქსიკური ელემენტებიდან ნიტრატული აზოტის და  სპილენძის
ხვედრითი წილი და მოგვეხდინა მათი იდენტიფიკაცია სტანდარტის დიაპაზონის ზღვართან.

„ცოლიკაურის“ ნედლეულის ხარისხის ექსპერტიზისათვის გამოყენებულია შემდეგი
კლასიკური მეთოდები:

1. წყლის განსაზღვრა 600C-ზე გამოშრობის მეთოდით  (სხვაობის მეთოდით);
2. „ნედლი“ ნაცრის განსაზღვრა მაღალი ტემპერატურის (450-5000C) პირობებში;
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3. ხილში სატიტრავი მჟავიანობის განსაზღვრა ტიტრაციის მეთოდით;
4. ხილში მარტივი შაქრების განსაზღვრა რეფრაქტომეტრით;
5. ნიტრატული აზოტის განსაზღვრა გრისის მეთოდით;
6. სპილენძის მასური კონცენტრაციის განსაზღვრა ფოტოელქტროკოლორიმეტრით.

ცხრილი №1. ზემო იმერეთის პლატოზე, რაიონების მიხედვით მინერალური, ბიოქიმიური და
პოტტოქსიკური ნივთიერებების განსაზღვრა და შესაბამისობის დადგენა „ცოლიკაურის„

ნედლეულის სტანდარტის დიაპაზონის ზღვართან
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ხარაგაულის
რაიონი:
სოფ. ხევი
საქასრია
ხუნევი

81
80
82

19
20
18

2,5
3,0
3,8

6,2
5,8
6,3

16,8
16,6
16,5

12,2
10,2
9,8

8,8
7,6
6,3

ზესტაფონის
რაიონი:
სოფ. I სვირი
II სვირი

78
77

22
23

4,5
5,1

11,9
12,2

19,8
18,8

18,8
20,2

7,7
8,2

ბაღდათის
რაიონი:
სოფ. დიმი
ფერსათი

72
74

28
26

5,1
4,9

12,5
11,9

19,1
19,7

20,1
19,8

5,9
7,3

საჩხერის
რაიონი:
სოფ. მერჯევი
კორბოული
სხვიტორი
კალვათა
ივანწმინდა

70
-8

0

75
74
76
73
74

20
-3

0

25
26
24
27
26

2-
6

4,8
5,2
5,3
5,4
5,9

5-
13

10,8
11,2
12,8
12,7
12,6

18
-2

0

19,2
19,3
19,5
19,8
19,9

50
-6

0

17,3
18,1
19,2
16,3
17,2

5-
10

7,1
6,2
5,3
6,7
6,8

კვლევის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი: ხარაგაულის რაიონში გავრცელებული
„ცოლიკაურის“ კულტურის ნედლეული შეესაბამება სტანდარტის დიაპაზონის საშუალო და ქვედა
ზღვარს, რომელიც განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 1. ძირითადად კულტურა
გავრცელებულია მთიანი სარტყლის შუა ნაწილში და განათებისა და მზის სხივური ენერგიის
ტემპერატურის ჯამური რაოდენობა შედარებით დაბალია ხარაგაულის რაიონში სხვა ზემოთ
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მითითებული ზემო იმერეთის ლანდშაფტთან შედარებით; 2. „ცოლიკაური“ ვაზის კულტურა
ძირითადად გაშენებულია მდინარის პირა ხირხატიან-ალუვიურ ნიადაგებზე, რომელიც ღარიბია
მცენარისათვის შესათვისებელი ძირითადი საკვები ელემენტებით (N, P2O5, K2O) და ორგანიკით;
ამავდროულად აშკარად შეიმჩნევა ქიმიზაციის დაბალი დონე, რაც ეპიზოდურად გამოხა-ტულობას
პოულობს ნედლეულის ვიზუალში.

რაც შეეხება ზესტაფონის, ბაღდათის და საჩხერის რაიონებს “ცოლიკაურის“ ვაზის ნარგაობა
დაპროექტებულია არა ელემნტარული ნაკვეთებით, არამედ სტანდარტით დაშვებული მასივების
სახით და გავრცელებულია საკვები ელემენტებით საშუალოდ უზრუნველყოფილ ნეშომპალა ნია–
დაგებზე. აღნიშნული ნიადაგები, ასევე, საშუალოდ უზრუნველყოფილია CaCO3-ით (კარბონატობა
10-12%), რის მიმართ პროდუქტიულობის თვალსაზრისით  მომთხოვნია ვაზის კულტურა მისი
ანატომიურ-მორფოლოგიური აგებულებიდან გამომდინარე.

დასკვნა:
1. ხარაგაულის ტერიტორიაზე გავრცელებული „ცოლიკაურის“ კულტურის ნედლეული

სტანდარტულია და იგი უახლოვდება კონდიციათა სისტემის დიაპაზონის ბოლო ზღვარს, რაც
განპირობებულია აბიოტურ ფაქტორთა ერთობლიობით.

2. ზესტაფონის, ბაღდათისა და საჩხერის რაიონებში ზემოთ აღნიშნული კულტურის ნედლე–
ული ზუსტად ემთხვევა სტანდარტის ეტალონს; პროდუქცია საუკეთესოა და განპირობებულია
კულტურისადმი შერწყმულ ლანდშაფტთან.

3. როგორც ხარაგაულის, და უფრო მეტად ზესტაფონის, ბაღდათისა და საჩხერის ტერიტო–
რიაზე გავრცელებული „ცოლიკაურის“ ნედლეული გამოსადეგია საკვებად და ღვინომასალის
დასამზადებლად სათანადო ტექნო-ქიმიური რეჟიმის შესაბამისად.

4. ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორიებზე დარაიონებული „ცოლიკაურის“ ნედლეული ექსპე–
რტიზის კუთხით ბიოლოგიურად სრულფასოვანი და ეკოლოგიურად სუფთაა ადამიანის ჯან–
მრთელობისათვის, რადგან სპილენძი პოტტოქსიკური მიკროელემენტია და გამოიყენება მიკოზური
დაავადებების საწინააღმდეგოდ არ აღმოჩნდა ზღვრულ კონცენტრაციაზე მეტი, ისევე როგორც
ნიტრატული აზოტი.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ვ. ქანთარია, მ. რამიშვილი, „მევენახეობა“, გამომც. განათლება, თბილისი, 1983 წელი,

გვ. 23-46;
2. ა. ლაშხი, „ენოქიმია“, გამომც. განათლება, 1970 წელი, გვ. 11-13;
3. გ. დანელია, თ. ფალავანდიშილი, „კვების პროდუქტების სასაქონლო ექსპერტიზა და

სამართლებრივი საფუძვლები“, გამომც. სტუ, თბილისი, 2017 წელი;

Productivity of raw grape variety spread on the Upper Imereti Plateau

Giorgi Danelia - Academic Doctor of Agricultural,
Tamar Palavandishvili - Academic Doctor of technical

Key words: Vine, Tsolikauri, Endemic variety, Expertise, Biochemical parameters, Biological integrity,
Ecological purity.

Abstract

The basic quantitative methods have studied the productivity of crop "Tsolikauri" in the West Georgia Upper Imereti
landscape from the point of view of quality expertise. This is due to the combination of abiotic factors, and in Baghdati,
Zestafoni and Sachkhere districts the quality of production is higher due to the biosystem. Raw materials obtained in all the
above areas are permitted for both food and wine production.
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metyeveoba

  Forestry

mTagoriani tyesakafebis samuSao procesis kompleqsuri

meqanizaciis ekologiurad uvnebeli # 12a teqnologiuri sqemis

damuSaveba da kvleva

T. gogiSvili-soflis meurneobis mecnierebaTa kandidati, asoc. profesori,
T. darsaveliZe-soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, asoc. profesori,
m. axvlediani-stu-is doqtoranti,
z. balamwaraSvili-teqnikis mecnierebaTa doqtori, profesori

sakvanZo sityvebi: tyesakafi, reliefi, teqnologiuri procesi da operaciebi, morsaTrevi

agregati, sabagiro danadgari, optimaluri, jalambari.

referati:

naSromSi mocemulia mTagoriani tyesakafebis aTvisebis sirTuleebTan dakavSirebuli sakiTxebi, agreTve

ganxilulia is ZiriTadi maCveneblebi, ris mixedviTac klasificirdeba rTuli tyesakafebi da dadgenili

tyesakafebis parametrebi, romlebic arsebiT zegavlenas axdenen xe-tyis damzadebaze, kerZod morTrevis

teqnologiur procesze. gaanalizebulia dRemde damuSavebuli teqnologiuri sqemebi da maTi dadebiTi da

uaryofiTi mxareebi. gamovlenilia iseTi tyesakafebi, romelTa asaTviseblad aRniSnuli teqnologiuri sqemebi

nawilobriv an mTlianad gamousadegaria. amasTan dakavSirebiT dasmulia sakiTxi rTuli mTagoriani

tyesakafebis asaTviseblad damuSavdes da Seiqmnas axali mowinave teqnologiebi, teqnologiuri sqemebi da

manqana-danadgarebi, rac iqneba wingadgmuli nabiji tyesakafebze tyis morTrevis ekologiuri teqnologiis

problemis gadawyvetaSi.

Sesavali
tye saqarTvelos did erovnul simdidres warmoadgens. qveynis mTliani farTobi Seadgens

7330 aTas ha-s, maT Soris tyiT dafarulia 2924,2 aTasi ha. amasTan, tyeebis saerTo maragi Sea-

dgens 400,0 milion m3-s. aRsaniSnavia isic, rom saqarTvelos tyeebis 97% ganlagebulia sxvadasxva

daxrilobis ferdobebze: 25-mde – 20%, 25-40-mde – 65%, 40-ze meti – 15%. aRniSnul

sirTuleebs Tu davamatebT imasac, rom ferdobze 25-dan 40-mde qanobiT daSvebulia mxolod nebiT

amorCeviTi Wrebi, cxadi xdeba ramdenad Zneli da specifiuria mTagorian pirobebSi tyesakafi

samuSaoebis Catareba. aqedan gamomdinare, saWiroa vifiqroT mowinave, yvelaze perspeqtiuli
warmoebis xerxebis gamoyenebaze, romlebic mTlianad daeyrdnoba uaxlesi manqanebis bazaze Seqmnil

teqnologiur procesebs, rac daakmayofilebs mTagoriani tyesakafebis eqspluataciis moTxovnebs.

kvlevis obieqti. kvlevis obieqts pirvel rigSi warmoadgens mTagoriani tyesakafebis aTviseba
– dakavSirebulia sakmaod rTul da Sromatevad teqnologiur procesTan da calkeul operaciebTan.

gansakuTrebuli yuradReba, rogorc kvlevis obieqts unda daeTmos axali # 12a kompleqsuri

meqanizaciis teqnologiuri sqemis damuSavebas da agreTve, mis gansaxorcieleblad saWiro ganivga-
dasatani sabagiro morsaTrevi danadgaris Seqmnas.

kvlevis meTodebi. naSromSi axali teqnologiuri sqemisa da ganivgadasatani sabagiro morsa-

Trevi danadgaris dasamuSaveblad da Sesaqmnelad, gamoyenebulia meTodebi da meTodikebi, romlebic
eyrdnoba samecniero teqnologiuri da teqnikuri literaturis Seswavlas da analizs, rac moicavs

xe-tyis damzadebis, kerZod tyesakafze morTrevis axali teqnologiis da teqnikis farTod cnobil,

mecnierulad dasabuTebul Teoriul da eqsperimentul kvlevebs.
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kvlevis Sedegebi: tyesakafi samuSao procesebis teqnologiuri sqemebi muSavdeba aRniSnul

samuSaoebze operaciebis gamartivebis da optimalur reJimSi Catarebis mizniT, rac Tavis mxriv
dakavSirebulia adamianis Sromis gaadvilebasTan, ekologiuri moTxovnebis dacvasTan, ekonomikurad

dasabuTebul mogebasTan da a.S. amasTan, tyesakafi samuSaoebi warmoadgens xe-tyis damzadebis

teqnologiuri procesis pirvel stadias, rac sruldeba rTul bunebriv-sawarmoo pirobebSi.
tyesakafi samuSaoebis warmatebiT Casatareblad aucilebelia gasakafad gamoyofili tyesakafis

saTanado momzadeba da amavdroulad ZiriTadi warmoebis materialuri da teqnikuri momsaxureba.

aqedan gamomdinare, mTis tyesakafebze tyesakafi samuSaoebis struqtura rTulia; maT Sema-
dgenlobaSi Sedis mosamzadebeli, ZiriTadi tyesakafi, damxmare da daskvniTi samuSaoebi.

sawarmoo operaciebis Semadgenloba da maTi Sesrulebis Tanmimdevroba damokidebulia miRebuli

teqnologiuri procesisagan, mocemuli tyesakafi samuSaoebis konkretuli bunebriv-sawarmoo piro–
bebisaTvis.

saqarTveloSi mTis ferdobebze 20-dan 36-mde qanobiT daSvebulia mxolod nebiT amorCeviTi

Wrebi, aranakleb 0,5 sixSiris datovebiT da, agreTve sanitaruli Wrebi. es ki Tavis mxriv xels

Seuwyobs Sromis nayofierebis gazrdas, Zvirfasi merqnis TviTRirebulebis Semcirebas da garemos
ekologiuri usafrTxoebis dacvas.

miuxedavad teqnologiuri sqemebis simravlisa, arsebobs iseTi tyekafebi, romelTa asaTvi-

seblad misaRebi teqnologiuri sqema, masSi gamoyenebuli manqana-danadgarebiT da morTrevis ope-
raciebis TanmimdevrobiT, mxolod nawilobriv miesadageba cnobil teqnologiur sqemebSi gamo-

yenebul manqana-danadgarebs da morTrevis procesis operaciebis Tanmimdevrobas.
axali # 12a teqnologiuri sqema (nax. 1, #7a da № 12) teqnologiuri sqemebis analogi-

uria, radganac es ukanaskneli damuSavebulia 20-ze meti daxrilobis tyekafebis asaTviseblad, ro-

mlebSic ferdobis daxriloba cvalebadia da zogierT adgilebSi aRwevs 36.
msgavseba kidev imaSi mdgomareobs, rom asaTviseblad morTrevis teqnikis saxiT gamoyenebulia

sam sawevbagiriani ganivgadasatani morsaTrevi sabagiro danadgari, romliTac morTreva ganivi

mimarTulebiT xorcieldeba naxevraddakidebul, xolo CamoSveba mTlianad dakidebul mdgomareobaSi.

# 12a teqnologiuri sqemis msgavseba #12 teqnologiur sqemasTan mdgomareobs imaSi, rom pirvelSi
teqnikis saxiT teqnologiuri samuSaoebis Sesasruleblad gamoyenebulia erTsawevbagiriani, xolo

meoreSi orsawevbagiriani ganivgadasatani sabagiro morsaTrevi danadgari. aRniSnulidan gamomdinare,

12a teqnologiur sqemaSi meqanizebuli wesiT Sesrulebuli operaciebis raodenoba ufro metia
#12-Tan SedarebiT da xeliT Sesrulebuli operaciebidan darCenilia mxolod kakviani sawevi

bagiris moWril xesTan xeliT Catana.

tyesakafis siRrme 700 m-ia, xolo sigane 600 m. sabagiro danadgaris ZiriTadi trasa anu Zi-
riTadi sawev-mzidi bagiri kveTs mas mTel sigrZeze. tyesakafis damuSaveba, rogorc wesi, warmoebs

pirobiT tyesakaf zolebad, romelTa sigane ZiriTadad damokidebulia morsaTrevi agregatis,

morsaTrevi sabagiro danadgaris, agreTve xeebis wasaqcevad gamoyenebuli benzoZraviani xerxis,
solis da sxva samarjvebis tipebze.

tyesakafi, romlis asaTviseblad damuSavebulia #12a teqnologiuri sqema moicavs rva piro-

biT tyesakaf zols I-VIII (nax. 1).
№ 12a teqnologiuri sqemis gansaxorcieleblad gamoyenebulia ganivgadasatani ormxrivi

orsawevbagiriani sabagiro morsaTrevi danadgari Caketilkonturiani moZravi sawev-mzidi bagiriT

(nax. 1).
morsaTrevi danadgari (nax. 1) moicavs: ordolian jalambars 1 kakviani sawevi bagiriT 2; mzid

bagirs 3; msdeqs 4; urikas 5; ganiv sawev-mzid bagirs 6, romelic Semovlebulia trasis orive

mxares ganlagebul blokebze 7, Caketili konturis saxiT; ganiv sawev-mzid bagirze trasis orive
mxares adgilmonacvleobis saSualebiT damagrebul CamWerebs 8 da 9, TviTxsnadi blokebiT 10 da 11;

msdeqis da urikis blokebs 12 da 13; TviTxsnad blokebs 14 da 15, romlebic damagrebulia jirkze

tyis gruntis doneze da meore sawev bagirs 16.
# 12a teqnologiuri sqemis mixedviT morTrevis teqnologiuri procesis dawyebamde

Catarebulia tyesakafis momzadebis samuSaoebi:
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 12 m-iani zolis gakafva tyesakafis mTel sigrZeze, zeda da qveda baqnebis mowyoba;

 ganivi tyesakafi zolebis momzadeba Tavisi droebiTi baqnebiT;

 zezemdgom xeebze, zeda da qveda baqnebze ZiriTadi mzidi bagiris 3 damontaJeba;

 ganivi mimarTulebiT qveda da tyesakaf zolebze zezemdgom xeebze ganivgadasatani
Caketilkonturiani moZravi sawevmzidi bagiris 6 damontaJeba;

 ZiriTadi trasis zeda baqanze jalambris 1 atana da samuSaod momzadeba;

 da sxva mosamzadebeli samuSaoebis Catareba: TviTxsnadi blokebis 14, 15 damontaJeba miwis

zedapiridan; kakviani sawevi bagirebis 2, 16 gatareba saCeris 4, urikis 5 blokebSi da Semdeg ki
– TviTxsnad blokebSik 10, 11, 14 da 15.

xe-tyis morTrevis samuSao procesi iwyeba imiT, rom CamWeris 8 blokSi 10 gatarebulia

mxolod saCeris 4 blokSi 12 gamavali kakviani sawevi bagiri 2; CamWeri 8 montaJdeba ganiv mzid
bagirze 6 ganivi trasis marjvena mxares tyesakafis siRrmeSi an ferdobze qvemoT moWril xesTan;

meore CamWeri 9 montaJdeba ganivi sawev-mzidi bagiris qveda Stoze urikis 5 qveS.

nax. 1. teqnologiuri sqema # 12a – I-VIII – pirobiTi tyesakafi zolebi;

            IX – ganivgadasatani sabagiro danadgari; X – zeda sawyobi; XI – avto-
            tyesazidi gza; XII – zezemdgomi xeebi; XIII – mori; XIV – kunZebi
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teqnologiuri procesis operaciebi mimdinareobs Semdegi TanmimdevrobiT:

 pirvel operacias warmoadgens kakviani sawevi bagiris 2 xeliT Catana ferdobze zevidan qveviT

moWril xesTan;

 meore operacia, moWrili xis sawev bagirze Cabmis Semdeg aris moWrili xis mTlianad miwaze

morTreva ferdobze qvevidan zeviT ganivi mzidi bagiris trasamde;

 mesame operacia, moWrili xis rokebisagan gasufTavebis, damorvis da kakvian sawev bagirze 2

xelmeored Cabmis Semdeg aris moris gadayvana ganiv mzid bagirze 6  naxevraddakidebul an
mTlianaddakidebul mdgomareobaSi;

 meoTxe operacia aris moris morTreva ganivi mimarTulebiT ZiriTad trasamde naxevraddakidebul

mdgomareobaSi da Caxsna;

 mexuTe operacia ukve iwyeba ganivi trasis meore marcxena mxares, sawevi bagiris 16 Catana

ferdobze zevidan qveviT, moWril xesTan;

 meeqvse operacia, moWrili xis morTreva qvevidan zeviT sawevi bagiriT 16 ganiv trasamde;

 meSvide operacia sawevi bagiriT 16 moris gadayvana naxevraddakidebul mdgomareobaSi;

 merve operacia, sawevi bagiriT 16 moris morTreva ZiriTad trasamde;

 mecxre operacia sruldeba orive mxridan moziduli morebisagan Sekrulas formirebis Semdeg,

Sekrula Caebmeba bagirze 16 da aiweva maRla urikis 5 blokis 13 CamWerSi dafiqsirebamde

mTlianad dakidebul mdgomareobaSi;

 meaTe operaciis dros xdeba Sekrulas CamoSveba zeda sawyobze, sadac Sekrula Caixsneba sawevi
bagiridan 16 da urika brundeba tyesakafze ganlagebul pirobiT zolze.

aRsaniSnavia, rom mecxre da meaTe operaciebis paralelurad ZiriTadi trasis marjvena mxares

sruldeba teqnologiuri procesis pirveli, meore da mesame operaciebi.
zemoTqmulidan gamomdinare, orsawevbagiriani morsaTrevi danadgariT tyekafze xe-tyis

morTrevis teqnologiuri samuSao procesis Casatareblad saWiroa ganxorcieldes 7 ZiriTadi

operacia.
amrigad, axlad Seqmnili ganivgadasatani orsawevbagiriani morsaTrevi danadgariT tyesakafze

morTrevis teqnologiuri procesis ciklis Sesasruleblad, #12a teqnologiuri procesis sqemis

mixedviT saWiroa 7 ZiriTadi operaciis Catareba ganivi trasis orive mxridan erTdroulad xe-tyis
morsaTrevad da zeda sawyobze CamosaSvebad, meqanizebuli wesiT naxevradavtomatur reJimSi, rac

warmoadgens aRniSnul pirobebSi morTrevis teqnologiuri procesis optimalur variants.
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Abstract

The problem raised in this paper is related to the complexity of the technological process of timber
production on mountainous logging sites in Georgia. This problem is not the only one and covers the issue of
environmentally friendly technologies and logging techniques in the work process of mountain forests.

For solution of mentioned problem in the paper for development of complex mountainous logging areas is
developed a complex mechanization environmentally friendly technological scheme № 12, in that is solved the
number of the timber logging technological processes in the mentioned conditions, is justified the implementation
of reasonable sequence, types of applied equipment and working with technologically advanced, technically and
economically feasible and optimal variant. In addition, for the implementation of the # 12a technological
scheme, a completely new, original transversal transported double-sided rope-way logging installation with
closed-contour tractions cable.
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botanika

Botany

გვარი ასფოდელოს (Asphodeline Reichenb.) წარმომადგენლები
საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში

როზა ბიძინაშვილი-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი

საკვანძო სიტყვები-არეალი, ხოროტიპი, ჰაბიტატები, პოპულაცია, კულტივირება

რეფერატი

სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ყვითელი და ყირიმული ასფოდელოს  მორფოლოგიურ ნიშან-
თვისებებზე, მნიშვნელობაზე, არეალზე, ხოროტიპზე, ჰაბიტატებზე, ეკოლოგიურ მაჩვენებლებზე, მათი
კულტივირების შესაძლებლობებზე, გამრავლების ხერხებზე, აგროტექნიკაზე, მავნებლებსა და დაავადებებზე
და მათ საწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიებებზე.

შესავალი

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მედიცინის არსენალი დღითიდღე იზრდება და ივსება
ახალი ეფექტური და ძლიერმომქმედი ქიმიური პრეპარატებით, სამკურნალო მცენარეების მიმართ
ინტერესი მუდმივად მატულობს და  მათი გამოყენება სულ უფრო ფართო მასშტაბებს იძენს.
ამჟამად სამკურნალოდ გამოიყენება ჩვენთან მოზარდი მცენარეების დაახლოებით მეათედი ნაწილი.
ეჭვგარეშეა, დანარჩენი შეიცავს მრავალ გაუხსნელ, ჯერ კიდევ ამოუცნობ სამკურნალო საშუ-
ალებებს. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ძველთაგანვე მედიცინაში ცნობილი მცენარეები, თანა-
მედროვე მეთოდებით დეტალური გამოკვლევებისას, ავლენენ ახალ, აქამდე უცნობ სამკურნალო
მოქმედებებს. ლიტერატურაში ჩნდება ცნობები, მცენარეების ახლად აღმოჩენილ დადებით მოქ-
მედებებზე მრავალი ავადმყოფობის მიმართ, რომლებიც სხვა საშუალებებით არ ექვემდებარებიან
განკურნებას. ამგვარად, ყურადღება მათ მიმართ ყოველდღიურად იზრდება, ხოლო მათი
დამზადების უმთავრეს წყაროს ბუნებრივი პოპულაციები წარმოადგენს, რის გამოც ჩვენს თვალწინ
ნადგურდება ბუნების ფასდაუდებელი საუნჯე - როგორც სამკურნალო, ასევე დეკორატიული თუ
თვალსაზრისით გამორჩეული  მცენარეები.

ინტენსიური ანთროპოგენური ზემოქმედებისა და  მცენარეების არაკონტროლირებადი შეგრო-
ვების შედეგად, დადგა დრო მედიცინაში ფართოდ გამოყენებული  მცენარეების მასობრივი კულ-
ტივირებისა. სადღეისოდ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შექმნილია სპეციალიზირებული
მეურნეობები და საცდელი სადგურები, სადაც ხდება სამკურნალო მცენარეების  საერთო რაოდე-
ნობის 50%-ის კულტივირება. აღსანიშნავია, რომ სამკურნალო მცენარეეების წარმოების განვითარება
დიდ ხარჯებს არ ითხოვს, თუმცა ფრიად შემოსავლიანია. მაგ., ჩინელები თვლიან, რომ ჟენშენის
გამოზრდა 50-ჯერ ხელსაყრელია, ვიდრე ხორბლის მოყვანა. სამკურნალო მცენარეების მოშენება
შესაძლებელია როგორც მინდვრებზე, ისე მდელოებსა და სოფლის მეურნეობისათვის გამოუ-
სადეგარ სხვა ფართობებზე. მრავალწლოვანი ბალახოვანი სამკურნალო მცენარეების კულტივირება
შესაძლებელია ციცაბო ნაკვეთებზეც, რაც ხელს უწყობს რიგთაშორის გაკორდებას და ნიადაგის
ეროზიისაგან დაცვას. ბუჩქების დარგვა ხელსაყრელია ხეობებისა და ღელეების გასწვრივ, სადაც
ნიადაგის მოხვნა მიზანშეუწონელია, ხოლო საქონლის ძოვებას მოყვება ნაყოფიერი ფენის
ჩამორეცხვა ნიადაგის გადატკეპნის გამო.
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სამწუხაროდ, სადღეისოდ საქართველოში სამკურნალო მცენარეების კულტივირებას სათანადო
ყურადღება არ ექცევა, იმ დროს, როდესაც ამ დარგის განვითარება ნაწილობრივ მაინც გამოა-
სწორებდა არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას.

კულტურაში დანერგვის თვალსაზრისით  სათანადო ყურადღებას იმსახურებს ასფოდელოსე-
ბრთა ოჯახის (Fam. Asphodelaceae) რელიქტური გვარის  ასფოდელოს (Asphodeline Reichenb.) 2
სახეობა - ყვითელი (Asphodeline lutea (L.) Reichenb.) და ყირიმული (Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.)
Kunth), რომლებიც დეკორატიული და სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევიან.

ასფოდელო უძველესი ხმელთაშუაზღვეთური სამყაროს მცირერიცხოვანი გვარია, მსოფლიოში
წარმოდგენილია 15-მდე სახეობით. უმთავრესად ლოკალიზებულია დასავლეთ ხმელთაშუა-
ზღვეთის მთიანეთის კირქვიან რეგიონებში. ვიწრო ეკოლოგიური, სპეციალიზირებული მცენა-
რეებია, ძირითადად ლიტოფილები. საქართველოში ბუნებრივად 3 სახეობაა გავრცელებული, მათ
შორის ერთი – ერთწლოვანია, თბილისის მიდამოებში იზრდება - 2 [1].

გვარის სახელწოდება - Asphodeline ბერძნულია, მიენიჭა გვარ Asphodelus- თან მსგავსების გამო.

კვლევის მიზანი, ობიექტი და მეთოდიკა

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებული გვარი ასფოდელოს
რელიქტური და იშვიათი სახეობების (Asphodeline lutea და A. taurica) ძირითადი ადგი-
ლსამყოფლებისა და ჰაბიტატების გამოვლენა, არსებული პოპულაციების შეფასება, კულტურის
პირობებში გამრავლების ხერხების დადგენა და აგროტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება.

საკითხი შეისწავლებოდა მარშრუტული მეთოდით. მიზნობრივი საველე გასვლები ტარდებოდა
წლის სხვადასხვა დროს, ხშირად განმეორებით. კვლევის პროცესში ფიქსირდებოდა ბიოჯგუფები,
ფენოფაზები, ჰაბიტატები. ბოტანიკური კვლევისას სახეობის სიხშირე-დაფარულობა აღირიცხე-
ბოდა ინდივიდთა დათვლის მეთოდით, ზოგჯერ - ვიზუალურად, დაკავებული ფართობის
მითითებით. ასევე დრუდეს შკალის სისტემით, რომელიც ძალზე მოსახერხებელია საველე
პირობებში.

შრომის ძირითადი ნაწილი

Asphodeline lutea (L.) Reichenb. (Asphodelus luteus L.) – ყვითელი ასფოდელო

ბოტანიკური დახასიათება: მრავალწლოვანი, მოკლე ფესურიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 35-90
სმ სიმაღლისაა, სქელი, მარტივი, მთელ სიგრძეზე უხვად შეფოთლილი. ფოთლები ხაზურია,
სამწახნაგოვანი, კიდეებზე გლუვი, 10-15 სმ სიგრძის და 0,8 სმ სიგანის; ყვავილები გრძელ და
ხშირყვავილიან მტევნადაა შეკრებილი, ზიგომორფულია, ყვითელი ან მომწვანო-ყვითელი, 3-4 სმ
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დიამეტრის, ჩვეულებრივ ორ-ორი ან სამ-სამი სიფრიფანა მურა ფერის თანაყვავილების იღლიებში
განლაგებული. ყვავილსაფარი  გვირგვინისებრია, 6 ფოთლიანი, რომლებიც მოგრძოა, ძირში მოკლე
მილად შეზრდილი, თანაყვავილებს აღემატება; ნაყოფი ფართო და მოკლე ელიფსური, სამბუდიანი
კოლოფია. თესლი მსხვილია, გვერდებჩაზნექილი, ზურგის მხარეს აშკარად გამოსახული ორი
ღარით, წვრილბორცვიანი და წერტილოვანი ზედაპირით [1].
ფენოლოგია: ყვ. IV-V; ნაყ. VI-VIII.
მნიშვნელობა: მნიშვნელოვანია მეყვავილეობაში ფართოდ დასანერგად, როგორც იშვიათი, ფრიად
დეკორატიული  მცენარე. ფესვები და ფოთლები მდიდარია სახამებელით, ხალხურ მედიცინაში
ფესურებს იყენებენ ძლიერ შარდმდენ და საერთო გამაძლიერებელ საშუალებად; გარეგანად -
ჩირქგროვებისა და მუნის სამკურნალოდ [2].

“ორფიკულ არგონავტიკაზე” დაყრდნობით, კურტ შპრენგელი (1766-1833) მედიცინის მსოფლიო
ისტორიის 5 ტომიან შრომაში, რომელშიც იგი მსოფლიო მედიცინის ისტორიას “უძველესი
კოლხური მედიცინის” გადმოცემით იწყებს, ასახელებს მედეას სამკურნალო მცენარეთა ბაღს და მის
მცენარეებს, რომელთა რიცხვი 40-ს აღწევს; “პონტო განთქმული იყო მთელ ანტიკურ სამყაროში
თავისი შხამიანი და სამკურნალო ბალახების სიუხვით” – წერს კ. შპრენგელი. აღნიშნულ მცენარეთა
სიაში ფიგურირებს ასფოდელოც [3].

თანახმად მ. შენგელიასი [4], “ორფიკული არგონავტიკის” მიხედვით –” “ასფოდელო წმინდა
მცენარეა, რომელიც ირგვება საფლავებზე და ოცნებათა (სიზმართა) ქვეყანაში იზრდება, სადაც
სულები ცხოვრობენ და მიცვალებულთა ჰაეროვანი სახეებია”. ასფოდელოსის მდელო ნახსენებია
აგრეთვე ჰომეროსთან: რომ “ფეხმარდი ეაკიდის სული წავიდა დიდი ნაბიჯებით ასფოდელოს
მდელოსაკენ”. ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, რაც ჰომეროსის “ოდისეაში” დასტურდება,
ასფოდელოს ველი ითვლება ქვესკნელის სამეფოს იმ ადგილად, სადაც მიცვალებულთა სულები
იმყოფებიან, ხოლო ქვესკნელის სამეფოს გამგებლად ბერძნული მითოლოგია ჰეკატეს თვლის,
რომელიც კოლხეთის მეფის აიეტის მეუღლეა.

ასფოდელოს მეტად საინტერესო  განმარტებას იძლევა სულხან-საბა ორბელიანი: “ასფოდელოს
ნერგსა იტყვის, ასფოდელოს სამოთხესა იტყვის, ასფოდელოს სავსებასა იტყვის, ასფოდელოტოი
სახელი არს მწვანილისა, რომლისა სუნი სუნნელი და ფერი შვენიერი და ძირი მისი წამალი
სარგებელი” [5]. რითიც გამართლებულია მისი მოხვედრა მედეას სამკურნალო მცენარეთა ბაღში.
ხოროტიპი: აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვეთური. აწერილია სიცილიიდან.
საერთო გავრცელება: ყირიმი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპა, სამხრეთ კავკასია, ხმელთაშუაზღვის
მხარე, მცირე და წინა აზია, ჩრდ. აფრიკა.
კავკასია: ჩრდ. კავკ.: დას., ცენტრ.; სამხრ. კავკ: შავი ზღვის სანაპირო, აზერბაიჯანი, სომხეთი.
საქართველო: დიზუნქციური არეალითაა წარმოდგენილი. სპორადულადაა  გავრცელებული
აფხაზეთში, რაჭა-ლეჩხუმში, იმერეთში, აჭარაში, ქართლში, გარე კახეთში.
თბილისის შემოგარენში ჩვენს მიერ ადრეულ წლებში ასფოდელოს უმნიშვნელო პოპულაციები
მიკვლეულ იქნა საგურამოს ქედზე (ზედაზენი), ზღვ. დ. 1100 მ სიმაღლეზე, სამხრეთის ექსპოზიციის
ღია ღორღიან ადგილზე, დეგრადირებულ მუხნარ-ჯაგრცხილნარ ფორმაციაში (15-მდე ინდივიდი),
კოჯორ-პანტიანის მხარეს მუხნარში ღია ადგილზე პორფირიტის კლდეზე რამდენიმე ძირი და
მცხეთის მიდამოებში (ბებრის ციხის მიმდებარე ფერდობი).
ჰაბიტატი: სინათლის მოყვარული მცენარეა, მეზო-ქსეროფიტი, კალცეოფილი, პეტროფიტი.
იზრდება ღია ადგილებში, სამხრეთისა და აღმოსავლეთის ექსპოზიციის კლდოვან, ქვიან და
ღორღიან ეკოტოპებზე, სტეპებში, გამეჩხერებულ მდელოებზე, ფიჭვნარ, მუხნარ ტყეებში, ტყის
პირებში, მთის ქვედა და შუა სარტყელში.
პოპულაციების რიცხოვნობა და სტრუქტურა: იშვიათ სახეობათა რიცხვს მიეკუთვნება.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა თბილისის მიდამოებში, სადაც სახეობას გაქრობა ემუქრება.
გვხვდება ერთეულად ან მცირე ჯგუფებად. დაკავებული ფართობი და მასთან ერთად რიცხოვნობა
უკიდურესად მცირეა, ინდივიდთა საერთო რაოდენობა რამდენიმე ათეულით თუ განისაზღვრება.
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რიცხოვნობის შეცვლის მიზეზები: ძირითადი ლიმიტირების ფაქტორი თვით მცენარის
ბიოლოგიაში დევს (დაბალი კონკურენტუნარიანობა), რომელსაც ემატება ადამიანი (მაღალი
დეკორატიულობის გამო იკრიფება სათაიგულედ). სადღეისოდ მცენარე როგორც ჩანს
ანთროპოგენური სტრესის გამო, ძნელად მისაწვდომ კლდე-ტყის კომპლექსებშია შემორჩენილი.
პოპულაციების დაცვისა და შენარჩუნების  ღონისძიებები: ბუნებაში პოპულაციების შენარჩუნების,
გამრავლებისა და დაცვის მიზნით, უნდა აიკრძალოს მცენარის ყოველგვარი შეგროვება გარდა
სამეცნიერო მიზნებისა. სხვა მცენარეთა ფიზიკური კონკურენციისა და ალელოპათიური
მოქმედების გამორიცხვის მიზნით, სასურველია რომელიმე პოპულაციაში შეიქმნას ნახევრად
კულტურული პირობები (გაფხვიერება, სხვა მცენარეებისაგან განთავისუფლება და სხვ.).

შენიშვნა: საწყისი მასალა ჩვენს მიერ შეგროვდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში, მცხეთის
რაიონში, მდ. არაგვის მარჯვენა სანაპიროზე, ბებრისციხის მიმდებარე მონაკვეთებზე. თუმცა  ციხის
სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარების შემდგომ, ასფოდელოს აღნიშნულ პოპულაციას ვეღარ
მივაგენით.

Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Kunth (Asphodelus tauricus Pall. ex Bieb.)– ყირიმის
ასფოდელო

ბოტანიკური დახასიათება: მრავალწლოვანი ფუნჯაფესვიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 60-80 სმ
სიმაღლისაა, მარტივი, უხვად შეფოთლილი. ფოთლები ხაზურ-სადგისისებრი ფორმისაა,
კიდეებდაკბილული, წვრილკბილებიანი, ღერომხვევი. ყვავილები შეკრებილია 25-30 სმ სიგრძის
ხშირყვავილებიან მტევნისებრ ყვავილედებად; ყვავილსაფარი გვირგვინისებრია, თეთრი, ოდნავ
ზიგომორფული, 2 სმ სიგრძის. თანაყვავილები ვერცხლისფერია, დიდი ზომის, კვერცხისებრი და
გრძლად წაწვეტებული. ნაყოფი სამბუდიანი თითქმის ბურთისებრი კოლოფია, იხსნება ბუდეებით.
თესლი 5 მმ სიგრძისაა, მოშავო-რუხი ფერის, მოგრძო-სამწახნაგოვანი, ოდნავ ბორცვიანი და
წერტილოვანი ზედაპირით [1].
ფენოლოგია: ყვ. IV-VI; ნაყ. VI-VII.
მნიშვნელობა: ფრიად დეკორატიული მცენარეა. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვიანი
ალპინარიუმების გასაფორმებლად.
ხოროტიპი: რელიქტური სახეობაა, ევქსინური ელემენტი. აწერილია ყირიმიდან და კავკასიიდან.
ტიპი უცნობია.
საერთო გავრცელება: ყირიმი; კრასნოდარის მხარე - ტამანის ნახევარკუნძული, სტავროპოლის
მხარე, კავკასიის მინერალური წყლების რაიონი, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთი, ხმელთაშუა ზღვის მხარე;
მცირე აზია და ბალყარეთი.
კავკასია: ჩრდ. კავკ.: დასავლეთი და ცენტრალური ნაწილი. სამხრ. კავკ.: შავი ზღვის სანაპირო, ჩრდ.
სომხეთი.
საქართველო: ჯავახეთი (თეთრობის მთა, ქმნის დაჯგუფებებს).
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ჰაბიტატი: იზრდება მთის შუა და სუბალპურ სარტყელში ქვიან, კლდოვან, კირქვიან ეკოტოპებზე,
ხევების ფერდობებზე, ფიჭვნარში.
პოპულაციების რიცხოვნობა და სტრუქტურა: იშვიათ სახეობათა რიცხვს მიეკუთვნება. დაკავებული
ფართობი და მასთან ერთად რაოდენობა უკიდურესად მცირეა. დამახასიათებელია რიცხოვნობის
რყევადობა წლების მიხედვით. პერიოდულად სახეობა ვითარდება დარღვეულ ტერიტორიებზე,
დაბალი კონკურენციიდან გამომდინარე [6].
რიცხოვნობის შეცვლის მიზეზები: სახეობის შემცირების მიზეზს წარმოადგენს თეთრობის ქედის
ნგრევა, ტერიტორიის სამეურნეო ათვისებისა და კირის მოპოვების მიზნით, მათი ეროზია
რეკრეაციული გადატვირთვისა და საქონლის ძოვებიდან გამომდინარე, ანთროპოგენური სტრესი,
მაღალდეკორატიულობის გამო სისტემატიურად ხდება მათი ამოთხრა და ბაღებში გადატანა.
მცენარეების რიცხოვნობის შემცირება აღინიშნება დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს. სახეობა
შემორჩენილია ძნელად მისაწვდომ კლდე-ტყის კომპლექსებში.
პოპულაციების დაცვისა და შენარჩუნების  ღონისძიებები: შეტანილია საქართველოს [6], რუსეთის
ფედერაციის [7], კრასნოდარისა [8] და სტავროპოლის მხარის [9] წითელ წიგნებში. აუცილებელია
სახეობის დაცვა მის მთელ არეალში, ხოლო საქართველოს ფარგლებში, სასურველია ბოტანიკური
აღკვეთილის ორგანიზაცია მის ძირითად ადგილსამყოფელში - თეთრობის ქედზე.
შენიშვნა: საწყისი მასალა ჩვენს მიერ შეგროვდა  გასული საუკუნის 80-იან წლებში, ჯავახეთში,
თეთრობის ქედზე, კირქვიან ეკოტოპებზე. კულტურიდან ამოვარდა 90-იანი წლების დასასრულს.
ამჟამად, კოლექციაში სახეობა აღდგენილ იქნა თესლით გამრავლების გზით.
კულტივირება: ასფოდელოს სახეობები კულტურაში დიდიხანია რაც მოჰყავთ. ყინვა და
გვალვაგამძლე მცენარეებია. კარგად ვითარდებიან ქვიშნარ ან თიხნარ ნიადაგებზე. ჰელიოფიტებია,
მომთხოვნია კაშკაშა მზის სინათლისადმი, რის გამოც სასურველია, რომ ნაკვეთი მდებარეობდეს
პირდაპირი მზის სხივების არეში. დარგვის წინ ნიადაგს ანოყიერებენ კომპოსტით, შემდგომ
პერიოდში შედარებით მწირ ნიადაგებზე სასურველია ვეგეტაციის პერიოდში კომპლექსური
მინერალური სასუქების შეტანა, არა უმეტეს ორჯერადისა. აქტიური ყვავილობის პერიოდში
საჭიროებს უხვ მორწყვას, შემდგომში საკმარისია გრუნტის ტენიანობის შენარჩუნება, მორწყვას
ატარებენ ჩვეულებრივ კვირაში არა უმცირეს 2-3 -ჯერად. ვერ იტანენ გრუნტის წყლებს, რის გამოც
აუცილებელია კარგი დრენაჟის უზრუნველყოფა.
მრავლდება როგორც თესლით, ასევე ვეგეტატიურად, ფესურების დაყოფით, რომელიც
პრიორიტეტულია.
თესლით გამრავლების შემთხვევაში, თესვას ატარებენ ადრე გაზაფხულზე. ახდენენ აღმონაცენის
ჯგუთვას ცალკეულ ქოთნებში, გაზაფხულის დასასრულს, ჩითილებს რგავენ მუდმივ ადგილას.
ვეგეტატიურ გამრავლებას ახდენენ შემოდგომის დასაწყისში ბუჩქების დაყოფით. ამ მიზნით
აუცილებელია სადედედ  სრულიად ჯანმრთელი მცენარეების გამოყენება. დარგვის წინ
რეკომენდებულია შეიქმნას 5 სმ სიმაღლის კომპოსტის ბალიშები, ორგანული სასუქის დამატებით.
აუცილებელია დარგვები ჩატარდეს ამაღლებულ, კარგი დრენაჟის მქონე  ნაკვეთებზე. მცენარეების
დაყოფით გამრავლებას მიმართავენ 4-5 წელიწადში ერთხელ.
ძლიერი მცენარეებია, მდგრადი მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ. იშვიათ შემთხვევაში
ზიანდება ბუგრების, ლოკოკინების, ლოქორას მიერ, შეიძლება დაზიანდეს ფოთლისეული
ნემატოდებითაც. პრობლემები შემდეგი სახისაა: ლოკოკინები და ლოქორა იკვებება მცენარის
ფოთლებით, რაც იწვევს მათ დასუსტებას და მცირდება დეკორატიულობის ხარისხი.
საბრძოლველად იყენებენ სპეციალურ საჭერებს და ბარიერებს, ასევე ანადგურებენ ხელით.
ფოთლისეული ნემატოდები პარაზიტირებენ მცენარის მიწისზედა ორგანოებზე, ჩვეულებრივ
ფოთლებზე, აღწევენ მცენარეულ ქსოვილებში, რაც იწვევს მოყვითალო-მურა ლაქების წარმოქმნას
და ფოთლების თანდათანობით ხმობას. პროფილაქტიკისათვის აუცილებელია ვერიდოთ ნაკვეთის
ზედმეტ დატენიანებას, განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურის დროს [10].
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ბუგრები იწვევს მცენარის ყლორტებისა და ფოთლების დეფორმაციას, წარმოიქმნება
დამახასიათებელი ნაფიფქი, შენელებულია კოკრების წარმოქმნა ან საერთოდ არ ვითარდება, არ
მწიფდება ნაყოფები. ხშირ შემთხვევაში ბუგრებით დაზიანებულ მცენარეს არ ძალუძს ზამთრის
გადატანა. პროფილაქტიკა მდგომარეობს ნაკვეთის სწორ შერჩევაში, გამხმარი ფოთლებისა და
მცენარეების დროულ მოცილებაში. ბუგრებთან საბრძოლველად იყენებენ ინსექტიციდურ და
მიკრობიოლოგიურ პრეპარატებს [11].
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Representatives of Genus Asphodeline Reichenb.
in the National Botanical Garden of Georgia

Roza Bidzinashvili - Academic Doctor of Biology

Key words: areal, chorotype, habitats, populations, cultivation

Abstract

Two species of a relic genus Asphodeline Reichenb (Fam. Asphodelaceae) - Asphodeline lutea (L.) Reichenb. and
Asphodeline taurica (Pall. Ex Bieb.) Kunth that are well adapted to Tbilisi's semiarid climate have been introduced to the
collection area of the National Botanical Garden of Georgia for years.

Asphodeline is one of the few species in the ancient Mediterranean, which is represented with about 15 species
worldwide. It is mainly localized in the limestone mountainous regions of the western Mediterranean. They are narrow
ecological, specialized plants, mainly lithophiles. They are distinguished for their decorative and medicinal properties.
There are three species naturally spread in Georgia.

The plants are frost and drought resistant. They are less demanding and develop perfectly on sandy or loamy soils.
They require bright sunlight, so the plot is desirable to be located in the area of direct sunlight. During the active
flowering period the plants need to be watered regularly and afterwards the soil moisture should be maintained.
Watering is usually carried out not less than 2-3 times a week. They cannot tolerate groundwater and that is why good
drainage is necessary.

The plants are well propagated by means of seeds as well as by vegetative method.  Propagation by dividing roots is a
priority.

The article focuses on the morphological features, importance, areal, chorotype, habitats, ecological characteristics,
cultivation potential, propagation methods, agro-techniques, pests and diseases, ways to combat them and the
morphological features of Asphodeline lutea (L.) Reichenb. and Asphodeline taurica (Pall. Ex Bieb.) Kunth.
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cnobebi sanelebel-aromatul mcenareebze

roza biZinaSvili–biologiis  akademiuri doqtori

sakvanZo sityvebi: sanelebeli, aromatuli, klasikuri, adgilobrivi, samkurnalo.

რეფერატი

saneleblebi uZvelesi droidan gamoiyeneba xalxur medicinaSi. bevri maTgani CarTulia
Tanamedrove farmakopeaSi. am jgufis mcenareebidan gamoyofilia citrali, aneToli, menToli,
linalooli da sxva mravali biologiurad aqtiuri nivTierebebi, romlebic sxvadasxva
preparatis SemadgenlobaSi aRiniSneba. mag.: citralidan, romelsac didi raodenobiT Seicavs
qinZi (Anethum graveolens)  da abzinda A(Artemisia absinthium), axdenen A vitaminis sinTezirebas,
vitamin C-s siWarbe limonis avSanSi (Artemisia salina var. citriodora) Seadgens 410 mg%, rac 30-jer
aWarbebs mis Semcvelobas nedl vaSlSi da a.S.

moTxovnileba sanelebel-aromatuli mcenareebis mimarT Zlierdeba. warmoadgens ra
aucilebel da mniSvnelovan komponentebs warmoebis sxvadasxva dargSi, umTavresad ki kvebiT
mrewvelobaSi.

cnobilia msoflioSi farTod gamoyenebul sanelebel-aromatuli mcenareebis 200-mde
saxeoba. maT yofen klasikur saneleblebad, romlebsac iyeneben yvela qveynis erovnul
samzareuloSi da adgilobrivebad, ZiriTadad ixmareba gansazRvrul regionebSi, olqebsa da
qveynebSi. statiaSi yuradReba gamaxvilebulia im ZiriTad mcenareebze, romlebic am niSniT

gamoirCevian.

Sesavali

sanelebel-aromatuli mcenareebis mniSvnelobis Sefaseba metad rTulia, uZvelesi
droidan warmoadgenda sakvebis Semadgenel nawils,  wamalsa da TviT Tayvaniscemis
sagans, ris gamoc oqroTi fasobda. saneleblebi amravalferovneben sakvebs, aZleven
ra sxvadasxva TanafardobiT aromatul da gemovnebiT harmonias.

 saneleblebs im mcenareebs uwodeben, romelTa organoebi (fesura, fesvebi, foT-
lebi, yvavilebi, nayofebi) Seicavs aromatul an mwvave gemovnebis nivTierebebs.

maTi sasargeblo Tvisebebi ganisazRvreba rTuli qimiuri SemadgenlobiT. sane-
lebel da aromatul mcenareebSi aRmoCenilia mniSvnelovani raodenobis vitaminebi,
mineraluri marilebi, gumfisi, fisebi, organuli mJavebi, fitoncidebi da sxva bio-
logiurad aqtiuri nivTierebebi. maTSi Semavali eTerzeTebi, glikozidebi, mato-
nizirebeli da gemovnebiTi nivTierebebi aumjobesebs produqtebis kulinariul xari-
sxs, cvlis maT konsistencias, xdis ufro nazs, aRagznebs ynosvis, gemovnebisa da
sakvebmomnelebeli organoebis moqmedebas, iwvevs madas, aZlierebs sakvebi elementebis
SeTvisebis unars, dadebiTad moqmedebs nivTierebaTa cvlilebebze, nervul da gul-
sisxl-ZarRvTa sistemis moqmedebaze da a.S.

gamokvlevebiT dadgenilia, rom sanelebel-aromatuli mcenareebi xasiaTdeba sako-
nservo, antiseptikuri, baqtericiduli da samkurnalo mniSvnelobiT.
   Zlieri baqtericiduli Tvisebebidan gamomdinare saneleblebi–saukeTeso konse-
rvantebia, mag.: tegani (Ruta graveolens) an katapitna N(Nepeta cataria) anadgureben 30-mde
saxeobis obis sokos. badiani (Illicium verum) ara marto aumjobesebs alublis murabis
gemos, aramed xels uSlis mis daSaqvras  da a.S.
   saneleblebi uZvelesi droidan gamoiyeneba xalxur medicinaSi. bevri maTgani Car-
Tulia Tanamedrove farmakopeaSi. am jgufis mcenareebidan gamoyofilia citrali,
aneToli, menToli, linalooli da sxva mravali biologiurad aqtiuri nivTierebebi,
romlebic sxvadasxva preparatis SemadgenlobaSi aRiniSneba. mag.: citralidan, rome-
lsac didi raodenobiT Seicavs qinZi (Anethum graveolens)  da abzinda A(Artemisia
absinthium), axdenen A vitaminis sinTezirebas, vitamin C-s siWarbe limonis avSanSi
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(Artemisia salina var. citriodora) Seadgens 410 mg%, rac 30-jer aWarbebs mis Semcvelobas nedl
vaSlSi.

moTxovnileba sanelebel-aromatuli mcenareebis mimarT Zlierdeba. warmoadgens ra
aucilebel da mniSvnelovan komponentebs warmoebis sxvadasxva dargSi, umTavresad ki
kvebiT mrewvelobaSi [1-3].

Sromis ZiriTadi nawili

   cnobilia msoflioSi farTod gamoyenebul sanelebel-aromatuli mcenareebis 200-
mde saxeoba. maT yofen klasikur saneleblebad, romlebsac iyeneben yvela qveynis ero-
vnul samzareuloSi da adgilobrivebad, ZiriTadad ixmareba gansazRvrul regionebSi,
olqebsa da qveynebSi.
1. klasikuri an egzoturi saneleblebi
tropikuli da subtropikuli mcenareebis is nawilebia, romlebmac gaiares esa Tu is
gadamuSaveba (Sroba, fermentacia, wmenda, duRili da a.S.), uZvelesi droidanaa
cnobili, hpova msoflio gavrceleba da praqtikulad ixmareba yvela erovnul
samzareuloSi.

miekuTvneba:  sakpinaWi (an myrali ferula, myrali fisi, avi suli, asmagorki, xingi,
ilani) – Ferula assafoetida, badiani (an varskvlavisebri anisuli, Cinuri anisuli, induri
anisuli, cimbiruli anisuli, korabelis anisuli) –Illicium anisatum, vanili –Vanilla
planifolia, mixaki, mixakis xe – Syzygium  aromaticum, koWa, janjafili – Zingiber officinale
kalgani (an galgani, alpinia, kalganis fesvi, saafTiaqo fesvi) – Alpinia officinalis,
namdvili kardamoni - Elettaria cardamomum , Savi kardamoni - Amomum subulatum, dariCini –
Cinnamomum zeilanicum, kurkuma an qurquma – Curcuma longa, dafna - Laurus nobilis, javzi –
Murastica moschata, rozmarini - Rosmarinus officinalis, zafrana – Crocus sativus, vasabi - Eutrema
japonicum , Sirbaxti – Sesamum indicum, pilpili: namdvili pilpili - Savi pilpili - Piper
nigrum, kubeba - Piper cubeba, grZeli pilpili - Piper longum, afrikuli pilpili - Piper
guineense , wiTeli pilpili an wiTeli wiwaka (kapsikumi) -Capsicum annuum: Wotisebri,
igive wiTeli, mwvave, cxare, meqsikuri, espanuri, Turquli, madiaris wiwaka, paprika,
Cili; kaienis wiwaka, igive induri, braziliuri; frinvelis wiwaka; xalapenio;
fsevdopilpili (qsilopia), igive cru pilpili; kumba an mavritanuli pilpili;
gvineis pilpili; surnelovani pilpili (an iamaikis pilpili an mixakis, inglisuri
pilpili, inglisuri sanelebeli, pimenta); iaponuri pilpili (an santoqsilumi);
malageti an samoTxis marcvali.
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saneleblebi

2. adgilobrivi saneleblebi
maT is saneleblebi miekuTvneba, romelTa aqtiur gamoyenebas adgili hqonda

istoriulad da geografiulad gankerZoebul olqebSi.
amJamad gansxvaveba adgilobriv da klasikur saneleblebs Soris ramdenadme nive-

lirebulia, vinaidan srulyofilia tropikuli saneleblebis damuSavebis xerxebi da
adgilze mitana, rac iZleva mTel msoflioSi maTi masStaburad gamoyenebis saSua-
lebas.

adgilobrivi saneleblebi pirobiTad or jgufad iyofa:
a. bostneuli saneleblebi
mniSvnelovania aRiniSnos, rom kerZebSi gamoiyeneba am mcenareebis rogorc fesvebi, ise
foTlebi da Reroebi da maTi ricxvi arc Tu ise didia. kerZod, bolqvovnebi da
fesuriani mcenareebi: xaxvis sxvadasxva saxeobebi, prasa, prasana, niori, RanZili, mTis
RanZili, nivris-deda, sanelebela.  Zirxvenebi: oxraxuSi, ZirTeTra, niaxuri, didi kama,
pirSuSxa.
b. sanelebeli balaxebi
bostneulisagan gansxvavebiT, metad mravalferovani da nairgvaria. saneleblad
mcenaris mxolod miwiszeda nawili – balaxi gamoiyeneba, fesvebi, rogorc wesi ar
ixmareba. miekuTvneba: aJgoni, koTxuji, anisuli, rehani, TeTri mdogvi, Savi mdogvi,
sareptis mdogvi, nigvzisZira, samkurnalo ZiZo, TavSava, angeloza, ciskara, kvliavi,
usupi, kaluferi, Wyima-balaxi, namdvili zira, koluria, qinZi, salaTa, wylis wiwmati,
dedoflis yvavili, lavanda, maiorani, barambo, Turquli mixaki, xaverda, Rvia, baRis
pitna, tyis pitna, mTis pitna, ombalo, vaSlis pitna, abzinda, mamula, limonisebri
abzinda, sagvela abzinda, tegani, tarxuna, begqondra, kama, qondari, soinji, katapitna,
urci, ujangari, vardkaWaWa, danduri, krazana,  salbi da sxv. [3-5].

sanelebel-aromatul mcenareebs ajgufeben gamosayenebeli nawilebis mixedviTac.
nayofebidan miiReba Semdegi saneleblebi: vanili, anisuli, badiani, qinZi, namdvili
kardamoni, Savi kardamoni, Savi da aromatuli pilpili, bahari, kerati, malageti,
perus pilpili, qubaba; foTlebidan–rozmarini, lavandi, salbi, dafnis foToli,
kafir-laimi, kitrisuna, lipia, paragvauli Cai, salaTa, tarxuna, wiwmati; yvavilebidan
–asfurcela, zafrana (dingi), kokrebidan-mixaki, kapari; qerqidan–dariCini; fesurebidan
–alpinia, vasabi, kempferia, koTxuji, kulmuxo, kurkuma, Sirbaxti, kalgani, pirSuSxa;
Teslebidan–aJgoni, anisuli, mdogvi, kama, badiani, kvliavi, namdvili zira, qinZi da
sxv.

saneleblebi iyofa bunebriv da xelovnurebad (vanilini, dariCinis sinTetikuri
eqstraqti, dariCinis, zafranas, mixakis, javzis Semcvleli). xelovnuri saneleblebi
mzaddeba fxvnilebis, emulsiebis, esenciebis, eqstraqtebis, kompoziciebis, granu-
lebisa da a.S. saxiT.
   gamoyofen kombinirebul saneleblebs–axali aromatis misaRebad xSirad mimarTaven
saneleblebis kombinacias. bunebrivia, teqnikurad yvela saneleblis Sereva
SesaZlebelia, magram yvela erTmaneTs ar miesadageba, ar erwymis, aqedan gamomdinare
sxvadasxva qveynis mzareulebma gamoimuSaves sakuTari, gansazRvruli kombinaciebi,
romlebic ama Tu im istoriuli Tu geografiuli regionisTvisaa damaxasiaTebeli da
gamoiyeneba gansazRvrul kerZebSi.
yvelaze cnobili sunelebidan aRsaniSnavia:

 karis narevi (7-12- dan 20-24 komponenti).

 induri narevi (10 komponenti).

 siamis narevi (10 komponenti)

 Cinuri narevi ucianmiani (5 komponenti)

 ajika (5 komponenti)

 ucxo suneli (6 komponenti)
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 bolonuri narevi (9 komponenti)

 frankfurtis narevi (10 komponenti)

 hamburguli narevi - garnis Taiguli (mSrali da nedli saneleblebis  sxvadasxva variantebi,  9 komponenti).
   saneleblebis popularul nakrebebad miCneulia:

 rehanis, kamis, didi kamis foTlebi da qinZis nayofebi.

 tarxunas balaxi, kamis foTlebi da nayofebi, pitnis foTlebi.

 ciskaras foTlebi, didi kamas foTlebi da nayofebi,  qinZis Teslebi.

 pitnis, Wyima-balaxis, rehanis, tarxunas foTlebi.

 kamis, didi kamis, kardamonis nayofebi da pitnis foTlebi.

 TavSavas balaxi, pitnisa da rehanis foTlebi.

 TavSavas balaxi, ciskaras foTlebi, didi kamisa da kamis nayofebi.

 ZirTeTras nayofebi, xaverdasa da ciskaras foTlebi, tarxunas balaxi, didi
kamis nayofebi.

 Wyima-balaxisa da ciskaras foTlebi, tarxunas balaxi, rehanis foTlebi,
TavSavas balaxi.

 TavSavas balaxi, pitnis foTlebi, didi kamis da kamis nayofebi, javzi.

 pitnis foTlebi, TavSavas balaxi, surnelovani pilpili, Savi mware pilpili.

 didi kamis, kamisa da qinZis nayofebi, Savi mware da surnelovani pilpili.

 barambos foTlebi, TavSavas balaxi, pitnis foTlebi, qinZisa da didi kamis
nayofebi.

 maioranisa da TavSavas balaxi, angelozas fesvebi, pitnis foTlebi.

 qondarisa da TavSavas balaxi, kvliavisa da qinZis nayofebi.

 begqondarasa da TavSavas balaxi, pitnis foTlebi, kamis nayofebi.

 kamis, kvliavisa da qinZis nayofebi, dafnis foToli.

 soinjisa da qinZis nayofebi, barambos Teslebi [3].

   ra Tqma unda, zemoT CamoTvlili saneleblebis nakrebebi dakanonebuli ar aris!
axdenen popularuli saneleblebis nakrebebis modelirebas sakuTari gemovnebiT.
swored amiT gansxvavdebian saukeTeso diasaxlisebi da mzareulebi, romlebic TviTon
qmnian pikantur, sanelebeli nakrebebis originalur receptebs.
   miRebulia saneleblebis Semdeg  jgufebad dayofa:

 mwvave – mware saneleblebi susti aromatiT (Savi pilpili, mdogvi, pirSuSxa da
sxv.).

 mwvave, mkveTri Zlieri surneliT (surnelovani pilpili, svia, mixaki, koWa,
angeloza, usupi, koTxuji, dafna da sxv.).

 Zlieri, magram ara mwvave, motkbo aromatiTa da susti surnelovani gemoTi
(dariCini, javzi, qinZi, ZirTeTra, ZiZo da sxv.).

 susti, nazi surnelovani aromatiT (namdvili kardamoni, Savi kardamoni, kvliavi,
begqondara, maiorani da sxv.).

 mkveTri individualuri Tvisebebis (pitna, anisuli, salbi, didi kama, kama, niori,
xaxvi, zambaxi da sxv.).

 sasmelebis saneleblebi (mcenareebi, romlebic sxvadsxva saxis sasmelebis
dasamzadeblad gamoiyeneba: baRis pitna, maiorani, rozmarini, begqondaras saxeobebi,
koTxuji, oqroCala,  rehani, qinZi, kama, didi kama, zambaxi, abzinda, farsmanduki, kul-
muxo, angeloza, Rvia, Zirtkbila, kowaxuri da sxva mravali).
   kulinariaSi sanelebeli gamokveTilad avlens produqtis saukeTeso gemovnebiT
Tvisebebs, kerZs xdis aromatuls da madis momgvrels, aZlevs koloritsa da pika-
nturobas. saneleblebi umTavresad gamoiyeneba gemovnebiTi elferisa da aromatis
Sesacvlelad:

 sanelebeli cvlis kerZis sawyis gemosa da suns.
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 kerZs aZlevs axal aromats.

 cvlis kerZebisa da sasmelebis fers.

 aZlierebs produqtis bunebriv aromats.

 zrdis saWmlis karg SeTvisebas da kvebiT mniSvnelobas.

 axdens sakvebis vitaminizirebas, vinaidan Seicavs vitaminebs da SeiZleba iTqvas
koncentrirebuli saxiT.

 sanelebliT axdenen produqtis negatiuri gemovnebiTi da aromatuli Tvisebebis
nivelirebas.

 maT iyeneben produqtis vargisianobis vadis gazrdis mizniT, vinaidan
saneleblebi saukeTeso konservantebia.

 sazogadoebriv kvebasa da Sinaur pirobebSi saneleblebs iyeneben marinadebis,
mwnilebis, kompotebis, nayenebis, sirofebis, buraxis dasamzadeblad; sxvadasxva saxis
ketCupebSi, tyemlisa da pomidoris sawebelebSi, sousebSi, bostneul da xorcian
konservebSi, salaTebSi, wvnian kerZebSi, garnirebSi, paStetebSi da a.S.

 unda iTqvas, rom im kerZebs, romelTa aromatic da gemo sustadaa gamosaxuli an
koreqtirebas saWiroebs (bostneuli, marcvlovnebi, parkosnebi da sxv.), aromatisa da
gemos gasaumjobeseblad umateben saneleblebs.

 Tanamedrove kulinariaSi Rebuloben erTi da igive kerZis aTeul gemovnebiT
harmonias, imisda mixedviT Tu rogori proporciiTaa damatebuli saneleblebi.
   saneleblebTan mimarTebaSi dasamaxsovrebelia Semdegi:

 sanelebelebs inaxaven mWidrod daxuful mxolod minis WurWelSi bnel, gril
da mSral adgilas.

 TviT hermetiuladac dacul WurWelSic maTi Senaxvis vada erT wels ar unda
aRematebodes, dafqvilis – ara umetes 9 Tvisa; yoveelTvis unda SeiZinoT imdeni
mSrali balaxi da sanelebeli, ramdensac gamoiyenebT 2-3 Tvis manZilze. Drodadro
ganTavisufldiT sungamoclil da gafuebuli saneleblisagan.

 dafqvili sanelebeli swrafad kargavs aromats.

Cvens cxovrebaSi saneleblebi ara mxolod sakvebis aromatizaciisa da gemovnebiTi
Tvisebebis gasaumjobeseblad arsebobs. uZvelesi droidanvea cnobili maTi samku-
rnalo mniSvnelobac [7-15].

Ddaskvnebi

   “dae sakvebi iyves Tqveni wamali, vidre wamali gaxdes Tqveni sakvebi” – ambobda
hipokrate.
es idea gamoxatulia sxva mraval uZveles TxzulebebSi - janmrTelobaze,
gankurnebaze da dRegrZelobaze.

erT-erTi maTgania  ,,aiur-veda”–“moZRvreba uvneblobaze”, veduri medicina, mecni-
ereba 5 aTasze meti wlis istoriiT, romelic warmatebiT gamoiyeneba dResac.  ,,aiur-
veda” moicavs agreTve swavlebas saneleblebis gamoyenebiT saWmlis damzadebis
Sesaxeb. aiur-vedas yvelaze cnobili traqtatebia, udidesi eqimebis Carakes naSromi

Sinagan sneulebebze (I-II ss) - “Caraka samxita” - da xuSrutas wigni qirurgiaze -“suSruta
samxita”, romlis  daweris dro ucnobia, Tumca cnobilia, rom bolo 1500 wlis manZi-
lze  Seucvleli saxiT arsebobs.  am wignebSi mocemulia uamravi recepti saneleble-
biT sxvadasxva daavadebis gankurnebisa.

rac Seexeba samkurnalo Tvisebebs, saneleblebi aqac gamorCeulia. maT erTi Sesani-
Snavi unari gaaCnia–iyves xidi janmrTelobisken.
   saneleblebis samkurnalo gamoyeneba Tqveni TefSidan iwyeba da grZeldeba spe-
cialuri samkurnalo preparatebis momzadebiT. yvelaze mTavaria, rom maTi gonivruli
gamoyeneba ara mxolod usafrTxoa Tqveni janmrTelobisTvis da sasargebloa samedi-
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cino TvalsazrisiT, aramed didad moqmedebs Tqvens sulier mdgomareobaze; faqtiurad
ar arsebobs asakobrivi SezRudva maT miRebaze.
   saneleblebis adamianis nervul sistemaze keTilismyofeli moqmedebidan gamomdina-
re farTod gamoiyeneba aromaTerapiaSi.
   sanelebel-aromatul mcenareebs aseve farTod iyeneben kosmetologiasa da
kosmetikur mrewvelobaSi; umateben kremebs, gels, malamoebs, sunamoebs, losionebs
ara mxolod aromatuli surnelebisaTvis, aramed adamianis organizmze maTi
komponentebis samkurnalo-profilaqtikuri moqmedebidan gamomdinare.
   kosmetologebi saneleblebis safuZvelze qmnian kosmetikuri saSualebebis mTel
kompleqsebs [10, 14].
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Abstract
Spices have been used in folk medicine since ancient times. Many of them are involved in modern pharmacopoeia.

Citral, anethol, menthol, linalool and many other biologically active substances, which are part of various preparations,
are extracted  from the plants of this group. For example, citral that is abundantly contained in coriander (Anethum
graveolens) and absinthe (Artemisia absinthium), synthesizes Vitamin A and the abundance of Vitamin C in Artemisia
salina var. citriodora  makes 410 mg% that 30 times exceeds its content in raw apples, etc.

The demand for spice-aromatic plants is growing. It is considered to be an essential and important component in
various fields of production, particularly in the food industry.

About 200 species of spice-aromatic plants are widely used worldwide. They are recognized as classic spices that are
used in the national cuisine of all countries and locally, they are mainly used in some specific regions, districts and
countries. The article focuses on the main plants that are distinguished by this feature.
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გარდაბნის რაიონში მოზარდი ემპირიულ და ტრადიციულ მედიცინაში
გამოყენებული სამკურნალო მცენარეების საერთო მაჩვენებლები

როზა ბიძინაშვილი-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,
ნელი ცხადაძე-ბოტანიკოსი

საკვანძო სიტყვები: მონიტორინგი, არეალი, იშვიათი, გადაშენებადი, პოპულაცია, ენდემი,
სამკურნალო, დეკორატიული.

რეფერატი

ბოტანიკური თვალსაზრისით  გამორჩეული რეფუგიუმია ჩვენი კვლევის მეტად საინტერესო ობიექტი,
ქვემო ქართლში შემავალი გარდაბნის რაიონი (მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოდგენილია განსხვავებული
ცენოფლორისტული კომპლექსები: ნახევარუდაბნოს (უდაბნოს), სტეპის, ფრიგანოიდული, ტყის (ზომიერი,
ფართოფოთლოვანი), მდელოს, კლდე-ნაშალების, მდინარისპირა ჭალის ტყის და ჭაობის.

ჩატარებული ბოტანიკური გამოკვლევებით ჩვენს მიერ გამოვლინდა აქ მოზარდი ემპირიულ, ტრადიციულ
და მეცნიერულ მედიცინაში გამოყენებული სამკურნალო მცენარეების ნაირგვაროვანი და მდიდარი
ფლორისტული შემადგენლობა. განსაკუთრებით მრავალფეროვანია სახეობათა რაოდენობა ტყეებში, ტყის
მდელოებზე, ტყის პირებზე; არანაკლებ ინტერესს იწვევს უტყეო ტერიტორიების ფლორა - სტეპების, ქვიანი და
თიხნარი ფერდობების, კლდე-ნაშალების, სადაც მრავალი ქსეროფიტული მცენარეა წარმოდგენილი, რომლებიც
ადაპტირებულნი არიან ჰაერისა და ნიადაგის მაღალი ტემპერატურისა და გვალვიანი ადგილსამყოფლების
მიმართ. ყურადღებას იპყრობს აგრეთვე  ხეობების, ტბების, წყალსატევების, მდინარისპირა ტენის მოყვარული
სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება.

გარდაბნის რაიონის საკვლევ ობიექტებად შერჩეულ ტერიტორიებზე მონიტორინგის შედეგად
გამოვლენილი სამკურნალო მცენარეების ფლორისტული ბირთვი 560 სახეობას ითვლის, რომლებიც გაერთი-
ანებულია 348 გვარსა და 103 ოჯახში. მათ შორის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია - 82 სახეობა;
ორწლოვნები - 20; მრავალწლოვანი  ბალახოვნები -  326; ბუჩქები - 78; ხეები - 46 სახეობა, ხე ან ბუჩქი - 8
სახეობა.

აღრიცხულ მცენარეებს შორის საქართველოს ენდემია  6 სახეობა: კავკასიის ენდემი 26 სახეობაა; საქა-
რთველოს „წითელ წიგნში“ (1982) შეტანილი 161 იშვიათი სახეობიდან გარდაბნის რაიონში აღირიცხა 20 სა-
ხეობა. ხოლო საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ (2006) მოყვანილი 56 სახეობიდან - 8.

გარდაბნის რაიონის ფიტოცენოზებში ხშირი და ფართო დაჯგუფებების სახით წარმოდგენილია 90-მდე
სახეობის სამკურნალო ბალახოვანი მცენარეები, ხე-ბუჩქებიდან ფართოდ გავრცელებულია 40-მდე სახეობის
მცენარეები.

სახეობათა უმრავლესობა კი იზრდება ფრაგმენტულად, მცირე ჯგუფების სახით. გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც მნიშვნელოვანი ხარისხითაა დარღვეული ბუნებრივი ეკოსისტემები
და დეგრადირებულია ნიადაგები, მრავალი სახეობა იშვიათია და გაქრობის საშიშროების წინაშე დგას;
ბუნებრივ ფიტოცენოზებზე სტრესული მოქმედება იმდენად დიდია, რომ ახლო პერსპექტივაში თითოეული
ჩვენთაგანი შეიძლება აღმოჩნდეს გარკვეული სახეობებისა თუ მცენარეების გენეტიკური ფონდის, ჩვენი
განუმეორებელი ლანდშაფტური ნაირგვარობის რღვევის მოწმე.

შესავალი

მცენარეთა სამყაროს გაცნობა, სახეობების შემადგენლობის შესწავლა, მათი გავრცელება, ბუნე-
ბრივი ბიოგენეზის და რთული მოზაიკების დინამიური პროცესების კანონზომიერების დადგენა,
მათი გამოყენების რაციონალური ღონისძიებების შემუშავებისა და მცენარეული რესურსების
დაცვის საფუძველია. მცენარეთა სამყაროს, ისევე როგორც მთელი გარემოს დაცვის პრობლემას
არასოდეს არ ჰქონია კაცობრიობისათვის ისეთი მნიშვნელობა, როგორც დღევანდელ დღეს.
ინტენსიური ექსპლუატაციით ადამიანი მკვეთრად ცვლის ბუნებრივ ლანდშაფტს, არღვევს
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ბიოგეოცენოზს, რასაც მივყევართ ეკოლოგიური წონასწორობის ცვლილებებთან, იქმნება ფლორისა
და ფაუნის სახეობრივი შემადგენლობის შემცირების, გაღარიბების საშიშროება, ხოლო მცენარეებისა
და ცხოველების გადაშენებას თავისთავად მოჰყვება ბუნებრივი წონასწორობის დარღვევის
შეუქცევადი პროცესების გააქტიურება. ექსპერტების შეფასებით, თუ ბუნებაზე ადამიანის
ზემოქმედების ტემპები და მასშტაბები მომავალშიც ასე გაგრძელდა, ჩვენს საუკუნეში
მოსალოდნელია ათეულ ათასობით სახეობის გაქრობა. უპირველეს ყოვლისა ეს გამოიხატება მასში
მიმდინარე ცვლის პროცესების სიჩქარისა და მიმართულების ცვალებადობაში, რაც იწვევს
ფიტოცენოზებში მცენარეთა ედიფიკატორული სინუზიების სიცოცხლის ციკლის ნაწილობრივ ან
სიღრმისეულ გარდაქმნას, საბოლოოდ კი მისი ფლორისტული შემადგენლობის ცვლილებას.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბუნებრივი ფლორის იმ სასარგებლო მცენარეთა
გენოფონდის დაცვას, რომელთაც პირველ რიგში ემუქრებათ საფრთხე.

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ფლორისტული მრავალფეროვნების in-situ (ბუნებრივი) და
exsitu (ხელოვნური) შენარჩუნება, მათი ინტენსიფიკაცია და მდგრადი გამოყენება ბუნებრივ
ეკოსისტემებში, რაც სასურველია მოხდეს გენეტიკური რესურსების წარმოშობის არეალში. რისი
განხორციელებაც შესაძლებელია მაღალეფექტური ადგილობრივი სახეობების ანუ გენეტიკურ
რესურსებზე ხელმისაწვდომი კონტროლის მექანიზმისა და მიღებული სარგებლის განაწილების
პრინციპის ინტეგრირებით ბიომრავალფეროვნების იმ კონვენციით მინიჭებულ უფლებებთან,
რომლის წევრი 1994 წლიდან საქართველოცაა.

მონაცემების ანალიზი
ბოტანიკური თვალსაზრისით გამორჩეული რეფუგიუმია ჩვენი კვლევის მეტად საინტერესო

ობიექტი, ქვემო ქართლში შემავალი გარდაბნის რაიონი (მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოდგენილია
განსხვავებული ცენოფლორისტული კომპლექსები: ნახევარუდაბნოს (უდაბნოს), სტეპის,
ფრიგანოიდული, ტყის (ზომიერი, ფართოფოთლოვანი), მდელოს, კლდე-ნაშალების, მდინარისპირა
ჭალის ტყის და ჭაობის.

პროექტის ფარგლებში 2011-2016 წლებში, გარდაბნის რაიონის ტერიტორიაზე, ჩვენს მიერ
შერჩეულ სხვადასხვა ობიექტზე (ლოჭინის ხევი, მარტყოფის, ნორიოს მიმდებარე ტყეები, შავნა-
ბადასა და თელეთის ქედები, კრწანისისწყლის ხეობა, რუსთავის მიდამოები, რუსთავის მიმდებარე
მტკვრისპირა ჭალის ტყეები, გარდაბნის ველი, იაღლუჯის სერი, სოფ. კუმისისა და კუმისის ტბის
მონაკვეთები, ჯანდარის ტბა და მისი შემოგარენი, ჯანდარის არხის მიმდებარე ფართობები),
განსხვავებულ მცენარეულ დაჯგუფებებში, მიზნობრივი საველე გასვლები ტარდებოდა წლის
სხვადასხვა დროს, ხშირად განმეორებით, რათა სრულად დაფიქსირებულიყო აქ მოზარდი სამკუ-
რნალო მცენარეების ფლორისტული შემადგენლობა.

მონიტორინგის შედეგად, კვლევის პროცესში გამოიკვეთა შემდეგი: საკვლევ ტერიტორიაზე
ნახევარუდაბნოს (უდაბნოს) მცენარეულობა ცალკეული მასივების სახით გვხვდება გარდაბნის
გავაკებაზე, კუმისის მარილოვანი ტბის ირგვლივ. მის ტიპოლოგიურ შემადგენლობაში
ლანდშაფტური მნიშვნელობა აქვს აბზინდის ფორმაციებს, პოტაშიან მცენარეებს Salsola dendroides, S.
ericoides, S. soda და სხვ., ჰალოფიტებს (მლაშნარებს), ტიპური მცენარეების - Petrosimonia brachiata,
Gamanthus pilosus და სხვა ცალკეული ფრაგმენტების სახით. არსებით ნიშანს ნახევარუდაბნოს
სტრუქტურაში წარმოადგენს ეფემეროიდულ - ეფემერული სინუზიების განვითარება - Poa bulbosa
var. vivipara, Bromus japonicus, Helianthemum salicifolium, Colpodium versicolor და სხვ. არის უფრო
რთული დაჯგუფებებიც, რომლებშიც მონაწილეობენ Salsola nodulosa, Limonium meyeri, Elymus repens
და სხვ. გაბატონებული მდგომარეობა უკავია ავშნიანებს (Artemisia lerchiana), ავშნიან-ყარღანიანებს
(Artemisia lerchiana + Salsola dendroides), ნაკლებად გაბატონებულია ყარღანიანი ეკოსისტემა.

გარდაბნის რაიონში უფრო მეტი ლანდშაფტური როლი მიეკუთვნება სტეპის მცენარეულობას;
მისი ვერტიკალური ზონალობა საშუალოდ თავსდება 300-700 მ აბსოლუტურ სიმაღლეებს შორის,
წარმოქმნის რა მეორად მცენარეულ სარტყელს, რომელიც მდებარეობს ნახევარუდაბნოს მცენა-
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რეულობის ზევით; ძირითადია უროიანი სტეპები, რომელსაც მთებისწინა კალთები, ვაკე ადგილები,
სერები უჭირავს; უროიანები განვითარებულია მთებისწინა კალთების მუხნარი, რცხილნარი
ტყეების ნაალაგარზე; იგი ჩამოყალიბდა უროს - Bothriochloa ischaemum (= Andropogon ischaemum),
წივანას- Festuca valesiaca (= Festuca sulcata), ვაციწვერას (Stipa) სახეობების მონაწილეობით. სტეპების
ფონზე განვითარებულია ძეძვიანები, ურციანები და ნარეკლიანები; ურციანების ძირითადი
შემქმნელია ბეგქონდარა - Thymus tiflisiensis, ურცი - Ziziphora serpilacea, მუზარადა - Scutellaria
orientalis, ბამბიქულა- Teucrium polium, კლდის აბზინდა Artemisia incana, ქართლის ღიღილო -
Psephellus carthalinicus და სხვ.

ნარეკლიანების ძირითადი შემქმნელია: გლერძი - Astracantha caucasica, ზღარბა- Acantholimon
lepturoides (თელეთის ქედის აღმოსავლეთი ნაწილი, იაღლუჯი). აქ აღინიშნება აგრეთვე მჩხვლეტავი
ჯინჭარა - Phlomis pungens, ბოლქვიანი ჯინჭარა - Phlomis tuberosa, ჩვეულებრივი ქაფურა - Filipendula
vulgaris და სხვ. მკვლევართა აზრით, ეს სტეპები მეორადი, ანთროპოგენური წარმოშობისაა, მათი
ფორმირება მოხდა ტყეების, ნათელი ტყეებისა და ბუჩქნარის გაჩეხვის შედეგად.

შემდეგი სიმაღლებრივი ბუნებრივი სარტყელი უკავია ნათელ (არიდულ) ტყეებს და მათ ნაშთებს
(ზღვ.დ. 500-800 მ). გვხვდება იაღლუჯასა და თელეთის ქედებზე. ამ ფორმაციის შემქმნელი
მცენარეებია: ხემაგვარი ღვიები: შავი ღვია - Juniperus foetidissima, წითელი ღვია - J. oxycedrus (= J.
rufescens), აკაკი - Celtis caucasica, ბერყენა - Pyrus salicifolia, ლეღვი - Ficus carica, შავჯაგა - Rhamnus
pallasii, თრიმლი - Cotinus coggygria, თუთუბო - Rhus coriaria, ძეძვი - Paliurus spina-christi, ქართული
ცხრატყავა - Lonicera iberica, მტევანყვავილა ჩიტაკომშა - Cotoneaster racemiflorus, მთელი, უვნებელი
ჩიტაკომშა - Cotoneaster integerrimus, შავნაყოფა ჩიტაკომშა - Cotoneaster melanocarpus, წითელი
კუნელი - Crataegus kyrtostyla, Crataegus microphylla, შავი კუნელი - Crataegus pentagyna და სხვ.
უფრო მაღალი სარტყელი წარმოდგენილია ტყის მცენარეულობით (იალნოს ქედის კალთები). მას,
უწინარესად ქმნის ქართული მუხა - Quercus iberica, კავკასიური რცხილა - Caprinus caucasica,
აღმოსავლური წიფელი - Fagus orientalis; ქვეტყეში აღინიშნება მარადმწვანე კოლხური ჭყორი - Ilex
colchica, მაჯაღვერი - Daphne mezereum, ურთხელი -Taxus baccata და სხვ.

გარდა აღნიშნულისა, გარდაბნის რ-სთვის ასევე ნიშანდობლივია ქსეროფიტული ბუჩქნარები და
არიდული მცენარეულობა - ტრაგაკანტული, ფრიგანოიდული, შიბლიაკისა და ნახევარუდაბნოს
ტიპის თანასაზოგადოების სახით, შემდეგი სახეობებით: კავკასიური გლერძი - Astracantha caucasica,
ძეძვი - Paliurus spina-christi, შავჯაგა - Rhamnus pallasii, ხორციფერა - Atraphaxis caucasica, ჯორის ძუა -
Ephedra procera, უძრახელა - Caragana grandiflora, მენახირის ბალი - Prunus incana, თრიმლი - Cotynus
coggygria, გრაკლა - Spiraea hypericifolia, ასკილი - Rosa canina; მათთან ერთად უფრო მცირე
რაოდენობით აღინიშნება: ჩიტაკომშას სახეობები - Cotoneaster racemiflorus, C. saxatilis, C. multiflora,
ფუჭფუჭა – Colutea orientalis, კოწახური - Berberis vulgaris, ბუჩქისებრი ჟასმინი - Jasminum fruticans,
წითელი ღვია - Juniperus oxycedrus, ცხრატყავა - Lonicera iberica, კვრინჩხი - Prunus spinosa და სხვ.;
იშვიათად ქართული კოწახური - Berberis iberica, ქართული ნუში - Amygdalus georgica და სხვ.

მშრალ, კლდოვან და დედაქანის ნაშალ ეკოტოპებზე (ძირითადად თელეთისა და იაღლუჯის
ქედებზე) ტიპური პეტროფიტებია წარმოდგენილი: Alyssum murale, Acantholimon lepturoides, Asperula
glomerata, Astracantha caucasica, Allium albidum, Artemisia caucasica, A. incana, Asplenium trichomanes,
Cerastium argenteum, Campanula alliariifolia, C. hohenackeri, Centaurea bella, Iris caucasica, Echinops
sphaerocephalus, Gypsophila elegans, Hyssopus angustifolius, Galium verticillatum, Centranthus longiflorus,
Parietaria judaica, Sempervivum transcaucasicum, Sedum album, S. caucasicum, Thymus tiflisiensis, Teucrium
polium, Stachys atherocalyx, Satureja laxiflora, Salvja verbascifolia, Scutellaria orientalis და სხვ.
მრავალფეროვანია ტენიან ეკოტოპებთან დაკავშირებული მცენარეების შემადგენლობაც, რომელთა
შორისაა ჭალის ტყეების ტიპური ელემენტები: Alnus barbata, Elaeagnus angustifolia, Vitis sylvestris,
Clematis vitalba, C. orientalis, Hedera helix, Hippophae rhamnoides, Ligustrum vulgare, Populus canescens, P.
nigra, Salix alba, S. triandra, S. caprea, S. wilhelmsiana, Tamarix ramosissima, Ulmus minor, Swida australis,
Rhamnus cathartica და სხვ.
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გარდაბნის რაიონის ფლორისტული შემადგენლობა გამდიდრებულია ნატურალიზირებული და
გაველურებული სახეობებით. ჩვენს მიერ აღირიცხა ასეთი 34 სახეობა: Amorpha fruticosa, Amygdalus
communis, Anethum graveolens, Apium graveolens, Ailanthus altissima, Carum carvi, Cercis siliquastrum,
Coriandrum sativum, Cydonia oblonga, Iuglans regia, Ficus carica, Foeniculum vulgare, Fraxinus ornus,
Gleditsia triacanthos, Koelreuteria panikulata, Laburnum anagyroides, Licium barbarum, Lonicera
fragrantissima, Mentha piperita, Morus alba, M. nigra, Opuntia phaeacantha, O. humifusa, Pastinaca sativa,
Petroselinum crispum, Pinus brutia, Prunus armeniaca, Punica granatum, Robinia pseudoacacia, Spartium
junceum, Styphnolobium japonicum, Syringa vulgaris, Trigonella coerulea, Ziziphus jujuba.

გარდაბნის რ-ის ფლორაში გვხვდება როგორც ლოკალური, ისე ფართოდ გავრცელებული
ენდემური სახეობები, რომლებსაც ნათესაური კავშირი აქვთ ევროპულ სტეპურ, წინააზიურ,
მცირეაზიურ, აღმ. ამიერკავკასიურ, პალეარქტიკულ, ჰოლარქტიკულ, ხმელთაშუაზღვეთურ და
კოლხურ ფლორებთან [1-8].

გარდაბნის რაიონში ჩატარებული ბოტანიკური გამოკვლევებით გამოვლინდა აქ მოზარდი
ემპირიულ, ტრადიციულ და მეცნიერულ მედიცინაში გამოყენებული სამკურნალო მცენარეების
ნაირგვაროვანი და მდიდარი ფლორისტული შემადგენლობა. განსაკუთრებით მრავალფეროვანია
სახეობათა რაოდენობა ტყეებში, ტყის მდელოებზე, ტყის პირებზე; არანაკლებ ინტერესს იწვევს
უტყეო ტერიტორიების ფლორა - სტეპების, ქვიანი და თიხნარი ფერდობების, კლდე-ნაშალების,
სადაც მრავალი სამკურნალო მცენარეა წარმოდგენილი, რომლებიც ადაპტირებულნი არიან ჰაერისა
და ნიადაგის მაღალი ტემპერატურისა და გვალვიანი ადგილსამყოფლების მიმართ. ყურადღებას
იპყრობს აგრეთვე ხეობების, ტბების, წყალსატევების, მდინარისპირა ტენის მოყვარული
სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება.

გარდაბნის რაიონის საკვლევ ობიექტებად შერჩეულ ტერიტორიებზე მონიტორინგის შედეგად
გამოვლენილი სამკურნალო მცენარეების ფლორისტული ბირთვი 560 სახეობას ითვლის, რომლებიც
გაერთიანებულია 348 გვარსა და 103 ოჯახში. მათ შორის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეებია - 82
სახეობა; ორწლოვნები - 20; მრავალწლოვანი ბალახოვნები - 326; ბუჩქები - 78; ხეები - 46 სახეობა, ხე
ან ბუჩქი - 8 სახეობა

აღრიცხულ მცენარეებს შორის საქართველოს ენდემია 6 სახეობა: Amygdalus georgica, Cerastium
argenteum, Euphorbia boissieriana, Psephellus carthalinicus, Symphytum grandiflorum, Thymus tiflisiensis.

კავკასიის ენდემი 26 სახეობაა: Berberis iberica, Convallaria transcaucasica, Corylus iberica, Cotoneaster
saxatilis, Dianthus subulosus, Ficaria ledebourii, Galega orientalis, Genista patula, Gypsophila robusta,
Helleborus caucasicus, Heracleum sosnowskyi, Iris iberica, Isatis iberica, Lotus caucasicus, Ophrys caucasica,
Paeonia caucasica, Pimpinella aromatica, Primula woronowii, Quercus iberica, Seseli grandivittatum, Sorbus
caucasigena, Swida iberica, Symphytum caucasicum, Taraxacum praticola, Trapa hyrcana, Tulipa eichleri [9,
10].

საქართველოს „წითელ წიგნში“ [11] შეტანილი 161 იშვიათი სახეობიდან გარდაბნის რაიონში
აღირიცხა 20 სახეობა: Acer ibericum, Althaea officinalis, Amygdalus georgica, Astracantha caucasica,
Berberis iberica, Celtis caucasica, Corylus iberica, Hippophae rhamnoides, Iris iberica, Juniperus foetidissima,
Juglans regia, Pistacia mutica, Punica granatum, Staphylea pinnata, Taxus baccata, Trapa hyrcana, Tulipa
biebersteiniana, Tulipa eichleri, Ulmus minor, Vitis sylvestris.
ხოლო საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ [12] მოყვანილი 56 სახეობიდან - 8: Acer ibericum, Amygdalus
georgica, Juglans regia, Pistacia mutica, Ulmus minor, Juniperus foetidissima, Juniperus polycarpos, Taxus
baccata.

კავკასიის ენდემურ მცენარეთა წითელ ნუსხაში [13] შეტანილი სახეობებიდან გარდაბნის რაიონში
ჩვენს მიერ 51 სახეობის მცენარე აღირიცხა: Acantholimon lepturoides, Alcea rugosa, Alnus barbata,
Amygdalus georgica, Astracantha caucasica, Acer ibericum, Berberis iberica, Campanula alliarifolia, Cyclamen
vernum, Centaurea bella, Cerastium argenteum, Corylus iberica, Convallaria transcaucasica, Cytisus
caucasicus, Dictamnus caucasicus, Dianthus subulosus, Echinops sphaerocephalus, Ficaria ledebourii, Iris
caucasica, Iris iberica, Isatis iberica, Hedera caucasigena, Helleborus caucasicus, Heracleum sosnowskyi,
Hyssopus angustifolius, Galanthus alpinus subsp. caucasicus, Genista patula, Galega orientalis, Gypsophila
robusta, Lotus caucasicus, Ornithogalum magnum, Ophris caucasica, Onosma caucasica, Pachyphragma
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macrophyllum, Paeonia caucasica, Polygonatum glaberrimum, Primula woronowii, Pyrus salicifolia, Pyrethrum
sericeum, Rhamnus pallasii, Salsola nodulosa, Sedum caucasicum, Sedum oppositifolium, Sempervivum
caucasicum, Sorbus caucasigena, Symphytum grandiflorum, Taraxacum praticola, Tilia begonifolia, Trapa
hyrcana, Tulipa eichleri.

აქ გავრცელებული მცენარეებიდან IUCN-ის წითელ ნუსხაში შეტანილია 1 სახეობა - Taxus baccata 14].

სახეობათა რაოდენობის მიხედვით ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდის შემდეგ ოჯახებზე:
Compositae - 50 სახეობა, Leguminosae - 44, Labiatae - 40, Umbelliferae - 25, Amaranthaceae - 16,
Caryophyllaceae – 16, Cruciferae - 15, Ranunculaceae - 14, Asparagaceae – 11, Papaveraceae - 9 და სხვ.

გვარების სახეობათა რაოდენობის მიხედვით გამოირჩევა: Artemisia – 7, Achillea – 6,
Trifolium – 6, Prunus- 5, Lathyrus – 5, Iris- 4 და სხვ. ოჯახებისა და გვარების ძირითადი ნაწილი
კი 1-3-მდე სახეობას მოიცავს.

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ მცენარეებს შორისაა სხვადასხვა გეოლოგიური ასაკისა და
წარმოშობის რელიქტური (წარმოსდგება ლათინური სიტყვისგან „relictum“ - ნარჩენი, ნაშთი)
სახეობები, რომლებიც შედის მოცემული მცენარეული სამყაროს შემადგენლობაში, როგორც
რეგიონის წარსული გეოლოგიური ეპოქების ფლორის გადმონაშთები და როგორც წესი
პალეოენდემიკებს წარმოადგენს. ჩვენს მიერ აღირიცხა რელიქტების 75 სახეობა, კერძოდ: Acer
campestre, Aegonichon purpureocaeruleum, Alnus barbata, Arabis sp, Arum albispathum, Asparagus
verticillatus, Carpinus caucasica, Celtis caucasica, Cerasus incana, Colutea orientalis, Convallaria
transcaucasica, Cornus mas, Corylus avellana, C. iberica, Cotinus coggygria, Dactylis glomerata, Daphne
mezereum, Elaeagnus angustifolia, Ephedra sp, Erysimum repandum, Euonymus latifolius, Eupatorium
cannabinum, Fagus orientalis, Ficus carica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Hedera helix, Helleborus
caucasicus, Hippophae rhamnoides, Iuglans regia, Ilex colchica, Juniperus foetidissima, Lonicera caprifolium,
Lycopus europaeus, Mespilus germanica, Morus alba, M. nigra, Quercus iberica, Quercus peduncularis,
Pachyphragma macrophyllum, Peganum harmala, Periploca graeca, Pistacia mutica, Polypodium vulgare,
Populus tremula, Prunus spinosa, Punica granatum, Pyracantha coccinea, Pyrus caucasica, Rhamnus cathartica,
Rhamnus pallasii, Rhus coriaria, Ruscus aculeatus subsp. ponticus, Rubus caesius, Salix alba, S. caprea,
Symphytum caucasicum, S. grandiflorum, Sambucus ebulus, Sanicula europaea, Smilax excelsa, Staphylea
pinnata, Sternbergia colchiciflora, Swida australis, S. iberica, Tamus communis, Taxus baccata, Tilia
begoniifolia, Trapa hircana, Ulmus sp, Vinca herbacea, Vitis sylvestris, Viburnum lantana, V. orientale,
Zygophyllum fabago [15-18].

გარდაბნის რაიონის ფიტოცენოზებში გვხვდება ხშირად და ფართო დაჯგუფებების სახით 90-მდე
სახეობის სამკურნალო ბალახოვანი მცენარე: Achillea biebersteinii, A. neilreichii, A. setacea, Aegonichon
purpureocaeruleum, Alcea rugosa, Allium atroviolaceum, A. rotundum, A. paradoxum, Amaranthus hybridus,
Anthemis altissima, Arctium lappa, Artemisia caucasica, A. incana, A. lerchiana, A. scoparia, Astrodaucus
orientalis, Astragalus galegiformis, Bothriochloa ishaemum, Campanula rapunculoides, Carduus nutans,
Carthamus lanatus, Centaurea reflexa, Cichorium intybus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cyclamen
vernum, Cyperus fuscus, Daucus carota, Ecballium elaterium, Echinops sphaerocephalus, Eryngium caeruleum,
E. campestre, Euphorbia boissieriana, E. helioscopia, Falcaria sioides, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca,
Heracleum antasiaticum, Galium verum, Galanthus caucasicus, Geranium robertianum, Geum urbanum,
Helianthemum nummularium, Hedera helix, Kochia prostrata, Lamium album, Lycopsis orientalis, Linum
austriacum, Malva sylvestris, Melandrium boissieri, Mentha longifolia, Melilotus officinalis, Onopordum
acanthium, Peganum harmala, Phragmites australis, Polygala transcaucasica, Polygonatum multiflorum,
Plantago major, P. lanceolata, Primula macrocalyx, P. woronowii, Ranunculus repens, Reseda lutea, Rubia
tinctorum, Salsola ericoides, S. dendroides, S. nodulosa, Salvia nemorosa, S. verticillata, Sambucus ebulus,
Sanicula europaea, Scrophularia variegata, Scutellaria orientalis, Scilla siberica, Serratula quinquefolia,
Sideritis montana, Silybum marianum, Taraxacum officinale, Tragopogon graminifolius, Teucrium nuchense, T.
polium, Tussilago farfara, Tribulus terrestris, Urtica dioica, Xanthium spinosum, X. strumarium, Xeranthemum
squarrosum, Zygophyllum fabago, Viola odorata, V. kitaibeliana.

ხე-ბუჩქებიდან ფართოდაა გავრცელებული 40-მდე სახეობის მცენარე: Acer campestre, A. laetum,
Amelanchier ovalis, Atraphaxis caucasica, Cotinus coggygria, Carpinus caucasica, C. orientalis, Cercis
siliquastrum, Celtis caucasica, Colutea orientalis, Cornus mas, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, C.
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racemiflorus, Crataegus pentagyna, C. kyrtostyla, Clematis vitalba, Cytisus caucasicus, Ephedra procera, Fagus
orientalis, Fraxinus excelsior, Ilex colchica, Jasminum fruticans, Lonicera caprifolium, Paliurus spina-christi,
Populus canescens, Prunus mahaleb, Pyracantha coccinea, Quercus iberica, Rhamnus cathartica, Rosa canina,
Rhus coriaria, Rubus caesius, Salix alba, Spartium junceum, Spiraea hypericifolia, Tamarix ramosissima, Swida
australis.

სახეობათა უმრავლესობა კი იზრდება ფრაგმენტულად, მცირე ჯგუფების სახით. გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც მნიშვნელოვანი ხარისხითაა დარღვეული ბუნებრივი
ეკოსისტემები და დეგრადირებულია ნიადაგები, მრავალი სახეობა იშვიათია და გაქრობის
საშიშროების წინაშე დგას; ბუნებრივ ფიტოცენოზებზე სტრესული მოქმედება იმდენად დიდია, რომ
ახლო პერსპექტივაში თითოეული ჩვენთაგანი შეიძლება აღმოჩნდეს გარკვეული სახეობებისა თუ
მცენარეების გენეტიკური ფონდის, ჩვენი განუმეორებელი ლანდშაფტური ნაირგვარობის რღვევის
მოწმე. საფრთხეების დონის რაოდენობრივი შეფასების საფუძველზე შედგა ანთროპოგენური
სტრესის ქვეშ მყოფი, ბუნებრივ საფრთხეებს დაქვემდებარებულ მცენარეთა ნუსხა, რომელიც
მოიცავს 52 ოჯახის, 106 გვარის 131 სახეობას, რომლებიც ამ რეგიონში იშვიათად გვხვდება,
წარმოდგენილია ერთეული ინდივიდების ან მცირერიცხოვანი პოპულაციების სახით და
საქართველოს „წითელი წიგნის“ ობიექტებს მიეკუთვნებიან.

შერჩევისას გამოყენებულ იქნა შემდეგი კრიტერიუმები: ა. სახეობები, რომლებსაც ინტენსიურად
აგროვებენ სხვადასხვა დანიშნულებისამებრ (სამკურნალო, საკვები, არომატული, დეკორატიული და
სხვ.); ბ. სახეობების სტატუსიდან გამომდინარე (ხშირი, იშვიათი, საფრთხეში მყოფი, წითელი წიგნის
ობიექტი, შეტანილია IUCN-ის და CITES-ის ნუსხებში). პრიორიტეტი მიენიჭა სახეობებს, რომლებიც
საჭიროებენ დაცვას, გლობალური მასშტაბით არიან საფრთხეში, ენდემებია და გადამეტებულმა
გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მათი გაქრობა.აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გავრცელებულ მცენარეებს შორის ყურადრებას იპყრობს ის
სახეობებიც, რომლებიც საქართველოს სხვა რეგიონებში არ მიეკუთვნება იშვიათ და კრიტიკული
საფრთხის ქვეშ მყოფ მცენარეებს, მაგრამ მათი არეალი და რიცხოვნობა აქ მნიშვნელოვნადაა
შეზღუდული, რის გამოც ჩვენს მიერ შეტანილია ადგილობრივი დაცვის ქვეშ მყოფი მცენარეების
ნუსხაში, კერძოდ: Mespilus germanica, Staphylea pinnata, Hippophae rhamnoides, Salix wilhelmsiana,
Populus nigra, Viburnum lantana, V. orientalis, Clematis orientalis და სხვ.

ფაქტიურად, გადაშენების საფრთხის წინაშეა ჩვენს მიერ გარდაბნის რაიონში ერთეული
ინდივიდების ან მცირერიცხოვანი პოპულაციების სახით აღრიცხული შემდეგი სახეობები:
Acantholimon lepturoides, Adianthum capillus-veneris, Anacamptis pyramidalis, Arum albispathum, Asparagus
officinalis, Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Berberis iberica, Capparis spinosa,  Ceterach officinarum,
Coeloglossum viride, Colchicum umbrosum,  Corallorrhiza trifida, Dianthus subulosus, Digitalis ferruginea,
Fritillaria caucasica, Gypsophila  robusta, Gymnadenia conopsea,  Helichrysum rubicundum, Iris caucasica, I.
iberica, I. pumila, I. reticulata,   Listera ovata, Lithospermum officinale,  Orchis flavescens, O. mascula, O. picta,
O. purpurea, O. simia, O. ustulata, Ophrys caucasica, Paeonia caucasica,  Platanthera chlorantha, Polypodium
vulgare,  Salvia  sclarea,   Steveniella satyrioides, Sternbergia colchiciflora, Tulipa biebersteiniana, T. eichleri
და სხვ. იგივე ადგილსამყოფლებში განმეორებითი გასვლებისას ბევრი მათგანი აღარ
დაფიქსირებულა.

რეკომენდაციები
ჩვენს მიერ წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და კონკრეტულად, ქვემო

ქართლის ერთ-ერთ გამორჩეულ რეფუგიუმში - გარდაბნის რაიონის ტერიტორიაზე ჩატარებული
მიზნობრივი საველე გასვლებისას, აღინიშნება სამკურნალო და სხვა სასარგებლო თვისებებით
გამორჩეული მცენარეების არსებული პოპულაციების საგრძნობი შემცირება, ზოგიერთ პუნქტში კი
სრულად განადგურება.

შემცირების მიზეზები და ძირითადი ლიმიტირების ფაქტორებია: ბიოლოგიური რესურსების
ჭარბი გამოყენება, ჰაბიტატების განადგურება, სხვადასხვა ტერიტორიების ათვისების მიზნით
ადგილსამყოფლების დეგრადაცია, ტყეების უსისტემო ჩეხვა, ხე-ტყის უკანონო ჭრა, ხანძრები,
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წყლის ეკოსისტემების დეგრადაცია, საქონლის ინტენსიური ძოვება, ანთროპოგენური სტრესი, ხშირ
შემთხვევაში ეკოტოპის ადვილად მისაწვდომობა, ბრაკონიერობა, მცენარეების სხვადასხვა
დატვირთვიდან გამომდინარე-ყვავილების, ნაყოფების, ფესურებისა თუ ბოლქვების არაკონტრო–
ლირებადი შეგროვება, ეკონომიკური მნიშვნელობის მცენარეებით უკანონო ვაჭრობა, რაც ხშირ
შემთხვევაში ლოკალურად იწვევს მათ სრულ განადგურებას.

ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიიდან გამომდინარე, ფარმაკოპეაში ფართოდ
დანერგილი და ხალხურ მედიცინაში ინტენსიურად გამოყენებული მცენარეების დაცვის მიზნით,
საქართველოში უნდა გაგრძელდეს იმ ტერიტორიების, რომლებიც სამკურნალო მცენარეების
მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, აღკვეთილებად გამოცხადება და მცენარეების შეგროვების სრული
აკრძალვა. ამ თვალსაზრისით გამორჩეულია ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ობიექტი - თელეთის ქედი,
სადაც თავმოყრილია მრავალი უნიკალური ენდემური, რელიქტური, სამკურნალო, საკვები,
ეთერზეთოვანი, სამღებრო თუ დეკორატიული მცენარეები, რომელთა შორისაა იშვიათი, კრიტიკულ
საფრთხებს დაქვემდებარებული სახეობები, „წითელი წიგნის“ ობიექტები.

რა თქმა უნდა, რთულია მცენარეთა ცალკეული სახეობების იზოლირება მათი ზრდის
პირობებიდან. თითოეული სახეობა შედის განსაზღვრული თანასაზოგადოების შემადგენლობაში,
და როგორც წესი, რომ შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ის, უნდა დავიცვათ მთელი თანასაზოგადოება,
მისი ძირითადი ადგილსამყოფელი. ცალკეული სახეობის დაცვის აუცილებლობა გვკარნახობს
კომპლექსური დაცვის აუცილებლობას - მცენარეული საფარის ნაკვეთების დაცვას, რომელთაგანაც
თითოეული შეიძლება წარმოადგენდეს რამდენიმე ან მრავალი სახეობის სამყოფელს.
ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის /in situ/ პარალელურად, მცენარეების გადარჩენის
აუცილებელ პირობად ამავდროულად მიგვაჩნია მათი დაცვა ხელოვნურ /ex situ/
პირობებშიც.
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Abstract

The project that deals with the estimation of the plant diversity in Gardabani Municipality and reveal of the
rare and critically endangered plants, was implemented by the researchers of the Medicinal Plants Sector of the
National Botanical Garden of Georgia in 2011-2016.

As a result of the monitoring, conducted in different cenofloristic groups we defined the quantity of the
medicinal plants, used in empirical and traditional medicine in the botanically distinguished refugiums, on
different selected objects (Lochini Valley, adjacent forests of Martkopi and Norio, Shavnabada and Teleti Ridges,
Krtsanisistskali Valley, Rustavi environs, fotests along the banks of the Mtkvari River, Gardabani Valley, Yaghluja
Small Ridge, the sections of Kumisi Village and Kumisi Lake, Jandara Lake and surroundings of Jandara Channel),
which is represented by 560 species, 348 genera and 103 families. Among these plants 82 species are annual
herbaceous plants, 20- biennial, 326-perennial herbaceous plants; 78-shrubs; 46- trees and 8 species of trees
and shrubs.

Among the listed plants 6 species are the endemics of Georgia: Amygdalus georgica, Cerastium argenteum,
Euphorbia boissieriana, Psephellus carthalinicus, Symphytum grandiflorum, Thymus tiflisiensis.
26 species of these plants are the endemics of Caucasus: Berberis iberica, Convallaria transcaucasica, Corylus
iberica, Cotoneaster saxatilis, Dianthus subulosus, Ficaria ledebouri, Galega orientalis, Genista patula, Gypsophila
robusta, Helleborus caucasicus, Heracleum sosnowskyi, Iris iberica, Isatis iberica, Lotus caucasicus, Ophrys
caucasica, Paeonia caucasica, Pimpinella aromatica, Primula woronowii, Quercus iberica, Seseli grandivittatum,
Sorbus caucasigena, Swida iberica, Symphytum caucasicum, Taraxacum praticola, Trapa hyrcana, Tulipa eichleri.
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Among the 161 rare species included in the “Red book of Georgia” (1982) 20 species were registered in
Gardabani municipality: Acer ibericum, Althaea officinalis, Amygdalus georgica, Astracantha caucasica, Berberis
iberica, Celtis caucasica, Corylus iberica, Hippophae rhamnoides, Iris iberica, Juniperus foetidissima, Juglans regia,
Pistacia mutica, Punica granatum, Staphylea pinnata, Taxus baccata, Trapa hyrcana, Tulipa biebersteiniana,
Tulipa eichleri, Ulmus minor, Vitis sylvestris.

And 8 species from 56 species from the “Red List” of Georgia (2006): Acer ibericum, Amygdalus georgica,
Juglans regia, Pistacia mutica, Ulmus minor, Juniperus foetidissima, Juniperus polycarpos, Taxus baccata.
51 species of plants, listed in the Red List of the Endemic Plants of the Caucasus (2014) are found in Gardabani
district like: Acantholimon lepturoides, Alcea rugosa, Alnus barbata, Amygdalus georgica, Astracantha caucasica,
Acer ibericum, Berberis iberica, Campanula alliarifolia, Cyclamen vernum, Centaurea bella, Cerastium argenteum,
Corylus iberica, Convallaria majalis var. transcaucasica, Cytisus caucasicus, Dictamnus caucasicus, Dianthus
subulosus, Echinops sphaerocephalus, Ficaria ledebourii, Iris caucasica, Iris iberica, Isatis iberica, Hedera
caucasigena, Helleborus caucasicus, Heracleum sosnowskyi, Hyssopus angustifolius, Galanthus alpinus subsp.
caucasicus, Genista patula, Galega orientalis, Gypsophila robusta, Lotus caucasicus, Ornithogalum magnum,
Ophris caucasica, Onosma caucasica, Pachyphragma macrophyllum, Paeonia caucasica, Polygonatum
glaberrimum, Primula woronowii, Pyrus salicifolia, Pyrethrum sericeum, Rhamnus pallasii, Salsola nodulosa,
Sedum caucasicum, Sedum oppositifolium, Sempervivum caucasicum, Sorbus caucasigena, Symphytum
grandiflorum, Taraxacum praticola, Tilia begonifolia, Trapa hyrcana, Tulipa eichleri.
Taxus baccata (Red List/lc.ver.2.3 (1994) is included in the Red List of IUCN.

According to the quantity of species, the most significant share falls on the following families: Compositae- 50
species, Leguminosae- 44, Labiatae- 40, Umbelliferae- 25 , Amaranthaceae - 16 , Caryophyllaceae – 16,
Brassicaceae - 15, Ranunculaceae - 14 , Asparagaceae – 11, Papaveraceae - 9, etc

According to the number of genera the following are distinguished: Artemisia – 7; Achillea – 6; Trifolium – 6,
Prunus – 5, Lathyrus – 5, Iris – 4 species, etc. The main part of genera and families comprises 1 or 3 species.
As a result of monitoring some relic species of different geological age and origin were revealed among the
plants that belong to the composition of the flora as the relics of the regional flora from the past geological ages.
As a rule, they represent paleoendemics.

We have enlisted 76 species of relicts: Acer campestre, A. capadocicum, Aegonichon purpureocaeruleum,
Alnus barbata, Arabis sp, Arum albispathum, Asparagus verticillatus, Carpinus caucasica, Celtis caucasica,
Cerasus incana, Colutea orientalis, Convallaria transcaucasica, Cornus mas, Corylus avellana, C. iberica, Cotinus
coggygria, Dactylis glomerata, Daphne mezereum, Elaeagnus angustifolia, Ephedra sp, Erysimum repandum,
Euonymus latifolius, Eupatorium cannabinum, Fagus orientalis, Ficus carica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior,
Hedera helix, Helleborus caucasicus, Hippophae rhamnoides, Iuglans regia, Ilex colchica, Juniperus foetidissima,
Lonicera caprifolium, Lycopus europaeus, Mespilus germanica, Morus alba, M. nigra, Quercus iberica, Quercus
peduncularis, Pachyphragma macrophyllum, Peganum harmala, Periploca graeca, Pistacia mutica, Polypodium
vulgare, Populus tremula, Prunus spinosa, Punica granatum, Pyracantha coccinea, Pyrus caucasica, Rhamnus
cathartica, Rhamnus pallasii, Rhus coriaria, Ruscus aculeatus, Rubus caesius, Salix alba, S. caprea, Symphytum
caucasicum, S. grandiflorum, Sambucus ebulus, Sanicula europaea, Smilax excelsa, Staphylea pinnata,
Sternbergia colchiciflora, Swida australis, S. iberica, Tamus communis, Taxus baccata, Tilia begoniifolia, Trapa
hircana, Ulmus sp, Vinca herbacea, Vitis sylvestris, Viburnum lantana, V. orientale, Zygophyllum fabago.

The phytocaenosis of Gardabani municipality is represented by dense and wide groups of about 90 species of
medicinal herbs - Achillea biebersteinii, A. neilreichii, A. setacea, Aegonichon purpureocaeruleum, Alcea rugosa,
Allium atroviolaceum, A. rotundum, A. paradoxum, Amaranthus hybridus, Anthemis altissima, Arctium lappa,
Artemisia caucasica, A. incana, A. lerchiana, A. scoparia, Astrodaucus orientalis, Astragalus galegiformis,
Bothriochloa ishaemum, Campanula rapunculoides, Carduus nutans, Carthamus lanatus, Centaurea reflexa,
Cichorium intybus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cyclamen vernum, Cyperus fuscus, Daucus carota,
Ecballium elaterium, Echinops sphaerocephalus, Eryngium caeruleum, E. campestre, Euphorbia boissieriana, E.
helioscopia, Falcaria sioides, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Heracleum antasiaticum, Galium verum,
Galanthus caucasicus, Geranium robertianum, Geum urbanum, Helianthemum nummularium, Hedera helix,
Kochia prostrata, Lamium album, Lycopsis orientalis, Linum austriacum, Malva sylvestris, Melandrium boissieri,
Mentha longifolia, Melilotus officinalis, Onopordum acanthium, Peganum harmala, Phragmites australis,



135

Polygala transcaucasica, Polygonatum multiflorum, Plantago major, P. lanceolata, Primula macrocalyx, P.
woronowii, Ranunculus repens, Reseda lutea, Rubia tinctorum, Salsola ericoides, S. dendroides, S. nodulosa,
Salvia nemorosa, S. verticillata, Sambucus ebulus, Sanicula europaea, Scrophularia variegata, Scutellaria
orientalis, Scilla siberica, Serratula quinquefolia, Sideritis montana, Silybum marianum, Taraxacum officinale,
Tragopogon graminifolius, Teucrium nuchense, T. polium, Tussilago farfara, Tribulus terrestris, Urtica dioica,
Xanthium spinosum, X. strumarium, Xeranthemum squarrosum, Zygophyllum fabago, Viola odorata,
V.kitaibeliana.

40 species of trees and bushe: Acer campestre, A. laetum, Amelanchier ovalis, Atraphaxis caucasica, Cotinus
coggygria, Carpinus caucasica, C. orientalis, Cercis siliquastrum, Celtis caucasica, Colutea orientalis, Cornus mas,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, C. racemiflorus, Crataegus pentagyna, C. kyrtostyla, Clematis vitalba,
Cytisus caucasicus, Ephedra procera, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Ilex colchica, Jasminum fruticans,
Lonicera caprifolium, Paliurus spina-christi, Populus canescens, Prunus mahaleb, Pyracantha coccinea, Quercus
iberica, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Rhus coriaria, Rubus caesius, Salix alba, Spartium junceum, Spiraea
hypericifolia, Tamarix ramosissima, Swida australis.

Most of the species are growing in fragments, in small groups. In the area of Gardabani Municipality where
the natural ecological systems are considerably declined and the soils are degraded, many species have become
either rare or disappearing; The impact of stress upon the natural phytocaenosis is so huge that in near future
we might witness the destroy of some genetic pool of some species or plants and damage of our unique
landscape diversity. On the base of quantitative assessment of danger level, we have made a list of the plants
being under the anthropogenic stress and natural disasters that include 131 species of 106 genera and 52
families that rarely occur in this area. They are presented as single individuals or small populations and belong to
the objects of the “Red Book” of Georgia.

It should be noticed that some plants that do not belong to rare and endangered species in other districts of
Georgia attract attention in the area of Gardabani Municipality as their quantity is considerably limited here.
That’s why they are included in the list of plants that require to be protected, in particular: Mespilus germanica,
Staphylea pinnata, Hippophae rhamnoides, Salix wilhelmsiana, Populus nigra, Viburnum lantana, V. orientalis,
Clematis orientalis, etc.

In fact, the following species that occur as single individuals or small populations in Gardabani district are
considered to be rare or disappearing: Acantholimon lepturoides, Amygdalus georgica, Adianthum capillus-
veneris, Anacamptis pyramidalis, Arum albispathum, Asparagus officinalis, Asplenium septentrionale, A.
trichomanes, Berberis iberica, Capparis spinosa, Ceterach officinarum, Coeloglossum viride, Colchicum
umbrosum, Corallorhiza trifida, Dianthus subulosus, Digitalis ferruginea, Fritillaria caucasica, Gypsophila
robusta, Gymnadenia conopsea, Helichrysum rubicundum, Iris caucasica, I. iberica, I. pumila, I. reticulata,
Listera ovata, Lithospermum officinale, Orchis flavescens, O. mascula, O. picta, O. purpurea, O. simia, O.
ustulata, Ophrys caucasica, Paeonia caucasica, Platanthera chlorantha, Polypodium vulgare, Salvia sclarea,
Steveniella satyrioides, Sternbergia colchiciflora, Tulipa biebersteiniana, T. eichleri etc. During the repeated
expedition to the same areas, many of the species have not been found at all.
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gvar Rosa-s sxvadasxva saxeobebis mikobioturi kompleqsebis
saxeobrivi Semadgenloba calkeuli buCqebis (habitatebis) mixedviT

qeTevan TavarTqilaZe-biologiis akademiuri doqtori,

marina WurRulia-SurRaia-biologiis akademiuri doqtori, asoc. profesori

sakvanZo sityvebi: mikobioturi kompleqsebi, gvari Rosa, mikrosokoebi

referati.

statiaSi warmodgenilia saqarTveloSi sokoebis ganawileba gvar Rosa-s saxeobebze
calkeuli habitatebis (buCqebis) mixedviT.zemoT CamoTvlil mcenarebze 82 saxeobis mikrosokoa
identificirebuli. maT Soris  76- askomiceti, 6- bazidiomiceti. AsaqarTvelos maStabiT 62
saxeobis sokoa  aRricxuli Rero-totebze, nayofebze ki 64 saxeobis mikromiceti. yvelaze
didi raodenobis soko (24 saxeoba) aRiniSna Rosa canina-s erT buCqis Rero-totebze, xolo erTi
buCqis nayofebze-11 saxeobis mikromiceti. siaxleebi moicavs rogorc fundamenturi, ise
gamoyenebiTi daniSnulebis sakiTxebs.

Sesavali

   saqarTveloSi gavrcelebuli gvar Rosa-s (askili, vardi) 31 saxeobidan Tbilisis
SemogarenSi gvxvdeba 8 saxeoba: Rosa canina, R.corymbifera, R.foetida, R.iberica,  R.prilipkoana,
R.spinosissima (R. pimpinelifolia),  R.transcaucasica (mayaSvili,1952: mandenova, 1980), maT Soris
rogorc Tbilisis midamoebSi, ise mTel saqarTveloSi, yvelaze  farTod aris
gavrcelebuli Rosa canina, romelic xasiaTdeba gansakuTrebuli polimorfizmiT da
faqtiurad warmoadgens krebad saxeobas, romlis taqsonomia specialur kvlevas
saWiroebs (mandenova, 1980). igi izrdeba Ria ferdobebze, buCqnarebSi, tyispirebsa da
mindvrebSi, natyevar adgilebSi gzispirebze. aseve farTodaa gavrcelebuli
R.corymbifera, romelic wina saxeobis msgavsad Zlier cvalebadobs da mis SigniT
mravali saxesxvaobaa gamoyofili. misi Sidasaxeobrivi struqtura aseve specialur
Seswavlas saWiroebs (mandenova, 1980). Tbilisis pirobebSi arc ise iSviaTia
R.spinosissima, romelic TiTqmis rogorc wesi, gavrcelebulia Ria adgilebSi, zogjer
tyis pirebze. R.foetida-s gavrceleba gavelurebuli saxiT saeWvoa. Tbilisis
SemogarenSi (kojori, qoroRli, beTania) SezRudulad gvxvdeba  R.prilipkoana, aseve
iSviaTia R.iberica, romelic miTiTebulia ToneTsa da orbeTs Soris da Txilovanis
axlos, agreTve R.transcaucasica (kojori, qoroRli) (mandenova,1980).

masala moicavs ZiriTadad Tbilisis botanikuri baRisa da Tbilisis
  SemogarenSi 1990-2002 wlebis ganmavlobaSi Cven mier Segrovil nimuSebs. G

            ganxiluli masala moicavs gvar Rosa-s Semdeg warmomadgenlebs: Rosa acicularis,
R.banksiae var. alba, R.boissierii, R.canina, R.centifolia,  R.corymbifera, R.damascena, R.gallica (= R. olympica
Donn., R. pumila Jacq., R. boraeeana Beraud), R.helenae (Binomial name Rhacophorus helenae),  R.iberica,  R.
mollis, R.multiflora syn.: Rosa polyantha, R.oxyodon, R.pimpinellifolia (= R. spinosissima), R.pomifera,
R.roxburghii, R. rubiginosa, R.rubrifolia,  R.spinosissima, R.tomentosa,  Rosa sp., Rosa sp.cult.

masala da meTodi.
 Kkvlevis procesSi ZiriTadad viyenebdiT sokoebis identifikaciis klasikur meTods,
romelic efuZneba garegnuli da struqturul-morfologiuri (mikromorfologiuri)
niSnebis aRweras.
K       kvlevis. Ddakvirvebebisa da identifikaciis procesSi viyenebdiT specialur me-
Todur wyaroebs (Hawksworth,1974; Хохряков,1969; Методы,1974 da sxv.)
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     sokoebis identifikaciisaTvis klasikur sarkvevebTan (Saccardo,1882-1931, 1972;
Diedicke,1915; Ячевский,1927, Grove,1935,1937; Василъевский, Каракулин 1937, 1950, Траншелъ 1939)
erTad viyenebdiT Tanamedrove sarkvevebs (Ellis, 1971, 1976; Визначник,1971, Sutton,1975, 1980:
Sivanesan,1984; Ellis,Ellis,1985; Мелъник,Попушой,1992; etc.).

kvlevis Sedegebi

 cnobilia, rom sokoebis, rogorc heterotrofuli organizmebisaTvis, mcenare aris
garemo, ufro zustad adgilsamyofeli da sakvebi substrati, romelic Tavis mxriv

dakavSirebulia edafur da klimatur (mikroklimatur) pirobebTan. sxva sityvebiT rom
vTqvaT, yovel konkretul SemTxvevaSi saqme gvaqvs mraval urTierTdakavSirebul
faqtorTan, romlebic ganapirobeben mikobioturi kompleqsebis Taviseburebebs
(msgavseba-gansxvavebas).
  qvemoT moyvanilia gvar Rosa-s sxvadasxva saxeobebis mikobioturi kompleqsebis
saxeobrivi Semadgenloba calkeuli buCqebis (habitatebis) mixedviT (cxr.1). Cvens mier
calkeuli buCqis Rero-totebze erTad aRiniSna 62 saxeobis mikromiceti.

                                                                    cxrili 1.
calkeuli adgilsamyofelisa da buCqebis mikobioturi

kompleqsebi (5-ze meti saxeobiT)
Rosa canina, erTi buCqis xmeli Rero-totebis sokoebi,

Tbilisi, delisi, 14.04.2002

Rosa spinosissima – ze kus tbis modamoebSi gavrcelebuli
sokoebi  01.12.1991; 29.10.2000

Alternaria alternate
Botriodiplodia malorum
Botrytis cinerea
Camarosporium rosarum
Cytospora chrysosperma
Cytospora leucosperma
Cytospora pendulinae
Cytospora sacculus
Cytospora schulseri
Diplodia rosarum

Hendersonula sp.
Macrophoma camarana
Metasphaeria depressa
Microdiplodia rosarum
Phoma aculeorum
Phomopsis rosae
Podosphaera pannosa
Seimatosporium lichenicola
Valsa persoonii

Camarosporium sp.
Ceratosporium fuscescens
Coniosporium sp.
Corticium sp.
Cryptovalsa proctacta
Cytospora rubescens
Cytosporella sp.
Diapleella coniothyrium
Diatrype stigma
Didymosphaeria sp.
Diplodia rosarum
Dydimella sp.

Microdiplodia rosarum
Microsphaerpsis olivacea
Paraconiothyrium fuckelii
Phomopsis depressa
Pleospora sp.1
Pleospora sp.2
Pleurophoma pleurospora
Seimatosporium lichenicola
Stereum hirsutum
Trimmatostroma salicis
Tubercularia vulgaris
Valsa persoonii
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Rosa sp. erTi buCqis zexmel Rero-totebisa da nayofebis
sokoebi. TeTriwyaros r., Cerepanovis tba, 1460 m, 30.06.2001.

zexmel totebze
Coleophoma cylindrospora
Paraconiothyrium sp.
Cytospora leucosperma
Dydimella sp.
Fenestella fenestrate

Metasphaeria depressa
Microdiplodia microsporella
Saccothecium sepincola
Seimatosporium caudatum
Valsa ambiens

                       Nnayofebze
Alternaria alternata
Cladospoeium herbarum
Microdiplodia rosarum

Saccothecium sepincola
Seimatosporium rosarum

Rosa sp. cecxliT dazianebul erTi buCqis xmeli Rero-totebis
sokoebi. walkis r., beSTaSenis gadasaxvevi, 07.07.2001

Botryosphaeria dothidea
Cytospora leucosperma
Cytospora pendulinae
Cytosporella sp.
Fenestella fenestrata

Phoma sp.
Saccothecium sepincola
Spaceloma rosarum
Valsa ambiens
Valsa persoonii

Rosa canina, erTi buCqis deformirebul nayofebis sokoebi.
Tbilisi, samgori, 16.04.2001

Alternaria alternata
Macrophoma camarana
Microsphaerpsis olivacea
Phomatospora sp.
Phomopsis rosae
Podosphaera pannosa

Seimatosporium  rosarum
Seimatosporium lichenicola
Sphaeropsis rosarum
Valsa persoonii- Valsa leucostoma
Valsa persoonii- Cytospora leucostoma

Rosa canina, cecxliT dazianebul erTi buCqis xmeli Rero-totebis
sokoebi. mcxeTis r., s. Zegvi, xekorZulas xeoba, 16.11.2000

Cytospora chrysosperma
Cytospora leucosperma
Cytospora sacculus
Cytosporella sp.

Diplodia rosarum
Macrophoma camarana
Valsa ambiens
Valsa persoonii

Rosa canina, cecxliT dazianebul erTi buCqis xmeli Rero-totebis
 sokoebi. Tb, sanerge, 17.01.2001

Alternaria alternata
Cytospora leucosperma
Diplodia rosarum
Macrophoma camarana
Microsphaerpsis olivacea

Phoma sp.
Torula herbarum
Trimmatostroma betulinum
Trimmatostroma salicis

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. mcxeTis r., s.nataxtari, 26.03.1991

Botriodiplodia malorum
Camarosporium sp.
Hendersonula botryosphaerioides
Hendersonula sp.

Macrophoma camarana
Phomopsis rhodophila
Phomopsis rosae
Sphaeropsis rosarum
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Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli nayofebis
sokoebi. onis r., s.lagvanTa, 1000 m, 22.10.2000

Alternaria alternata
Metasphaeria depressa
Phomopsis depressa

Trimmatostroma salicis
Valsa persoonii
Volutella sp

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. Telavis r., s.iyalTo, 28.04.1991

Alternaria alternate
Botriodiplodia malorum
Botryosphaeria obtuse
Diplodia rosarum

Hendersonula sp.
Macrophoma camarana
Phomopsis rosae

Rosa canina, erTi buCqis zexmeli Rero-totebisa da
nayofebis sokoebi. Tb, 11.1991

Camarosporium sp.
Colletotrichum gloeosporioides
Cytospora leucosperma

Hendersonula sp.
Podosphaera pannosa
Valsa persoonii

Rosa canina, cecxliT  dazianebuli erTi buCqis xmeli
Rero-totebis sokoebi. Tb, 11.1991

Cytospora leucosperma
Cytospora sacculus
Diplodia rosarum

Sclerophoma sp.
Valsa persoonii

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. tyibuli, 16.08.1992

Botriodiplodia malorum
Paraconiothyrium fuckelii
Gliocladium roseum

Macrophoma camarana
Pestatiopsis guepinii
Phomopsis rhodophila

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. quTaisi, wyalwiTelas xeoba, 05.09.1991

Botriodiplodia malorum
Botrytis cinerea
Paraconiothyrium sp.

Diplodia rosarum
Macrophoma camarana
Phomopsis  depressa

Rosa canina, erTi buCqis zexmeli Rero-totebisa da nayofebis
sokoebi. Bbakuriani, (1941 m), 31.07. 2000

Botrytis cinerea
Pseudomasaria sepincolaeformis
Sclerophoama sp.

Seimatosporium lichenicola
Seimatosporium lonicerae

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. axalcixis r., s.awyuri, 15.03.2001

Cytospora leucosperma
Diplodia rosarum
Phoma sp.

Pleospora sp.2
Pleurophoma pleurospora

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. borjomi, 25.04.1991

Botriodiplodia malorum
Cladosporium sp.
Hendersonula sp.

Macrophoma camarana
Seimatosporium lichenicola
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Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. Bborjomis r., s.Toxliauri, 27.11.1990
Alternaria alternata
Diplodia rosarum
Hendersonula sp.

Macrophoma camarana
Microsphaerpsis olivacea

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. BTb, 23.10.1991

Botriodiplodia malorum
Diplodia rosarum
Hendersonula sp

Macrophoma camarana
Seimatosporium lichenicola

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. BTb, 14.03.1992

Botriodiplodia malorum
Cytospora leucosperma
Diplodia rosarum

Hendersonula sp.
Seimatosporium lichenicola

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. BTbb, yamiri, 29.02.1992

Camarosporium sp.
Hendersonula sp.
Macrophoma camarana

Seimatosporium lichenicola
Tubercularia vulgaris

Rosa canina, erTi buCqis deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebis sokoebi. BTb,  10.09.1990

Camarosporium sp.
Diplodia rosarum
Hendersonula sp.

Macrophoma camarana
Pleurophoma pleurospora

deformirebuli da aradeformirebuli nayofebis sokoebiB
   savele gamokvlevebis procesSi yuradReba miiqcia mavne mwerebis zemoqmedebiT
deformirebulma nayofebma.
  unda aRiniSnos, rom Cvenamde Zalze mwiri monacemebi moipoveboda rogorc
deformirebul, ise aradeformirebul nayofebze gavrcelebuli sokoebis Sesaxeb:
saqarTvelos maStabiT nayofebze aRricxuli iyo 10-mde saxeobis mikromiceti. amasTan
dakavSirebiT sainteresoa, rom p.sakardos Sylloge fungarum - is me-11 tomis saZiebelSi
(Saccardo, 1898) gv. Rosa-s 54 saxeobaze aRricxuli sokoebidan mxolod 5 saxeobaa
nayofebze miTiTebuli, esenia: Botrytis vulgaris, Hendersonia rubiginosa, Sporotrichum elaechorum,
Trimmatostroma  fruticola da  Verticillium candidulum.
  amerikis SeerTebul StatebSi ki am gvaris 42 saxeobaze registrirebuli sokoebis
167 saxeobidan nayofebze (maT Soris deformirebulebze) naCvenebia 5 saxeoba (Farr et al.,
1969).
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nayofebze aRricxuli sokoebis sia

Alternaria alternata

Botriodiplodia malorum- Sphaeropsis

malorum

Botryosphaeria obtuse

Botrytis cinerea

Camarosporium rosae

C. rosarum

Camarosporium sp.

Cladosporium herbarum

Cladosporium sp.

Coleophoma sp.2

Colletotrichum gloeosporioides

Cytospora chrysosperma

C. leucosperma

C. sacculus

C.schulzeri

Davidiella rosigena-Mycosphaerella rosigena

Didymella sp.

Diplodia rosarum

Fusarium arthrosporioides

F.lateritium

Gliocladium roseum

Graphiopsis Chlorocephala-Cladosporium
chlorocephalum
Hendersonula botryosphaerioides

Hendersonula sp.

Macrophoma camarana

Melanospora simplex-Gonatobotrys simplex

Metasphaeria depressa

Microdiplodia rosarum

Microsphaerpsis olivacea

Mycelia sterilia

Neofusicoccum mangiferae- Hendersonula cypria

Pestalotia rosae

Pestalotiopsis funerea

Pestalotiopsis guepinii

Paraconiothyrium fuckelii-Coniothyrium fuckelii

Phoma aculeorum

Phoma rubiginosa

Phoma sp.

Phomatospora sp.

Phomopsis depressa-Phomopsis incarcerate

Ph.rodophila

Ph.rosae

Phragmidium mucronatum

Ph.tuberculatum

Pleospora sp.1

Pleospora sp.2

Pleurophoma pleurospora

Podosphaera pannosa-Sphaerotheca pannosa

Saccothecium sepincola

Sclerophoma sp.

Sclerotium sp.

Seimatosporium caudatum

S. lichenicola

S.rhododendri

Seimatosporium sp.

Sphaeropsis rosarum

Sphaeropsis sp.

Trichothecium roseum

Trimmatostroma betulinum

T.fructicola

T.salicis

Tubercularia vulgaris

Valsa persoonii-Cytospora leucostoma

Valsa persoonii-Valsa leucostoma

Volutella sp.

Zythiostroma sp



iseve rogorc zemoTaRniSnul SemTxvevebSi, Rerosa da nayofebis mikobioturi
mosaxleobis urTirTSedarebiT dasturdeba cnobili postulati sxvadasxva
adgilsamyofelis mikobioturi kompleqsebis specifikurobis Sesaxeb (Hawksworth et al.,
1996 -13) am SemTxvevaSi msgavsebis indeqsi gvarebisa da saxeobebis mixedviT

gamoixateba dabali maCveneblebiT, romlebic Sesabamisad udris 33.3 da 27.8%-s. amasTan
erTad sainteresoa, rom gvar Hendersonula-s samive saxeoba (ix. cxr.1) gvxvdeba mxolod

nayo-febze. Gგvar Seimatosporium-is 7 saxeobidan, garda S.lonicerae-si, romelic Cven mier
registrirebulia mxolod totebze, danarCeni 6 saxeoba aRiniSneba rogorc totebze,
asevev nayofebze, am ukanasknelze mniSvnelovani dominirebiT. igive unda iTqvas
Macrophoma camarana-s Sesaxeb. (sur. 1,2,3)

სურ. 1 Rosa canina deformirebuli da aradeformirebuli
nayofebiT Tb,  15.04.200

სურ. 2 Rosa canina deformirebuli nayofebiT.

sof. TelaTgorsa da aხაlqalaqs Soris, gzispiri, 12.04.2001

სურ. 3 Rosa canina deformirebuli nayofebiT.

sof. TelaTgorsa da aხაlqalaqs Soris, gzispiri, 12.04.2001
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      Cven mier mopovebuli masalis identifikaciis Sedegad nayofebze gamovlinda
mikromicetebis didi mravalferovneba – 42 gvaris 64 saxeoba (cxr. 2) – imaze meti,
ramdenic aqamde cnobili iyo mcenaris yvela organoze saqarTvelos maStabiT.

daskvnebi:

1. mikologiuri da fitopaTologiuri wyaroebis Seswavlisa da Cven mier mopovebuli
masalis identifikaciis monacemebis mixedviT saqarTveloSi gvar Rosa-s
warmomadgenlebis calkeul buCqebze sul identificirebul iqna 62 saxeobis soko.
2. sokoebis erTi gvari Saccothecium, pirvelad aRiniSna saqarTvelos mikobiotisaTvis.
3. mikromicetebis didi mravalferovneba gamovlinda gvar Rosa-s warmomadgenlebis
deformirebul da aradeformirebul nayofebze - 42 gvaris 64 saxeobis soko.
4. erTi buCqis Rero-totebze sokoebis yvelaze didi raodenoba -24 saxeoba aRiniSna
Rosa canin- s erTi-erT buCqze.
5. erTi buCqis deformirebul da aradeformirebul nayofebze yvelaze didi
raodenoba sokoebisa 11 saxeobas warmoadgenda.
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Specific composition of different species of micobiotic complexes of genus Rosa
according to individual shrubs (habitats)

Tavartkiladze Ketevan- Academic Doctor of Biology,
Churgulia-Shurgaia Marina - Academic Doctor of Biology, Associate professor

Key words: Mycobiotic complexes, ordo Rosa, microfungi

Abstract

The article deals with the distribution of fungi on the species of genus Rosa in Georgia according to their habitats
(shrubs). The microfungi have been identified on the above listed 82 species of plants. Among them 76 are ascomycetes and
6 - basidiomycetes. In Georgia, 62 species of fungi were registered on stems and branches and 64 micromycetes on fruit. The
largest number of fungi (24 species) was observed to be spread on the stems and branches of Rosa canina and 11 species of
micromycetes on fruit of a shrub. The information covers both fundamental and applied issues.
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ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული ზოგიერთი ეგზოტის
ბიოეკოლოგიური თავისებურებები

ნ. აბაშიძე–დოქტორანტი,
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

საკვანძო სიტყვები: ინტროდუქცია, ადაპტაცია, ეთერზეთოვანი, ხეხილოვანი.

რეფერატი

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული ზოგიერთი ეგზოტის ბიოკოლოგიური თავისებურებების
შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ ისინი ვეგეტაციური და გენერაციული განვითარების ყველა ფაზას
თანმიმდევრულად გადიან, ზოგიერთ მათგანს თვით განახლების უნარიც კი გააჩნია (Akebia quinata, Stauntonia
hexaphylla, Cudrania tricuspidata), რაც წარმატებული ადაპტაციის მაჩვენებელია. საკვლევ სახეობათა ნაყო–
ფმსხმოიარობის შეფასებისას დადგენილია, რომ ჩვენი კვლევის ობიექტების ნაყოფმსხმოიარობა არის სტაბი–
ლური და ხარისხი საკმაოდ მაღალი.

საკვლევი სახეობების თესლის  პროდუქტიულობის შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ  თესლის აღ–
მოცენების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია.

13 ტაქსონიდან სამკურნალო, არომატული, კვებითი და სამეურნეო ღირებულებების  მხრივ   შეიძლება გა–
მოვყოთ 2 ჯგუფი: 1. ეთერზეთოვანი, არომატული სახეობები: დორიფორა სასაფრასი (Doryphora sasafras),
ნამდვილი ცერეცო (Illicium verum), ცოცხისებური ლეპტოსპერმუმი (Leptospermum scoparium), მისი ორივე
სახესხვაობა (Leptospermum scoparium var. chapmannii,  Leptospermum scoparium var. nichollsii), მაგნოლია
(Magnolia figo),ჩვეულებრივი ლინდერა (Lindera communis), სხინუსი (Schinus tereninthifolia),  2. ხეხილოვან-
დეკორატიული და სამკურნალო სახეობები: ხუთფოთოლაკიანი აკებია (Akebia quinata),სამწახნაგოვანი კუ–
დრანია (Cudrania tricuspidata), ფსიდიუმი (Psidium cattleianum), შავი ალუბალი (Prunus serotina subsp. capuli),
ექვსფოთლიანი სტაუნტონია (Stauntonia hexaphylla).

საკვლევი მცენარეები ფლობენ მაღალორგანიზებული მცენარეებისათვის დამახასიათებელ ნიშან-თვი–
სებებს, წარმატებულად გადიან  განვითარების სრულ ციკლს, ონტოგენეზის ფაზების რეგულარული მიმდი–
ნარეობა კი ახალი გარემო პირობების რეჟიმთან შესაბამისობის პირდაპირი მაჩვენებელია. მათი ინტენსიური
ზრდისა და ნაზარდის მაქსიმუმი ემთხვევა ზოგიერთი ადგილობრივი მცენარის ზრდის პერიოდს.

ჩვენს მიერ შესწავლილი ეგზოტები, როგორც მაღალდეკორატიული, ეთერზეთოვანი, სამკურნალო, ფი–
ტონციდური, სწრაფმზარდი, ნიადაგის და სინესტის მიმართ ნაკლებმომთხოვნი, მასიურად მოყვავილე
მცენარეები საჭიროებს აჭარის ზღვისპირეთში  ფართო გავრცელებას.

კვლევის აქტუალობა-თანამედროვე პირობებში ისეთი მცენარეების ზრდა-განვითარებისა
და ადაპტაციის  საკითხების შესწავლა, რომლებიც ხასიათდებიან დეკორატიული, სამკურნალო
თვისებებით, კვებითი და სამრეწველო ღირებულებებით, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წა–
რმოადგენს. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული ზოგიერთი ეგზოტი  გამოირჩევა რო–
გორც დეკორატიული, ასევე კვებითი, თაფლოვანი, არომატული, სამრეწველო და სამკურნალო
ღირებულებებით, შეიცავენ ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი წა–
რმოადგენს ღია ცისქვეშა გენეტიკური რესურსების ბანკს. უნიკალური ფიზიკო-გეოგრაფიული და
კლიმატურ-ნიადაგური პირობები ფლორის მრავალფეროვნებას განაპირობებს და მნიშვნელოვან სა–
ხეობათა კულტივირების შესაძლებლობებს ქმნის.

საკვლევ მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შესწავლა-გამოკვლევისას აღმოჩნდა, რომ ბაღის
ეს უნიკალური და მრავალფეროვანი სიმდიდრე არასაკმარისად არის შესწავლილი და გამოყე–
ნებული. მნიშვნელოვანია ამ მცენარეთა ინტროდუქციისა და ადაპტაციის შედეგების შესწავლა და
შეფასება, რაც მცენარეთა ზრდა-განვითარების, ფენოლოგიური ფაზებისა და მთლიანად მცენარეთა
სასიცოხლო ციკლის შესწავლით არის შესაძლებელი.

მცენარეთა ადაპტაციური შესაძლებლობის გამოვლენის ერთერთი საუკეთესო შედეგი შეცვლილ
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გარემო პირობებში ბიოეკომორფოლოგიური თავისებურებების შესწავლაა. ბუნებრივი პირობებისა
და შეცვლილი გარემო პირობების სეზონური რიტმის ზეგავლენის შესწავლა მცენარეთა ზრა-
განვითარებაზე, საშუალებას მოგვცემს პარალელი გავავლოთ და შევაფასოთ საკვლევ ეგზოტთა
ადაპტაციის ხარისხი, რაც მიზანმიმართული ინტროდუქიის შედეგების განმსაზღვრელი ფაქტო–
რია. მათი რაციონალური გამოყენების ტექნოლოგიები იმ მცენარეთათვისაც კი, რომლებიც ფართო
მოხმარების საგანს წარმოადგენს,დამუშავებული არ არის.

კვლევის ობიექტები და მეთოდები: საკვლევ ობიექტებად შერჩეული 13 ტაქსონიდან სამკუ–
რნალო, არომატული, კვებითი და სამეურნეო ღირებულებების  მხრივ შეიძლება გამოვყოთ 2
ჯგუფი: 1. ეთერზეთოვანი, არომატული, დეკორატიული სახეობები: დორიფორა სასაფრასი
(Doryphora sasafras), ნამდვილი ცერეცო (Illicium verum), ცოცხისებური ლეპტოსპერმუმი
(Leptospermum scoparium), მისი ორივე სახესხვაობა (Leptospermum scoparium var. chapmannii,
Leptospermum scoparium var. nichollsii), მაგნოლია (Magnolia figo),ჩვეულებრივი ლინდერა (Lindera
communis), სხინუსი (Schinus tereninthifolia),  2. ხეხილოვან-დეკორატიული და სამკურნალო
სახეობები: ხუთფოთოლაკიანი აკებია (Akebia quinata),სამწახნაგოვანი კუდრანია (Cudrania
tricuspidata), ფსიდიუმი (Psidium cattleianum), შავი ალუბალი (Prunus serotina subsp. capuli),
ექვსფოთლიანი სტაუნტონია (Stauntonia hexaphylla).

მცენარეთა მორფოლოგიური და რიტმოლოგიური თავისებურებების შესასწავლად ვიყენე–
ბდით ი.სერებრიაკოვის და ი.ბეიდემანის მეთოდებს, ასევე ფენოლოგიური დაკვირვებები
ტარდებოდა ბოტანიკური ბაღებისთვის მიღებული მეთოდებით.

კვლევის შედეგები საკვლევი სახეობების ზრდისა და განვითარების თავისებურებების შესწა–
ვლით დადგენილია, რომ ისინი ვეგეტაციური და გენერაციული განვითარების ყველა ფაზას
თანმიმდევრულად გადიან, ზოგიერთ მათგანს თვით განახლების უნარიც კი გააჩნია (Akebia quinata,
Stauntonia hexaphylla, Cudrania tricuspidata), რაც წარმატებული ადაპტაციის მაჩვენებელია.

საკვლევ სახეობათა ნაყოფმსხმოიარობის შეფასებისას დადგენილია, რომ ჩვენი კვლევის
ობიექტების ნაყოფმსხმოიარობა არის სტაბილური და ხარისხი საკმაოდ მაღალი.

ნაყოფმსხმოარობის ხარისხის მიხედვით შეიძლება გამოვყოთ სახეობათა 3 ჯგუფი:
1. სახეობები, რომელთა ნაყოფმსხმოიარობის ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი: Cudrania tricuspidata,
Leptospermum scoparium, Leptospermum scoparium var.chapmannii, Leptospermum scoparium var.
nichollsii,  Psidium  cattleianum, Schinus terebinthifolia 2. სახეობები, რომელთა  ნაყოფმსხმოიარობის
ხარისხი   საშუალოა: Magnolia  figo, Doryphora sassafras, Prunus serotina subsp. capuli. 3. სახეობები,
რომელთა ნაყოფმსხმოიარობის ხარისხი დაბალია: Akebia quinata,    Illicium verum

საკვლევი სახეობების თესლის  პროდუქტიულობის შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ
თესლის აღმოცენების კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. თესლის აღმოცენების ხარისხის მიხედვით
შეიძლება გამოვყოთ სახეობათა 3 ჯგუფი: 1. სახეობები, რომელთა აღმოცენების ხარისხი საკმაოდ
მაღალია Cudrania tricuspidata- 90 %, Leptospermum scoparium-78%, Leptospermum scoparium var.
chapmannii - 70 %, Leptospermum scoparium var.  nichollsii–70%,   Psidium cattleianum– 85 %, Stauntonia
hexaphylla –80%, Magnolia figo - 70 %, Lindera communis. – 69 %. 2. სახეობა, რომლის აღმოცენების
ხარისხი საშუალოა: Prunus  serotina subsp. capuli - 30%, 3. სახეობა, რომლის აღმოცენების ხარისხი
დაბალია Schinus terebinthifolia - 20 %.

საკვლევი მცენარეები ფლობენ მაღალორგანიზებული მცენარეებისათვის დამახასიათებელ ნიშან-
თვისებებს, წარმატებულად გადიან  განვითარების სრულ ციკლს, ონტოგენეზის ფაზების რეგუ–
ლარული მიმდინარეობა კი ახალი გარემო პირობების რეჟიმთან შესაბამისობის პირდაპირი მა–
ჩვენებელია. მათი ინტენსიური ზრდისა და ნაზარდის მაქსიმუმი ემთხვევა ზოგიერთი ადგი–
ლობრივი მცენარის ზრდის პერიოდს. ჩვენს მიერ შესწავლილი ეგზოტები, როგორც მაღალდე–
კორატიული, ეთერზეთოვანი, სამკურნალო, ფიტონციდური, სწრაფმზარდი, ნიადაგის და სინესტის
მიმართ ნაკლებმომთხოვნი, მასიურად მოყვავილე მცენარეები საჭიროებს აჭარის ზღვისპირეთში
ფართო გავრცელებას.
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Bioecological  peculiarities  of some   plants introduced toBatumi
Botanical garden

N. Abashidze– Master student,
Batumi Botanical Garden

Key words: Introduction, Aromatic,  Adaptation, Fruit-bearing.

Abstract
Plant introduction and preservation of diversity has always been a significant priority of botanical gardens generally.

Indroduction activities in the BaTumi Botanical Garden are connected with the foundation of the Garden. The initiators of
this job were  I. Veru,  M. D’Alphonse,  E. Tatarinov, A. Solovtsev, G. Olinski,  B. Stoyanov and others.
        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. Their aromatic, ornamental, medicinal
nutritions and other economic-biological characteristics were evaluated.

Among the growing exotics two proups of species are important: 1. Exotics with decorative, aromatic   merits, selected
for single and group planting , such at Doryphora sassafras, Illicium verum, Leptospermum scoparium, Leptospermum
scoparium var. chapmannii, Magnolia figo, Lindera communis., Schinus terebinthifolia. 2. Fruit-bearing and decorative
plants with edible fruits. Basides, their utilization is possible for arrangement and design of alleys, single  or artistic –group
plantings: Akebia quinata, Cudrania tricuspidata, Prunus serotina subsp. capuli,  Psidium cattleianum, Stauntonia
hexaphylla.

For the purpose, we conducted  thorough phenological observations on the experimental plants. Interrelation between the
flowering and fruit bearing was estimated  in connection with internal and external factors. Plant development phases and air
temperature, drought- resistance, seed quality (germination capasity) and other indices were evaluated.
Under the conditions  of the Botanical Garden the majorityof the studied plants are characterized by adequate growth and
development. They flower and bear fruits, are drought and frost resistent.
The  some medicinal, aromatic and decorative plant species introduced at Batumi Botanical Garden take a significant place
in terms of their application in medicine and can widely be implemented in modern pharmacology. According to thear
adaptation degree, the studied plants can be recommended for the reasonable application in the Ajara coastline.
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veterinaria

Veterinary

AaxladaRmoCenili orTopoqs virusis (OPXV) gavrcelebis
Seswavla Sinaur cxovelebSi

ana kapanaZe - gamoyenebiTi genetikis magistri,

ana gulbani - soflis meurneobis mecnierebis magistri,

Tamar TiRilauri - veterinariis mecnierebaTa bakalavri,

maka koxreiZe - veterinariis mecnierebaTa bakalavri,

lamara gelaSvili - veterinariis mecnierebaTa doqtori,

oTar parkaZe - veterinariis mecnierebaTa bakalavri,

marina donduaSvili - soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori

sakvanZo sityvebi: axali orTopoqs virusi, polimerazuli jaWvuri reaqcia (PCR),
daavadebaze zedamxedveloba.

referati

orTopoqs virusi (OPXV) dnm Semcveli virusebis Poxviridae-s ojaxis warmomadgenelia, rome–
lic iwvevs daavadebas xerxemlian organizmebSi maT Soris adamianSi. saqarTveloSi OPXV gav–
rceleba pirvelad 1986 wels iqna Seswavlili, wvril ZuZumwovrebSi; 2013 wels ki ori infici–
rebuli adamianidan moxda axali OPXV saxeobis – “axmeta virusis” gamoyofa.

garda sazogadoebrivi janmrTelobis safrTxeebisa OPX virusebis gavrceleba qmnis risks
agraruli ekonomikis mxriv. Cveni proeqtis mTavar mizans warmoadgenda saqarTveloSi gavrce-

lebuli OPX virusebis amocnobis, diagnostirebis da saeWvo SemTxvevebis Setyobinebis meqa-
nizmebis danergva da virusis gavrcelebis Seswavla Sinaur cxovelebSi. amisaTvis, aSS-s daa-

vadebaTa kontrolis erovnul centrTan (CDC, Atlanta) TanamSromlobiT, sursaTis erovnuli

saagentos (NFA) veterinarebi gadamzaddnen virusis amocnobis da zedamxedvelobis meTodebis

warmarTvaSi. soflis meurneobis saxelmwifo laboratoriaSi (SLA) dainerga da moxda vali-
dacia virusis sadiagnostiko testebis.

proeqtis farglebSi saqarTvelos sxvadasxva regionidan msxvili rqosani pirutyvidan aRe-
buli iqna 3549 sisxlis, rZis, nacxis/fufxis nimuSi; proeqtis mimdinare etapamde testirebul

iqna 1659 nimuSi OPXVIgG antisxeulebis aRmomCeni ELISA da Orthopoxvirus Generic Real–Time PCR
meTodebis saSualebiT. Segrovebuli nimuSebis kvleva grZeldeba virusis prevalentobis sru-
lfasovani Seswavlis mizniT.

Sesavali

poqs virusebis ojaxi (Poxviridae) warmodgenilia didi zomis orjaWvian dnm Semcveli
virusebiT, romlebic replicirdebian maspinZeli organizmis ujredebis citopla-

zmaSi. dRemde seqvenirebuli poqs virusebis (POXV) genomis zoma meryeobs 135-360 ki-

lobazamde (Hughes and Friedman 2005)
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POXV maspinZeli organizmebis mixedviT
iyofian or subojaxad esenia:

Chordopoxvirinae, romlebic ainficireben

xerxemlianebs da Entomopoxvirinae, romlTa
ZiriTad maspinZels warmoadgenen mwerebi.

xerxemlianebis POX virusebis (chordopo–
xvirinae) qveojaxSi gaerTianebulia OPX vi–
rusebis (Orthopoxvirus) gvari, romelic

Tavis mxriv warmodgenilia Semdegi saxe–
obebiT: Camelpox virus (CMLV)), Cowpox virus
(CPXV), Ectromelia virus (ECTV), Monkeypox virus
(MPXV), Taterapox virus (TATV), Vaccinia virus
(VACV), Uasin Gishu virus,Variola virus (VARV),
Racconnpox virus (RNCV), Skunkpox virus (SKPV),
Volepox virus (VPXV) (suraTi 1).

miuxedavad imisa, rom kargad aris Seswa-

vlili aqamde cnobili OPX virusebis

(OPXV) saxeobebis genetika, informaciis
naklebobaa maT zust geografiul gavrce-

lebaze, bunebriv rezervuarsa da maspinZeli organizmebis diapazonze (Haller et al. 2014).
poqs virusuli daavadeba SeiZleba mimdinareobdes SedarebiT msubuqad wylulovani

dazianebebiT, lokalizebuli kanze an mwvave xasiaTis sistemuri infeqciis saxiT. Se-
sabamisad, infeqcia sawyis etapze lokalizdeba kanze, lorwovani garsebze an respi-
ratorul traqtSi, ris Semdegac virusi gadainacvlebs limfatikur qselSi da iwyeba

pirveladi viremia (Fenner, Wittek, and Dumbell 1989).
variola virusiT (VARV) gamowveuli daavadeba Smallpox, e.w yvavili, cnobilia ro-

gorc yvelaze momakvdinebeli daavadeba kacobriobis istoriaSi, romelmac mxolod

me-20 saukunis manZilze 500 milionamde adamianis sicocxle imsxverpla. 1980-ian wle–
bSi e.w yvavilis virusis eradikaciis programa warmatebiT dasrulda jandacvis mso–
flio organizaciis mier msoflio masStabiT warmarTuli vaqcinaciis safuZvelze

(Thèves, Biagini, and Crubézy 2014).
mogvianebiT, msoflios masStabiT gavrcelda axali, e.w ara-variola (non-Variola),

OPX virusebi. ukanasknel wlebSi ori axali saxeobis OPXV identificirda evropaSi

da erTi CrdiloeT amerikaSi (Osadebe et al. 2015). 2015 wels axali e.w abatino virusi

(OPVA) dafiqsirda italiaSi da amave wels alaskaze, adamianSi virusuli infeqciis

gamomwvev agentad dadginda axali saxeobis OPXV(AK2015) (Gigante et al. 2019; Gruber et al.
2018).

2013 wels saqarTveloSi, qalaq axmetaSi dafiqsirda OPX virusze kerZod ki Cowpox
virusze saeWvo SemTxveva, or pacientSi, romlebsac hqondaT mWidro kavSiri msxvi-
lfexa rqosan pirutyvTan. Sesabamisi serologiuri da molekulur-biologiuri (seqve-

nireba) kvlevebis safuZvelze dadginda, rom aRniSnuli SemTxveva orive pacientSi ga-

mowveuli iyo axali OPX virusis saxeobiT, romelsac „axmeta virusi“ ewoda (Anon n.d.;
Vora et al. 2015). mogvianebiT „axmeta virusi“ gamoyofil iqna saqarTveloSi gavrcele–
buli mindvris Tagvebis or saxeobaSi: A. uralensis da A. flavicollis (Doty et al. 2019). OPX viru–
sebis gavrceleba saqarTveloSi pirvelad aRwerili iyo wvril ZuZumwovrebSi S. ca–
navas mier, 1986 wels (Tsanava et. Al. 1989).

„axmeta virusis“ Tavdapirveli identifikacia garTulebuli iyo Sesabamisi sadia–
gnostiko da zedamxedvelobiTi saSualebebis ar arsebobiT qveyanaSi. OPX virusebis
saqarTveloSi gavrcelebaze arasrulfasovanma informaciam cxadyo qveyanaSi virusze

სურათი 1.
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zedamxedvelobis, virusul infeqciaze saeWvo SemTxvevebis Setyobinebis da sadiagno–
stiko meTodebis danergvis aucilebloba. miTumetes, rom iseTi zoonozuri daa-

vadebebi rogoricaa OPX virusuli infeqcia, warmoadgenen udides risks, rogorc sa-
zogadoebrivi janmrTelobis, ise agraruli ekonomikis mxriv. kerZod, saqarTveloSi
yvelis warmoebis teqnologiebi msgavsia braziliaSi gavrcelebul meTodebis, sadac
Catarebuli kvlevisas nedli rZidan gamoiyo sicocxlisunariani vaqcinia virusi

(VACV) (Natas et al. n.d.). momdevno kvlevebis safuZvelze ki dadginda, rom infeqciuri
virusi uZlebs Termul damuSavebas da Sesabamisad aqvs unari SeinarCunos sicocxlis

unarianoba sakveb produqtSi, am SemTxvevaSi yvelSi (Rcia et al. n.d.). Sesabamisad am vi–
rusebis Seswavlis sakiTxi warmoadgens rogorc agrarul ise sazogadoebrivi jan–
mrTelobis interess.

diagrama 1. kvlevis algoriTmi.

qveyanaSi axali OPX virusis gavrcelebis Seswavlis mizniT soflis meurneobis

saxelmwifo laboratoriam (SLA) da daavadebaTa kontrolis erovnulma centrma

(NCDC) „erTiani janrTelobis“ iniciativis safuZvelze sursaTis erovnul saagentosa

(NFA) da amerikis daavadebaTa kontrolis erovnul centrTan (CDC, Atlanta) TanamSro-
mlobiT, wamoiwyes proeqti, romlis farglebSic xorcieldeba wylulovani daavade–
bebis gamomwvevi OPX virusebis identificirebis da diagnostirebisTvis saWiro meTo–
dologiis danergva da virusis gavrcelebaze zedamxedveloba (diagrama 1).

kvlevis masala da meTodebi

nimuSebis Segroveba da pirveladi damuSaveba

sursaTis erovnuli saagentos mier msxvilfexa rqosani pirutyvidan biologiuri

masalis Segroveba ganxorcielda aqtiuri zedamxedvelobis farglebSi, aRmosavleT
saqarTvelos 29 municipaluri erTeulis 160 sofelSi. damatebiT, saqarTvelos mas-

StabiT 20 municipalitetidan nimuSebi aRebuli iqna OPXV daavadebaze saeWvo SemT–
xvevebze momarTvianobis Sedegad.

aqtiuri zedamxedvelobis farglebSi TiToeuli cxovelidan infeqciis niSnebis
arsebobis an ar arsebobis miuxedavad aRebul iqna sisxlis nimuSi; rZis nimuSebi Se-
grovebul iqna mxolod garkveul SemTxvevebSi, xolo nacxis/fufxis aReba gan-
xorcielda pirutyvidan, romlebSic gamovlenili iyo infeqciis niSnebi (sur.2). Sesa-
bamis satransporto konteinerebSi SefuTuli nimuSebi miewoda soflis meurneobis
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saxelmwifo laboratorias. sakvlev masalas Tan axlda epidemiologiuri
mokvlevisformebi, romlebic moicavda yvela saWiro informacias nimuSze.

suraTi 3. sisxlis da rZis nimuSebis Segroveba msxvilfexa rqosani pirutyvidan

miRebuli nimuSebis eleqtronul integrirebul zedamxedvelobis sistemaSi (EIDSS)
daregistrirebis Semdeg, sisxlis nimuSebidan ganxorcielda Sratis gamoyofa da e.w

aliqvotebis momzadeba, romlTa nawili gaigzavna funqciur laboratoriaSi, testire-
bisTvis, nawili ki inaxeboda -30oC temperaturaze. nacxis/fufxisa da rZis nimuSebis
kvleva ganxorcielda OPXV PCR meTodiT, aliqvotebis nawili inaxeboda -80°C-ze. ni-
muSebis pirveladi damuSaveba da diagnostikuri testirebebi Catarda standartuli

operaciuli procedurebis(SOPs) mixedviT, rac SemuSavebuli da damtkicebuli iyo
biousafrTxoebis Sesabamisi procedurebis dacviT.

laboratoriuli kvlevebi

nimuSebis kvleva ganxorcielda serologiuri da molekulur-biologiuri meTode-

biT, romelTa protokolic SemuSavda da dainerga amerikis daavadebaTa kontrolis

centrTan (CDC) TanamSromlobiT.

enzimdakavSirebuli imunofermentuli analizis (Enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA)) saSualebiT cxovelidan gamoyofili Sratis nimuSebSi moxda anti-Orthopoxvirus
IgG antisxeulebis arsebobis dadgena.

nacxis/fufxis da rZis nimuSebidan ki ganxorcielda virusuli dnm-is gamoyofa

komerciuli nakrebebis - Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit da Wizard Plus SV Minipreps- gamo-
yenebiT, mwarmoeblis miTiTebebis Sesabamisad.

rZis, nacxis/fufxis yvela nimuSis testireba moxda OPX virusis aRmomCeni realur

droSi polimerazuli jaWvuri reaqciis saSualebiT (Orthopoxvirus Generic Real–Time PCR
Assay; Li et al. 2007).

TiToeuli nimuSis kvleva ganxorcielda wyvilSi, uaryofiT kontrolad gamoye-
nebul iqna e.w master miqsi da wyali; dadebiTi kontorolebi ki mowodebuli iqna

CDC Atlanta– s mier.

Sedegebi da diskusia

proeqtis farglebSi, amerikis SeerTebuli Statebis daavadebaTa kontrolis cen-
trTan TanamSromlobiT, sursaTs erovnuli saagentos veterinarebi gadamzaddnen

OPXV daavadebis amocnobis, saeWvo SemTxvevebis dafiqsirebis dazedamxedvelobis Ro-
nisZiebebis dagegmvasa da ganxorcielebaSi. soflis meurneobis saxelmwifo labo-

ratoriis bazaze dainerga OPX virusis diagnostirebis serologiuri da molekulur
biologiuri meTodebi. aseve, soflis meurneobis saxelmwifo laboratoriam da
proeqtis wamyvanma specialistebma Caatares treningebi daqvemdebarebul regionalur
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laboratoriebSi (gurjaani, marneuli, duSeTi, gori, ambrolauri, quTaisi, zugdidi,
baTumi, ozurgeTi da axalcixe). xsenebuli regionaluri laboratoriebis xelmZRva-

nelobasa da personals miewoda informacia OPX virusis diagnostirebis meTodebis,
paTogenTan muSaobisas gasaTvaliswinebeli biousafrTxoebis zomebis da proeqtis
farglebSi dagegmili aqtivobebis Sesaxeb.

proeqtis mimdinareobis manZilze saqarTvelos regionebidan kerZod, 8 sxvadasxva
regionis 20 municipaluri erTeulidan, dafiqsirda POXV infeqciaze saeWvo Setyo-

binebebi adgilobrivi veterinarebis mier, rac miuTiTebs qveyanaSi OPX virusuli
daavadebebis amocnobis da Setyobinebis meqanizmebis gaumjobesebaze. momarTvianobis
safuZvelze Segrovda 720 nimuSi, cxeli wertilidan Segrovebuli nimuSebi transpo-
rtirda soflis meurneobis saxelmwifo laboratoriaSi Sesabamisi kvlevebisTvis.

damatebiT, aqtiuri zedamxedvelobis farglebSi 2403 msxvilfexa rqosani piru-
tyvidan Segrovil iqna 3549 sisxli, rZe da nacxis/fufxis nimuSi saqarTvelos 29
municipaluri erTeulidan.

saerTo jamSi, Segrovebuli nimuSebidan kvlevis arsebul etapze 1659 nimuSi (sis-

xli/Srati) iqna Semowmebuli anti OPX virusuli IgG antisxeulebis arsebobaze, maT

Soris aqtiuri zedamxedvelobis Sedegad Segrovebuli 639 da OPXV-ze saeWvo
SemTxvevebze momarTvianobis Sedegad aRebuli 319 nimuSi (sur.4). 1080 rZis da 7 nacxis

nimuSis kvleva ganxorcielda OPXV Generic Real-Time PCR–meTodiT.

sur.4 kvlevis mimdinare etapze gamokvleuli nimuSebis raodenoba regionebis mixedviT: Sida qarTli 658;
kaxeTi 687; qvemo qarTli 500; imereTi 223; mcxeTa-mTianeTi 321; samcxe-javaxeTi 303; samegrelo 28; raWa 12;
guria 5;

zemoT xsenebuli proeqtis ganxorcielebis aucilebloba gapirobebuli iyo 2013

wels axali OPX virusis–„axmeta virusis“ aRmoCeniT; proeqtis farglebSi xdeba saqa-

rTveloSi, Sinaur cxovelebSi OPX virusis gavrcelebis pirveli dakvirvebis warmo-

eba. OPXV daavadebebis zedamxedvelobis da diagnostirebis meTodebis danergvam Sesa-
Zlebeli gaxada cnobili da axalaRmoCenili poqsvirusuli paTogenebis swrafi
identificireba da daavadebis saeWvo SemTxvevebze Sesabamisi reagireba. aRniSnuli
kvlevis farglebSi Segrovebuli sinjebis Seswavla serologiur da molekulur-
biologiuri meTodebiT kvlav mimdinareobs; Sesabamisad saboloo daskvnebis da daa-
vadebis prevalentobis Sefaseba SesaZlebeli gaxdeba kvlevis dasrulebis Semdeg.
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Abstract

The recent discovery of a new Orthopoxvirus (OPXV): “Akhmeta Virus”, in Georgia (country) demonstrated the
necessity for poxvirus detection and diagnosis capacity in this region. There is a dearth of data on OPXV circulation within
the country. Human illness caused by this virus has implications for differential diagnosis of cutaneous lesion-producing
zoonotic infections, particularly anthrax. Additionally animal Orthopox virus infection may affect agricultural productivity
and food safety.

The main goal of the project was to enhance capacity for detection, diagnosis and report of human and animal OPXV
infections and study disease prevalence in livestock. The study goal was successfully fulfilled with collaboration between the
State Laboratory of Agriculture (SLA); the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta (US); National Food
Agency (NFA) and the National Center for Disease Control and Public Health (NCDC) of Georgia.

NFA veterinarians were trained to recognize cutaneous lesions among livestock and new assays were validated at SLA for
detecting new OPXV variants in domestic animals found in Georgia. 3549 blood, milk, swab/scrubs samples were collected
from different regions of the country; to date 1659 were tested on OPXV using Orthopoxvirus IgG ELISA and Orthopoxvirus
Generic Real–Time PCR Assays.
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agraruli ekonomika

Agrarian Economy

ekologiurad sufTa marcvleulis warmoebis

prognozuli parametrebi saqarTveloSi
(da zogi ram genmodifirebul produqciaze)

o.qeSelaSvili-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi

sakvanZo sityvebi: marcvleuli, warmoeba, ekologiurad sufTa produqcia, teqnologiuri sistema,

prognozuli parametrebi.

referati

aRniSnulia, rom 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 biopro-

duqtebis warmoebis ganviTareba.

      amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebis amaRlebisa  da mcenareTa dacvis qimiuri saSu-

alebebis mkacrad miznobrivi da reglamentirebuli gamoyeneba da am mizniT ekologiurad daculi zonebis ga-

moyofa. ZiriTadi aqcenti unda gadavitanoT produqciis xarisxis gaumjobesebaze.

     Tu ganvmartavT, ekologiurad sufTa produqti aris specialuri agroteqnikis gatarebisa da regu-

lirebis Sedegad miRebuli produqcia, romelic gamoricxavs mineraluri sasuqebis, pesticidebis, herbi-

cidebisa da sxva saxis qimiuri saSualebebis, agreTve genuri inJineriis teqnoloogiiT miRebuli organizme-

bis gamoyenebas. dRes-dReobiT, miaxloebiTi monacemebiT, amgvari  warmoeba mTliani msoflio warmoebis  mxo-

lod 2%–mdea.

warmodgenilia ekologiurad sufTa produqciis warmoebis momxreTa da mowinaaRmdegeTa poziciebi.

     ZiriTadi kiTxva: usafrTxoa Tu ara adamianisTvis genetikuri modifikaciis safuZvelze miRebuli kvebis

produqtebi, jerjerobiT kvlav erTmniSvnelovani pasuxis gareSe rCeba.

    soflis meurneobaSi ZiriTadi strategiuli moTxovna unda iyos is, rom niadagis nayofierebis amaRle-

bisa da mcenareTa dacvis integrirebuli meTodebis, agreTve genuri inJineriis miRwevebis gamoyeneba iyos mka-

crad miznobrivi, regulirebul-reglamentirebuli da sistematurad srulyofadi teqnologiuri sistemis Ca-

rCoebSi, saamisod dadgenili saxelmwifo da msoflio standartebis ucilobeli da sruli dacviT.

    warmodgenilia saqarTveloSi ekologiurad sufTa (daculi) marcvleulis-xorblisa da simindis war-

moebis variantuli prognozuli parametrebi Tvalsawieri (2025 w) perspeqtivisaTvis, romelic sareko-

mendacio-normatiul maCveneblebad unda miviCnioT.

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 bioproduqtebis warmoebis ganviTareba.

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

rjeba,  maSin roca msoflio mosaxleobis didi 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 saseleqcio
masala, adgilobriv garemo pirobebs Seguebuli, endemuri jiSebi da saxeobebi; qarTuli bazari

savsea Sxam-qimikatebiTa da genmodificirebuli organizmebiT gajerebuli importuli produqciiT,

mTlianadaa moSlili xarissxis kontrolis sistema.
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      amosaval princips warmoadgens  niadagis ganoyierebis amaRlebisa  da mcenareTa dacvis qimi-

uri saSualebebis mkacrad miznobrivi da reglamentirebuli gamoyeneba da am mizniT ekologiurad
daculi zonebis gamoyofa. ZiriTadi aqcenti unda gadavitanoT produqciis xarisxis gaumjobesebaze.

... Sveicarielma mecnierma hans miulerma pirvelma Cauyara safuZveli bioorganuli meurneobis

koncefcias, romlis amosaval principebs warmoadgens qimiur industriaze damokidebulebis ua-
ryofa, Tumca, es koncefcia SeiZleba gavrceldes mxolod sagangeboT gamoyofil da ekologiurad

dacul zonebze.

     Tu ganvmartavT, ekologiurad sufTa produqti  aris specialuri agroteqnikis gatarebisa da
regulirebis Sedegad miRebuli produqcia, romelic gamoricxavs mineraluri sasuqebis, pesti-

cidebis, herbicidebisa da sxva saxis qimiuri saSualebebis, agreTve  genuri inJineriis teqnolo-

ogiiT miRebuli  organizmebis gamoyenebas. dRes-dReobiT, miaxloebiTi monacemebiT, amgvari  wa-
rmoeba mTliani msoflio warmoebis mxolod 2%–mdea. Tumca aris  iseTi qveynebic, sadac ufro ma-

Ral Sedegebsac miaRwies, magaliTad avstriaSi ekologiurad sufTa warmoeba 10%–mdea. gamoi-

rCevian: Svecia, Sveicaria, germania, italia, fineTi da sxva. magram varaudoben, rom uaxloes mo-
mavalSi, aRniSnuli sidide msoflios masStabiT mxolod 5%–mde Tu miaRwevs  da isic ramdenime

qveynis xarjze.

     samwuxaro realobaa is, rom dRes saqarTvelos bazarze ZiriTadi mwarmoebeli regionebidan
Semodis rogorc nitratebiT, ise pesticidebiTa 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.

   qarTulma sazogadoebam kargad ar icis, Tu rogori mZime ekologiuri situaciaa dRevandel sa-

qarTveloSi.
   ramdenime aTeuli welia Cvens qveyanaSi sistematurad, yovelwliurad Semodis aTasobiT tona pe-

sticidi (Sxamqimikati). yovelwliurad saqarTvelos ekologiur sistemaSi Sedis daaxloebiT 500

aTasi tona, wyalSi gazavebuli Sxami.
     niadagebSi xelovnuri azotis done Zalze maRalia, xolo sxva sakvebi elementebisagan,  rogo-

ricaa fosfori, kaliumi da a.S. zogierTi niadagi garecxilia.

saWiro da aucilebelia ekologiuri warmoeba ganvixiloT ara rogorc raRac calke aRebuli
ekonomikuri movlena, aramed rogorc movlenaTa mTeli kompleqsi.

     qimiuri warmoebis bumi adamianis sakvebze moTxovnilebam ki ar gamoiwvia, rogorc dRemde be-

vrs sjera, aramed adamianis mier bunebis kanonebis ugulvebelyofam, erT SemTxvevaSi ucodnarobam,
ufro metad ki misma mtrulma damokidebulebam gare samyarosadmi.

    ekologiurad sufTa, anu bioproduqciis gayidvebis moculoba bolo aTwleulSi ganviTarebu-
li samyaros umetes qveynebSi swrafad izrdeba.

      ukanaskneli wlebis monacemebiT, biosakvebis msoflio wliurma brunvam 31 miliardi evro

Seadgina, rac industriuli qveynebis sakvebi produqciis brunvis 2%–ia. biowarmoebam, msoflios
masStabiT 30,5 milioni heqtari miwa moicva, rac sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis msoflio

farTobis mxolod 0,74% Seadgens.

zogadad, biomeurneobebi maSin SeiZleba ganviTardes, Tu Semdegi sakiTxebi iqneba sistemur do-
neze mogvarebuli:

1. kvalifikacia: fermerebs unda hqondeT sakmarisi codna da kvalifikacia.

2. mxardaWera: msurvelma fermerebma maqsimalurad umtkivneulod unda SeZlon konvencuri (tradi-
ciuli) meurneobidan organulze gadasvla, romelsac garkveuli droiTi da finansuri resursebi

esaWiroeba.

3. serTificireba: biomeurnes unda hqondes imis garantia, rom mis mier yvela wesis dacviT moyva-
nil bioproduqcias ar Seeqmneba problemebi, da zogadad, ar dadgeba eWvqveS misi organuloba.

4. realizacia: Cveulebrivi fermeri ver daukavSirdeba ucxoeTSi savaraudo myidvels, ver dadebs

kontraqts da ver moagvarebs eqsportTan dakavSirebul rTul procedurebs. yvelafer amaSi mas
seriozuli daxmareba esaWiroeba.

evrokavSiris qveynebSi mosaxleobis msyidvelunarianoba gacilebiT maRalia, bioproduqcia ki

maRali TviTRirebulebiT da Sesabamisad maRali sarealizacio fasiT gamoirCeva. rogorc eqspertebi
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askvnian, mcire qveynebs ki, da maT Soris saqarTvelos gansakuTrebuli SesaZlbloba aqvT biome-

urneobebis ganviTarebisa da konkurentunariani poziciebis dakavebisa.
    saqarTvelos ara aqvs saSualeba konkurencia gauwios magaliTad ukrainas, ruseTs an amerikas

xorblis da simindis warmoebaSi, CineTs-brinjis warmoebaSi da a.S. radgan am qveynebs didi masSta-

bebi aZlevs saSualebas produqciis TviTRirebuleba minimumamde daiyvanos. Tumca saqarTvelos, uni-
kaluri bunebrivi pirobebidan gamomdinare aqvs Zalian kargi perspeqtiva gaxdes bioproduqciis

seriozuli mwarmoebeli da konkurentunariani eqsportiori evrokavSiris qveynebisTvis.

saeqsporto bazrebis asaTviseblad mniSvnelovania rogorc tradiciuli warmoebis bazis ga-
farToeba ise specializacia organuli produqtebis warmoebaSi.

amJamad, saqarTvelos agrobiomravalferovneba mZime mdgomareobaSia. bevri sasoflo-sameurneo

kultura daikarga an dakargvis safrTxis winaSe dgas. genuri eroziis procesi sakmaod swrafad
midis da mis winaaRmdeg saswrafo zomebis gatarebaa saWiro saxelmwifoebriv doneze.

interesmoklebuli ar iqneba iTqvas ekologiurad sufTa produqtebis bazris formirebis Tavi-

seburebebis Sesaxeb.
      bioproduqciis fasi aRemateba Cveulebrivi produqciis fass, magram es ar niSnavs imas, rom

bioproduqtis moyvana ufro Zviri jdeba, is ubralod, met SromiT danaxarjs moiTxovs.  gacilebiT

Zviri ujdeba msoflios dabinZurebul-danagvianebuli produqciisgan miRebuli zaralis anazRaureba.
    dasavleTis ganviTarebul qveynebSi, bioproduqciis warmoebis mniSvnelovani zrdis miuxedavad,

msoflio bazari gajerebulia qimikalebiT da genuri inJineriis meTodebiT miRebuli  produqtiT.

am ukanasknels ki Tavisi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi aqvs, romelTa Sesaxebac urTierTsapiri-
spiro mosazrebebi arsebobs.

    mTavari argumenti  ki aris is, rom genuri inJineriis danergva arsebuli sakvebi resursebis

50-jer gazrdis saSualebas iZleva, raTa dakmayofildes intensiurad mzardi moTxovnileba Cveni
planetis aseve mzardi mosaxleobisaTvis. meore ki, TviT sasoflo–sameurneo kulturebis maxasia-

Teblebia, romelTac bioinJineriis meTodebis gamoyenebam mravali sasargeblo Tviseba SesZina. ker-

Zod, modificirebuli kulturebidan miRebuli produqtebi gamoirCeva maRali xarisxiT, gaaCnia mo-
mgebiani sasaqonlo saxe da sakveb Rirebulebas ufro didxans inarCunebs.

    aqedan gamomdinare, molekuluri markirebis meTodis gamoyenebiT msoflios wamyvani samecniero-

kvleviTi centrebi intensiurad muSaoben ZiriTadi sasoflosameurneo kulturebis yinvagamZleobis,
gvalvagamZleobis, daavadebebisa da avadmyofobebis mimarT gamZleobas da sxva araxelsayreli bio-

turi da abioturi faqtorebis da stresebis mimarT mdgradi sasoflo-sameurneo kulturaTa ji-

Sebis Sesaqmnelad. am samuSaoTa paralelurad msoflios ekonomiurad maRalganviTarebul qveynebSi
izrdeba genetikurad modificirebuli kulturebis naTesi farTobebi, xolo genetikurad modifici-

rebuli kulturebis oponentebs mohyavT iseTi magaliTebi, romlebsac safuZvlad udevs ekolo-
giurad sufTa produqtebis miRebis ukiduresi aucilebloba, rac malTusis Teoriis gaziarebis to-

lfasia.

     ra aris genetikurad modificirebuli (transgenuri, genuri inJineriiT miRebuli) produqcia,
romelic msoflios gadarCenis fonze biologiurad sufTa produqciis alternativad miiCneva.

    genmodificirebul produqciaze msoflios sazogadoebaSi araerTgvarovani azri arsebobs. TviT

amgvari warmoebis samSobloSi, aSS–Si, sadac soios 89%, simindis 61%, bambis 83% genmodifi-
cirebulia da metnaklebad TiTqmis yvela miirTmevs xelovnur sakvebs, mkveTrad gansxvavebuli

poziciebia. uaryofiTi damokiebuleba aqvT morwmune amerikelTa 70%–s. am sakiTxisadmi mkveTrad

negatiuri damokidebuleba gaaCniaT evropelebs, sadac mkacrad SezRudulia gmp–s rogorc warmoeba
ise importi. gmp–ze uari Tqva afrikis zogierTma qveyanam, ukrainam da moldovam, uaryofiTi

damokidebuleba izrdeba laTinur amerikaSic.

     genetikuri modifikacia gulisxmobs mcenareuli da cxoveluri organizmis genetikuri niSan-
Tvisebis Secvlas bioteqnologiisa da bioqimiis meTodebis gamoyenebiT. riTi gansxvavdeba genmo-

dificireba tradiciuli seleqciis meTodebisagan? tradiciuli seleqciiT axali jiSis miReba,

rogorc cnobilia, SesaZlebelia mxolod erTi saxeobis farglebSi. genetikuri modificireba erTi
saxeobis individis genomSi ucxo, sxva saxeobis genetikuri informaciis gadatanis da integrirebis

procesia (transgenizmi). organizmSi xelovnurad SeaqvT da integrirebuli xdeba ucxo genitra-
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nsgeni. transgenizmis Sedegad miiReba transgenuri organizmi, romelSic warmatebiT funqcionirebs

sxva organizmidan gadatanili geni (an genebi).
      zogierTis azriT, genuri inJineria, is bunebrivi gagrZelebaa im bioteqnologiuri procese-

bisa, romlebsac adamiani dasabamidan iyenebda Rvinis dayenebisa da puris cxobidan dawyebuli, mce-

nareTa da cxovelTa seleqciiT damTavrebuli. marTalia, dReisaTvis sakvebad gamoyenebuli mar-
cvleuli Znelad Tu waagavs im velur winapars, romlisganac is adamianma xelovnuri SerCevis gziT

miiRo, magram aseTi gadarCevis tradiciuli forma Tvisebrivad mniSvnelovnad gansxvavdeba genuri

inJineriisagan.
     gadarCevis tradiciuli formebis gamoyenebis dros axali jiSebi miiReba saxeobis farglebSi

arsebuli genTa fondidan. bunebaSi genetikuri mravalferovneba garkveuli sazRvrebis pirobebSi

yalibdeba, anu-vardi SesaZlebelia Sejvarebuli iyos gansxvavebuli jiSis vardTan, magram mas vera-
sodes SevajvarebT kombostosTan. im SemTxvevaSic ki, rodesac saxeobebi axlo-naTesaur kavSirSi

imyofeba da xerxdeba maTi Sejvareba, STamomavloba, rogorc wesi, fertiluri anu unayofoa.

     SesaZlebelia genebis aReba da gadatana erTmaneTisagan Zalian daSorebul saxeobebs Sorisac
ki; magaliTad, mcenareebSi SeiZleba genebi gadavitanoT baqteriebidan, virusebidan, mwerebidan, cxo-

velebidan da adamianebidanac ki.

     molekuluri biologiis dargis mecnierebis azriT, saxeobis cnebaSi araferia ganskuTrebiT
xelSeuxebeli. isini ver xedaven eTikur problemas saxeobidan sxva saxeobis memkvidrul aparatSi

erTi, xuTi da Tundac asi genis gadatanaSi. maT miaCniaT, rom amiT isini cvlian mxolod genis qi-

miur kods da ara gansazRvruli cxovelis mTlian specifikas. aseTi msjelobiT sicocxle Tavis
ganumeoreblobas, arss kargavs. yvela cocxali organizmi daiyvaneba qimiur donemde da amdenad,

sicocxle xelmisawvdomi xdeba manipulaciisaTvis. erT-erTi mTavari kiTxva, romelic genmodi-

ficirebul produqciaze saubris dros ismis, aris is, Tu ramdenad usafrTxoa aseTi sakvebis
miReba da uqmnis Tu ara adamianis janmrTelobas safrTxes.

     dRes, msoflios mravali qveynis mecnierTa, fermerTa da momxmarebelTa azri orad aris ga-

yofili.
pirvelni gamoTqvamen SeSfoTebas, rom genurad modificirebuli kulturebi uaryofiTad mo-

qmedebs im cocxal organizmebze, romlebic ikvebebian aseTi kulturebidan damzadebuli sakvebiT.

kulturaSi ucxo genis Seyvanam SeiZleba gamoiwvios arasasurveli Sedegi-dezoqsiribonukleinis
mJavas cvlileba da sakvebis cilaSi kancerogenis Camoyalibeba. isini gamoTqvaven azrs, rom biote-

qnologia unda viTardebeodes mecnierebisaTvis da ara ekonomikuri Tu politikuri aucileblobi-

saTvis. amave jgufis zogierTi mecnieri gamoTqvams azrs, rom “genebis xtunaoba” erTi kulturidan
meoreSi sikeTes ar moitans. igive agrobaqteriumi soiodan SeiZleba gadaxtes sarevelebSi da maSin

saWiro gaxdeba bevrad ufro Zlieri herbicidebis gamoyeneba soios naTesebSi sarevelebTan sabrZo-
lvelad. amis magaliTad maT mohyavT braziliuri miwis Txilis antialergiuli genis soioSi

gadatana da sxva magaliTebi.

mecnierTa meore jgufs mohyavs ufro dasabuTebuli argumentebi imis Sesaxeb, rom gene-
tikurad modificirebuli kulturebi uaryofiTad ar moqmedebs adamianisa da pirutyvis organizmze.

amis magaliTad orive mxares soios kultura imitom moaqvs, rom daaxloebiT 18 wlis win, aSS–s

cnobilma qimiurma kompania „monsanto“–m pirvelma SesTavaza fermerebs e.w. raundapisaTvis gamza-
debuli soio–genuri cvlilebebis mqone pirveli kultura msoflioSi, romlis maRali mosavlis

miReba SesaZlebeli iyo herbicidebis mniSvnelovnad naklebi dozebis gamoyenebiT, rac herbicidebis

da Sesabamisad, saxsrebis ekonomiasTan erTad zRudavda garemos dabinZurebas, iwvevda marcvalSi
herbicidebis mavne narCenebis Semcvelobis mkveTarad Semcirebas da Sesabamisad, ekologiurad Se-

darebiT ufro sufTa produqciis miRebas.

am movlenis Semdeg, dRis wesrigSi dadga sakiTxi-ufro meti damajereblobiT daesabuTebinaT an
uareyoT genetikurad modificirebuli organizmebis (amJamad maT „cocxal modificirebul organi-

zmebs” uwodeben diletantebis da momxmareblebis dasabnevad) ziani an uvnebloba, vinaidan evropis

zogierTi qveynis (germania, avstria, Sveicaria) supermarketebma da hipermarketebma miiRes gada-
wyvetileba ar evaWraT genetikurad modificirebuli produqtebiT, rameTu maTi mexsierebidan jer

kidev ar gamqraliyo britanuli e.w. „giJi Zroxebis“ krizisi da masTan dakavSirebuli uzarmazari

ekonomikuri zarali.
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    miuxedavad amisa, msoflioSi yovelwliurad izrdeba genetikurad modificirebuli organizme-

bis warmoeba da Sesabamisad, msoflio bazarze matulobs genmodificirebuli kvebis produqtebis
raodenoba, romelTa Sorisaa mosaxleobis kvebaSi da m.S. saqarTvelos mosaxleobis kvebaSic far-

Tod moxmarebuli produqtebic (ZiriTadad simindi, agreTve soio, nawilobriv kartofili da sxva).

     ukve gamoyvanilia brinjis, rafsis, simindis, soios, pomidvris, kartofilis, Tambaqosa da sxva
kulturebis jiSebi, romlebSic Seyvanilia agrobaqterinis toqsinebi da romlebic rezistentulia

daavadebebis, mavneblebisa da herbicidebis mimarT. baqteriuli geniT miRebuli transgenuri kultu-

rebis mosavlianoba 30-35%–iT maRalia da 40%–iT ufro rentabeluri, vidre Cveulebrivi kultu-
rebis tradiciuli agroteqnikis pirobebis SemTxvevaSi.

cxadia, rom sasoflosameurneo kulturebis genetikuri modificireba maT aniWebs mdgradobas

sxvadasxva pesticidis, daavadebis, mRrRnelis mimarT, zrdis Senaxvis vadebs, magram sasurvelia
genebis gamoxatvis gauTvaliswinebeli efeqtebis, mag. produqtebis kvebiTi Rirebulebis Secvlis,

alergiuli an toqsikuri reaqciebisa da Soreuli Sedegebis Sefasebis gaTvaliswineba, rac dRes

sakmaod garTulebulia.
saWirod vTvli kidev ufro dawvrilebiT Sevexo genmodificirebuli kvebis produqtebis mo-

winaaRmdegeTa mosazrebebs (amonaridi. i.leJava; gaz. saq. resbublika. 18 ivlisi, 2019w).

   rogorc miiCneven, genmodificirebuli (gmo) kulturebis gamoyvana msoflioSi sakvebi produqte-
bis problemis gadasawyvetad ki ara, sinamdvileSi depopulaciis ganxorcielebas emsaxureba.

   gavrcelebuli mosazreba gmo-s kulturebis uxvmosavlianobis Sesaxeb da, amiT SimSilobis pro-

blemis gadasawyveta praqtikulad ar dasturdeba da saqme `cota~ sxvagvaradaa. ar arsebobs arce-
rTi Tesli, romelic ufo met mosavals iZleodes, vidre Cveulebrivi da, romelic ufro nakleb

herbicidebs saWiroebdes! yvelaferi, Turme gmo-s mwarmoebeli gigantebis sareklamo miTebi yofila.

   TiTqos dakanonda, rom gmo-s kulturebis (simindis, soios da sxv.) yoveli mosavlidan, TeslTan
erTad fermerebi valdebuli arian msoflio monopolisti kompania `monsatosgan~ SeiZinon da gamo-

iyenon am kompaniis mier dapatentebuli herbicidi (`Roundup~-Zlieri toqsikuri herbicidis-

glifosatis savaWro marka). am herbicidis sistematur, yovelwliur gamoyenebas ki mohyva axali he-
rbicidisadmi gamZle `supersarevelebis~ gaCena. maTi ganadgureba TiTqmis SeuZlebelia. saqme imaSia,

rom misi erT-erTi saxeoba (Palmer pigweed) gigantur zomebs-2,4(!) metrs aRwevs, uZlebs auatanel

sicxes da Zlier gvalvas, sakvebs arTmevs sasoflo-sameurneo kulturebs, iZleva 450000-mde Te-
sls da Tu droulad ar iqna zomebi miRebuli, erT weliwadSi mTel nakveTs ikavebs (amis gamo,

zogierTi fermeri iZulebuli gaxda mietovebina miwebi). sarevela imdenad uxeSia, rom kombainiT

mosavlis aReba ver xerxdeba, xelis iaraRebi misi moWris mcdelobisas tydeba. amas biologiuri
Wiri uwodes. aseTia bunebis sastiki reaqcia mis meqanizmebSi adamianis uxeSad Carevis anTrpogenur

mcdelobobebze!
    amrigad, ZiriTadi kiTxva: usafrTxoa Tu ara adamianisTvis genetikuri modifikaciis safuZve-

lze miRebuli kvebis produqtebi, jerjerobiT kvlav erTmniSvnelovani pasuxis gareSe rCeba. dana-

mdvilebiT veravin amtkicebs rogorc genmodificirebuli produqtebis usafrTxoobas, ise mis sa-
ziano Tvisebebs. Tumca, dRiTidRe izrdeba maTi raodenoba, romlebic “sifrTxilis princips”

amjobinebs. es gasagebicaa, ramdenadac Tanamedrove bioteqnologia mxolod im SemTxvevaSi moemsa-

xureba adamianis keTildReobis zrdas, Tu is ganviTardeba da gamoyenebul iqneba garemosa da
adamianis janmrTelobis usafrTxoebis saTanado RonisZiebebis dacviT.

amrigad, ekologiurad sufTa produqciis warmoebis TvalsazrisiT soflis meurneobis ganvi-

Tarebis ZiriTadi strategiuli mimarTuleba Semdegnairad formulirdeba:
    msoflio globalizaciisa da yovlismomcveli integrirebuli procesebis safuZvelze, sabazro

urTierTobaTa obieqturad Seuqcevadi moTxovnebis pirobebSi, mosaxleobis zrdis swrafi tempebisa

da resursuli potencialis klebis gaTvaliswinebiT, soflis meurneobis stabiluri ganviTareba ni-
adagis nayofierebis-mineraluri sasuqebis gamoyenebis gziT-amaRlebis, mcenareTa dacvisa da sare-

vela mcenareebTan brZolis qimiuri saSualebebis optimaluri gamoyenebis, agreTve genuri inJineriis

miRwevebis reglamentirebuli, dasabuTebuli danergvis gareSe, ukve, praqtikulad SeuZlebelia,
winaaRmdeg SemTxvevaSi, niadagebi saerTod gamoifiteba ZiriTadi sakvebi elementebisagan, mcenareTa

mavne organizmebisa da sarevela mcenareebis gavrcelebis masStabebis SeCereba SeuZlebeli gaxdeba,

rac daarRvevs ekologiur wonasworobas, miRebuli mosavlis dacva da mis danakargebTan bZola ga-
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Zneldeba, daikargeba produqciis xarisxisa da warmoebis marTvis kontroli da Sedegad miviRebT

sasflo-sameurneo produqciis warmoebis sagangaSo dacema-Semcirebasa da mosaxleobis SimSilis mas-
Stabebis SeuCerebel zrdas.

     5 wlis win gamoqveynda 110 saxelmwifos 400 mecnieris da arasamTavrobo warmomadgenlis sam-

wliani msjelobis Sedegi_`sasoflo-sameurneo mecnierebisa da teqnologiebis saerTaSoriso Sefa-
sebis ganviTarebis mizniT (LAASTD)~. isini mividnen daskvnamde, rom mcire masStabis organuli(!)

miwaTmoqmedeba-es aris win gadadgmuli nabiji SimSilobasTan, socialur uTanasworobasTan da eko-

logiur katastrofasTan sabrZolvelad.
   saqarTvelos mosaxleobas naklebad aqvs informacia, Tu ramdenad uvnebel, xarisxian da ekolo-

giurad sufTa sakvebs miirTmevs. Tumca, sasursaTo bazarze sakmaod iyideba gm soio da misi

nawarmi, kartofili, simindis nawarmi, wiwibura, pomidori da sxva. metic, seriozuli eWvi arse-
bobs, rom soflis meurneobis  warmoebaSi genur inJinerias fexi mtkiced aqvs mokidebuli. arada,

dRes msoflioSi sursaTs gansakuTrebuli yuradReba eqceva, gansakuTrebiT mas Semdeg, rac bolo

wlebSi genmodificirebuli produqciis masStabebi gaizarda.
    saqarTvelos agraruli seqtoris susti komercializacia da masSi ojaxuri meurneobebis domi-

nireba, problemebTan erTad, swored ekologiurad sufTa produqtebis warmoebis gafarToebis Sesa-

Zleblobas iZleva.
      ase rom, Tu saqarTvelo am mimarTulebiT wava didi Sansi aqvs gaitanos produqcia evropis

qveynebSi, sadac msyidvelobiTi unari maRalia. amisaTvis arsebobs umkacresi sakanonmdeblo norma-

tiuli aqtebi, saerTaSoriso da evrokavSiris direqtivebi, romelic ekologiurad sufTa pro-
duqtis warmoebas aregulirebs. es ioli saqme araa, imitom, rom aseTi produqciis warmoeba ar

gulisxmobs mxolod da mxolod xarisxiani sufTa produqciis warmoebas,  is paralelurad gare-

mos dacvis moTxovnebs unda akmayofilebdes.
rac Seexeba ekologiur warmoebas, saqarTvelos am mxriv ori etapi aqvs gasavleli:

        1 etapi aris gardamavali periodi. am dros xdeba mcenareTa dacvis integrirebuli siste-

mis danergva. anu qimiuri preparatebiT wamlobebis jeradobis Semcireba; profilaqtikuri wamlo-
bebis minimizacia; ekologiurad naklebad saSiSi qimikalebis gamoyeneba; niadagis nayofierebis da

mcenareTa imunitetis aRdgena; ekologiuri da ekonomikuri normebis dadgena-danergva; agroteqni-

kuri fonis gaZliereba; niadagebis struqturis aRdgena; genetikur-seleqciuri saqmianobis gaZli-
ereba; mcenareTa dacvisa  da agrometerologiuri samsaxurebis amoqmedeba; fermerTa da glexTa,

agreTve agrosistemaSi dasaqmebul pirTa fsiqologiur-saganmanaTleblo momzadeba da sxva. amasTan,

paralelurad, gansakuTrebiT mniSvnelovania gadammuSavebeli mrewvelobis sawarmoebis aSeneba-amo-
qmedeba da gasaRebis bazrebis moZieba, romelTa gareSec ekologiurad sufTa warmoeba warmo-

udgenelia;
me–2 etapi aris wminda ekologiuri warmoeba. kerZod, rodesac Seswavlili gveqneba niada-

gebis xarisxobrivi maCveneblebi da dadgenili Tu  romeli produqcia vawarmooT da sad gavasaRoT,

daviwyebT warmoebas im saSualebebiT, rac Cvens xelT iqneba. mkacrad miznobrivad gamoviyenebT mi-
neralur da organul sasuqebs. gansakuTrebuli roli mieniWeba Teslbrunvas, adgilze gamoviyvanT,

moviZiebT da Tu SevZlebT SemovitanT (mkacri kontrolis pirobebSi) aucilebel saTesle da sargav

masalas. mavnebel-daavadebebTan sabrZolvelad gamoviyenebT integrirebul meTodebs.
    grZelvadian perspeqtivaSi, genmodificirebuli organizmebis regulireba moiTxovs Sesabamisi

materialur-teqnikuri bazis ganaxlebasa da ganviTarebas, rac, Tavis mxriv, garkveul xarjebTan

iqneba dakavSirebuli. amas Tan unda axldes biousafrTxoebis saerTaSoriso konvenciebis dacva.
   ekologiurad sufTa sasursaTo produqciis miReba SeiZleba mxolod am mizniT gamoyofil lo-

kalur zonebSi, sagangebod SerCeul farTobebze, sadac gatardeba specifikuri agroteqnikuri Roni-

sZiebebi. SeiZleba aseTi farTobebi gamoiyos komercializaciis principiT, uSulod momxmarebelTa
garveuli jgufis dakveTiT, xelSekrulebis safuZvelze. aseT zonebSi, ekologiurad sufTa pro-

duqciis warmoebis moculobebi iqneba mcire da Sesabamisad ZviradRirebulic. es iqneba dakveTili

biznesis specifikuri forma, romlis arealic savaraudod TandaTan gafarTovdeba, magram ara Tval-
Sisacemad.

soflis meurneobaSi ZiriTadi strategiuli moTxovna unda iyos is, rom niadagis nayofierebis

amaRlebisa da mcenareTa dacvis integrirebuli meTodebis, agreTve genuri inJineriis miRwevebis
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gamoyeneba iyos mkacrad miznobrivi, regulirebul-reglamentirebuli da sistematurad srulyofadi

teqnologiuri sistemis CarCoebSi, saamisod dadgenili saxelmwifo da msoflio standartebis uci-
lobeli da sruli dacviT.

saqarTvelos amJamindeli socialur-ekonomikuri politikis Sesabamisad, gTavazobT im variants,

romlis drosac marcvleuli kulturebis prioritetulobis win wamowevis Sesabamisad, 2025
wlisaTvis xorblis naTesi farTobi, adrindeli prognozuli gaTvlebiT navaraudevi  114000 ha-is

nacvlad, gaTvaliswinebulia gaizardos 125000 ha-mde, xolo samarcvle simindisa 120000 ha-s

nacvlad 131000 ha-mde.

amis Sesabamisad:
miaxloebiTi prognozuli gaTvlebiT 2025 wlamde periodisaTvis saqarTveloSi xorblisaTvis

gamosayofi 125000 ha. farTobidan ekologiurad sufTa produqciis sawarmoeblad, komer-

cializaciis principebis dacviT, optimizirebuli variantis mixedviT, SesaZlebelia gamoiyos 9000-

10000 ha (7,2-8,0%), saidanac, minimaluri damuSavebis teqnologiis gamoyenebiT, darionebuli

jiSebiT Tesvisas, 25,0 c. mosavlianobis pirobebSi, SeiZleba miviRoT 22,5-25,0 aTasi tona eko-

logiurad sufTa (daculi) xorbali. es xorblis imJamindeli sakuTari resursis (500,0 aTasi
tona) 4,5-5,0%-s Seadgens. xolo minimaluri damuSavebis teqnologiis gamoyenebiT, axali, perspe-

qtiuli  jiSebiT Tesvisas, 35,0 c. mosavlianobis pirobebSi, SeiZleba miviRoT 27,0-30,0 aTasi tona

ekologiurad sufTa (daculi) xorbali. es xorblis imJamindeli sakuTari resursis (500,0 aTasi
tona) 5,4-6,0 %-s Seadgens.

xorbleulis sawarmoeblad, ekologiurad daculi mikozonebi savaraudod SeiZleba gamoiyos

dedofliswyaros, siRnaRis, sagarejos, gurjaanis, Telavis, yvarlis raionebSi.
   amave periodisaTvis (2025w) samarcvle simindisaTvis gamosayofi 131000 ha-dan ekologiurad

sufTa produqciis sawarmoeblad SesaZlebelia gamoiyos 18000-20000 (13,7-15,3 %) ha; saidanac,
minimaluri damuSavebis teqnologiis gamoyenebiT, darionebuli jiSebiT Tesvisas, 35,0 c. mosa-
vlianobis pirobebSi, SeiZleba miviRoT 63,0-70,0 aTasi tona ekologiurad sufTa (daculi) si-

mindi. es simindis imJamindeli sakuTari resursis (890,0 aTasi tona) 7,1-7,8%-s Seadgens. xolo

minimaluri damuSavebis teqnologiis gamoyenebiT, axali, perspeqtiuli jiSebiT Tesvisas, 45,0 c.
mosavlianobis pirobebSi, SeiZleba miviRoT 81,0-90,0 aTasi tona ekologiurad sufTa (daculi)

simindi. es simindis imJamindeli sakuTari resursis 890,0 aTasi tona) 9,1-10,1 %-s Seadgens.

simindis sawarmoeblad, ekologiurad daculi mikozonebi savaraudod SeiZleba gamoiyos
kaxeTis, imereTis, guriisa da samegrelos raionebSi.

ekologiurad sufTa marcvleulis (xorblisa da simindis) farTobisa

da warmoebis prognozuli parametrebi (2025 w.)

maCveneblebi xorbali simindi (marcvlad)

farTobi (aTasi ha) 2018 w. 43,1 72,8 (sul)

farTobi (aTasi ha) 2025 w. 125,0 181,0 (sul)

131,0 (marcvlad)

saSualo mosavlianoba saqarTveloSi

            2018 w. (c/ha) 25,0 27,0

warmoeba (aTasi tona) 2018 w. 107,1 194,2

warmoeba (aTasi tona) 2025w. 500,0 (100%) 890,0 (100%)

gamosayofi farTobi ekologiurad sufTa

produqciis sawarmoeblad (aTasi ha)

I varianti

                  II varianti
9000 (7,2%)

10000 (8,0%)

18000 (13,7%)

20000 (15,3%)
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misaRebi ekologiurad sufTa produqcia

(aTasi tona): (2025 w) prognozi

xorblis 25,0 c/ha da simindis 35,0 c/ha

pirobebSi

                   I varianti

II varianti

xorblis 30,0 c/ha da simindis 45,0 c/ha

pirobebSi

                   I varianti

II  varianti

22,5 (saerTo wa-

rmoebis 4,5%):

25,0(saerTo wa-

rmoebis 5,0%)

27,0 (saerTo wa-

rmoebis 5,4%):

30,0 (saerTo wa-

rmoebis 6,0%)

63,0,0 (saerTo wa-

rmoebis 7,1%);

70,0 (saerTo wa-

rmoebis 7,8%)

81,0 (saerTo wa-

rmoebis 9,1%);

90,0(saerTo wa-

rmoebis 10,1 %)

sakiTxis ufro kargad aRsaqmelad viZleviT TvalsaCino masalebs

grafikisa da diagramis saxiT.

ekologiurad sufTa marcvleulis (xorblisa da simindis) farTobisa (aTasi ha) da warmoebis

(aTasi tona), prognozis maxasiaTeblebi 2025 wlisaTvis (maqsimaluri varianti):
xorblis farTobi: mTliani-125,0 (100%), ekologiuri-10,0 (8,0%);

xorblis warmoeba: mTliani-500,0 (100%), ekologiuri-30,0 (6,0%);

simindis farTobi: mTliani-131,0 (100%), ekologiuri-20,0 (15,3%);
simindis warmoeba: mTliani-890,0 (100%), ekologiuri-90,0 (10,1%);

grafiki

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

xorbali
farTobi sul

xorbali farT.
ekolog

xorbali
warmoeba sul

xorbali warm.
ekolog

simindi farTobi
sul

simindi farT.
ekolog.

simindi warm.
sul

simindi warm.
ekolog.

ekologiurad sufTa marcvleulis (xorblisa da simindis)

farTobisa da warmoebis prognozis maxasiaTeblebi. 2025 wlisaTvis:

(maqsimaluri varianti)

xorblis farTobi: mTliani-125,0 (100%), ekologiuri-10,0 (8,0%);

xorblis warmoeba:LmTliani-500,0 (100%), ekologiuri-30,0 (6,0%);
simindis farTobi: mTliani-131,0 (100%), ekologiuri-20,0 (15,3%);
simindis warmoeba:LmTliani-890,0 (100%), ekologiuri, 90,0 (10,1%).

       xorbali

farTobi (8,0%)
warmoeba (6,0%)

simindi

farTobi (15,3%)
  warmoeba (10,1%)
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diagramebi
(farTobi mocemulia aTas ha-iT, warmoeba aTas tonobiT)

xorbali
farTobi
sul

xorbali
farTobi
ekologiuri

xorblis farTobi mTliani da ekologiuri

(2025 w.)

125

10 (8,0%)

xorblis
warmoeba
mTliani

xorblis
warmoeba
ekologiuri

xorblis warmoeba mTliani da ekologiuri

(2025 w.)

500

30,0

(6%)

simindi
farTobi
mTliani

simindi
farTobi
ekologiuri

simindis farTobi mTliani da ekologiuri

(2025 w.)

131

20 (15,3%)

simindis
warmoeba
mTliani

simindis
warmoeba
ekologiuri

simindis warmoeba mTliani da ekologiuri

(2025 w.)

890

90 (10,1%)
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Prognosis of Parameters of Ecologically Clean Grain
Production in Georgia

O. Keshelashvili-Academician of the Georgian Academy of Agricultural Scinces

Key Words: grain cultures, production, ecologically pure product, technologies, prognosis

AAbstract

Nowadays, the demand on production of ecologically clean product or on bio-products is increasing in
popularity. It will support sustainable and safe development of ecosystem and will make agriculture less
dependable on chemical industry.

The basic principle is limited and purposeful application of chemical fertilizers and definition of ecological
zones, the ultimate aim of which is improvement of the quality of product.

Ecologically clean product is obtained through agro technical measures which exclude application of mineral
fertilizers, pesticides, herbicides,  and other chemical substances obtained through genetic engineering. According
to the recent data, the food produced according to those principles, is only 2%.

The article presents arguments of researchers; those who support and those who oppose ecologically pure
production. The main question - whether the food products obtained from genetic modifications is safe or not – is
not fully answered. The strategic demand in agriculture should be raising the fertility of the soil and application of
integrated methods of plant protection. Also the achievements of genetic engineering and their application should
be strictly purposeful, within the framework of regulated, limited and continuously perfected technological
system. Also, it should be in full compliance with state and international standards.

The article offers the perspective of development of wheat and corn production with the help of ecologically
clean technology by 2025,  which could be considered as recommended and normatic data.
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ორგანული სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარების   ცვლილებები
ევროპის  ქვეყნებში

გ. ნატროშვილი-ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
მ. ცინცაძე-სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, სტუ-ს პროფესორი,
ნ. ნატროშვილი-ვეტერინარიის აკადემიური დოქტორი, სტუ-ს პროფესორი,

თ.ნოზაძე-სტუ-ს დოქტორანტი

საკვანძო სიტყვები: ორგანული სოფლის მეურნეობა. ორგანული პროდუქტები. ორ-განული
ბაზარი. ორგანული კვების პროდუქტების წარმოება.

referati

ეკოლოგიურად უსაფრთხო კვების პროდუქტების   ბაზრის მოცულობა  შეადგენს  ათეულ მილიარდ  დო–
ლარს. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ყოველწლიური   ზრდის ტემპები 20-30%-ია. „Organi  Monitor”-ის
მონაცემებით, ორგანიზაციები   რომლებიც  დაკაველებულები არიან  მარკეტინგის  გამოკვლევებით 2005 წ
კვების ეკოლოგიური პროდუქტების  მრავალი ბაზრის  ბრუნვამ 85,5 მილიარდი ევრო შეადგინა  და ყოვე–
ლწლიურად  იზრდება დიდი ტემპით. ასე მაგალითად, 1999 წელს იგი შეფასებული იქნა 15 მილიარდ
დოლარად, 2006 წელს დაახლოებით 30 მილიარდად, ხოლო 2017 წ. 80 მილიარდი დოლარი შეადგინა.
ორგანული პროდუქტის  ბრუნვა 1999 წ . შედარებით 5 -ჯერ გაიზარდა.

განვითარებული  ქვეყნების  მთავრობები  აქტიურად უჭერენ მხარს ეკოწარმოებას, რადგანაც
იგი  ხელს უწყობს  შიგა  ბაზრის  განმტკიცებას (გამყარებას) ექსპორტის ზრდას და ეკოლოგიური და
ეკონომიკური პრობლემის გადაწყვეტას.

დღეს მსოფლიოს 32 ქვეყანას აქვს ეკოლოგიურად  უსაფრთხო  პროდუქტებზე დამტკიცებული
სტანდარტები. 9 ნერგავს  სტადნდარტიზაციას, ხოლო 15 ამუშავებს ასეთ სტანდარტებს, თუმცა
ევროკავშირის მთელი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფო  მხარს უჭერს  ამა თუ იმ პრო–
ექტს, მაშინ როცა მას მოაქვს ფული   და ეკონომიკის  ნაწილი ხდება.

ორგანული  პროდუქციის ძირითადი მასა რეალიზდება   მსოფლიოს  მაღალგანვითარებულ ინ–
დუსტრიულ ქვეყნებში. მთლიანი მოხმარების დაახლოებით 70% მოდის  დასავლეთ ევროპასა და
სამხრეთ ამერიკაზე, ქვეყნებს, რომლებსაც  აქვთ ორგანული პროდუქტების  შედარებით დიდი ბა–
ზრები მიეკუთვნებიან აშშ, გერმანია, საფრანგეთი.

როგორც ცნობილია ორგანული პროდუქტების  მომხმარებისათვის  მოტივაციებია:
-კვების ეკოლოგიური უსაფრთხოება;
-პროდუქციის მაღალი ხარისხი და სიახლე;
-ორგანული პროდუქციის მაღალი კვებითი თვისებები;
-გენეტიკურ-მოდიფიცირებული  ორგანიზმების  არ არსებობა.

ორგანული პროდუქციის ძირითადი მომხმარებელია ქალაქის მაღალი სოციალური და საშუალო
სოციალური  კლასის მოსახლეობა, მაღალი  მსყიდველობითი უნარით, რომლებიც ზრუნავენ  ოჯა–
ხის ჯანმრთელობაზე და ორიენტირებულნი არიან მაღალხარისხიან პროდუქციაზე.
    2014 წლის მონაცემებით ორგანული პროდუქციის მოხმარებით ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე
მაღალი დონე იყო შვეიცარიაში, სადაც   კვების ორგანული პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე  შეა–
დგენდა, საშუალოდ 221 ევროს, წელიწადში. დანიაში 162 ევროს და ლუქსემბურგში 164 ევროს.

ევროპის  ქვეყნების  საცალო ორგანული ბაზრის საერთო ღირებულება შეადგენდა 24 მლდ ევროს,
მაშინ როცა 2005 წ  იგი იყო 11,1 მლნ ანუ 2,2 ჯერ მეტი.

შესაბამისად, უკანასკნელი 3 ათწლეულის  განმავლობაში კვების ორგანული პროდუქტების წარ–
მოება  გაიზარდა  როგორც მსოფლიოში, ისე  ევროპაშიც. ორგანული წარმოების  ქვეშ მყოფი სა–
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სოფლო-სამეურნეო სავარგულების  ფართობი  ევროპის ქვეყნებში შეადგენდა 10, 3 მლნ ჰა. ამასთან
ახლდა   ორგანული პროდუქტების  წარმოების მნიშვნელოვანი ზრდა.

ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტების  თანახმად 2030 წ. ევროპის  ქვეყნებში სა–
სოფლო სამეურნეო სავარგულების 50% უნდა დაეთმოს  ჯანმრთელობას, ეკოლოგიასა და  სამარ–
თლიანობას.

უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანული წარმოების უპრეცედენტო ზრდის მიუხედავად ჯერ კიდევ არის
დისბალანსი ორგანული პროდუქტების მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის. წარმოება  დაბალია
მოხმარებაზე. მაგ. 2014 წ 10,3 მლნ ჰა იყო  დაკავებული ორგანიკით, რაც ევროპის ქვეყნების
მთლიანი სას, სამ. სავარგულების 5,7% შეადგენდა, მაგრამ ორგანულად  მართვადი მიწების  ყოვე–
ლწლიური მატება  შენელდა და შეადგინა 2014 წ 11, 1%. მიუხედავად ამისა ორგანული  მწარმო–
ებლების რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის  განმავლობაში გაიზარდა თითქმის 60%.

ორგანული წარმოების ლიდერ ქვეყანებში, როგორიცაა ავსტრია, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი,
ორგანული მიწებისა და ორგანული ფერმების რაოდენობა სტაგნაციას განიცდის ან მცირდება, ისეთ
ქვეყანებში, როგორიცაა ბელგია, საფრანგეთი, იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი, ბულგარეთი, ხო–
რვატია და სლოვაკეთი ორგანული ფართობი 2014 წელს გაიზარდა 5%-ით და მეტჯერ 2013 წელთან
შედარებით. ზოგიერთი ქვეყნისთვის, როგორიცაა პორტუგალია, ესპანეთი, ბულგარეთი ეს ზრდა
გამოწვეულია ორგანული ფერმების  ზრდით.

მთლიანად  კვების ორგანული პროდუქტების წარმოება  დიდ შესაძლებლობებს უქმნის  ფერმერს,
ბიზნეს იმპორტიორებსა  და საცალო მოვაჭრეებს. იქმნება საშიშროება  იმისა, რომ მზარდი მოთხო–
ვნა დაიფარება  იმპორტის ხარჯზე და ევროპელი ბიზნესმენები ვერ მიიღებენ სარგებელს.
    2014 წ. ევროკავშირში დარეგისტრირებული იქნა  თითქმის 260000 ორგანული პროდუქტის მწა–
რმოებელი. ყველაზე დიდი მწარმოებელია იტალია (თითქმის 49000), თურქეთი (71000- ზე მეტი).
უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე მათი რიცხვი გაიზარდა 57%-ით, ორგანულ ფერმერთა თი–
თქმის 15% ევროპაშია.

ორგანული პროდუქტის მომწოდებლების და იმპორტიორების რიცხვი გაიზარდა ევროპის თი–
თქმის ყველა ქვეყანაში. 2014 წ. ევროკავშირის ქვეყანებში  დარეგისტრირებული იქნა თითქმის 50
ათასი  მიმწოდებელი და 1700 იმპორტიორი. მიმწოდებლებისა და იმპორტიორების  რიცხვი ევრო–
კავშირში გაიზარდა შესაბამისად 18,6% და 16%. მიმწოდებელთა შედარებით დიდი რიცხვით   იტა–
ლიაში (12 000-ზე მეტი) და იმპორტიორთა ყველაზე დიდი  რიცხვით გერმანიაში  (396). იმპო–
რტიორთა და მიმწოდებელთა ყველაზე დიდი ნაწილი  განთავსებულია ძველ ქვეყნებში-ევრო–
კავშირის ქვეყნებსა  და შვედეთში.

გლობალურ  დონეზე, 2014 წ. არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 43,7 მლნ ორგა–
ნული იყო და დაახლოებით 27% მსოფლიო ორგანული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა იყო
ევროპაში. ევროპის ოთხი ქვეყანა, რომლებიც ზემოთ იყო  დასახელებული, შედიოდა მსოფლიოს
ათ ქვეყანაში, რომლებიც  დიდ (მსხვილ) ორგანულ ტერიტორიებს ფლობენ. ევროკავშირის ორგა–
ნული მიწები შეადგენს მთელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 5,7%. ყველაზე მაღალი
ხვედრითი წილი ორგანული სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებისა ევროკავშირში აქვს ავსტრიას
19,4%) ლიხტენშეტეინს (31%).

ახალი წევრი ქვეყნების 10%-ზე  მეტი ორგანულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა არის
ესტონეთში, ჩეხეთში, ლატვიაში. ორგანული სასოფლო–სამეურნეო მიწების მაღალი ხვედრითი
წონის მიუხედავად ზოგიერთ  ქვეყანაში მაღალი ხვედრითი წონის საძოვრებისა და გადამმუ–
შავებელი სიმძლავრეების სიმცირისა ორგანული წარმოება დაბალ დონეზეა.

როგორც ცნობილია 2014 წ  მსოფლიოში თითქმის 1% სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებისა იყო
ორგანული. ყველაზე მაღალი წილით-ფოლკუნდის კუნძულები–36%, შემდეგ მოდიოდა ევროპის
ქვეყნები. მსოფლიოს 11 ქვეყანაში სახნავის 10%-ზე მეტი იყო  ორგანული.

ევროპაში ორგანული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების  დინამიური განვითარების მიუხედა–
ვად 2014 წ ადგილი ჰქონდა  ევროკავშირში სას. სამ სავარგულების  მცირე ზრდას (1,1% ან 110 ათას
ჰა) და ევროპაში (2,3% ან 260 ათ. ჰა).
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ორგანული მიწების  მაღალი ზრდით გამოირჩევა  ესპანეთი (100 ათ. ჰა), იტალია (70 000 ჰა) და
რუმინეთი (60 000 ჰა). მნიშვნელოვანი შემცირება შეინიშნებოდა საბერძნეთში (130 000ჰა) და შეე–
რთებულ სამთავროში (37 ათ. ჰა)

მთლიანად 2005 წლიდან ორგანული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ევროკავშირში გაი–
ზარდა 60%-ით, (70%-ით ევროპაში).

ევროკავშირის  ბევრ ქვეყანაში ორგანული  სასოფლო– სამეურნეო სავარგული უკვე გაიზარდა
საკმაოდ მაღალ დონემდე. ზრდის  დიდი ნაწილი  მოდიოდა უკანასკნელ წლებში  თურქეთზე.

ევროკავშირში ორგანული ბაზრის სფეროში  გავაანალიზეთ კვების ორგანული პროდუქტების თა–
ნამედროვე ტენდენციები:

-ევროკავშირის ორგანული პროდუქტების ბაზარი მუდმივად  იზრდება და 2014 წელს გაიზარდა
7,4%-ით. ეს გასაკვირია თუ გავითვალისწინებთ ზრდის საშუალო ტემპებს (2006-2012) პროდუ–
ქტიულ საცალო ბაზრებზე 2% -დან 3%-მდე.

-მომხმარებლები ხარჯავენ მეტს ორგანულ პროდუქტებზე: 2005 წლიდან 2011 წ-ის ჩათვლით,
ერთ სულ მოსახლეზე ორგანული  პროდუქტის მოხმარება გაიზარდა 110 %-ით, 22,4 ევროდან 47,4
ევრომდე. ამავე პერიოდში უალკოჰოლო სასმელებისა  გაიზარდა მხოლოდ 13%-ით.

-ორგანული პროდუქტები ბაზარზე იკავებენ  უფრო მეტ წილს:
1. ორგანული კვერცხის წილი 11-დან-22%-მდეა ავსტრიაში, ბელგიაში, ფინეთში, გერმანიაში,
ნიდერლანდებში.
2. რძის პროდუქტებს უკავია ბაზრის 5-10% ავტრიაში, გერმანიაში და ნიდერლანდებში. ავსტრიაში
ეს მაჩვენებელი აღწევს 15, 7%.
3.ხილი და ბოსტნეული ამჟამად შეადგენს ყველა  ეროვნული ბაზრის ერთ მეხუთედს. მაგალითად
იტალიაში, ირლანდიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, შვეციაში.

მომხმარებელზე ორგანული პროდუქცია რეალიზდება გასაღების შემდეგი არხებით:
- პირდაპირი გასაღება (გაყიდვა უშუალოდ მეურნეობებში, ადგილობრივ ბაზრებში, აგრეთვე

ქალაქის მაღაზიებში, ინტერნეტის საშუალებით)
- ფერმერებსა და მაღალი ვაჭრობის და რესტორნების წარმომადგენლებს შორის პირდაპირი

შეთანხმებით;
- მიყიდვა გადამმუშავებელ საწარმოებზე რომლებმაც გაიარეს სერტიფიცირება;
- საბითუმო ვაჭრობაზე მიყიდვა;
- რეალიზაცია საწარმოო კოოპერატივების მეშვეობით;
- გასაღების მნიშვნელოვანი არხებია მსხვილი სასურსათო მაღაზიები, რომლებიც ტრადიციულ

საქონელთან ერთად სთავაზობენ ორგანული პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს.
აღსანიშნავია, რომ ტერმინი „დიდი სასურსათო მაღაზიები“ აერთიანებენ სასურსათო მაღა–

ზიებს სავაჭრო ფართით 400-800 მ2 და ჰიპერმარკეტები 800 მ2 მეტი. უმრავლეს ქვეყნებში ასეთ მა–
ღაზიებზე მოდის 50% მთელი ორგანული პროდუქციის გაყიდვისა.

მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა ორგანული პროდუქციის წარმოებისას ორიენტირებულია საგარეო
ბაზრებზე. ორგანული სურსათის ექსპორტის მხრივ ლიდერი პოზიცია უკავია საფრანგეთს, კანა–
დას, აშშ, ავსტრიას, ლიხტენშტეინს, შვეციას, დანიას, ლუქსემბურგს, შვეიცარიას.

კვების ორგანული პროდუქტების ბაზრები ყოველ ქვეყანაში სხვადასხვა ტემპით ვითარდება.
მართლაც იმ პერიოდში როცა საცალო ვაჭრობა 2014 წ გაიზარდა შვეციაში (45%) და საფრანგეთში
(10%). ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ბელგია (3,8%) და დიდი ბრიტანეთი (4%) საცალო ვაჭრობის
ორგანული ტემპები საშუალოზე დაბალი იყო. ამას გარდა არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავები
კვების ორგანული პროდუქტების მხრივ 1 სულ მოსახლეზე ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, მაღალი
დონის ლუქსენბურგიდან და დანიიდან დაბალი დონის სლოვაკეთიდან ბულგარეთამდე.
მიუხედავად ამ განსხვავევებისა ევროკავშირის მომხმარებლებმა საშუალოდ მნიშვნელოვნად
გაზარდეს კვების ორგანულ პროდუქტებზე დანახარჯები.

უნდა აღინიშნოს რომ ორგანიკის პოტენციალი მთლინად არ არის გამოყენებული, რასაც
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ადასტურებს ჩატარებული კვლევები აშშ-ში და დასავლეთ ევროპაში, რომლებმაც აჩვენა,რომ
ქალები, გურმანები, ახალგაზრდა ხალხი დაინტერტერსებული იქნებიან ორგანულ პროდუქტებზე.

ამას გარდა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ ყველა მომხმარებელმა არ იცის კვების
ორგანული პროდუქტების შესახებ და მათ უპირატესობაზე. ამავე დროს როგორც გაიგებენ
ორგანული პროდუქტების შესახებ მათი მოთხოვნილება მასზე გაიზრდება. მაგალითად მომ–
ხმარებელთა მხოლოდ ნახევარს ესმის ორგანულსა და არაორგანულს შორის განსხვავება ან კიდევ
კონკრეტულად ორგანული წარმოების პირობების შესახებ, რომელსაც ითხოვს „ორგანული“ ეტი–
კეტები. აშშ-ში მაგ. მომხმარებელთა 92% თვლის, რომ ორგანული პროდუქტები თავისი გემოთი
იგივეა, როგორც ჩვეულებრივი პროდუქტები. მაშინ როცა დასავლეთ ევროპაში საუკეთესო გემო–
სათვის ლოდინი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
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Organic farming and changes in development in European countries
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Key words: European countries, organic agriculture, organical food, organic markets.

Abstract

The study revealed the main trends in the development of food. Demand is far ahead of the supply of organic products.
The reason is that:
       The first is the lack of state support for organic agriculture;
       The second. Inefficient organic supply chain is the difference between supply and demand. Logistical and other problems
that allow each other’s demand and delivery
      Thirdly, organic farming is the first on the first level of production. At the same time, consumer expectations are often
expressed in terms of the final product of processing, while organic processing is less developed and poorly regulated than
primary production.
     ...experience in the development of organic agriculture allows useful for human food, and at the same time maintain
environmental conditions, improve environmental and socio-economic development of the country's regions. Environmental
degradation threatens people as a biological, physical and mental health, future health, economic well-being.
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sakonsultacio darbazi

Consulting hall

glexi da fermeri
ganmarteba

ukanasknel xanebamde jer kidev arsebobda azrTa sxvadasxvaoba `glexisa~ da `fermeris~, ro-

gorc terminebis gagebaze.

    am TvalsazrisiT unda ganimartos, rom;
fermeruli meurneoba Cveni, dRe-vadeli soflis axali saxea da Tu adre, soflad mcxovreb meu-

rne kacs glexad movixseniebdiT, ekonomikisa da biznesis ganviTarebisa da sagareo-ekonomikur urTi-

erTobaTa Tanamedrove, Sinaarsobrivi interpretaciiT igi fermerad iwodeba.
   aq unda gakeTdes kidev erTi miniSneba. glexi socialuri kategoriaa fermeri ki ekonomikuri.

(sociologia Seiswavlis sazogadoebis struqturisa da misi cvalebadobis tendenciebsa da kano-

nzomierebebs, ekonomika ki swavlobs adamianebis mier mis gankargulebaSi arsebuli resursebis gamo-
yenebas, maTive moTxovnilebebis dasakmayofileblad. ekonomika warmoebisa da moxmarebis erTianobaa.

amdenad, gamarTlebuli ar aris gavaigiveoT `fermeri~ da `glexi~, aseve, `fermeruli meurneoba~

da `glexuri meurneoba~ da isini sinonimebad warmovidginoT.
   zogierTi, aqamde miiCnevda, rom fermeruli meurneoba es igive glexuri meurneobaa. aseTi gageba

Sinaarsobrivad aramarTebuli da miuRebelia.

   agrarul ekonomikaSi unda damkvidrdes mxolod `fermeruli meurneoba~ da Cveni azrovnebac am
terminze unda gadaewyos, erTmniSvnelovnad.

   fermeri, axleburi tipis, samewarmeo motivaciebze morgebuli soflis meurnea. igi agebs da

uZRveba ama Tu im sididisa da masStabis sasoflo-sameurneo sawarmos, romelic iwodeba fermerul
meurneobad (sawarmod).

   fermeri, komerciuli tipis organizaciul struqturSi moRvawe piria, mis mier warmoebuli

produqcia (an misi nawili) realizaciis process unda gadiodes da am gziT fermeri garkveul
Semosavals Rebulobdes. gadamwyveti mniSvneloba ara aqvs imas Tu ra moculobis farTobi ukavia,

ra raodenobis produqcias awarmoebs, ramden Semosavals Rebulobs, rogoria intencifikaciis done.

mTavaria misi funqcionireba eyrdnobodes samewarmeo principebs.
    fermerTa saqmianobis aseT gzas, ekonomikuri zrdis, momavalze orientirebuli sabazro moti-

vaciebi da ekonomikur-teqnologiuri garemos gamoyenebis racionalizaciis moTxovnebi karnaxobs.

   rac Seexeba imis garkvevas, Tu rogor unda ganimartos soflis mcxovrebTa samosaxlosTan mde-
bare patar-patara nakveTebze gaSlili warmoeba, igi, rogorc adre, axlac, misaRebia iwodebodes

glexis sakarmidamo meurneobad, romlis produqciasac ZiriTadad TviT ojaxSi moixmaren da igi

realizaciis process naklebad gadis.
   fermers (fermerebs) ufleba aqvs gamoiyenos daqiravebuli muSaxeli, daamyaros Sida da sagareo-

ekonomikuri kavSirebi, iqonios `sakuTari bazari~ da rogorc iTqva, misi saqmianoba eyrdnoba same-

warmeo kanonis moTxovnebs da Sesabamisad komerciuli angariSis principebs.

omar qeSelaSvili-ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori,
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi
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1. kartofilis 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,

e.SafaqiZe-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis akademikosi,

o.liparteliani-saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti,

akademiuri doqtorebi: a.giorgaZe, n.kakabaZe, d.antonova, d.wiklauri.

კარტოფილი ძაღლაყურძნისებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი მცენარეა. თავისი
მრავალმხრივი გამოყენებითა და ძვირფასი კვებითი ღირებულებებით იგი ერთ–ერთი მნიშვნე-
ლოვანი კულტურაა. მას მეორე პურსაც უწოდებენ. იგი საკმაო რაოდენობით შეიცავს სახამებელს,

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa

aGkademia fermerul meurneobaTa dasaxmareblad

Georgian Academy of Agricultural
Sciences for helping to Farming

G

sasoflo-sameurneo kulturaTa
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ცილებს, შაქარს, C,B,A, B6,PP ვიტამინებს. კარტოფილის კანი და გამწვანებული ტუბერები შეიცავს
შხამიან ნივთიერებას–სოლანინს, ამიტომ აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებისას ყველა
ღონისძიება უნდა გავატაროთ, რათა ამგვარი ტუბერები ნაკლები იყოს, რადგანაც მისი მოხმარება
დამუშავების (ხარშვის) გარეშე ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა.

კარტოფილის სამშობლოდ სამხრეთი და ცენტრალური ამერიკა ითვლება. ევროპაში, იგი,
ესპანელებმა შემოიტანეს მე–15 საუკუნის მეორე ნახევარში. დღეისათვის, ეს კულტურა მსოფლიოს
უმეტეს ქვეყნებშია გავრცელებული. მისი წარმოების ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებენ ა.შ.შ,
ბელორუსია, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა, პოლონეთი, ჩინეთი, კოლუმბია, რუმინეთი, პერუ და
სხვა. საქართველოში იგი თითქმის ყველა რეგიონში მოჰყავთ. მისი მოყვანა შესაძლებელია ზღვის
დონიდან 1000– 2000 მეტრის სიმაღლეზე.
ბიოლოგიური თავისებურებანი
კარტოფილის ჯიშების მიხედვით კანის ფერი სხვადასხვაგვარია. პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება
თეთრი, წითელი და ლურჯ-ტუბერებიანი ჯიშები. ამათგან ყველაზე ფართოდ თეთრფერიანი
ჯიშებია გავრცელებული. კარტოფილი დარგვიდან 20-22 დღის შემდეგ იწყებს აღმოცენებას.
კარტოფილი გარემო პირობების მიმართ გამოირჩევა კარგი შემგუებლობით. მისი განვითა-
რებისათვის საკმარისია 5-6 oС, ხოლო ოპტიმალური ტემპერატურაა 13-15oC, კარტოფილის მცენარე
ვერ იტანს მცირე ყინვასაც კი (1-2 oC) ფოტოსინთეზისათვის და შესაბამისად ღერო-ფოთლების
ზრდისა და ყვავილობისათვის მეტად ხელსაყრელია 20-25oC სითბო, 30oC-ზე ზრდა ფერხდება,
ხოლო 35oC-ის ზევით სრულად წყდება. ნიადაგის 29oC მეტი ტემპერატურის ზევით ტუბერის ზრდა
და წარმოქმნა სრულად წყდება და ასეთ უარყოფით პროცესს მორწყვაც კი ვერ აფერხებს. მართალია,
კარტოფილი თავთავიან  პურეულთან შედარებით ორჯერ უფრო ნაკლებ წყალს მოიხმარს და
გვალვების მიმართ შედარებით გამძლე მცენარედ ითვლება, მაგრამ, მცენარის ვეგეტატიური
ნაწილების შესაქმნელად და შესაბამისად მოსავლის მისაღებად მისი ტენით უზრუნველყოფა
აუცილებელია. მაღალი მოსავლის მიღება მაშინ შეიძლება, როცა ნიადაგში ტენიანობა მისი სრული
ტენტევადობის პერიოდში 70-80%-აღწევს. სახამებლის დაგროვების პერიოდში მოთხოვნილება
ტენიანობაზე 60-65%-მდე მცირდება. მიუხედავად ამისა კარტოფილი ვერ იტანს ზედმეტად ტენიან
ნიადაგს. ამიტომ დაბალი და ჭაობიანი ადგილები კარტოფილის მოყვანისათვის გამოუსადეგარია.
კარტოფილი კარგად ხარობს გაკულტურებულ, ფხვიერ ნიადაგებში. იგი გაცილებით მაღალ მოსა-
ვალს გვაძლევს შავმიწებისმაგვარ და ნეშომპალით მდიდარ ტყის ნიადაგებზე. კარგად იტანს
ნიადაგის მჟავიანობას, თუმცა ყველაზე მისაღებია მისთვის როცა PH 5-7 ფარგლებშია. ამ კულ-
ტურისათვის უვარგისია მძიმე თიხნარები. კარტოფილი სინათლის მოყვარული მცენარეა. ამიტომ
მისი დარგვა დაჩრდილულ ადგილებში (ბაღებში, ხეების ქვეშ) მიზანშეუწონელია. იმიტომ რომ
ასეთ დროს იგი მაღალსა და წვრილ ღეროებს ივითარებს და ტუბერები თითქმის არ ვითარდება.
კარტოფილის ჯიშებს ყოფენ სამეურნეო და ბიოლოგიური თვისებების მიხედვით. გამოყენების
მიხედვით დადგენილია ოთხი ჯგუფი: სასუფრე, საკვები, საქარხნო და უნივერსალური. ვეგეტაციის
პერიოდის მიხედვით კარტოფილის ჯიშები არის საადრეო, საშუალო და საგვიანო.

საქართველოში გავრცელებული ჯიშები
დღეისათვის, საქართველოში გავრცელებულია კარტოფილის შემდეგი ჯიშები: ნევსკი, იმპალა,

მარფონა, სანტე,კოლეტე, ანუშკა, მესხური წითელი, მესხური, ჯავახეთური და სხვა.
„ნევსკი“– რუსული წარმოშობის საადრეო ჯიშია, რომელიც ხასიათდება კარგი გემური თვისებე-

ბით, საშუალო მოსავლიანობით. ტუბერი თეთრია, თვლები ზედაპირული. აღნიშნული ჯიშის
მოყვანას ძირითადად მისდევენ მარნეულის, ბოლნისისა და გარდაბნის რაიონებში.

„იმპალა“–ჰოლანდიური წარმოების საადრეო კარტოფილის ჯიშია (მწარმოებელი კომპანია ,,აგრი-
კო”). ხასიათდება მაღალი მოსავლიანობითა და კარგი გემური  თვისებებით. ტუბერი წაგრძელე-
ბულ-ოვალურია, გარეკანი ყვითელი, რბილობი მოყვითალო. მდგრადია კარტოფილის Y ვირუსის
მიმართ, ნაწილობრივ რეზისტენტულია ნემატოდისა და ქეცისადმი.
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 „მარფონა“–საშუალო ვეგეტაციის ჯიშია, ხასიათდება მაღალი მოსავლიანობით. ტუბერი მომ-
რგვალო-ოვალურია, მსხვილი, ყვითელი გარეკანით, რბილობი შეფერილია ღია ყვითლად, თვლები
განლაგებულია ზედაპირულად. მდგრადია კარტოფილის Y ვირუსის მიმართ, ახასიათებს ქეცის,
ფიტოფტორისა და ფოთლების დახვევისადმი ნაწილობრივი რეზისტენტულობა.

„სანტე“–საშუალო საადრეო ვეგეტაციის ჰოლანდიური წარმოშობის ჯიშია (მწარმოებელი კომპანია
,,აგრიკო”). ტუბერი ოვალურია, საშუალო ზომის, გარეკანი ყვითელი, რბილობი მკრთალ მოყვი-
თალოდ შეფერილი. რეზისტენტულია კარტოფილის Y ვირუსის, ფოთლების დახვევის, ფიტო-
ფტორისა და ნემატოდის მიმართ. ახასიათებს ქეცის მიმართ ნაწილობრივი გამძლეობა.

„კოლეტე“ – გერმანული სელექციის, ძალიან საადრეო ჯიშია, მაღალი კულინარული თვისებებით.
ტუბერის ფორმა – მოგრძო ოვალური; ტუბერის ზომა-მსხვილი, კანი-ყვითელი, ნაკლებად გლუვი;
შიგთავსის ფერი – მოყვითალო-კრემისფერი; მოსავლიანობა საშუალო (30 ტ/ჰა საწარმოო პირო-
ბებში).

„ანუშკა“ – გერმანული სელექციის, ძალიან საადრეო ჯიშია. ტუბერის ფორმა – მოგრძო ოვალური;
ტუბერის ზომა – მსხვილი; კანი – გლუვი, ყვითელი; მოსავლიანობა – მაღალი.

„მესხური წითელი“ – ადგილობრივი, საშუალო საგვიანო ჯიშია. ტუბერის ფორმა – მოგრძო
ოვალური; ტუბერის ზომა – მსხვილი, კანი – წითელი, ბადისებრი; შიგთავსის ფერი – მოყვითალო-
კრემისფერი; მოსავლიანობა საშუალო (30 ტ/ჰა საწარმოო პირობებში).

„მესხური“ – ადგილობრივი, საშუალო საგვიანო ჯიშია. ტუბერის ფორმა – მოგრძო ოვალური; ტუ-
ბერის ზომა – მსხვილი, კანი – ყვითელი; შიგთავსის ფერი – ღია ყვითელი; მოსავლიანობა საშუალო
(30 ტ/ჰა საწარმოო პირობებში).

„ჯავახეთური“ – ადგილობრივი, საშუალო საგვიანო ჯიშია. ტუბერის ფორმა – ოვალური;
ტუბერის ზომა – მსხვილი, კანი – ყვითელი; შიგთავსის ფერი – მოყვითალო; მოსავლიანობა
საშუალო (30 ტ/ჰა საწარმოო პირობებში).

აგროტექნიკა

კარტოფილი, როგორც სათოხნი კულტურა კარგი წინამორბედია მომდევნო კულტურებისათვის
და ნიადაგის ღრმად დამუშავებას მოითხოვს. დაუშვებელია კარტოფილის მოყვანა იმ ნაკვეთებზე,
სადაც წინა წელს პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა ან თამბაქო ეთესა. რადგანაც კარტოფილის ტუ–
ბერები ფხვიერ, ჟანგბადითა და ტენით უზრუნველყოფილ ნიადაგს მოითხოვს. მისი რგვის წინ
ნიადაგი უნდა დამუშავდეს 27-30 სმ-ის სიღრმეზე. საქართველოში განსხვავებული ნიადაგობრივ-
კლიმატური პირობების გამო, კარტოფილის დასარგავად ნიადაგი აუცილებელია მოიხნას გვიან
შემოდგომაზე (აღმოსავლეთ საქართველოში) და ადრე გაზაფხულზე (დასავლეთ საქართველოში),
რადგანაც ზამთრის პერიოდში მოსული ატმოსფერული ნალექების შედეგად (აღმოსავლეთ საქარ-
თველოში) მოხდება ტენის დაგროვება, ხოლო (დასავლეთ საქართველოში) პირიქით მათი ჭარბი
რაოდენობა რომ ავიცილოთ. გაზაფხულზე, როგორც კი თოვლი გადნება და ნიადაგის ზედაპირი
იმდენად შეშრება, რომ შესაძლებელი იქნება მინდვრად გასვლა, საჭიროა მოვახდინოთ ხნულის
დაფარცხვა „ზიგზაგის ფარცხით.“ დაფარცხვის მიზანია ხნულის ზედაპირის მოსწორება, ბელტების
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დაშლა, ტენიანობის შენარჩუნება ნიადაგში და სარეველების მოსპობა (ზრდა-განვითარების
შეჩერება). რადგანაც კარტოფილი ერთეული ფართობიდან მშრალი ნივთიერების სამჯერ მეტ
მოსავალს იძლევა ვიდრე სხვა კულტურები, ამიტომ საკვები ელემენტების მიმართ დიდ მო-
თხოვნილებას იჩენს და მისი მარაგის შესავსებად საჭიროა ნიადაგში აგროქიმიური კვლევის
შედეგად შევიტანოთ მინერალურ-ორგანული სასუქების დიდი რაიდენობა. კვების თავისებურებათა
მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ კარტოფილისათვის შეუცვლელი სასუქი ნაკელია, რომელიც
გაზაფხულზე და ზაფხულის პერიოდში თანდათან განიცდის დაშლას ნიადაგში და მცენარეს
უზრუნველყოფს საკვები ელემენტებით მთელი ვეგეტაციის პერიოდში. თუმცა მაღალი და
ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად საჭირო არის აგროწესების შესაბამისად მინერალური სასუქების
შეტანაც. როგორც წესი შავმიწა ნიადაგებზე საკმარისია ნაკელის (აუცილებელად გადამწვარი) 20-25
ტ/ჰა-ზე, საშუალო ნოყიერების თიხნარ ნიადაგებზე 30-40 ტ/ჰა-ზე, მწირ მიწებსა და ღარიბ ქვი–
შნარებზე კი 60 ტ/ჰა-ზე. ნაკელი ხვნის წინ თანაბრად უნდა გაიშალოს ნიადაგის ზედაპირზე და
ჩაიხვნას. კარგ შედეგს იძლევა ნაკელის შეტანა ბუდნებად. დარგვის დროს ასეთ შემთხვევაში
თითოეული ბუდნისათვის საკმარისია 400-500 გრ-ის შეტანა. ნიადაგის ნაყოფიერების მიხედვით,
ორგანული სასუქის გარდა ჰექტარზე საშუალოდ უნდა შევიტანოთ ფოსფოროვანი სასუქებიდან
სუპერფოსფატი 300-400 კგ, კალიუმის მარილი 150-200 კგ და აზოტოვანი სასუქებიდან-ამონიუმის
გვარჯილა 200- 300 კგ. ამასთან, სასურველი და აუცილებელია აზოტოვანი სასუქი შევიტანოთ
დანაწევრებით ორჯერადად. პირველადი გათოხნისა და მიწის შემოყრის დროს მთლიანი დოზის 60
%. მეორედ კი მეორე გათოხნისა და მიწის შემოყრის დროს დარჩენილი 40%. ასეთ დროს მიწის ზედა
ვეგეტაციური მასა კარგად ვითარდება, ბუჩქი შეკრული და ძლიერია, ტუბერების ზრდის
განვითარება კი მაქსიმუმს აღწევს. მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მიღება დიდადაა დამო-
კიდებული სათესლე მასალის სწორად შერჩევაზე. დასარგავად უნდა შეირჩეს საშუალო და მსხვილი
ზომის (60-80 გ) ტუბერები. სასურველია  დაითესოს A და B კლასის სათესლე მასალა, რათა გარა–
ნტირებულად მაღალი მოსავალი მივიღოთ.

წვრილი ტუბერების (30-40 გ) სარგავად გამოყენების შემთხვევაში უხარისხო და დაბალი მოსა–
ვალი მიიღება.

ტუბერის სიმსხოსა და კვების არის მიხედვით 1 ჰა-ზე საჭიროა 2,5 -4 ტონა სარგავი მასალა.
კარტოფილს თესავენ სპეციალური ოთხმწკრივიანი მისაბმელი სათესი მანქანებით. მწკრივად– 75-

70X30-25 სმ და კვადრატულ-ბუდობრივად – 70X70 ან 60X60. თითოეულ ბუდეში 2-3 ტუბერი
ითესება და იმავდროულად ხდება მინერალური სასუქის შეტანაც.

ტენიანსა და გრილ ადგილებში კარტოფილი შედარებით შორიშორს ირგვება, ხოლო შედარებით
მშრალსა და ცხელ ადგილებში უფრო ახლო-ახლო (60სმx60სმ-ზე). კარტოფილის ტუბერი ისე უნდა
დაირგოს ნიადაგში, რომ მას საკმაოდ ფხვიერი არე ეკვრას, როგოც ქვევით, ისე ზევით, რათა
სტოლონები და მათაგან წარმოქმნილი ტუბერები ადვილად განვითარდეს. კარტოფილი ყველგნ
ერთნაირ სიღრმეზე არ ირგვება. მშრალსა და ფხვიერ მიწებზე მას რგავენ 12-14 სმ. სიღრმეზე, ხოლო
ტენიან და შედარებით მძიმე თიხნარებზე 10-12 სმ. სიღრმეზე.

საადრეო კარტოფილი

ადრეულ ვადაში მოყვანის ტექნოლოგია მდგომარეობს შემდეში: თებერვლის შუა რიცხვებში,
უკვე დამუშავებულ ნიადაგზე ირგვება 12-14 სმ სიღრმეზე წინასწარ მომზადებული 1სმ სიგრძის
ღივების მქონე კარტოფილის ტუბერები. ტუბერების გაღივება მშრალ და ნათელ შენობაში



173

შესაძლებელი, რათა ტუბერზე წარმოიქმნას მსხვილი და საღი გამონაზარდები ღივების სახით. ეს
ღონისძიება (იაროვიზაცია) მნიშვნელოვნად აჩქარებს დარგვის შემდეგ მცენარის განვითარებას,
იწვევს მის ადრე შემოსვლას და მოსავლის გადიდებას. ეს ოპერაცია უნდა ჩავატაროთ დარგვამდე 30
დღით ადრე. გასაღივებლად კარტოფილის სათესლე მასალას ვშლით იატაკზე ან თაროზე თხელ
ფენად არა უმეტეს 2-3 ტუბერის სისქეზე, ყოველ 10 დღეში კარტოფილი უნდა გადაბრუნდეს. საჭი–
როა ასევე ვენტილაცია. ამასთან, შენობაში ტემპერატურული რეჟიმი უნდა იყოს 12-15°C-ის ფა-
რგლებში. ერთი ტონა კარტოფილის სარგავი მასალის ამგვარად გასაღივებლად საჭიროა 40-50 კვ.მ
ფართობის შენობა. სათესლედ შერჩეული უნდა იყოს ჯანსაღი სათესლე მასალა (A და Bკლასი) რათა
მცენარის ვეგეტატური ნაწილი იყოს უფრო ძლიერი და განივითაროს სასურველი რაოდენობის და
ხარისხის ტუბერი.

ამ ვარიანტებს ის უპირატესობაც აქვს, რომ კარტოფილის ყველაზე საშიში მავნებლის–კოლო–
რადოს ხოჭოს მასიურ გამრავლებას მცენარე უკვე მოძლიერებული ხვდება, რაც ამცირებს მოსავლის
დანაკარგს და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის დანახარჯებს.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სათესლედ შერჩეული უნდა იქნას საადრეო ჯიში, რომლის
სავეგეტაციო პერიოდი შეადგენს არაუმეტეს 90 დღეს.
ნათესის მოვლა

კარტოფილის ნათესის მოვლა ძირითადად იმაში გამოიხატება, რომ მთელი ვეგეტაციის
პერიოდში რიგთაშორისები და ბუჩქების ირგვლივ ნიადაგი იყოს ფხვიერი, სარეველებისაგან
სუფთა, ტენითა და საკვები ნივთიერებებით უზრუნველყოფილი, მოვლის მომდევნო მნიშვნელო–
ვანი ღონისძიებაა მიწის შემოყრა, როდესაც აღმონაცენი 15-20 სმ-ს მიაღწევს, ბუჩქის გარშემო
ნიადაგის ტენის შენარჩუნებისათვის საჭიროა მიწის მეორეული შემოყრა. ეს ღონისძიება უნდა
ჩატარდეს პირველი შემოყრიდან 20-25 დღეში ყვავილობის დაწყებამდე. სხვადასხვა მავნებლების
წინააღმდეგ საბრძოლველად (კოლორადოს ხოჭო, მავთულა ჭიები) განსაკუთრებით ეფექტურია
სათესლე მასალის თესვის წინ დამუშავება. დასამუშავებლად გამოიყენება პრეპარატი „პრესტიჟი“. 1
ტონა სარგავი მასალის შესაწამლად საჭიროა 1 ლიტრი პრეპარატი, რომელიც იხსნება 10-15 ლიტრ
წყალში. ეს ღონისძიება მთლიანად გამორიცხავს ვეგეტაციის პერიოდში კოლორადოს ხოჭოს
პრობლემას.

კარტოფილის თესვიდან რამდენიმე დღეში ნიადაგს ამუშავებენ პრეპარატით „ზენკორი“.
აღნიშნული პრეპარატი ნიადაგის ზედაპირზე ქმნის დამცავ აპკს, რაც ზღუდავს სარეველათა
აღმოცენება-განვითარებას. 1 ჰა-ზე საჭიროა 1-1,2 კგ, რომელიც 300-350 ლიტრ წყალში იხსნება.

კარტოფილის აღმოცენების შემდეგ, როდესაც კულტურული მცენარე 10-15 სმ სიმაღლეს მიაღწევს,
საჭიროების შემთხვევაში, მიმართავენ ნათესების განმეორებით დამუშავებას იგივე პრეპარატების
(„სარდონე“ ან „ზენკორი“) შემცირებული დოზებით – 0,5 კგ/ჰა-ზე.

სოკოვან დაავადებათა (ფიტიფტოროზი, ალტერნარიოზი) წინააღმდეგ საჭიროა დროულად გა–
ტარდეს ბრძოლის ღონისძიებები. ნათესების დამუშავება ხორციელდება პროფილაქტიკის მიზნით,
შემდეგი პრეპარატებიდან ერთ-ერთით: „შავიტი“ 0,2% (0,6 კგ/ჰა-ზე), „ანტრაკოლი“ 1,5-2,5 კგ/ჰა.

აუცილებელია დავიცვათ და ვაწარმოოთ პრეპარატთა მონაცვლეობა (არ დავამუშაოთ ნათესები
ზედიზედ ერთი და იმავე პრეპარატით), რათა არ მოხდეს მავნებელ-დაავადებათა გამომწვევების
შემგუებლობის ანუ რეზისტენტობის განვითარება აღნიშნული პრეპარატის მიმართ, რაც პესტი–
ციდის ეფექტურობის შემცირებას გამოიწვევს. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 1 ჰა-ზე 300-400
ლიტრია.

ზომიერი ჰავისა და ნალექის პირობებში კარტოფილი მორწყვის გარეშეც იძლევა სასურველ
მოსავალს, მაგრამ მორწყვა მნიშვნელოვნად ზრდის მოსავლიანობას. მორწყვა განსაკუთრებით
საჭიროა ზაფხულში, ნიადაგის ტენიანობის და ამინდის პირობების მიხედვით მთიან ზონაში
(ახალქალაქი, წალკა, ახალციხე) – 2-3 ჯერ, ხოლო დაბლობ ზონაში – 4-5 ჯერ.

პირველი რწყვა უნდა ჩატარდეს ფოთლების მასობრივი განვითარების ფაზაში (ნიადაგის მეორედ
გაფხვიერების წინ), მეორე–კოკრობის დაწყების წინ, მესამე ყვავილობაში. მეოთხე და მეხუთე
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მორწყვა ხორციელდება საჭიროების მიხედვით. მორწყვა ტარდება კვლებში მიშვებით. მორწყვის
ნორმა 500-600 მ3/ჰა.

კარტოფილის მოსავლიანობა ასეთი აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში
შეიძლება მერყეობდეს 12 ტონიდან 30-35 ტ/ჰა-ზე.
მოსავლის აღება

მოსავლის აღება დამოკიდებულია ჯიშზე, მეტეოროლოგიურ პირობებზე, გატარებულ აგრო–
ღონისძიებებზე და სხვა. კარტოფილის შემოსვლის, მომწიფების ნიშნებიდან აღსანიშნავია ფოთ–
ლების ჭკნობა და ჩამოცვენა, ტუბერზე თხელი, ნაზი ეპიდერმისის ნაცვლად მკვრივი კორპისებრი
კანის განვითარება, სტოლონების გახმობა და მათგან ტუბერების ადვილად მოცილება.

კარტოფილის აღება შეიძლება კარტოფილის მთხრელი გუთნითაც, რომელსაც მიწის
შემომყრელის მსგავსად ორივე მხრიდან ფრთები აქვს. გუთნით ამოყრილ ტუბერებს ხელით კრეფენ.
მიწიდან ამოღებული და გასუფთავებული ტუბერები მინდვრიდან გააქვთ და ახარისხებენ.

კარტოფილის შენახვა
კარტოფილის ხარისხიანი შენახვა დამოკიდებულია სამ ძირითად ფაქტორზე; ტემპერატურულ

რეჟიმზე, ჰაერის ტენიანობასა და ჟანგბადზე. ეს ფაქტორები უნდა კონტროლდებოდეს შენახვის
მთელი პერიოდის განმავლობაში.

კარტოფილის მოსავლის აღების შემდეგ კარტოფილის ტუბერი 40-45 დღის განმავლობაში
განაგრძობს დამწიფებას, ამ პერიოდში მოსავლის აღებისას მიყენებული დაზიანება თანდათან
ხორცდება, კანი მაგრდება და გემო უმჯობესდება. ჰაერის ოპტიმალური ტემპერატურა ამ პერიოდში
უნდა იყოს 18-19გრადუსი, თუმცა შეიძლება (ამინდის გამო) დაეცეს 11-13გრადუსამდე, ტენიანობა-
90-95%.

ამ დროის განმავლობაში სასურსათე კარტოფილი უნდა ინახებოდეს სიბნელეში, ხოლო
სათესლე შესაძლებელია შევინახოთ სინათლეზეც. აღნიშნული პერიოდის ამგვარ პირობებში თავს
იჩენს ტუბერის ყველა ფარული დეფექტი, ამიტომ, ხანგრძლივი დროით შესანახად (დაბინავებამდე)
ისინი უნდა გადავარჩიოთ და დაზიანებული და დაავადებული ტუბერები მოვაშოროთ.

სასურსათე კარტოფილის ხანგრძლივი შენახვისათვის საჭიროა უფრო დაბალი ტემპერატურა- 2-
3გრადუსი, მცირე დროით შენახვისათვის (2- 3 თვე) ტემპერატურა შესაძლებელია იყოს უფრო
მაღალი, მაგრამ არა უმეტეს 5-7გრადუსი. კარტოფილის ხანგრძლივი შენახვის დროს ტენიანობა
უნდა იყოს 85-90%. თუ ტენიანობა უფრო მაღალია, ტუბერი ნაადრევად ღივდება, ხოლო 70%
ტენიანობის პირობებში - რბილდება.

ვენტილაცია კარტოფილის ხარისხიანად შენახვის ერთერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. უჟანგბადო
გარემოში ტუბერი იგუდება და ფუჭდება. ხოლო ჟანგბადის სიმცირისას შავდება რბილობი (პირველ
რიგში გული). ვენტილაციის საშუალებით შესაძლებელია ვარეგუ–ლიროთ შენახვისათვის
მნიშვნელოვანი ყველა ფაქტორი (ტემპერატურა, ტენიანობა, ჟანგბადი). ხანგრძლივი შენახვისას
კარტოფილის ხარისხზე მოქმედებს ტარა, რომელშიც ტუბერები ინახება. მოსახერხებელია
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ბადისებრი ტომრები, რომლებშიც კარგად ხდება ვენტილაცია. ტომრები უმჯობესია დავაწყოთ
შტაბელებად 1-1,5 მეტრის სიმაღლეზე.

ტუბერები მაშინ სველდება, როცა ჰაერის ტემპერატურა საწყობში (კარტოფილის თავზე) უფრო
დაბალია, ვიდრე   შტაბელებად დალაგებული კარტოფილის ფენებს შუა. 1გრადუს სხვაობასაც კი
შეუძლია გამოიწვიოს წყლის მნიშვნელოვანი გამოყოფა. ამ მოვლენის თავიდან ასაცილებლად
საჭიროა კარტოფილის თავზე შევინარჩუნოთ უფრო მაღალი, ხოლო კარტოფილის ფენებს შუა
უფრო დაბალი ტემპერატურა, ამასთანავე ტუბერები უნდა დავაწყოთ მცირე პარტიებად.

ზოგჯერ სასურსათე კარტოფილს (მოსავლის აღების შემდეგ) ინახავენ 1-2 გრადუსზე-ზე.
მართალია, ასეთი ტემპერატურა აჩერებს სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარებას,
მაგრამ ხელს უწყობს ტუბერებში შაქრების მაღალი შემცველობით დაგროვებას (კარტოფილს აქვს
ტკბილი გემო). ასეთ შემთხვევაში, სასურსათედ ან სარეალიზაციოდ გამოყენებამდე 1-2 კვირით
ადრე, საწყობში უნდა იყოს 15-17 გრადუსი. ასეთი ტემპერატურული რეჟიმის პირობებში და–
გროვილი შაქრები გარდაიქმნება სახამებლად  და კარტოფილის გემოც აღდგება.

სათესლე კარტოფილის შენახვისას ჰაერის ტემპერატურა ცოტა მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე
სასურსათე კარტოფილისა. სხვადასხვა ჯიშებს სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმი სჭირდება,
ადრეული ჯიშების შენახვა უკეთესია - 1,5- 2 გრადუსზე,
საშუალო ჯიშების შენახვა უკეთესია -  2-3 გრადუსზე,
საგვიანო ჯიშების შენახვა უკეთესია -  3-5 გრადუსზე,
თუმცა, როგორც წესი, 4-6 გრადუსზე შენახვა არ აუარესებს თესლის ხარისხს.
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საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგიის
(2021-2027) შუქ-ჩრდილები

(სამუშაო ვერსია,2008.19.WWW.mep.gov.ge.)

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაამუშავა საქა–
რთველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგიის (2021-2027) სამუშაო ვა–
რიანტი, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვანი და ქვეყნისათვის
უპრეცედენტო  ნაბიჯები გადადგა სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისათვის,რაც ამ
მიმართულებით მსხვილ სახელმწიფო ინვესტიციებში გამოიხატა. ამავე დროს, დოკუმენტში დეტა–
ლურადაა მითითებული თანამედროვე ეტაპზე სოფლის მეურნეობისა  და სოფლის განვითარები–
სათვის დამახასიათებელი  ნაკლოვანებების შესახებ. კერძოდ, აღნიშნულია, რომ საქართველოს
სოფელი კვლავ მრავალი გამოწვევების წინაშე დგას, მათ შორის ისეთებისა, როგორიცაა: სტრუ–
ქტურული სისუსტეები; მეწარმეობის და დამატებითი ღირებულების შექმნის დაბალი დონე;
შრომატევადი და დაბალპროდუქტიული სოფლის მეურნეობის სექტორი; ექსპორტზე ორიენ–
ტირებული  წარმოების დაბალი მაჩვენებელი; სოფლად ინვესტიციების დაბალი დონე; სხვადასხვა
სახის მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა; მოძველებული ინფრასტრუქტურა; რეგიონული
უთანასწორობის ზრდა; მოსახლეობის სიღარიბეში ყოფნის მაღალი რისკები და ადამიანის ზემო–
ქმედებით გამოწვეული გარემოს არადამაკმაყოფილებელი დაცვა, რაც საფრთხეს უქმნის სოფლის
მეურნეობას და მთლიანად ქვეყანას. აღსანიშნავია, რომ ასე კონცენტრირებულად და ნათლად საქა–
რთველოს სოფლის მეურნებისა და  სოფლის განვითარებისათვის დამახასიათებელი  ნაკლოვანე–
ბები სხვა კონცეფციებში, სტრატეგიებსა  და პროგრამებში, რომელთა სიმცირეს ნამდვილად არ
განვიცდით, ჩამოყალიბებული არ ყოფილა.
       ,,სტრატეგია“, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე-
ობის სამინისტროს მიერ, გაეროს  სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის(FAO) და სო-
ფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხა-
რდაჭერით, მიზნად ისახავს სოფლად სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით
მნიშვნელოვანი გარდატეხის მოხდენას, სოფლის მეურნეობის პოტენციალის მაქსიმალურად ათვი–
სებას.

აგრარულ სექტორში დაგროვილი ნაკლოვანებანი მნიშვნელოვანწილად გასული საუკუნის 90-
იანი წლების პირველ ნახევარში დაშვებული ღრმა და ზოგჯერ დღემდე გამოუსწორებელი შეც–
დომების შედეგია,რასაც მრავალი  სამეცნიერო  ნაშრომი მიეძღვნა და თითქმის  ყველა პრობლემის
შეფასებაში მკვლევარები  სოლიდარულები არიან.
     ,,სტრატეგიაში“პირველად არის ნაჩვენები, თუ რა ადგილს დაიკავებდა საქართველო ევროკა–
ვშირის 28 ქვეყანას შორის ტერიტორიის, მოსახლეობის სიმჭიდროვის და სხვა  მაჩვენებლების მი–
ხედვით, ევროკავშირის წევრი რომ იყოს.
    ,,სტრატეგიაში“ მოცემულია საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მაჩვენებლები,
ქვეყნის მოსახლეობა ქალაქად და სოფლად და 2050 წლისათვის სოფლის მოსახლეობის წილი და
მთლიანი რაოდენობა, მიგრაციული პროცესები და მისი გამომწვევი მიზეზები, დემოგრაფიული
სიტუაცია, მოსახლეობის ასაკობრივი ჯგუფები, რეგიონების მიხედვით, სამუშაო ძალით ფაქტიური
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უზრუნველყოფა და მისი პერსპექტივები, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარების მაჩვე–
ნებლები,გადამმუშავებელი სიმძლავრეები, წყლით უზრუნველყოფილი სახნავების და საძოვრების,
დაშრობილი მიწების რაოდენობა და ამ მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოები და სხვა.

    ,,სტრატეგიას“ თან ახლავს გეგმა, სადაც მოცემულია პრობლემები, დარგების მიხედვით გასატა–
რებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი  და დაფინანსების წყაროები.

ამავე დროს, სამოქმედო გეგმის გაცნობა ბადებს მრავალ კითხვას, რომლებსაც ,,სტრატეგია“ ვერ
პასუხობს:

პირველი-ეს არის სხვაობა პრობლემების ჩამონათვალსა და სამოქმედო პროგრამით განსახო–
რციელებელ ღონისძიებებს შორის. პროგრამაში მოცემულია მხოლოდ პრობლემების ჩამონათვალი.
თუ, მომავალში ასეთი მიდგომა  შენარჩუნდება, მაშინ საჭიროა გაირკვეს, აქედან რომლის გადა–
წყვეტას ვაპირებთ და როდის.

ჩვენ გვესმის, რომ ყველა პრობლემა ბიუჯეტის დაფინანსებით ვერ გადაწყდება. მას, სხვა
წყაროებიდან მოზიდული თანხებიც  არ ეყოფა. მაშინ, რატომ ვადგენთ სტრატეგიას, იმისათვის ხომ
არა,რომ ჩვენი ცოდნა გამოვავლინოთ და ვაჩვენოთ, თუ რა პრობლემებითაა დატვირთული სოფლის
მეურნეობა და სოფლის განვითარება. გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ სამწუხაროდ ეს ასეა.

მეორე-,,სტრატეგია“ ეხება ყველაფერს, რაც ისედაც ნათლად ჩანს და არ გამოყოფს მთავარს,
რომლის გადაწყვეტის გარეშეც პრობლემები ვერ მოგვარდება.

ჩვენი აზრით ,,სტრატეგიაში“ ყურადღება უნდა დაეთმოს მთავარ, საკვანძო საკითხებს,
რომელთა მოგვარება, მრავალი  თანმდევი პრობლემის გადაწყვეტის საფუძველი გახდება. მხოლოდ
ასეთი მიდგომით შეიძლება  გამოიკვეთოს ის პრიორიტეტები, რომლთა დაფინანსება პირველ რი–
გშია გასათვალისწინებილი.

მესამე-,,სტრატეგიაში“ გათვალისწინებული უნდა იყოს ის, რომ საქართველოს სოფლის მეუ–
რნეობა მრავალდარგიანია, რაც მოცემულ ეტაპზე, თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის განვი–
თარებისათვის არა ხელშემწყობ, არამედ  ხელისშემშლელ პირობად გვევლინება. გლეხები და ფერ–
მერები აწარმოებენ იმ სახის  და რაოდენობის პროდუქციას, რომლის წარმოებაც  ყველაზე კარგად
ეხერხებათ. არავინ ითვალისწინებს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებას და რომც უნდოდეთ, მაინც
ვერ შეძლებენ, რადგან ამ მიმართულებით არ მოქმედებს არავითარი  ეკონომიკური  თუ ადმინი–
სტრაციული რეგულაცია. ბუნებას მინდობილი ადამიანები, რომელთაც არ გააჩნიათ საბაზრო ეკო–
ნომიკურ სივრცეში  მუშაობის გამოცდილება, მხოლოდ თავიანთ შეცდომებებზე სწავლობენ, თუმცა
ეს არ ქმნის იმის გარანტიას, რომ ისინი შეძლებენ დაშვებული შეცდომებისაგან თავის დაღწევას.

ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსების შეზღუდულობა, მომსახურების დაბა–
ლი დონე და მოძველებული ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორც აღვნიშნეთ, წარმოების მუ–
ხრუჭია, რადგან  ის აფერხებს საწარმოო ძალთა კონცენტრაციას, მოცემული საწარმოო სპეცია–
ლიზაციის ზონისათვის დამახასიათებელი  ძირითადი პროდუქციის წარმოებაზე. არაგეგმურ ეკო–
ნომიკაში სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს მედიატორის როლი და მან ეკონომიკური მექანიზმების
გამოყენებით ხელი  შეუწყოს იმ პროდუქციის წარმოებას, რომელიც ყველაზე მომგებიანი იქნება  სა–
წარმოო სპეციალიზაციის მოცემულ ზონაში და რაც ხელს შეუწყობს  მოსახლეობის სასურსათო
უსაფრთხოების განმტკიცებას.

სახელმწიფო ხელშეწყობის ფორმა შეიძლება იყოს შესასყიდი ფასების ან საწარმოო მომსა–
ხურებისთვის საჭირო საშუალებების (მინერალური სასუქი, სასოფლო- სამეურნეო ტექნიკა ან სხვა)
შესასყიდი ფასების სუბსიდირება ან ნათესი (ნარგავი) ფართობის ერთეულზე, პირუტყვის სულა–
დობაზე გაანგარიშებით წარმოების წახალისება.

სუბსიდირების თანხის მოცულობა დამოკიდებული იქნება მიმდინარე წელს მოცემულ პრო–
დუქტებზე ფორმირებულ საბაზრო ფასებზე. თუ მოცემული სახის პროდუქციის ბაზარზე ყა–
ლიბდება ფასები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დადგენილ რენტაბელობას და მასზე ბევრად მეტია,
ბუნებრივია, ასეთ პირობებში შესასყიდი ფასების სუბსიდირება არ მოხდება. როცა საბაზრო ფასები
ვერ უზრუნველყოფენ  მეურნეობისათვის დადგენილ რენტაბელობას, შესასყიდი ფასის სუბსიდი–
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რების ოდენობა განისაზღვრება იმ ოდენობის თანხით, რომელიც საჭიროა  მოგების დადგენილი ნო–
რმის მისაღწევად.

როგორც ვხედავთ, აღნიშნული  პრობლემების წამოწევით ,,სტრატეგია“ სულ  სხვა შინაარსს იძენს
და, რაც მთავარია, ყალიბდება  მყარი ურთიერთობები მყიდველსა და გამყიდველს შორის.

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შესასყიდი ფასების სუბსიდირება, ან ეკონომიკური ზე–
მოქმედების  სხვა ფორმების გამოყენება ის  პრობლემაა, რომლის გადაწყვეტითაც მსოფლიოს მოწი–
ნავე ქვეყნები აღწევენ   პროდუქციის წარმოების ზრდას. ეს ტენდენცია  უფრო მასშტაბური გახდება,
რაც მეტად  მივუახლოვდებით 2030-2050 წლებს, როცა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციისა (FAO) და მსოფლიო ბანკის მიერ დაანონსებულია სურსათზე მწვავე დეფიციტის
წარმოშობა და მისი  გაძვირება. ასეთი მოლოდინის პირობებში შეუძლებელია ,,სტრატეგიის“
ყურადღების გარეშე დარჩეს ეს საკითხი  და არ იქნეს შემოთავაზებული  მისი დაძლევის გზები.

მეოთხე-საქართველოს  მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე  გაგვაჩნია 630 ათასი ჰა სახნავი,
საიდანაც სხვადასხვა კულტურის ქვეშ ითესება მისი მესამედი. დანარჩენი მიწები კი მიტო–
ვებულია,რაც მცირემიწიანი ქვეყნისათვის დანაშაულის ტოლფასად  შეიძლება ჩაითვალოს. მარტო
საშემოდგომო ხორბლის ნათესები 1988 წელს აღემატებოდა 93 ათას ჰექტარს, ხოლო 2018 წლისა–
თვის ის შემცირდა 2-ჯერ და უფრო მეტად. არ შეიძლება ასეთი გულგრილი ვიყოთ არსებული
პრობლემისადმი და  მასზე მსჯელობა არ იყოს ,,სტრატეგიაში“. თუ, მსოფლიო გამოცდილებას
გავიზიარებთ, არსებობს  მიწების დაუმუშავებლად დატოვების აღმოფხვრის ორი გზა: ერთი-ეს არის
მიწის ბაზრის განვითარება და მეორე-კერძო მექანიზებული რაზმების ჩამოყალიბება.
კონკრეტული პრობლემისადმი კონკრეტული მიდგომა განაპირობებს მასთან დაკავშირებული

საკითხების გადაწყვეტის აუცილებლობას. კერძოდ, მექანიზებული რაზმების ფუნქციონირება აყე–
ნებს საკითხს მიწის საკუთრების   კანონის ახალ რეალობასთან  მისადაგების შესახებ. კანონმა უნდა
აიძულოს მიწის მესაკუთრე არ დატოვოს მიწა დაუმუშავებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში  კანონით
გათვალისწინებული უნდა იყოს  მიწაზე საკუთების უფლების შეწყვეტა.

მეხუთე-საქართველოს სინამდვილეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება   სასურსათო
ხორბლით ქვეყნის მოსახლეობის უზრუნველყოფას, რომელიც ძირითადად რუსეთიდან იმპორტი–
რებული მარცვლით  ივსება. წლების მიხედვით საკუთარი ხორბლით  თვითუზრუნველყოფის კო–
ეფიციენტი 8-18%-ს შორის მერყეობს. სპეციალისტების გათვლებით, ამ მაჩვენებლის გაზრდა შესა–
ძლებელია 60-65%-მდე. ამისათვის საჭიროა  დაითესოს 110-120 ათასი ჰა ხორბალი და მისი მოსა–
ვლიანობა ერთ  ჰექტარზე იყოს 3-3,5 ტონამდე, რაც ხორბლის თანამედროვე ჯიშების და აგრო–
ტექნიკის გამოყენების პირობებში, მიუღწეველი  სულაც არ არის. ამისათვის აუცილებელია სერთი–
ფიცირებული საწყობების მეშვეობით ხორბლის შესყიდვის და შენახვის  წესის შემოღება, რომელიც
წარმატებით გამოიყენება აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილ სოციალისტურ სახელმწიფოებსა და
ყაზახეთში.

ქვეყნის ხორბლით უზრუნველყოფის პროცესში ჩართული არის სერთიფიცირებული საწყობის
მესაკუთრეები, ხორბლის მწარმოებელი კოოპერატივები და კომერციული ბანკი. როგორც ვხედავთ,
პროცესში არ მონაწილეობს  არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა, გარდა მასერთიფიცირებელი
ორგანოსი, რომელიც ხორბლის შესყიდვისა და შენახვის უფლებას ანიჭებს იმ საწყობს, რომელიც
აკმაყოფილებს სერთიფიკატის მიღებისათვის დაწესებულ მოთხოვნებს.

სერთიფიცირებული საწყობის მეპატრონე აფორმებს ხელშეკრულებას ხორბლის მწარმოებელ კო–
ოპერატივთან,რომელსაც  თან ერთვის კოოპერატივის წევრების  სია, რომლის ასლსაც საწყობი
უგზავნის პროცესში მონაწილე კომერციულ ბანკს, რომელიც თავის მხრივ, კოოპერატივის წევრებს
უხსნის  საბანკო ანგარიშებს.

აღნიშნული სქემით,რომელშიც შედიან-სერთიფიცირებული საწყობი, კოოპერატივები და კომე–
რციული ბანკი, წყდება ხორბლის  შესყიდვისა და შენახვის პრობლემა. ხორბლის მწარმოებელს
შეუძლია საწყობთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე  წინასწარ დადგენილი ფასებით
მიყიდოს სერტიფიცირებულ საწყობს მოსავლის ნაწილი, ნაწილი კი შეინახოს საწყობში და იგი
გამოიყენოს როგორც გირაო, სესხის ასაღებად. სესხის გაფორმება კოოპერატივის წევრებზე ხდება
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თითქმის ავტომატურ რეჟიმში. საწყობი პერიოდულად ატყობინებს ბანკს მის ბენეფიციარებზე
რიცხული ხორბლის რაოდენობის, შენახვის ვადის და შენახული პროდუქციის  საბაზრო ღირე–
ბულების შესახებ. კოოპერატორი ატყობინებს ბანკს, რომ  სურს სესხის აღება. ბანკი სესხს აფორმებს
კლიენტის სახელზე და ატყობინებს მას რაოდენობის  შესახებ, რომელიც, როგორც პრაქტიკა გვი–
ჩვენებს, შენახული ხორბლის ღირებულების 60%-ს შეადგენს.

ხორბლის შესყიდვის  არსებული სქემა რადიკალურად განსხვავებულია დღეს საქართველოში
მოქმედი პირობებისაგან, რომლის მიხედვით ხორბლის შესყიდვა აწყობს მხოლოდ მყიდველს და
არავითარ შემთხვევაში  მის გამყიდველს.

მეექვსე-სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესყიდვა ხდება შემსყიდველი ორგანიზაციების მი–
ერ გამყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სადაც მითითებულია პრო–
დუქციის წარმომდგენის პირობები და საორიენტაციო შესასყიდი ფასი. შესყიდვის კარგად ორგა–
ნიზებულმა პროცესმა შეიძლება მოიცვას არა მარტო სოფელში, არამედ სოფლის მიმდებარე ტყეებში
ველურად მზარდი მცენარეების ნაყოფები, რაც შექმნის საფუძველს მყიდველსა და გამყიდველს
შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის შესასრულებლად.

პროდუქციის შესყიდვის სქემა ასე წარმოგვიდგენია: თითოეულ სოფელში უნდა მოეწყოს სათა–
ნადოდ აღჭურვილი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შემსყიდველი ბაზა, რომელიც ამავე დროს
იქნება მუნიციპალიტეტში არსებული შემსყიდველი ბაზის ფილიალი. შემსყიდველი ბაზები
პროდუქციას მიაწვდიან  მსხვილ ქალაქებში გაადგილებულ ე.წ. „მწვანე ბაზრებს“, სადაც  მოხდება
პროდუქციის დახარისხება, შეფუთვა და სავაჭრო ქსელისთვის მიწოდება. დახარისხებისას გამო–
წუნებული პროდუქცია  სავაჭრო ქსელიდან დაბრუნებულ  ამავე ტიპის პროდუქციასთან ერთად,
გამოიყენება სამრეწველო გადამუშავებისათვის.

ბუნებრივია, აღნიშნული სქემის განხორციელება მოითხოვს სერიოზულ ხარჯებს, მაგრამ იგი
უნდა განხორციელდეს, კერძო სტრუქტურებთან ერთად, სახელმწიფოს ხელშეწყობით.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ,,სტრატეგიის“ ავტორებმა კარგად
იციან საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის  განვითარების წინაშე მდგომი პრო–
ბლემები, მაგრამ  ნკლებად ხელეწიფებათ მათგან მთავარის გამოყოფა, რომლის გარეშეც შეუ–
ძლებელია სერიოზული გარღვევის მიღწევა.
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saiubileo TariRi

Anniversary dete

profesori anzor mesxiSvili 80 wlisaa

დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსტიტეტის
სატყეო-სამეურნეო ფაკულტეტი, წარჩინებით, აგრეთვე ეკონო–
მიკური ფაკულტეტი, შემდეგ ვოლგოგრადის ეკონომიკისა და
სატყეო-მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსიტიტუის ასპი–
რანტურა. მუშაობდა ქ. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში სპეციალი–
სტად, ქ.თბილისის გამწვანების ტრესტში, ბრიგადირად, საქა–
რთველოს ალკკ ცენტრალურ კომიტეტის ინსტრუქტორად, საქარ–
თველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სპეციალისტად,
განყოფილების გამგედ, მთავარი სამმართველოს უფროსად, თე–
თრიწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო გაერთიანების თავმჯდო–

მარედ, თეთრიწყაროს რაიონის აღმასკომის თავჯდომარის პირველ მოადგილედ, საქართველოს
მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსად, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს საჯარო რეესტრის შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის უფროსად. პრო–
ფესიონალ კონსულტატთა ჯგუფის მთავარ კონსულტატად, ამჟამად მუშაობს ტექნიკურ უნი-
ვერსიტეტში პროფესორის თანამდებობაზე.

არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის “მიწის ფონდის მართვის მეცნი–
ერული უზრუნველყოფის მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის კორდინატორი, მიწათსარგებლობის მიმართულებით, ჟურნალ “ბიზნესი
და კანონმდებლობის” რედკოლეგიის წევრი, საერთაშორისო ჟურნალ `აგრარულ–ეკონომიკური
მეცნიერება და ტექნოლოგიების~ რედკოლეგიის წევრი, არის დამოუკიდებელი ექსპერტი უძრავი
ქონების (მიწის) საკითხებში, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (ორჰუსის) კონვენციის და
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ინტერნაციონალურ–გეოკონსულტაციურ ფირმა „დოქტორ
ვაისი და პარტნიორის” სერტიფიკატების მფლობელი, უძრავი ქონების, თანამედროვე კადასტრისა
და რეგისტრაციის საკითხებში. ეკონომიკის დოქტორი, ფაზისის აკადემიის აკადემიკოსი, 100-ზე
მეტი სამეცნიერო შრომის მ.შ. 14 წიგნისა და 1 სახელმძღვანელოს ავტორი. დაჯილდოვებულია
საპატიო ნიშნის და ღირსების ორდენებით, მედლებით და საპატიო სიგელებით.

ა. მესხიშვილი უშალოდ მონაწილეობდა საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთში, ტერასების
დაპროექტება-მოწყობაში და ეროზირებული ფერდობების გატყევებაში. კოლხეთის დაჭაობებული
ფართობების დაშრობა-ათვისებაში და აღმოსავლეთ საქართველოს მიწის ფართობების გასარწყა–
ვებაში. ქ. თბილისის მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გამწვანებაში. ა. მესხიშვილის ინცი–
ატივით საქართველოში ადგილობრივი ტყეების ბაზაზე შეიქმნა სამეურნებათაშორისო სატყეო
მეურნეობები და ჩატარდა ადგილობრივი ტყეების ტყეთმოწყობა. 1982 წელს, როდესაც დაიწყო თე–
თრიწყაროს რაიონში აგროსამრეწველოს გაერთიანების თავმჯდომარედ მუშაობა, რაიონის სოფლის
მეურნეობის დარგი ყოვეწლიურად სამეურნეო წელს ამთავრებდა 60 მილონი მანეთის ზარალით,
1986 წელი კი დაამთავრა 70 მილიონი მანეთის მოგებით და საქართველოში გამართულ სოცშეჯი–
ბრში თეთრიწყაროს რაიონი გავიდა პირველ ადგილზე.

ანზორ მესხიშვილი ჩვენს ქვეყანაში აღიარებული მეცნიერია მიწათსარგებლობის, მიწათმო–
წყობის, მიწის სამართლის, მიწის კადასტრის, მიწის ბალანსის, მიწის კოდექსის პრობლემების კვლე–
ვის სფეროში. ამ პრობლემებზე მან მრავალი საინტერსო მეცნიერული და გამოყენებითი ღირე–
ბულების ნაშრომი გამოაქვეყნა. მის ავტორობით გამოცემულია წიგნები: „ჩემო ქართულო მიწავ“,
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„როდემდე ვჯიჯგნოთ ქართული მიწა“ და „როცა ქართულ მიწას არ ყავს პატრონი“, „წინადადებები
საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების სტრატეგიისათვის“ ამ წიგნებით მან თავისი
გულითადი და პატრიოტული დამოკიდებულება გამოხატა ეროვნული საუნჯის–ქართული მიწის
მიმართ. საზოგადეობას თვალნათლივ დაანახა და აგრძობინა რა დიდ განსაცდელშია ჩვენი სა–
სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები. როგორ ჯიჯგნიდენ მას და ცდილობდენ ყიდვა-გაყი–
დვის დაკანონებით უცხოელებისთვის ჩაეგდოთ ხელში. ბოლო წლეებში მისი ანალიტიკურ-კრი–
ტიკული ხასიათის სტატიები და ინტერვიუები სისტემატურად იბეჭდება ქართულ ბეჭდვით და
ელექტრონულ მედიაში, სადაც ავტორი პროფესიული სიღრმით განიხილავს იმ უმწვავეს პრო–
ბლემებს, რასაც ადგილი აქვს ქართულ მიწასთან დაკავშირებით. ხშირია მისი გამოსვლები ტე–
ლევიზიებით და გაზეთებში, ქართული მიწების დაცვისა და ეფექტურად გამოყებებისათვის. ის ხმა–
მაღლა საუბრობს იმაზე, თუ რა საშიშროება ელის ქართულ მიწას-საქართველოს ეროვნულ შეუ–
ცვლელ საუნჯეს. ანზორ მესხიშვილი არის ადამიანი, რომელიც ათეული წელია ხმალამოღებული
იბრძვის ქართული მიწის, როგორც ქართველი ერის ფასდაუდებელი სიმდიდრის გადასარჩენად. იგი
უდაოდ არის ქართული მიწის გუშაგი და უანგარო მსახური.

vulocavT baton anzors 80 wlis iubiles. vusurvebT dRegrZelobas da janmrTelobas

Cveni qveynis sasikeTod. xangrZliv nayofier moRvaweobas profesiul da sazogadoebriv sa–
qmianobaSi.

saqarTvelos soflis meurneobis
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Cveni saxelovani mecnierebi

Our Well-Known Scietists

აკადემიკოსი გენო ივანეს ძე ჩხაიძე-90

სუბტროპიკული კულტურების აღიარებულ მკვლევარს, სოფლის მეუ-
რნეობის  მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსს-გენო ივანეს ძე ჩხაიძეს
90 წელი შეუსრულდებოდა..
     1953 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტი-
ტუტის სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი და მუშაობა დაიწყო ჩა-
ისა და სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო  სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის აგროტექნიკის განყოფილებაში, უმცროს მეცნიერ მუშაკად.
     1957-60 წლებში სწავლობდა ასპირანტურაში. მისი მეცნიერ- ხელ-

მძღვანელები იყვნენ ცნობილი მეცნიერები- ნ. ხომიზურაშვილი და დ. პატარავა.
1961 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1972 წლიდან - უფროსი მეცნიერ მუშაკია.

მისი კვლევის ძირითადი მიმართულება იყო  ჩაის კულტურის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიის
მეცნიერული შესწავლა. მის მიერ დამუშავებული  ზოგიერთი  მეთოდური  მითითება დანერგილია
წარმოებაში.
     1973 -1993 წლებში იყო  საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის მეჩაიეობის
კათედრის გამგე.
       1983 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ,,ჩაის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიის
მეცნიერული საფუძვლები საქართველოში“.1984 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება.
         1992 წელს არჩეული ქნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  წევრ-
კორესპონდენტად, ხოლო 1995 წელს -აკადემიკოსად.

მის კალამს ეკუთვნის 75 სამეცნიერო ნაშრომი, მიძღვნილი სუბტროპიკული კულტურების
მოვლა-მოყვანის მეცნიერული საფუძვლებისადმი. უცხოეთში გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამე-
ცნიერო სტატია.

მისი სახელმძღვანელო მეჩაიეობაში აკად. ქსენია ბახტაძის სახელობის პრემიით აღინიშნა.
აკადემიკოს გენო  ჩხაიძის ხელმძღვანელობით დაცულია 15 საკანდიდატო  დისეტრაცია. მის

აღზრდილთა შორის იყვნენ უცხოეთიდანაც (5 ასპირანტი ვიეტნამის სახალხო რესპუბლიკიდან).
       1996 წელს, მისი ავტორობით გამოიცა სახელმძღვანელო სამ ტომად, განკუთვნილი საქართვე-
ლოს სუბტროპიკული  მეურნეობისა  და საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სტუდე-
ნტებისათვის. ნაშრომში დეტალურადაა განხილული სუბტროპიკული (ჩაი,ციტრუსოვნები, მშრალი
სუბტროპიკების ენდემები) და ტექნიკური კულტურების (ცხიმზეთოვნები, ეთერზეთოვნები,
მერქნიანი, ფოთოლბოჭკოვანები და სხვა) ბიოლოგია, გავრცელება, სამრეწველო ჯიშები და მათი
მოვლა-მოყვანის მეცნიერული საფუძვლები.

აკადემიკოსი გენო ჩხაიძე სამეცნიეროს გარდა ეწეოდა ნაყოფიერ საზოგადოებრივ მუშაობას.
მისთვის ჩვეული გულისხმიერებით, უშურველად უზიარებდა თავის მდიდარ გამოცდილებას
სტუდენტებს, ასპირანტებს, დარგის განვითარებით დაინტერესებულ პრაქტიკოსებს.

ხასიათდებოდა გამორჩეული პირადი თვისებებით-პატიოსნებით, თანადგომის დიდი უნარით.
იყო ძალზე თანამგრძნობი, თავაზიანი, ვაჟკაცური და ხალისიანი პიროვნება.

ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მისი  სული.

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia
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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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