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შესავალი სიტყვა 
აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი 

 

 ჩემს შესავლ სიტყვაში, მე მინდა მოკლედ შევეხო იმას თუ რატომ 

გადავწყვიტეთ  ჩაგვეტარებინა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე 

,,მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და 

პერსპექტივები”. იდეა ამის შესახებ ჩაისახა ევროპის სოფლის მეურნეობის, 

კვების და ბუნების შემსწავლელი მეცნიერებათა აკადემიების კავშირის 

გენერალური ასამბლეის სხდომაზე, რომელიც გასულ წელს გაიმართა ქ. 

პარიზში და რომლის ძირითადი მიმართულება იყო: „მეცნიერების 

განვითარების ისტორიული ასპექტები ევროპაში“. ჩვენ იმთავითვე 

გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა მსგავსი საერთაშორისო კონფერენცია 

უკვე ვაზთან და ღვინოსთან დაკავშირებით. ამის თაობაზე ვაცნობეთ 

გენერალური ასამბლეის სამეთვალყურეო საბჭოს, რომლებმაც მხარდაჭერა 

დააფიქსირა. ასევე პოზიტიური იყო ჩვენი ქვეყნის ორი ძირითადი 

სამინისტროს -განათლებისა და მეცნიერების (მინისტრის მოადგილე თამაზ 

მარსაგიშვილი) და სოფლის მეურნეობის (მინისტრი ლევან დავითაშვილი) 

მხარდაჭერაც, რაც დღეს პრაქტიკულად განხორციელდა. 

მოკლედ მინდა შევეხო ვაზის კულტურის ისტორიას. მრავალი 

მოსაზრება, ისტორიული ლეგენდა და მეცნიერული კვლევაა მიძღვნილი 

იმის დასადასტურებლად თუ სად და როდის მოხდა ველური ვაზის 

გაკულტურება და მისგან  ღვინის დამზადება. აქ მეცნიერების აზრთა დიდი 

სხვაობაა: ზოგიერთი მიიჩნევს რომ ეს პირველად მოხდა ეგვიპტესა და 

მესოპოტამიაში, თუმცა რამდენადაა ეს  მისაღები, როდესაც ამ ქვეყნების 

ტერიტორიაზე ვერ ნახავთ კულტურული ვაზის ველურ წინაპრებს, რაც 

უტყუარი დადასტურების წყარო უნდა იყოს. ევროპის ტერიტორიაზე 

მართალია ხარობს ველური ყურძენი, ვთქვათ ელადის მთებში (საბერძნეთი), 

თუმცა ისიც ცნობილია, რომ ბერძნებმა ეს კულტურა მეზობელი 

აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან სირიიდან ან მცირე აზიიდან გადმოიტანეს. 

სწორედ ამ მცირე აზიის ქვეყნებიდან გამორჩეულია საქართველო, რომელიც 

მეცნიერების მტკიცებით ერთ-ერთი ძირითადი კერაა ვაზის გაკულტურების. 

რა იძლევა ამის საფუძველს, საკმარისია დავასახელოთ მხოლოდ 

რამოდენიმე. პირველი -ესაა გარეული ვაზის კრიკინას (უსურვაზის) 

არსებობა ჩვენს ქვეყანაში. ცნობილი შვეიცარიელი მეცნიერი -ბოტანიკოსი 

დეკანდოლი და გერმანელი მეცნიერი პენსი საუკუნე ნახევრის წინ წერდნენ 

რომ ,,ვენახის ჭეშმარიტი სამშობლო კახეთისა და სამეგრელოს მიწა – 

წყალზეა, იქ, სადაც უღრან ტყეებში იზრდება მკლავის სიმსხო ვაზი, 

რომლებიც ხის კერწეროებამდეა აცოცებული და თავს იწონებს ზორბა 

მტევნებით”. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი გამოკვლევებით 
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საქართველოში აღინიშნება 500-ზე მეტი ადგილობრივი კულტურული ვაზის 

ჯიში და 260-ზე მეტი ველური ვაზის ფორმა.  

მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეს არქეოლოგიური გათხრებია. 

რომელთა საფუძველზეც სამხრეთ კავკასია და კერძოდ საქართველო 

კულტურული ვაზის ფორმათა წარმოშობის ერთ - ერთ პირველად კერადაა 

აღიარებული. აქ 9-10 ათასი წლის წინ ადამიანმა ველური ვაზი აქცია 

კულტურულ მცენარედ და მას სახელად „სამოთხის ხე“, „ხე სიცოცხლისა“ 

უწოდა. კოლხეთში ანაკლიის ტერიტორიაზე გათხრებით ნანახია ყურძნის 

წიპწები და ვაზის რქა, რომლებიც ნეოლითის ბოლო პერიოდს მიეკუთვნება. 

ცნობილია შულავერის (აღმოსავლეთ საქართველო) გათხრები რომელიც მე-6-

მე-5 ათასწლეულებით თარიღდება, რომლის დროსაც ქვევრებში ნანახი იქნა 

წიპწები და რომელიც კულტურული ვაზის წინაპრად განიხილება. სულ 

ახლახან კი 2004 წლის გამოკვლევებით ამერიკელი არქეოლოგი პატრიკ 

მაკგოვერნი ასკვნის, რომ ჩინეთში, ჰენანის პროვინციაში ნანახი იქნა 9 ათასი 

წლის წინანდელი ღვინის ნარჩენები. ეს კიდევ სხვა, სრულიად 

განსხვავებული ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა. 

მესამე ეს სიტყვა “ღვინოა’, რომელიც ძალზედ დიდ ინტერესს იწვევს 

მეცნიერებში. ენათმეცნიერები განსაზღვრავენ, რომ ეს სიტყვა, რომელიც 

სხვადასხვა ქვეყნებში ერთმანეთისგან განსხვავებული, მაგრამ მსგავსი 

სახელით მოიხსენიება, იქნება სწორედ ესაა  ღვინის წარმოშობის 

განმსაზღვრელი. ბერძნულში ეს “იონუსია”, ლათინურში “ვინუმ”, ხეთურში 

“ვიანა”, სომხურში “ ვინი” რუსულში “ვინო”, გერმანულში “ვაინ”, არაბულში 

“ვაინუნ”, ებრაულში “იაინ”, ასურულ – ბაბილონურში “ინუ”. როგორც 

ვხედავთ მათი საერთო წარმომავლობა უდავოა, მთავარია საიდან მოხდა მისი 

წარმოშობა და გავრცელება. ცნობილი ფრანგი მეცნიერი ა. მეიე 

ინდოევროპისტთა აზრს გამოხატავს და თვლის, რომ იგი ნასესხებია სხვა 

ქვეყნის ენებიდან. სემიტური ენების სპეციალისტები მიიჩნევდნენ, რომ 

სიტყვა ,,ღვინო” მათვისაც ნასესხებია, მრავალი მკვლევარი კი მიდის იმ 

დასკვნამდე, რომ სიტყვა ,,ღვინო” სწორედ ქართული წარმოშობისაა და 

აქედან მოხდა მისი გავრცელება. ამ აზრს იზიარებს და მის ქართულ 

წარმომავლობაზე მიუთითებს ცნობილი ქართველი მეცნიერი აკადემიკოსი 

გიორგი წერეთელი, რომელიც ქართული, სომხური და სემიტური ენების 

მონაცემთა შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ასკვნის მის ქართულ 

წარმომავლობას. თუმცა გასარკვევი მაინც ბევრია, აქ საჭიროა 

ენათმეცნიერების, ისტორიკოსების, ბოტანიკოსების, მევენახე მეცნიერების 

ერთობლივი და ძალზედ დეტალური კვლევის ჩატარება.  

აღნიშნული საკითხები ჩვენს კონფერენციაზეც იქნება განხილული, 

ვფიქრობ გამოთქმული მოსაზრებები ბევრად შეუწყობენ ხელს ვაზის 

წარმოშობის და მისი გაკულტურების საკმაოდ განსხვავებული 

მოსაზრებების შეჯერებას და მათი უტყუარობის დადასტურებას.  
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Introductory Speech 
Acad. Guram Aleksidze 

President of Georgian Academy of Agricultural Sciences 

 

In my introductory speech, I would like to mention why we have decided to hold this 

Conference “Viticulture and Wine-making in European Countries: Historical Aspects and 

Prospects” in Tbilisi, Georgia.  

The idea was first born during the meeting of the Union of European Academies for 

Sciences Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA) in Paris, and its main direction was: 

Historical aspects of science development in Europe. Our determination to hold the 

international conference in regards with development of science of viticulture and wine-making 

in European countries was supported by the Board of Steering Committee General Assembly. 

Georgian Ministry of Education and Science (Deputy Minister Tamaz Marsagishvili), and the 

Ministry of Agriculture (Minister Levan Davitashvili) also sustained the idea, and in the result, 

Georgian Academy of Agriculture is now hosting International Conference. 

  I want to briefly highlight the history of grape-vine culture. Many different opinions, 

historical legends and scientific investigations deal with the important issue – where and how 

the aboriginal wild grape-vine varieties became a cultural one, and when the wine was made 

first. The scientists’ attitude towards the problem varies: some believe that this first happened 

in Egypt and Mesopotamia, though, this suggestion is rather doubtful, because aboriginal grape-

vine varieties are not found on those territories which could testify the presented idea.  

  On the territory of Europe, in the Mountains of Greece, some ancient aboriginal varieties 

of grape-vines are found, though, as it is known, Greeks imported this culture from Syria and 

Anatolia.  This country in Asia could be Georgia, which is widely acknowledged as one of the 

Geographical locations where cultural grape-vine varieties were developed. What arguments 

support this opinion?  We could name just a few: Firstly, by the existence of Krikina (Usurvazi) 

on the territory of Georgia. A well-known Swiss botanist - Augustin Pyrame de 

Candolle (1778-1841), and German scientist Pence wrote in the beginning of the 19th century 

that:  The motherland of vineyard is on the territory of Kakheti and Samegrelo where in the 

dark forests a grape- vine, as thick as an arm, grows which climbs up to the top of the trees and 

is rich with clusters of grapes. 

Also I want to mention, that according to recent scientific data, there are more than 500 

local cultural grape-vine varieties and more than 250 aboriginal wild grape-vine forms are 

identified on the territory of Georgia.  

   Another important evidence is the result of archaeological excavations which proves 

that South Caucasus, and particularly Georgia, is one of the first birth places of cultural grape-

vine varieties. On this territory, about nine or ten thousand years ago, local inhabitants 

transformed aboriginal varieties of grape-vine into a cultural one, and called it “A tree of 

heaven” and “A tree of life”.  In Kolkheti, on the territory of Anaklia, the archeologists 

excavated some seeds of grapes and a graft of grape-vine which belong to the Neolithic period. 

The findings of the archaeological excavations in Shulaveri (Eastern Georgia) also provide 

significant  data about  the origin of Georgian cultural vine species because the vine seeds were 

found in the ceramic wine vessels dug in the earth “ Kvevri”  on this territory, and they date 

back to the 6th and the 5th millennia B.C.  

According to the most recent investigations of 2004, an American researcher, Patrick 

McGovern resumed that in China, in the province of Henan, the remains of grape-wine of 9 

thousand years was discovered, which creates basis for different interpretation.  

The third aspect which could be considered when talking about the origin of wine is the 

Georgian term “Ghvino” (wine), which arise interest among the researchers. The linguists argue 

that the term “wine” sounds more or less the same in many languages. for example, in Greek 

language it sounds  “Ionus”, in Latin – “Vinum”, in Armenian – “Vini”, Russian – “ Vino” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
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German “Vain”, Arabic “ Vainun”,  in Hebrew – “ Iain”, and  in Asirian – Babilonian  “Inu”.  

As it is clear from the above-mentioned examples, all the terms have the same origin, but the 

question is: In which country was the word Wine born or spread from?  The well known French 

professor Meier shares the opinion of Indo-Europeans and considers that the word “Wine” is 

borrowed from other countries, the specialists of Semitic languages argue that the word “wine” 

is also borrowed from other languages. But still many researchers consider that the word has 

Georgian origin and it was spread from Georgia. This opinion is also shared by Georgian 

renowned scientists Giorgi Tsereteli, who, based on comparative studies and linguistic analysis 

of Georgian, Armenian, and Semitic languages, came to the same conclusion – the origin of the 

term Wine – is Georgian.  

Though, there is still some issues which should be studied in respect with the origin of 

grape-vine and wine-making. To fulfill this task, a collaboration of researchers - linguists, 

historians, botanists, and viticulturists is necessary who will carry out a joint and a very detailed 

research in this field.  

The above-mentioned problems will be discussed during the Conference, and I believe 

different opinion, and the results of scientific studies presented here will help to sum up and 

clarify the issues regarding the origin and the process of developing cultural varieties of grape-

vines.     

 

 



INTEGRATED PROTECTION OF GRAPE FROM PESTS AND DISEASES IN GEORGIA 

Guram Aleksidze 

Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia 

guram_aleksidez@yahoo.com 

 

The grapevine in Georgia is damaged by different pests and diseases (about 100 

varieties), which in optimal conditions cause irreparable damage. It is also noted that in recent 

years, due to changes in climatic conditions, some species have lost their relevance, and some 

on the contrary, began to appear intensified aggressiveness. Such species include the grape 

berry moth, false scale insects, mites, oidium, mildew, viral and phytoplasmal diseases, etc. [1] 

Currently, in the vineyards of Georgia, integrated protection has been actively used, 

which implies the maximum increase in the share of biological and other non-chemical methods 

and reduction of using chemical pesticides. The main principle of protecting vineyards from 

pests are the economic harmful level are already control of main pests of grapes. [2] 

To obtain maximum effect in the fight against pests, it is necessary to rationally combine 

various pest management methods: 

The agrotechnical method is a complex of preventive measures. Its purpose is to create 

adverse conditions for the development of pests and pathogens diseases, and on the other hand 

to create favorable conditions for plants. Significant meaning has such agrotechnical methods 

as soil cultivation, the timely and qualitative irrigation, the use of fertilizers, elimination  of 

weeds, the exact observance of the harvesting terms, the destruction of plant remains after 

harvest, etc. Through proper usage of agrotechnical measures many pests and diseases may be 

removed.  

mailto:guram_aleksidez@yahoo.com
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The selection method is based on the resistance of grape varieties using various 

methods of breeding, which make it invulnerable to pests, especially for mildew (Plasmopara 

viticola) and oidium (Uncicula necator). 

Physico-mechanical methods are used when pests are distributed massively. One way 

to fight against the root form of phylloxera (Viteus vitifolee) is soil inundation. [3] This method 

also includes the removal of the old bark on the stem of the vine, its removal from the vineyard 

and burning. This event in large numbers destroys false-scales, mites, pupae of the berry moth, 

it is used in autumn, winter and spring.  

The physical method gives a good result in the fight against grape leaf hopper  

(Theresimima ampelophaga). As is known, a large number of larvae of the leaf hopper  

hibernate in the core of the tips of the shoots, on this basis, it is necessary to burn the scraps of 

the vine in autumn or spring. 

The biological method of struggle implies the use of natural enemies of pests - insects 

and mites, birds, mammals, etc. 

Predatory insects are effective when they feed on all the phases of pests, move quickly, 

give in comparison with pests for many generations and have high sexual production, tolerate 

hunger, poor external conditions and are free of secondary parasites. 

In the conditions of Georgia, predators play an important role in regulating the number 

of pests. For example, beetles and larvae of ladybug feed on false-scales, six-spotted thrips 

(Eutetranychus pruni) in large numbers destroy the spider mite. The optimum temperature for 

the development of pests and their predators is 25-280 C, and the relative humidity is 75-80%. 

Currently, artificial nutrient media for the breeding of beetles of Cryptolaemus have been 

developed. The composition of these includes: casein, sucrose, powdered milk, sunflower oil, 

brewer's yeast, ascorbic acid, etc. The protection of vineyards by Cryptolaemus from coccidaes 

depends on the time of release of beetles. The best period is considered to be when the coccidaes 

begin the mass transition from the stocks to the bunches. In accordance with the phenophases 

of the vine, the time of release of cryptolemus usually coincides with the onset of ripening of 

grapes, which lasts from July 15 to August 15. [4] 

A good result is the release of the Metacelilus against pests 2500 unit/ha  [4]. Parasitic 

insects, especially hymenoptera and tahini, also play an important role in regulating the number 

of vine pests. In Georgia, five parasitic species of coccidaes have been identified, which in some 

years by the end of summer reduce the number of pests by 80%. A lot of parasites are also 

found in butterfly Lobesia botrana, which up to about 50% destroy the wintering larvae of this 

pest. [3] 

In the fight against pests of the vine, a microbiological method that involves the use of 

organisms that cause insect diseases (bacteria, viruses and fungi) is effective. At the present 

time, bacteria are relatively widely used, on the basis of which highly effective biopesticides 

are used against and berry eating insects - sonita, bitoxybacillin, lepidicides, etc. These 

substances are widely used against butterflies lobesia botrana and other pests. [2] 

One of effective methods is a biotechnical method that involves the use of repellents 

(insect repellent substances), attractants (substances attracting insects), antifidants (protecting 

plants from eating insects). 

Pheromones are successfully used in Georgia, which are one of the groups of 

biologically active substances. It is known that insects from special glands secrete odorous 

substances - pheromones, which by means of an air stream spread to the external environment 
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and cause a response from individuals of the same species. There are several kinds of 

pheromone, in particular sex, aggregation, trace pheromones, food search, pheromone signaling 

for finding a substrate for egg laying, etc. For example, in a vineyard, pheromone of a berry 

moth, diethyl acetate, is used to signal their appearance, as well as control them. [5] With the 

help of pheromone sex traps, it is easy to establish the exact date of appearance of butterflies 

and the density of population, the daily and seasonal dynamics, the scope of quarantine pests 

and, accordingly, the usefulness of using the chemical method of control. 

Against grape diseases it is effective to spray with 0.5-0.75% emulsion of a biological 

fungicide-timorex. 

 For the protection of plants, the chemical method of elimination is widely used, 

chemical means are pesticides, which are divided into insecticides, fungicides, and zoocides 

depending on their effect on the objects. 

 Pesticides are used intensively in Georgia, both to increase crop yields and to improve 

its quality. However, it is necessary to select pesticides together with high efficiency, will be 

less toxic to beneficial organisms and humans, and at the same time insignificantly pollute the 

biosphere. Such drugs include groups that are medium and slightly toxic (less than ----1000 mg 

/ kg) for animals and humans. 

Such a system for protecting vineyards from pests and diseases has been developed by 

us in the vineyards of Georgia. 

During the rest period of grape - late autumn, the soil is plowed at a depth of 20-22 cm, 

which significantly reduces pests and diseases. 

In the vegetation period from the moment of bud swelling to the appearance of 3-4 

leaves, insectoacaricide bi-58 new 0.2%, neoron 0.2%, masai 0.04%, etc. are used against mites. 

When the number of mites per leaf reaches more than 3, spraying should be done. In the same 

period, with the advent of berry moth and for the purpose of signaling measures to combat it, 

pheromone sex traps (1-2 units / ha) are used. 

On the inflorescences during the separation of buds, measures are carried out against 

mildew, anthracnose, mites, and also against the first generation of larvae of the berry moth. In 

this case poliram 0.2% and bi-58 0.2% are used in combination. Treatment against the first 

generation of larvae of a lobesia botrana should be performed in those cases when, after the 

beginning of the flight of butterflies, within 5 days, 5-7 butterflies will appear on the sexual 

trap or 10 larvae on 100 inflorescences. 

 In the period before flowering, treatment is carried out against mildew, oidium, Botrytis 

cinerea of grapes and pests. A combined mixture of acrobat 0.2% (or ridomil gold  0.25%), 

cumulus 0.5%, and a fostak 0.03% are used. 

At the end of flowering against mildew, oidium, mites, coccids, a combined mixture of 

acrobat 0.2%, colis 0.3% (or topaz 0.04%) and karate 0.04%, zeon or other pyrethroid 

preparations are used. Against mites the acariphage metaseylus is used. Against coccidaes, 

treatments are carried out when the frequency of settling on one plant reaches 5-6 individuals. 

At the beginning of the green bunch phase, against mildew, oidium, black rot, second-

generation larvae of the Lebesia botrona, combined mixture of cabrioton 0.2%, a flystick 

0.03% or their substitutes is used. 

During the full phase of the green bunch - against mildew, the oidium is used to spray 

the combined mixture of copper-containing fungicide 0.5% thiovit jetta or cumulus. 
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At the beginning of grape ripening, against the third generation of lobesia botrana larvae 

there are used only bacterial preparations: bitoksibatsilin (0.6%), Lepidocide (0.3%) and sex 

pheromone traps (15-25 items/ ha), and against coccidaes - Cryptolaemus beetles (1000 items 

/ ha).  

During epiphytoty of gray or black rot of grape bunches sprayings are carried out with  

2% Bordeaux mixture or chorus (0.6-0.7 kg / ha). 
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vazis integrirebuli dacva mavneblebisa da daavadebebisagan 

saqarTveloSi 
                                                           guram aleqsiZe  

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi, 
saqarTvelo 

guram_aleksidze@yahoo.com 

 
vazs saqarTveloSi 100-mde mavne organizmi azianebs, maTgan mniSvnelovania: 

yurZnis Wia, crufarianebi, tkipebi, nacari, Wraqi, virusuli da sxva 
fitoplazmuri daavadebebi, sidampleebi da sxva. 

vazis mavne organizmebis winaaRmdeg, Cven mier damuSavebulia brZolis 
integrirebuli RonisZiebebi, romlebic iTvaliswinebs agroteqnikuri, 
seleqciuri, fizikuri, biologiuri, biofizikuri, qimiuri da sxva 
RonisZiebebis imgvarad SeTanawyobas ris Sedegadac miiReba vazis mavne 
organizmebis ricxovnobis Semcireba (mavneblobis ekonimikuri zRvrebis 
doneze), agreTve ekonomikuri da ekologiuri mdgomareobis mniSvnelovani 
gaumjobeseba. 

brZolis integrirebul RonisZiebebSi didi mniSvneloba eniWeba 
agroteqnikur meTods, romlis sworad Catarebasac emyareba danarCeni brZolis 
meTodebis efeqturoba. 

mniSvnelovania brZolis biologiuri RonisZiebebi, romlebic 
iTvaliswineben mtacebeli da paraziti mwerebis da tkipebis xelovnur 
gamravlebas da maT bunebaSi gaSvebas. aseTebia: kriptolemusi – farianebis da 
crufarianebis winaaRmdeg, metiseliusi tkipebis winaaRmdeg, mtacebeli 
Trifsebi ablabudiani tkipas winaaRmdeg, adgilobrivi sasargeblo mwerebi – 
oqroTvalurebi, Wiamaiebi, mtacebeli bugrebi, parazitoidebi da sxv. 
mniSvnelovania agreTve mikrobiologiuri preparatebi: soniti, 
bitoqsibaciloni, lepidocidi da sxv. 

brZolis qimiuri saSualebebidan upiratesoba eniWeba 
TbilsisxlianebisaTvis saSualo da dabali toqsikurobis preparatebis 
gamoyenebas, romelTa sk-50 Tbilsisxlianebis mimarT 1000 mg/kg naklebia, rac 
Zalzed mniSvnelovania garemos dacvis TvalsazrisiT. 
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IMPACT OF THE CLIMATE CHANGE ON GRAPE DEVELOPMENT AND THE 

YIELD IN GEORGIA (KAKHETI) 

 
1Guram Aleksidze, 1Givi Japaridze, 1Vazha Gogitidze, 2David Maghradze 

1Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia 
2Wine National Agency, Georgia 

Grape-growing and wine-making has received the highest raising in 20th century, the 

vintage area has exceeded 120.000 ha; wine factories have been built; scientific centers for the 

field management have been established.  

Notwithstanding the fact that this sector has undergone hard disruption, and today the 

vine planting is decreased to 40-60 thousand ha, and the grape producing has gone down from 

550-560 thousand tons to 150-220. In spite of this vine-growing and wine-making are still the 

leading fields of the agricultural sector, and especially in Kakheti, where they have 

always been rendered as the business of the high priority. 

On basis of the data of the report of UNFCCC (2009) (in 1955-1970 and 1990-2005) it 

is revealed that in winter and summer seasons in Georgia the average annual temperature in the 

country has been increased for 0.2-0.4°C, the precipitation has been increased for 8- 

13%. Similarly, in the East Georgia the temperature is increased for 0.6°C, and the precipitation 

for 6%. The irregular precipitation causes heavy rains, which results in floods and significant 

economical losses. In the East Georgia the drought period has grown from 54 up to 72 days and 

its frequency has been doubled; at the same time the frequency of the strong winds (>30m/s) is 

five times more compared with the early 80s of the last century. 

It is supposed that for the years of 2030-2040 in Georgia the average annual air 

temperature will increase for 1.4-2.1°C, and the amount of participation will decrease for 3% 

(IPCC, 2007); for 2010 in Alazani basin the inflows have been decreased for 26-35% (UNDP, 

2011); the steppe (valley) ecosystem increasing degradation took place on the plain surface, the 

forests have been removed in the upward direction, the invasive species have been widened and 

the frequency of extreme natural phenomena has been increased (UNFCC, 2009). These factors 

increase the environmental risks, which correspondingly will incur decrease wine-making for 

10-15% (WWW Caucasus Programme, 2008). 

Climate changes provide exceptional conditions for spreading of the vine main pests 

and diseases, reproduction and spreading of which significantly relate to the temperature and 

moisture conditions, especially in Kakheti. We are familiar with the optimal conditions 

necessary for their reproduction and spreading increase or decrease of which might cause vine 

damage intensity significant change, and influence negatively the grape harvest and its quality. 

Due to all that it is necessary to define the correlative relation of the temperature and moisture 

change over spreading of these dangerous pests and diseases. 

The goal of the research was to identify micro zones of viticulture according to their 

height in Kakheti – a leading region of viticulture and winemaking – considering agro-climatic 

conditions necessary for production of different industrial vine cultivars; the research also aims 

to define the ways of adaptation of viticulture and winemaking field to climate changes.  

The objectives of the research were to: 1. Study of an important region of viticulture and 

winemaking – Shida Kakheti: geographical characteristics, landscape, climate, location from 

sea level. 2. Identify two observation points, set up automatic meteorological stations, plan and 



 
 

21 
 

carry out the observation on climate parameters: air temperature, precipitations, humidity, wind, 

etc. 3. Observe major phenomenological phases and the length of vegetation period of vine 

cultivars (Saperavi, Rkatsiteli).  4. Identify the agro-climate demands (graphical image) of 

cultivars for their growth and development. Conducting parallel observation in the same micro-

zone: fluctuation of temperature – higher and lower than 100, the sum of active temperature, 

freezing, draughts, etc. 5. Use agro climate observation statistical method applied to the study 

of phonological phases and accompanying perennial climate factors of the vine cultivars located 

on the nearby plots. 6.  Learn bioclimatic data according to existed literature and grapevine 

demands for thermal regimes.  Also, the influence of extreme conditions, and the attitude of the 

grapevine cultivars towards critical temperature, humidity and draughts. 7. Conduct climatic 

analysis; Grapevine allocation in Shida Kakheti (Geographical method), and demonstration of 

calculated changes ( drawing maps). 8. Chose mathematical models and make prognosis of 

climate change. 9. Observe the spread of grapevine pests and diseases in Kakheti region micro-

zones in conditions of changing weather. 10. Identify the correlation between intense spread of 

the pests, and damage incurred by pests, plant diseases and weather conditions: temperature, 

humidity with the use of statistical data. 11 Study of vintage and grape-crop according to the 

zones. Study of interrelation between vintage grape quality and climate factors. 12. Study of 

potential of existed grape assortments and assessment of introduction of new breeds. 13. 

Shifting of different vine cultivars in different zones according to heights of the elevations to 

produce various brands of wine (table, raisins, etc.). 14. Work out recommendations for the 

Ministry of Agriculture regarding production zones necessary for high quality product.  

  The obtained Results of the research are:  1. According to our estimations, Global 

Warming in Kakheti Region will result in increase of temperature by 1,10 C till 2050 and by 3,5 
0 C in 2050-20100. At the same time, a decrease of precipitation will occur by 5 % and by 10-

20% till 20100.  Also the intensity of draughts will increase and the necessity of irrigation water 

correspondingly. Therefore, Kakheti viticulture will have to cope with a new reality. 2. The 

annual average temperature will rise during winter season and due attention will be paid to 

various measures taken against freezing of the shoots. But early vegetation is characterized by 

frequent damage of different quality which is caused by juice circulation in grapevine, blossom 

of shoots and early start of further phonological phases. 3. The average minimum temperature 

in Kakheti does not exceed -10, 12 0 C, which is not destructive for grapevine. 4. In particular 

places, vulnerable to freezing, the grapevine stalks could be installed which will significantly 

decrease the damage level of shoots. 5. To ensure a stable vintage, it is important to build wind-

protecting constructions to save vineyards from harm of strong wind, freezes, and draughts. 6. 

According to data, more harmful influence from draughts gets right-bank zone of Alazani River, 

its south-Eastern part and Gare-Kakheti – the valley of river Iori. On the territories of villages 

Old Anagi and Magharo, the calculation of hydrothermal coefficient of average air temperature 

and precipitations shows, that  during summer period this data is below 0,5,  which indicates to 

the necessity of irrigation of the vineyards in this region. On the elevation of river Iori vineyards 

should be irrigated. To protect them from expected damage, it is important to construct 

irrigation waterways, canals and organize artificial water-pools for drip irrigation systems. 7. 

To produce high quality dry wines from aboriginal vine varieties, it is important to have a sum 

of 4 000 0 of annual active heat which is typical for the 600-650 meters height. A sum of 4100 

- 4200 0 temperature is necessary to produce Kakhetian type dry and Saperavi semi-sweet wines 

from vineyards located below 350 meters. Therefore, the production of best quality table wines 

in Shida Kakheti is possible from the vineyards located between 350 and 600-650 meters from 

sea level. 8. In the result of increase of air temperature, areas of vertical dislocation of 

grapevines should be significantly broadened: the increase of temperature by 0,5 0 in the 
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vineyard areas causes rise of active temperature up to 160-180 0 C. In this case, the zone for 

production of best product will be South slopes of Caucasus Mountains in Kakheti which is 120 

meter lower than the front zone.  In case the temperature rises by 1.0 0 C, the sum of active 

temperature will reach 160-180 0 C, and correspondingly, the vineyard zone will be elevated by 

120-140 meters. 9. Climate change will increase the opportunity for production of raisins from 

grape varieties in the South-Eastern part of Kakheti: we recommend white, oval-shaped raisins, 

the ripening period of which lasts about 160 days, and needs 3000 0 C of annual active sum of 

temperature. Drying of the grapes to get raisins could take place in specially organised places 

or special fruit-dryers. 10. We recommend production of table grape varieties from the local 

and introduced cultivars in Shida Kakheti South-Eastern part, such as territories of Tsnori, 

Khirsa, Sabatlo, located on 700 meters from sea level. 11. To produce different wine brands 

from Rkatsiteli, the best location is Shida Kakheti, left bank of river Alazani, located on 150-

650 meters from sea level, a humid, subtropical climate. 12. Expected climate change will affect 

on spread of grapevine pests (Berry moth, Mites, Fulse scale) also different diseases (mildew, 

oidium, molds). Also, the period of their emergence and turn of generation will be changed. 

The fungus type diseases are expected to reduce their intensity because of lower humidity which 

will demand reduction of the method of fight against them. It will be necessary to expand 

phytosanitary measures and design more effective approach to anticipate further climate change 

and its results.    

 

კლიმატის ცვლილების გავლენა ვაზის განვითარებასა და მოსავალზე 

საქართველოში (კახეთი) 
1 გურამ ალექსიძე,  1 გივი ჯაფარიძე,  1 ვაჟა გოგიტიძე,  2 დავით მაღრაძე  

1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,თბილისი, საქართველო 
2ღვინის ეროვნული სააგენტო, საქართველო 

 

საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობამ განსაკუთრებულ აღმავლობას მე-20 

საუკუნეში მიაღწია, როცა ვენახების ფართობმა 120.000 ჰექტარს გადააჭარბა; აშენდა 

ღვინის ახალი ქარხნები; შეიქმნა დარგის მართვის მძლავრი სამეცნიერო ცენტრები.  

საქართველოში მევენახეობამ საზოგადოებრივი წარმოების წესის შეცვლის შემდეგ 

მძიმე რღვევა განიცადა და დღეისათვის არსებული არასრული მონაცემებით ვაზის 

ნარგაობა 40-60 ათას ჰექტარამდეა შემცირებული, ხოლო ყურძნის წარმოება 550-560 

ათას ტონიდან - 150-220 ათას ტონამდეა შემცირებული. 

მიუხედავად ასეთი რთული მდგომარეობისა, მევენახეობა-მეღვინეობა კვლავ რჩება 

საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის წამყვან დარგად, განსაკუთრებით  კახეთში, 

სადაც ვაზის და ღვინის წარმოებას განაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭება. 

UNFCCC (2009) –ის ანგარიშში (1955-1970 და 1990-2005 წწ.) მოყვანილი წლების 

შედეგებიდან გამომდინარე კლიმატური ცვლილებების შეფასებისას ირკვევა, რომ 

საქართველოში ზამთრის და ზაფხულის სეზონებზე ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში საშუალო 

წლიური ტემპერატურა გაიზარდა 0,2-0,4ºC–ით, ხოლო ნალექების რაოდენობა – 8-13%-ით. 

მსგავსად ამისა, აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა გაიზარდა 0,6ºC–ით, ხოლო 

ნალექების რაოდენობა – 6%-ით. არარეგულარული ნალექები იწვევს ძლიერ წვიმებს, რასაც 

წყალდიდობა და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დანაკარგები მოაქვს. აღმოსავლეთ 

საქართველოში გაიზარდა გვალვის პერიოდი 54-დან 72 დღემდე და გაორმაგდა გვალვის 

სიხშირე; აქვე ძლიერი ქარების (>30 მ/წმ) სიხშირე ხუთჯერ მეტია, ვიდრე გასული საუკუნის 

80-იანი წლების დასაწყისში.     
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ნავარაუდებია, რომ საქართველოში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 2030-

2040 წლებისათვის შესაბამისად 1,4-2,1ºC გაიზრდება, ატმოსფერული ნალექების ჯამი კი 

3%-ით შემცირდება (IPCC, 2007); 2100 წლისათვის ალაზნის აუზში ნაკადების ჩადინება 26-

35%-ით შემცირდება (UNDP, 2011); მოხდება სტეპის (ველის) ეკოსისტემის მზარდი 

დეგრადაცია ბარში, ტყეების გადაწევა ზედა მიმართულებით, ინვაზიური სახეობების 

გაფართოება და უკიდურესი ბუნებრივი ფენომენების გაზრდილი სიხშირე (UNFCCC,  2009). 

ეს ფაქტორები კი ზრდის გარემო რისკებს სასოფლო – სამეურნეო წარმოებისათვის, რადგან 

ტემპერატურის ზრდამ და ტენიანობის შემცირებამ შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის 

დეფიციტი და სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების გაზრდილი დაუცველობა მავნებლებისა 

და დაავადებების მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის შემცირებას, მათ შორის ღვინის წარმოების შემცირებას 10-15%-ით 

(www.Caucasus Programme, 2008).    

კლიმატის ცვლილება განსაკუთრებულ პირობებს შეუქმნის ვაზის ძირითადი 

მავნებელ – დაავადებების გავრცელებას, როგორიცაა ყურძნის ჭია, ვაზის აბლაბუდიანი 

ტკიპა, ვაზის ჭრაქი, ნაცარი, რომელთა გამრავლება-გავრცელება მნიშვნელოვნადაა 

დაკავშირებული ტემპერატურისა და ტენის პირობებთან, განსაკუთრებით - კახეთში. 

ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი მათი გამრავლება - გავრცელებისათვის საჭირო ოპტიმალური 

პირობები, რომელთა მატებამ ან კლებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ვაზის დაზიანების 

ინტენსივობის მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც უარყოფითად აისახება ყურძნის 

მოსავლიანობასა და მის ხარისხზე. ყოველივე ამის გამო აუცილებელია დადგენილი იქნეს 

ტემპერატურისა და ტენის ცვლილების კორელაციური დამოკიდებულება ამ მეტად საშიში 

მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელებაზე. 

კლიმატის ცვლილება ვაზზე მოქმედებს შემდეგი მიმართულებით: ცვლილებები 

ვაზის ფენოლოგიაზე; ყურძნის მოსავალზე; ხარისხზე; რაც ცვლის ვაზის გაადგილების 

ზღვრებს, ღვინის სტილზე, ჯიშურ სორტიმენტზე; კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს არსებულ დაავადებათა ეფიტოტია ან ახალი დაავადებების გამოჩენა; 

კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება, სავარაუდოდ, არ იქნება თანაბარი ყველა ჯიშისა 

და რეგიონისათვის; გასათვალისწინებელია ექსტრემალური ამინდების უარყოფითი 

გავლენა, არიდულობის მაღალი დონე და სარწყავი წყლის მოთხოვნილების ზრდა.  
 

 

 

 
sufris TeTri Rvinis dayenebis axali teqnologia 

                 

                               beqa baRaTuria, nana begiaSvili, mariam lolaZe 
                             saqarTvelos kvebis mrewvelobis s/k instituti  
 
 gasul wlebSi d.giaSvilis mier SemoTavazebuli iyo qvevris Rvinis dam-
zadebis teqnologia, romelic iTvaliswinebda durdodan gamocalkevebuli  
WaWis winaswar fermentacias Ria cis qveS, baqanze da Semdeg tkbilis alko-
holuri duRilis procesis warmarTvas aseTnairad daJangul (fermentirebul) 
WaWaze. 

d. giaSvilis mier SemoTavazebuli teqnologiis arsi mdgomareobs imaSi, 
rom is miznad isaxavs TeTri yurZnis durdoSi JangviTi procesebis 
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intensificirebas. SemoTavazebuli teqnologiis ganxorcieleba dakavSire-
bulia teqnikur sirTuleebTan, amasTan Znelia aRweril pirobebSi sanitarul-
higienuri normebis dacva, maduRari masis mavne mikroorganizmebiT da-
binZurebisagan Tavis acileba. yovelive amis gamo SemoTavazebulma teqno-
logiam ver hpova gavrceleba. 

imave miznis misaRwevad Cvens mier damuSavda TeTri yurZnis gadamuSa-
vebis axali teqnologiuri sqema (sur 1.).  

 
sur. 1. kaxuri tipis Rvinis miRebis teqnologiuri procesis sqema 

1 – klertgamclel-damqucmacebeli manqana; 2 – saduRari WurWeli; 3 – 
tumbo; 4 – wnexi; 5 – Semkrebi WurWeli; 6 – Rvinis daCqarebuli 

daZvelebis aparati ; 7 – sahaero mili 
 
 

me-2 TavSi naCvenebi iyo, rom maduRari masis  areva, rasac Tan axlavs 
tkbilis aeracia da haeris JangbadiT gamdidreba, mniSvnelovan gavlenas ax-
dens mTrimlavi da mRebavi nivTierebebis Semcvelobaze Rvinomasalasa da 
RvinoSi da, rac mTavaria, dadebiTad aisaxeba maT organoleptikur maCve-
neblebze. amasTan dakavSirebiT, Cven mier SemoTavazebulia kaxuri tipis Rvinis 
miRebis axali teqnologia, romelic iTvaliswinebs alkoholuri duRilis 
procesSi maduRari masis arevas da amiT imavdroulad mis aeracias, sakuTriv 
Dalkoholuri duRilisa da JangviTi procesebis intensifikaciis mizniT. 

axali teqnologiis Sesabamisad, TeTri jiSis yurZeni tardeba klert-
gamclel-damqucmacebel manqanaSi (1), saidanac gamosuli klertgaclili 
durdo CaitvirTeba reaqtorSi (2). saduRar reaqtorTan mierTebulia amrevi 
tumbo (3) da sahaero mili (7). am ukanasknelidan  maduRar areSi miewodeba 
haeris Jangbadi.  

saduRar reaqtors avseben durdoTi tevadobis daaxloebiT 2/3-iT da 
SeaqvT safuvris wminda kultura 3-4%-is odenobiT. duRili mimdinareobs ara 

umetes 25-280C temperaturaze. duRilis procesSi durdos guldasmiT ureven 3-
4-jer dReSi. duRilis Senelebis Semdeg saduRar WurWels TandaTanobiT 
avseben analogiuri RvinomasaliT. WaWis daleqvisa da naxSirorJangis 
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gamoyofis Semdeg reaqtors sabolood Seavseben RvinomasaliT da hermetulad 
xufaven. 

Rvinomasalas reaqtorSi  ayovneben WaWaze aranakleb 1 Tvisa, ris Sem-
degac Rvinomasalas gadaiReben dekantaciiT (I gadaReba), WaWas gamownexen; 
Rvinomasalas fraqciebis mixedviT aTavseben didi tevadobis WurWelSi da 
utareben sulfitacias, doziT 25-30 mg/dm3.  

Rvinomasalas inaxaven 10-200C temperaturis pirobebSi da 25-30 dRis 
Semdeg axarisxeben, gansazRvraven fizikur-qimiur da mikrobiologiur maCve-
neblebs da axorcieleben Rvinomasalis meored gadaRebas, utareben egali-
zacias da sulfitacias gogirdis anhidridiT (25-30 mg/dm3).  

 

NEW TECHNOLOGY FOR PRODUCING WHITE TABLE WINES 

Beqa Bagaturiya, Nana Begiashvili, Mariam Loladze  

Georgian Technical University, Research Institute of Food Industry, Tbilisi, Georgia 

Nugzi@yahoo.com 

 

Summary 

A technology for producing Kakhetian (Georgian) type of grape wines has been known since 

long times which involves the preliminary fermentation of the solid parts of the grapes and then the 

alcoholic fermentation of the wort on a hard phase that is thus spherified. 

The purpose of this technology was the intensification of oxidation process in the solid phase 

of grapes. Implementation of this technology is associated with technical difficulties, it is difficult to 

observe sanitary conditions and obtain environmentally friendly products. In this regard, the technology 

has not found practical application. 

With the aim of improving the existing technology, we proposed mixing of the fermented mass, 

at which the grapes are aeration and intensification in the processed mass of the oxidizing processes. 

The effect of aeration of grapes in the process of alcoholic fermentation on organoleptic and 

physicochemical parameters of wine material and wine has been studied. 

 

 

qvevris qarTuli Rvinoebis warmoebis teqnologiis    
  mecnieruli safuZvlebi 

nugzar baRaTuria 

saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis 

samecniero-kvleviTi instituti 

 

yurZnis Rvinoebis warmoeba saqarTveloSi ZiriTadad Tavmoyrilia qveynis 

dasavleT da aRmosavleT nawilSi. mevenaxeobis TiToeul regionSi uZvelesi 

droidan amzadeben am kuTxisaTvis damaxasiaTebeli specifikuri teqnologiebis 

gamoyenebiT (SemdgomSi maT daerqva yurZnis gadamuSavebis kaxuri da imeruli 

teqnologiebi). kaxuri tipis Rvinoebs, ZiriTadad, amzadeben ,,rqawiTelis“ 

jiSis yurZnisagan, imeruli tipis Rvinoebs – ,,cicqas“ da ,,colikouris“ 

yurZnebisagan. 

kaxuri tipis TeTri Rvinoebis damzadebis teqnologiis specifikuroba 

mdgomareobs imaSi, rom tkbili duRdeba durdosa da klertTan erTad da 

yurZnis am myar nawilebzeve toveben mas dasavargeblad. yurZens aqucmaceben 

mailto:Nugzi@yahoo.com


 
 

26 
 

da durdos klertTan erTad aTavseben miwaSi Camarxul Tixis WurWelSi 

(qvevri). 

alkoholuri duRilis procesSi qvevris SigTavss periodulad ureven (3-4-

jer dRe-RameSi), duRilis dasrulebis Semdeg Seavseben, qvevrebs xufaven 

hermetulad da Rvinomasalas ayovneben 3-4 Tvis manZilze. 

aseTi dayovnebis procesSi xdeba Rvinis TviTdawmenda, romlis Semdegac 

mas aSoreben yurZnis meqanikur nawilebs. miRebul TviTnadens ayovneben 1 wlis 

manZilze. 

imeruli wesiT yurZnis gadamuSavebisas maduRar tkbilSi umateben 

durdos mxolod 10-15 %, evropuli tipis Rvinoebis warmoebisas – alkoholur 

duRils utareben mxolod yurZnis tkbils. kaxuri tipis TeTri sufris 

Rvinoebi xasiaTdeba maRali eqstraqtulobiT dasaxelebuli 2 danarCeni tipis 

RvinoebTan SedarebiT, am tipis Rvinos aqvs gamoxatuli aromati da mimzidveli 

Ria yavisferi Seferva (ix. cxrili 1). 

      
qarTuli TeTri Rvinoebis Sedgenloba da Tvisebebi 

                                                                  cxrili 1. 

maCvenebeli 
Rvinis damzadebis xerxi 

kaxuri imeruli evropuli 

Rvinis qimiuri Semadgenloba 
eqstraqti, g/dm3:    

saerTo 24,7 21,2 19,1 

dayvanili 21,3 16,5 15,2 

eTilis spirti, % moc,. 11,28 11,46 11,52 

glicerini, g/dm3 12,68 9,76 9,48 

tkbilis Saqrianoba, % 18,8 19,1 19,2 

Rvinis saerTo Saqari, % 0,34 0,1 0,1 

monosaqaridebi, mkg/dm3      

pentozebi 177,5 157,5 170,0 

heqsozebi 127,5 145,0 187,5 

organuli mJavebi, g/dm3 :     

Rvinis 2,59 3,48 2,61 

limonis 0,59 0,69 0,70 

vaSlis 1,32 1,53 1,87 

rZis 0,93 0,88 0,53 

fenolebi, mg/dm3 1200,0 620,0 306,0 

kateqinebi, mg/dm3 250,0 35,0 30,0 

leikoantocianebi, mg/dm3 600,0 176,0 232,0 

Rvinis mineraluri Sedgeniliba, mg/dm3 
kaliumi 1350 580 1080 

natriumi 14 11 1,4 

kalciumi 125 63 97 

rkina 25,5 18,5 26,0 

kadmiumi, kobalti,  tyvia ar daiSveba ar daiSveba ar daiSveba 

nikeli 0,62 0,40 100 

cinki 3,60 2,21 2,72 

liTiumi 0,02 0,02 0,01 

magniumi 130 110 100 
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manganumi 1,50 5,70 2,10 

stronciumi 0,50 0,30 0,50 

qromi 0,30 0,20 0,30 

 
   yurZnis gadamuSavebis kaxuri xerxi (sur.1) mdgomareobs SemdegSi: 
yurZeni qarxanaSi miaqvT avtotransportiT (1) da bunker-mkvebavis (2) 
meSveobiT miimarTeba yurZnis damqucmacebel-klertgamclel manqanaSi (3). 
mocilebuli klerti (5) miimarTeba utilizaciaze. 

 

sur.1. kaxuri wesiT sufris Rvinoebis damzadebis teqnologi-uri procesis 

sqema: 1 – yurZnis  mosazidi avtomanqana; 2 – mimRebi bunkeri; 3 – 
damqucmacebel-klertgamcleli manqana; 5 – klertis gamtani transportiori;  
6 – tumbo; 7 – qvevri; 8 – fermentis xsnaris dozatori; 9 – dguSiani tumbo; 
10 – damwreti; 11 – wnexi; 12 – transportiori; 13 – WaWis Semkrebi bunkeri; 14 

– WaWis gamtani avtomanqana 

 
durdo durdo-tumbos(6) meSveobiT miewodeba qvevrebSi dasaduReblad.  

safuvris wminda kulturis xsnari dozatoriT (8) miewodeba qvevrebSi. 
alkoholuri duRilis procesSi xdeba durdos perioduli areva durdo-
tumbos (6) meSveobiT. alkoholuri duRilis dasrulebis Semdeg Rvinomasalas 
ayovneben qvevrSi (7) durdos myar nawilebsa da safuvris leqTan erTad 3-4 
Tvis manZilze. Rvinomasalis durdos myar nawilebze dayovnebis procesSi 
mimdinareobs Rvinis formireba da damwifeba. Rvinomasalis gadaRebis Semdeg 
isini miewodeba dasamuSaveblad da dasayovneblad ordinaluri an samarko 
kaxuri tipis Rvinoebis dasamzadeblad. samarko Rvinoebis gamoSvebisas axdenen 
Rvinomasalis egalizacias da muxis kasrebSi an butebSi daZvelebas 1 wlis 
manZilze. am dros axdenen Rvinomasalis gadaRebas 3-4-jer, gogirdovani 
anhidridiT sulfitacias, angariSiT 20-25 mg/l. 

saduRari rezrvuarebi aRWurvilia TermometrebiT, alkoholuri duRilis 

procesis temperaturis regulirebisaTvis. duRilis procesis damTavrebis 

Semdeg Rvinomasala yovndeba nawnexsa da leqze 1 Tvis manZilze, Rvinis 
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formirebis mizniT. Rvinomasalis Semdgomi teqnologiuri damuSaveba da 

damwifeba warmoebs arsebuli teqnologiiT. 

cxrilSi 2 moyvanilia SedarebiTi monacemebi saqarTveloSi arsebuli 
yurZnis sxvadasxva jiSebidan kaxuri da evropuli meTodiT miRebuli sufris 
Rvinoebis fizikur-qimiuri da organoleptikuri maCveneblebis Sesaxeb. 
 

qarTuli tipis TeTri Rvinoebis fizikur-qimiuri maCveneblebi  

                                                                    cxrili 2. 

 

procesis temperaturis regulirebisaTvis. duRilis procesis damTav-

rebis Semdeg Rvinomasala yovndeba nawnexsa da leqze 1 Tvis manZilze, Rvinis 

formirebis mizniT. Rvinomasalis Semdgomi teqnologiuri damuSaveba da 

damwifeba warmoebs arsebuli teqnologiiT. 

cxrilSi 2 moyvanilia SedarebiTi monacemebi saqarTveloSi arsebuli 
yurZnis sxvadasxva jiSebidan kaxuri da evropuli meTodiT miRebuli sufris 
Rvinoebis fizikur-qimiuri da organoleptikuri maCveneblebis Sesaxeb. 

yurZnis jiSi 
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rqawiTeli       kaxuri 13,4 5,13 2,56 2,97 28,36 7,7 

rqawiTeli evropuli 12,1 6,04 2,98 0,64 22,94 7,5 

kaxuri mwvane kaxuri 13,8 5,29 2,26 2,85 29,21 7,8 

kaxuri mwvane evropuli 12,0 5,89 2,76 0,91 24,81 7,7 

ufifqo mwvane kaxuri 13,0 5,53 2,34 2,66 27,99 7,7 

ufifqo mwvane evropuli 11,3 5,11 2,32 0,84 23,52 7,6 

goruli mwvane kaxuri 13,8 4,97 1,82 1,87 26,74 7,3 

goruli mwvane evropuli 12,3 6,90 3,33 0,79 19,06 7,3 

Cinuri kaxuri 11,9 5.02 2,00 1,91 27,10 7,3 

Cinuri evropuli 10,7 5,48 2,26 0,70 23,80 7,4 

aligote kaxuri 11,8 5,62 2,23 1,79 18,36 6,8 

aligote evropuli 11,5 6,45 2,30 0,54 18,66 7,1 

Bbuera kaxuri 9,5 5,70 2,62 1,32 17,72 6,8 

Bbuera evropuli 10,9 6,98 3,17 1,23 15,29 6,6 

 xixvi kaxuri 14,1 5,29 2,56 2,35 31,49 7,4 

Qqisi kaxuri 13,22 4,97 2,52 3,95 27,24 7,4 

 Saba kaxuri 13,3 5,29 2,73 4,81 31,02 7,3 

 safena kaxuri 13,6 4,92 2,02 1,75 25,62 7,1 

mxargrZeli kaxuri 12,8 5,37 1,77 2,91 28,74 7,0 

saferavi wiTeli, 
evropuli 

11,5 6,1 2,13 3,2 25,4 - 

kaberne  
sovinioni 

wiTeli, 
evropuli 

11,4 6,1 2,14 4,1 25,9 - 
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rqawiTelis Rvinomasalis qimiuri Sedgenilobis 
cvlilebebi misi durdoze dayovnebisas 

                                                                  cxrili 3.  
                                                          

      
kvlevis obiqtebs warmoაdgendnen iseTi cnobili yurZnis TeTri jiSebi, 
rogorebicaa rqawiTeli, kaxuri mwvane, goruli mwvane, Cinuri, xixvi da sxv.  
SedarebisaTvis, amave eqsperimentSi Seswavlil iqna wiTeli jiSis yurZnebidan 
_ saferavi da kaberne sovinioni _ dayenebuli Rvinoebi.  miRebuli monacemebis 
analizi gviCvenebs, rom kaxuri Rvinoebi, evropul RvinoebTan SedarebiT, 
gamoirCeva maRali eqstraqtulobiT (magaliTad, rqawiTelSi es maCvenebeli  
Sesabamisad Seadgens 28 da 22 g/l); aseve mdidaria kaxuri  

cdis 
varianti 

 

Qqimiuri 
maCveneblebi 

 

D               dakvirvebis vadebi 

Semcve-
loba 
sawyis 
needle-
ulSi 

Semcvel-
oba 

Rvinoma-
salaSi, 
duRilis 
dasru-
lebis 
Semdeg 

Semcveloba 
RvinomasalaSi, misi 

durdoze 
dayovnebis Semdeg 

3-Tvis 
ganmav-
lobaSi 

5-Tvis 
ganmav- 
lobaSi 

tkbilis 
durdoze 

daduReba da 
Rvinomasa-

lis 
Termomadu-

RarSi 
durdoze 
dayovneba 

 

 

 

fenoluri 
nivTierebebis 
jami, mg/l 

 
3640 
 

3070 2680 2640 

leiko-
antocianebi, mg/l 

2419 2010 1570 1445 

Mmonomerebi, mg/l 2275 1787 1325 1244 

saerTo 
eqstraqti, g/l 

 
- 

21,5 22,0 21,7 

Saqari, % 19,9 2,47 - 0,25 

spirti, moc.% - 10,88 -  11,3 

titruli mJavebi, 
g/l 

6,66 6,50 6,31 6,04 

РН 3,68 3,65 3,61 3,58 

tkbilis 
durdoze 

daduReba da 
masze  

Rvinomasa-
lis Semdgomi 

dayovneba 
qvevrSi 

fenoluri 
nivTierebebis 
jami, mg/l 

 
3640 
 

29,90 
 

2710 
 

 
2590 
 

Lleikoantocianeb
i, mg/l 

2419 2210 1640 1414 

Mmonomerebi, mg/l 2275 1758 1325 1169 

saerTo 
eqstraqti, g/l 

- 21,4 21,8 21,3 

Saqari, % 19,9 1,68 - 0,21 

spirti, moc.% - 10,9 - 11,4 

titruli mJavebi, 
g/l 

6,66 6,52 6,26 5,92 

РН 3,68 3,64 3,60 3,56 
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Rvinoebi taniniT (Sesabamisad 2,9 da 0,64 g/l); rogorc wesi, kaxuri tipis 
Rvinoebma  miiRes ufro maRali organoleptikuri Sefaseba evropulTan 
SedarebiT.  

aRsaniSnavia isic, rom kaxuri Rvinoebi eqstraqtulobiTa da taninis 
SemcvelobiT uaxlovdeba wiTel Rvinoebs.  

 
 

SCIENTIFIC FOUNDATIONS TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF 

GEORGIAN WINES IN KVEVRI 

Nugzar   Bagaturia 

Georgian Technical University, Research Institute of Food Industry, Tbilisi, Georgia 

Nugzi @ yahoo.com 

 

 Specific special feature of  production technology georgian tipes grape wine  was that the must 

of the white and red types of grapes were fermented in qvevri on the pulp with the crests and then they 

maintained on the same pulp during 3-4 months for the ripening. In this time wine self-clarifies and as 

a result of physico chemical processes it acquires the specific organoleptic properties.  

Thus, the specific special feature of the Georgian types of table wines is that both white and 

red wines obtain by the way of fermentation of musts and the following staying of obtained 

winemaking material on the pulp. 

In this paper, the scientific foundations of the technology of Georgian types of grape wines 

are described. The influence of various factors on the organoleptic and physicochemical parameters 

of the wine is shown. 

 

 
yurZnis qarTuli aryis – WaWis miRebis axali teqnologia 

            nugzar baRaTuria,  nana begiaSvili, mariam lolaZe, 

               levan ujmajuriZe, daviT CiCua 

saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis s/k 
instituti, Tbilisi, saqarTvelo 

saqarTvelos soflis meurneobis saministros samecniero-kvleviTi 
centri, Tbilisi, saqarTvelo 

 
evrokavSiris №110/2008 regulaciis Sesabamisad, saqarTvelos 

kanonSi “vazisa da Rvinis Sesaxeb” Setanilი iqna cvlilebebi, 

romelTa mixedviT yurZnis aryis misaRebad SeiZleba gamოviyenoT 
yurZnis daduRebuli durdo. axali teqnologia saSualebas iZleva 
mkveTrad gaumjobesdes WaWis aryis xarisxis maCvenebeli fizikur-
qimiuri da organoleptikuri maCveneblebi da gaizardოს misi 
konkurentunarianoba msoflio bazarze.  

pirvelad iqna gamokvleuli axali teqnologiis mecnieruli 
safuZvlebi. dadgenilia teqnologiuri faqtorebis gavlena axali 
tipis yurZnis aryis organoleptikur da fizikur-qimiur 
maCveneblebze.  
      aseve Seswavlil iqna axali teqnologiiT yurZnis aryis 
warmoebisas warmoSobili narCenebidan antioqsidanturi sasmelebis 
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– ualkoholo Rvinoebisa da funqciuri wvenebis  miRebis 
SesaZlebloba. 

  maSasadame, WaWis aryis Cvens mier SemoTavazebuli xerxi iTva-
liswinebs WaWis aryis miRebas kaxuri wesiT TeTri yurZnis gada-
muSavebis Sedegad (tkbilis durdoze alkoholuri duRili) miRe-
buli daduRebuli durdos gamoxdas. 

   
    qvemoT moyvanilia WaWis aryis miRebis teqnologiuri procesis 

principialuri sqema yurZnis TeTri da wiTeli jiSebis gadamuSavebisas. 

 

yurZnis gadamuSavebis axali teqnologia                                                             

TeTri yurZeni 

                დურდო                                                                                     ჭაჭა                           წყალი 

                                                                                                           ექსტრაგირება,  დადუღება 

                                                                                                         გადადენა                   ჭაჭის  არაყი 

 

თვითნადენი  ფრაქცია                 გამონაწნეხი    ფრაქცია  + წითელი ჭაჭა 

                                                                                                                                          უალკოჰოლო 

ღვინო 

             დუღილი                                                       ცხელი  ექსტრაქცია 

               

                 ღვინო                                                           ფუნქციური წვენი      

 

wiTeli yurZeni 

               დურდო                                                                               ჭაჭა                           წყალი 

                                                                                                         ცხელი   ექსტრაგირება 

           დადუღებული დურდო                                                            გადადენა        

                                                                                                                                               ჭაჭის არაყი 

თვითნადენი  ფრაქცია         გამონაწნეხი    ფრაქცია   

                                                                                               გადადენა    

                                                                                                                                                

უალკოჰოლო   

                                                                                                                                         ღვინო 

                მაჭარი                                                          ჭაჭის არაყი 
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fizikur-qimiuri maCveneblebiT WaWis arayi unda pasuxobdes  
cxrilSi 1 miTiTebul moTxovnebs. 

                                                        cxrili 1. 

                  maCveneblis dasaxeleba    norma 

eTilis spirtis moculobiTi wili, %, aranakleb 40,0 

aldehidebis masuri koncentracia, ZmarmJava 
aldehidze gadaangariSebiT, mg/100sm3uwylo 
spirtze 

50-50 

umaRlesi spirtebis masuri koncentracia, 
izoamilis spirtze gadaangariSebiT, mg/100sm3 
uwylo spirtze 

170-500 

saSualo eTerebis masuri koncentracia, 
ZmarmJava-eTilis eTerze gadaangariSebiT, 
mg/100sm3 uwylo spirtze 

50-270 

mqrolavi mJavebis masuri koncentracia, 
ZmarmJavaze gadaangariSebiT, mg/100sm3 uwylo 
spirtze, ara umetes 

200 

Saqrebis masuri koncentracia, invertul 
Saqarze gadaangariSebiT, g/dm3 , ara umetes 

     20,0 ±2,0 

spilenZis masuri koncentracia, mg/dm3 ,ara 
umetes 

        5,0 

rkinis masuri koncentracia, mg/dm3 ,ara umetes         1,5 

meTilis spirtis masuri koncentracia, g/dm3                

ara umetes 
        2,0 

 
A NEW TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF GEORGIAN GRAPT VODKA 

1Nugzar Bagaturiya, 1Nana Begiashvili, 1Mariam Loladze 
2Levan  Ujmajuridze , 2David Chichua 

1Institute of Food Industry of Georgia, Tbilsi, Georgia 
2Research Center of the Ministry of Agriculture of Georgia, Tbilisi 

Nugzi @ yahoo.com 

 

  According to the EU regulations No. 110/2008, the Georgian Law "On Grapes and Wine" 

made a change according to which all fermented mash can be used to obtain Georgian grape 

vodka "Chacha". 

  The new technology allows to dramatically improve the organoleptic and physicochemical 

parameters of Chacha and increase its competitiveness in the world market. 

First, the scientific basis for the production of new technology has been explored. The influence 

of technological factors on organoleptic and physicochemical parameters of the drink has been 

established. 

  The possibility of production from the production waste of Chachi of anti-xylo-dentic soft 

drinks is established. 
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      qarTuli da evropuli tipis sufris Rvinoebis         
       naturalobis maCvenebeli fizikur-qimiuri 

maCveneblebis SedarebiTi gamokvleva 
 

                                nana begiaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis kvebis mrewvelobis s/k 

instituti 
meRvineobis wamyvan qveynebSi bolo wlebSi Rvinisa da alkoholuri 

produqciis kontrolis gamkacrebam, samwuxarod, sasurveli Sedegi ver 
gamoiRo, yurZnis Rvinoebis xarisxis Sefasebis saimedo, obieqturi 
meTodebis uqonlobis gamo. kvlavindeburad falsifikaciis ZiriTad saxe-
ebad rCeba: Saqris arareglamentirebuli gamoyeneba,  yurZnis jiSebis aR-
reva, wylisa da sinTezuri danamatebis gamoyeneba, suragatebis warmoeba 
yurZnis monawileobis gareSe da a.S. 

problemis aqtualobis miuxedavad, sazRvargareTis literaturaSi ar 
moipoveba monacemebi falsifikaciis gavlenis Sesaxeb Rvinis naturalobis 
maCvenebel organoleptikur da fiziko-qimiur maCveneblebze.  

aseTi sistematuri gamokvlevebi 30 wlis manZilze tardeboda saqar-
Tvelos kvebis mrewvelobis samecniero-kvleviT institutSi,  yurZnis 
samrewvelo masStabiT gadamuSavebisas.  

winamdebare naSromSi moyvanilia am gamokvlevis Sedegebi. 
 Rvinis yvela fizikur-qimiuri maCvenebeli ar SeiZleba gamoyenebul iqnes 
sufris Rvinoebis naturaluრobis dasadgenad, radganac petiotizaciis 
meTodis gamoyenebisas falsificrebuli Rvinoebi mdidrdeba yurZnis myar 
nawilebSi arsebuli eqstraqtuli nivTierebebiT da, rig SemTxvebSi, Seicavs 
mikroelementebis, fenoluri naerTebis, pentozebis, heqsozebis, aromatuli da 
sxva nivTierebebis igive raodenobas, ramdenic moipoveba naturalur RvinoebSi. 
aqve xazi unda gaesvas imas, rom petiotizaciis falsifikacis xerxiT miRebuli 
Rvinoebi xSirad SeuZlebelia ganvasxvavoT Zveli, davargebuli Rvinoebisagan.  

cxrilSi 1 moyvanilia sufris qarTuli Rvinoebis naturalobis 
maCvenebeli fizikur-qimiuri kriteriumebi. 

 

sufris qarTuli Rvinoebis naturalobis maCvenebeli fizikur-qimiuri 
kriteriumebi 

cxrili 1. 

 

maCveneblis dasaxeleba 

 

TeTri Rvinoebi 

 

wiTeli 
Rvinoe-
bi 

 kaxuri imeruli evropuli  

organuli mJavebi     

Rvinis, rZisa da qarvis mJavebis 
jamuri raodenoba, g/l, ara 
naklebi 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

fenoluri naerTebi     

saerTo fenolebi, mg/l, ara 
naklebi 

1200 550 280 1500 
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galis mJava, mg/l, aranaklebi    50 

rezveratroli, mg/l, aranaklebi    3,0 

kateqinebi, mg/l, aranaklebi 150 70 50 100 

tanini, mg/l, aranaklebi 500 350 200 400 

КН=Д280+ Д520: - - -  

a) axalgazrda Rvinoebi (3wlamde)    >1 

b) daZvelebuli Rvinoebi (3 welze 
meti daZvelebis) 

   <1 

Д280 /Д520    1,5-1,7 

azotovani nivTierebebi     

saerTo azotis Semcveloba, mg/l, 
aranaklebi 

200,0 140,0 120,0 200,0 

prolinis Semcveloba, mg/l, 
aranaklebi 

180,0 130,0 110,0 300,0 

eqstraqtuli nivTierebebi     

dayvanili eqstraqtis Semcveloba 
g/l, aranaklebi 

20,0 17,0 16,0 20,0 

xvedriTi eleqtrogamtaroba 

СИМ.М-1, aranaklebi 

 0,20         0,13          0,12  

- 

nacris Semcveloba, %, aranaklebi 0,20 0,16 0,14 - 

optikuri simkvrive,  

Д275 x n, aranaklebi 

30 

(n=50) 

12 

(n=50) 

 

3 (n=50) 

 

- 

 

COMPARATIVE STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS 

NATURALNESS OF GEORGIAN AND EUROPEAN TYPES OF TABLE WINES 

                                                             Nana Begiashvili  

Georgian Technical University, Institute of Food Industry, Tbilisi, Georgia 

Nana-begi @ yahoo.com 

 

  The recent tightening of control over the quality of wines and alcohol products in 

winemaking countries of the world, unfortunately, did not lead to a significant reduction in the 

production of counterfeit products due to the lack of reliable, objective methods for their 

identification. As before, the main types of falsification remain: unregulated use of sugar, 

substitution of grapes, addition of water and synthetic additives, production of surrogates without  

the  participation of grapes, etc. 

  Despite the urgency of the problem, in the foreign literature there is practically no 

information on the conduct of systematic studies on the establishment of the effect of falsification 

on the organoleptic and physico-chemical parameters of grape wines. Such studies over the  30 

years have been carried out at the Georgian Scientific Research Institute of the Food Industry for 

the processing of grapes on an industrial scale. 
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qvevris gavlena Rvinoze 

gia gamtkiculaSvili, gela gamtkiculaSvili, marina xositaSvili 
i.gogebaSvilis Telavis saxelmwifo universiteti, Telavi, saqarTvelo 

gia@cellar.ge          gela@cellar.ge 
 

anotacia: dRes msoflios bevri mkvlevari da mecnieri miiCnevs da 
aRiarebs,rom saqarTvelo Rvinis samSobloa.saqarTveloSi,sofel SulaverSi 
aRmoCenilia Tixis qvevris formis WurWeli,romelic  daaxloebiT 80 saukunis 
istorias iTvlis.mecnierebis mier damtkicebulia rom masSi Rvino idga.am 
periodidan  moyolebuli  dRemde  qarTvel xalxs saerTod ar Seuwyvetia 
qvevrSi Rvinis dayeneba .swored amitom aRiara iuneskom qarTveli xalxis mier 
qvevrSi Rvinis dayenebis teqnologiuri procesi da Seiyvana msoflios 
aramateriarul kulturul memkvidreobaTa nusxaSi.  saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeSi moipoveba sxvadasxva Semadgenlobis Tixis da Tixis msgavsi 
qanebi,gansxvavebuli mineraluri da struqturuli SemadgelobiT ,romlisganac 
dRes qvevrebs amzadeben. ucxoeli da qarTveli specialitebisgan bolo 
periodSi xSirad ismis SekiTxvebi: saqarTvelos romel kuTxeSi damzadebuli 
qvevria  ukeTesi,ra gavlenas axdens Tixa,cementi,kiri,cvili Rvinis dayenebis 
dros masSi mimdinare bioqimiur procesebze, Rvinis mdgradobaze, Rvinis 
daavadebebze ,organoleptikur Tvisebebze, mimdinareobs Tu ara qvevrSi Jangva 
aRdgeniTi procesi, Tu qvevri warmoadens neitralur WurWels. bolo periodSi 
xSirad SexvdebiT qvevris Rvinos gansxvavebuli feriT, gemoTi,siwmindiT,bio 
qimiuri SemadgenlobiT,rac did dabneulobas iwvevs qarTvel da ucxoel 
momxmarebelsa da meRvine specialistebs Soris da badebs jerjerobiT 
gaucemel kiTxvebs.amisTvis 2017 wlis Semodgomaze sxvadasxa regionebSi 
sxvadasxva ostatebis mier damzadebul qvevrebSi CavasxiT erTi venaxis 
rqawiTelis jiSis yurZeni da SeviswavleT Rvinis damzadebisas mimdinare  
bioqimiuri  procesebi. paralelurad SeviswavleT am qvevrebis  Semadgeneli 
nedli masalis Tixis, ayalos,Tiris,mdinaris lamis, mineralogiuri da 
struqturuli Semadgenloba. amJamad mimdinareobs ganmeorebiTi kvlevebi. 

     warmodgenili naSromi miznad isaxavs qvevrebis, maTSi dayenebuli Rvinos, 
qvevrebis damzadebisaTvis gamoyenebuli nedleulis mineraluri da qimiuri 
Sedgenilobis, maTi damzadebis teqnologiis kompleqsur Seswavlas da 
sabolood qvevrebis gavlenas Rvinis xarisxze. 
literaturidan cnobilia, rom qvevri Rvinis dayenebis da Sesanaxi 
WurWelia(1,2,3) saqarTvelos TiTqmis yvela regionSi moipoveba qvevris 
sawarmoeblad vargisi da gamosayenebeli Tixa (4,5). 
kvlevebisTvis SerCeuli iqna saqarTveloSi arsebuli Tixis sabadoebi: 
tyemlovana, acana, sawableTi, vardisubani. kvlevebis sizustisTvis SeirCa 
saukeTeso ostatebi.  maTi monawileobiT sabadodan mopovebuli iqna  
nedleuli - SemdgomSi sacdeli nimuSebi - romlisganac  damzadda sakvlevi  
qvevrebi. 
qvevris gamoswvelad saWiro masalis misaRebad iyeneben  nedleulis or 
gansxvavebul komponets. tyemlovanaSi - Tiri da ayalo, acanaSi - ayalo da md. 
rionis sila, SroSaSi, sawableTSi da maqaTubanSi - Tiri da ayalo, 
vardisubanSi  - ayalo da md. alaznis sila. SemdgomSi am ori komponentis 
naerTs  wyalTan erTad da bunebrivad gamomSrals vuwodebT nedl  ZiriTad 
masalas, xolo gamomwvars  qvevrebTan erTad - gamomwvar ZiriTad masalas. 
miviReT  kvlevisTvis  sasurveli nimuSebi numeraciiT: 

mailto:gia@cellar.ge
mailto:gela@cellar.ge
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tyemlovana -  1.ayalo, 2.Tiri, 3.ZiriTadi masala, 4. gamomwvari ZiriTadi masala, 
qvevri. 
acana -  5.ayalo,6. mdinare rionis sila, 7. ZiriTadi masala, 8. gamomwvari 
ZiriTadi masala, qvevri. 
SroSa (sawableTis sabado) 9.ayalo, 10.Tiri, 11.ZiriTadi masala. gamomwvari: 
12.ZiriTadi masala, qvevri. 
vardisubani - 13. ayalo, 14.alaznis sila, 15.ZiriTadi masala, 16.gamomwvari 
ZiriTadi masala, qvevri. 

qvevrebis ganTavsebisTvis SeirCa kompania „tyupebis Rvinis marani“ sadac 
specialurad am kvlevebisTvis  aSenda marani. xolo sacdel nimuSebs 
mineralogiuri da qimiuri Semadgenlobis dadgenisTvis kvlevebi Cautarda 
saqarTvelos teqnikuri universitetis gamoyenebiTi geologiis departamentSi, 
amave departamentis ufrosis geologia mineralogiis mecnierebaTa doqtoris, 
profesor nodar foforaZis xelmZRvanelobiT. nimuSebs CautardaT: 
petrografiuli analizi polarizebuli mikroskopis saSualebiT,riTac 
dadginda maTi struqtura da mineralogiuri Semadgenloba. redgeno 
fluorescentruli analizi speqtometr - edx3600b - is gamoyenebiT, ganisazRvra 
elementebis % Semadgenloba. redgenofazuri analizi, riTac dadginda 
upiratesi mineralebis zusti odenoba da fazebi. 

analizebis Sedegebi acanas sacdeli nimuSebis magaliTze. 
nimuSi # 5 ayalo. Tixovani masa. 

petrografiuli analizi 
makroskopulad  moyavisfro Tixovani qania. mikroskopSi ZiriTadi masa 

warmodgenilia amorfuli Tixovani masiT. natexebi SedarebiT 
wvrilmarcvlovania, maT Soris Warbobs plagioklazi, romelic yovelTvis 
Canacvlebulia meoradi masaliT (Tixa, sericiti). kvarci mcire zomis 
marcvlebiTaa warmodgenili, qarsi qerclebis saxiT gvxvdeba. 

        

sur. 1. redgenofazuri analizi 
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sur. 2. redgeno fluorescentruli analizi. elementebis analizi % - Si 

Soil-is meTodi. 

Na-0,   Mg-4411.6666,   Al-45628.414,   Si-160244.67,   P-361.27273,   S-1252.6656,   K-

8120.5054,   Ca-5420.7510,   Ti-7315.5415,   V-141.20695,   Cr-236.66667,   Mn-576.95731,   Fe-

62036.210,   Ni-15.89318,   Cu-0,   Zn-0,   As-11.54481,   Rb-54.37068,   Sr-175.16319,   Zr-182.40195,   

Ba-121.72483.   Pb-18.42857. 

2016  wlis  4 oqtombers Cvens sacdel qvevrebSi daiwura nafareulis 
mikrozonaSi erT venaxSi mokrefili rqawiTelis jiSis yurZeni,  moscilda 
klerti. tkbilma alkoholuri duRili daiwyo durdosTan erTad. 
saqarTveloSi akreditebul Sps ‘’Rvinis laboratoriaSi’’, laboratoriis 
direqtoris, enelogis, Rvinis eqspertis irma Wanturias xemlZRvanelobiT 
nimuSad aRebul tkbilSi ganisazRvra   elementebi- mg/l. 

Fe-0.61,   Cu-0.05,   Zn-0.20,   Pb-0.002,   As-0.007,   Cd-0.002,   Na-2.62,   Mg-40.2,   K-500,   Ca-

41.5,   Cl-4.0,   Al-0.004,  Mn-0.005. 
alkoholuri duRili warimarTa bunebrivi safuarebiT da gagrZelda 12 

dRe.  4  sacdel qvevris RvinomasalaSi ganisazRvra fiziko qimiuri 
maxasiaTeblebi da elementebis odenoba. -mg/l.  

Sedegebi acanas qvevris magaliTze: 

Fe-1.5,   Cu-0.048,   Zn-0.421,   Pb-0.001,   As-0.005,   Cd-0.006,   Na-2.79,   Mg-41.3,   K-542.2,   

Ca-40.5,   Cl-2.5   Al-0.000,  Mn-0.002 
meRvine specialistebis mier moxda 4 - ve qvevris Rvinomasalis 

organoleptikuri Sefaseba. 
qvevrebi dailuqa 2016 wlis 20 oqtombers Rvinomasalis durdosTan erTad 
yofnis pirobebSi. qvevrebi gaixsna 15 marts Rvinomasalis durdoze 5 Tviani 
dayovnebis Semdeg. meRvine specialistebis mier moxda Rvinis organoleptikuri 
Sefaseba. 4 sacdel qvevrSi  miRebul RvinomasalaSi ganisazRvra fiziko 
qimiuri maxasiaTeblebi da elementebis odenoba. 

Sedegebi acanas qvevris magaliTze 5 Tvis Semdeg: 

Fe-1.22,   Cu-0.047,   Zn-0.336,   Pb-0.001,   As-0.006,   Cd-0.003,   Na-4,423   Mg-42.6,   K-493.9,   

Ca-37.7,   Cl-2.5   Al-0.005,  Mn-0.003. 
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acanis qvevris magaliTze SeiZleba davaskvnaT, rom Rvinom ganicada TviT 
dawmenda, SedarebiT mdgradi aRmoCnda cilovani simRvrivis mimarT.Tumca 5 
Tvis Semdeg organoleptikuri Sefasebisas Rvinos msubuqad SeemCneoda Tixis 
gemo. 
miuxedavad imisa rom qvevrSi elementebi warmodgenilia mineralebis saxiT, 
xolo RvinoSi metwilad  oqsidebis da sxva SenaerTebis saxiT, gaCnda 
mosazreba rom maTi urTierTSemxebloba Tveebis ganmavlobaSi,  SeiZleba  
ganapirobebdes qvevris Rvinis originalurobas, da aRniSnuli sakiTxi 
warmoadgens gansakuTrebuli kvlevis sagans. amitom -  2017 wlis seqtembridan 
mimdinareobs ganmeorebiTi kvlevebi, konkretulad qvevrebidan moxda sacdeli 
nimuSebis amoWra, Catardeba Rvinoebis kidev ufro zusti qimiuri da mikro 
biologiuri analizebi. 
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Summary 

Nowadays, many researchers and scientists consider and recognize that Georgia is a homeland 

of wine. In Georgia, in the village Shulaveri, a vessel formed like an egg-shaped earthenware vessel was 

found, which is approximately of 80 centuries old. The scientists confirmed that there was wine in it. 

Since then till today Georgian people haven’t stopped making wine in Qvevris. That is why UNESCO 

recognized the technological process of wine making in Qvevri by Georgian people and added it to the 

list of Intangible Cultural Heritage of Humanity. In various regions of Georgia there are clays and clay-

like rocks with different mineral and structural composition, from which the Qvevris are produced today. 

Recently foreign and Georgian specialists often ask questions: in which region the best Qvevri is 

produced, what kind of influence clay, cement, lime and wax have on the biochemical processes, on 

wine stability, on wine diseases, on organoleptic properties during wine making, whether oxidation 

reaction process continues in the Qvevri, or whether the Qvevri is a neutral vessel. Recently we meet 

Qvevri wine with different color, taste, purity, bio chemical composition, which causes great confusion 

between Georgian and foreign consumers and winemakers and raises unanswered questions. For that 

reason in autumn 2017, in different regions we poured wine of Rkatsiteli grapes from one vineyard into 

the Qvevris made by different masters and studied current biochemical processes during wine making. 

At the same time, we studied mineral and structural composition of raw materials of clay, yellow earth, 

silt, light earth of these Qvevris. Repeated researches are being conducted. 
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vazis endemuri jiSebis mdgradobis  
Seswavlis radiobiologiuri meTodi  
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i.beritaSvilis eqsperimentuli biomedicinis centris radiaciuli 
usafrTxoebis problemaTa laboratoria, Tbilisi, saqarTvelo 

gogebashvili@gmail.com 

  msoflios mraval qveyanaSi mevenaxeobis, rogorc dargis ganviTareba 
mniSvnelovnad aris damokidebuli meurneobebis xarisxiani sanerge masaliT 
momaragebaze [1,2,3]. garda aRniSnulisa, qarTveli mevenaxeebis winaSe 
gansxvavebuli problmebic iCens Tavs, rac ganpirobebulia qarTuli vazis 
endemuri jiSebis simravliTa da maTi agrobiologiuri TaviseburebebiT [4,5]. 
aqedan gamomdinare, dRis wesrigSi dgeba ara marto meurneobebis jansaRi 
sanerge masaliT uzrunvelyofis sakiTxi, aramed endemuri jiSebis gadarCenisa 
da gavrcelebis aucileblobac. am mimarTebaSi ZiriTad problemas saZire da 
sanamyene mcenare-transplantatebis qsovilTa SeuTavsebloba warmoadgens. 
biologiuri TvalsazrisiT, namyeni mcenare aris unikaluri organizmi, 
romelic aerTianebs or erTmaneTisgan genetikurad gansxvavebul individs. Tu 
gaviTvaliswineT, rom mynobis dros TiToeuli samynobi komponenti Tavisi 
partniorisTvis gansxvavebuli da xSirad ”ucxo” genetikuri informaciis 
matarebelia, maSin cxadi gaxdeba im reaqciaTa mravalferovneba, romlebic 
aferxeben rogorc mcenare-transplantatebis Sexorcebis procesebs, ise maT 
sicocxlisunarianobas. gasagebia, rom qsovilTa biologiuri SeuTavseblobis 
meqanizmis specifikuroba ganisazRvreba ama Tu im organizmis taqsonomiuri 
adgilmdebareobiT ierarqiaSi. am sakiTxs Tu ganvixilavT vazis saZiresa da 
sanamyene qsovilebis SeuTavseblobis WrilSi, aq ikveTeba mTeli rigi 
gansxvavebuli procesebi: saZiresa da sanamyenes struqturebis anatomiuri 
SeuTavsebloba, kalusogenezis gansxvavebuli dinamika, mcenare-
transplantatebis antigenuri struqturebis SeuTavsebloba da sxva mravali 
fiziologiur-bioqimiuri procesi, anu qsovilTa biologiur SeuTavseblobas 
safuZvlad udevs sxvadasxva struqturul-funqcionalur doneze 
ganxorcielebuli movlenebis erToblioba.  
    aRniSnulidan gamomdinare, gansakuTrebiT mwvaved dgas iseTi efeqturi 
meTodologiebis damuSavebis saWiroeba, romelTac unari SeswevT 
Seafason namyenis Sexorcebis xarisxi plantaciis gasaSeneblad maTi 
Semdgomi gamoyenebis gaTvaliswinebiT. amave dros aucilebelia 
mxedvelobaSi iqnas miRebuli nergebis struqturul-funqcionaluri 
mdgomareoba ara marto Sexorcebis xarisxis konstataciisTvis, aramed 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi maTi sicocxlisunarianobis 
prognozirebisTvis.  am mizniT Cven mier damuSavda namyenis xarisxis 
gansazRvris meTodika, romelsac safuZvlad udevs Sexorcebis zonaSi 
qsovilTa pirveladi fluorescencia. cocxali qsovilis pirvelad 
fluorescencias, Tavisi potenciuri SesaZleblobebis gamo, upiratesoba 
gaaCnia kvlevis sxva meTodebTan SedarebiT. aseT SesaZleblobebs SeiZleba 
mivakuTvnoT dakvirveba cocxal ujredebsa da qsovilebze maTi fiqsirebisa da 
specifikuri reaqtivebiT damuSavebis gareSe. sakiTxis praqtikuli gadaWris 
aseTi midgoma mizanSewonilia im TvalsazrisiTac, rom sxva mcenareebisgan 
gansxvavebiT, vazi pirveladi fluorescenciis kargi unariT xasiaTdeba.   
    qsovilTa pirveladi fluoroscenciis induqciisTvis ultraiisferi 
gamosxivebis wyarod gamoyenebuli iyo “ДРШ-50-3”-is tipis lamfa an 
gamanaTebeli ОИ-18 СВД-120 lamfiT. naTebis induqciis faqtors warmoadgenda 
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speqtris lurjiisferi nawili, romelic miiReboda sinaTlis filtrebis 
kombinaciiT ФС-1 da ФС-14, ВС-8 da СС-15. mSTanTqmeli sinaTlis filtrad 
gamoyenebuli iyo ЖС-18. pirvelad fluorescenciaze dakvirveba mimdinareobda 
sinaTlis mikroskopiT. 
   vazis qsovilis pirveladi fluorescenciis analizisTvis mikrotomze 
miRebuli iqna 15-20 mikronis sisqis anaTlebi. anaTlis ultraiisferi 
dasxivebis dros sxvadasxva qsovili iZleoda fluorescenciis sxvadasxva 
naTebas; kerZod: qsilemis ujredebis naTeba iyo muqi mwvane maSin, rodesac 
ujredebis kedlebi fluorescirdeboda Ria yviTeli feriT. pirveladi 
fluorescenciis sul sxva suraTi iqna miRebuli im SemTxvevaSi, rodesac 
sxivdeboda ukve formirebuli namyenis Sexorcebis zona. kalmebis 
funqcionaluri mdgomareobis winaswari gamocda mimdinareobda kalusis 
warmoqmnis intensivobis kriteriumiT. naSromSi gamoyenebuli iyo saqarTvelos 
sxvadasxva zonisTvis damaxasiaTebeli vazis endemuri jiSebi. rogorc pirveli 
suraTidan Cans, maTi umravlesoba kalusogenezis specifikiT xasiaTdeba (sur. 
1).   
    amis Semdgom miRebul iqna namyenebi iribi kopulirebiT. Sedegebma gviCvenes, 
rom janmrTeli, normalurad funqcionirebadi gamerqnianebuli qsovili iwvevs 
mkveTrad gamoxatul, yviTel fluorescentul naTebas. arasicocxlisunariani 
ubnebi, naxeTqebi, nekrozuli zonebi da Sexorcebis sxva anatomiuri da 
funqcionaluri defeqtebi ki naklebad fluorescireben. vazis namyenis 
Sexorcebis zonaSi qsovilTa sruli fluorescentuli naTeba dafiqsirda,  
rac imaze miuTiTebs, rom mocemul namyenSi moxda dazianebuli qsovilebis 
sruli aRdgena da yvela qsovili normalurad  funqcionirebda. sul sxva 
suraTi miviReT meore SemTxvevaSi, rodesac Sexorcebis adgilze SeimCneoda 
muqi, daburuli zonebi, romlebic miuTiTeben nekrozebis arsebobaze (sur. 2).  
  namyenSi sanamyenes mkveTri fluorescentuli naTeba migvaniSnebs am 
qsovilebis sicocxlisunarianobaze, rac imas niSnavs, rom sanamyene 
komponentebs Soris gamtari sistema srulad aRdga. analizis dros namyenSi 
dafiqsirebuli iqna arafluorescirebadi daburuli ubnebi, sadac farTe 
nekrozuli zona srulad izolirebuli iyo, ramac gamoiwvia sanamyene nawilSi 
sakvebi nivTierebebiT momaragebis Semcireba. aseTi namyenebi, rogorc wesi, 
zrda-ganviTarebis dabali unariT xasiaTdebian da uvargisni arian sanergis 
gasaSeneblad. 

   xSir SemTxvevaSi gvxvdeboda namyenebi, romlebSic, erTi SexedviT, 
sanamyene komponentebi kargad iyo Serwymuli da Sexorcebis zonac 
fluorescirdeboda, magram namyenis sanamyene nawilSi SeimCneoda susti naTeba 
da mkveTrad gamoxatuli gamyofi sazRvari saZiresa da sanamyenes Soris. es 
suraTi miuTiTebs sanamyenes dabal sicocxlisunarianobaze, rac sanamyene 
komponentebs Soris susti diferencirebis Sedegia. aranakleb mniSvnelovania 
is faqti, rom fluorescentuli analizis meTodi SeiZleba gamoyenebuli iqnas 
namyenis formirebis ufro adreul stadiaze-stratifikaciis dros. am 
SemTxvevaSi, Sexorcebis procesis normalur mimdinareobaze SeiZleba 
vimsjeloT kalusSi hidrociduli Wimebis warmoqmnis doniT. lurjiisferi 
speqtriT ultraiisferi dasxiveba iwvevs yviTel naTebas maSin, rodesac 
kalusuri aradiferencirebuli masa ar fluorescirdeba. Tu stratifikacia 
mimdinareobs sinaTleze, warmoqmnili qlorofilis gamo, kalusi iZens wiTel, 
xolo hidrociduli Wimebi-yviTel fers.  
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stratifikaciis dro, dReebi 

sur. 1. qarTuli vazis jiSebis kalusogenezis dinamika 

A-kaxuri jiSebi: 1- xarisTvala Savi, 2-qisi, 3-vardisferi;  

C- raWuli jiSebi: 1-aleqsandrouli, 2-mwvane onidan, 3-usaxelouri;   

E – qarTlis jiSebi: 1-asureTuli, 2-gorula, 3-ananura;  

D – megruli jiSebi: 1-paneSi focxos, 2-ojaleSi, 3-zerdagi 

imisaTvis, rom Segvemowmebina, Tu ramdenad adekvaturia Cven mier 
damuSavebuli xerxi, gamoviyeneT niSandebuli atomebis meTodi (32P izotopiT 
gajerebuli xsnari). izotopis migraciaze dakvirveba xorcieldeboda 
radioavtografiiT (suraTi-3). miRebuli Sedegebi adekvaturi aRmoCnda 
pirveladi fluorescenciis suraTisa, rac damuSavebuli xerxis maRal 
efeqturobaze miuTiTebs. sayuradReboa, rom SemoTavazebuli midgoma 
gansakuTrebiT mniSvnelovania maSin, rodesac sxvadasxva afinitetis mqone 
sanamyene komponentebTan gvaqvs saqme. Catarebuli samuSaos safuZvelze 
SeiZleba gakeTdes daskvna, rom namyenis struqturul-funqcionaluri 
mdgomareobis analizis meTodi, romelic emyareba qsovilTa pirvelad 
fluorescencias, SeiZleba gamoyenebuli iyos rogorc namyenis xarisxis 
adreuli diagnostikis efeqturi xerxi. aRniSnuli efeqtis gamoyeneba 
saSualebas mogvcems gavamdidroT meTodebis arsenali namyenis didi partiis 
Sesamowmeblad, vazis gaSenebis mizniT.        
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sur. 2. vazis namyenis Sexorcebis zonis qsovilebis  
struqturul-funqcionaluri mdgomareoba. 

1-namyenis Sexorcebis zonis histologiuri suraTi (sinaTlis mikroskopia);  
2-namyenis srulad aRdgenili qsovilebis pirveladi ultraiisferi naTeba; 
3-namyenis Sexorcebis zonis saSualo struqturul-funqcionaluri defeqtebi; 
4-namyenis Sexorcebis zonis Zlieri struqturul-funqcionaluri defeqtebi. 

 

sur. 3. namyeni vazis saZire-sanamyene sistemaSi 
 radioizotopuri (32P) xsnaris transporti.  

A – namyenSi radiofosforis gadaadgilebis dinamika; B – vazis foTlis 
radioavtografi, 1-maRalxarisxovani namyenis saZire-sanamyenes sistemaSi 

radiofosforis transportis intensivoba (250С), 4-igive, eqstremaluri (40–450С) 
temperaturis pirobebSi; 2-namyenis saZire-sanamyenes sistemaSi radiofosforis 

transportis intensivoba (250С), 3- igive, eqstremaluri (40–450С) temperaturis 
pirobebSi. 
     saZires da sanamyenes afinitetiT gansxvavebuli parametrebi dReisaTvis 
warmatebiT xorcieldeba saZireTa mravali formis meSveobiT. miuxedavad amisa, 
xSir SemTxvevaSi, vazis garkveul jiSebs uqveiTdebaT garemos araxelsayreli 
pirobebisadmi gamZleobis unari, rac ganpirobebulia saZiresa da sanamyenes 
Soris kalusuri qsovilis diferenciaciis Sedegad aRdgenili gamtari 
sistemis arasrulfasovnebiT. aseT dros mcenare, optimaluri pirobebis 
SemTxvevaSi, xangrZlivi drois ganmavlobaSi srulad inarCunebs Tavisi 
sicocxlisunarianobisTvis damaxasiaTebel Cveulebriv parametrebs, magram 
garemos eqstremaluri pirobebis SemTxvevaSi (mag., eqstremalurad maRali 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ფ
ო

თ
ლ

ი
ს 

 ქ
სო

ვი
ლ

ებ
ში

  

რ
ად

ი
ო

ფ
ო

სფ
ო

რ
ი

ს 
აქ

ტ
ი

ვო
ბა

,  …

0            25 50   

75   100   …

1 

2 
3 

4 

A B 

1 2 3 4 



 
 

43 
 

temperatura), gamtari sistemis aRdgenis unaris daqveiTebidan gamomdinare, 
viTardeba ara marto mcenaris fiziologiur-bioqimiuri parametrebis 
uaryofiTi cvlilebebi, aramed mynobis zonis qsovilebis nawilobrivi 
nekrotizaciac. 
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RADIOBIOLOGICAL METHOD OF STUDYING THE STABILITY OF 

ENDEMIC SPECIES GRAPE 
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Summary 

     From obtained results, it was shown that monitoring of cytodifferentiation processes of callus tissues 

are possible after pre-grafting radiation processing of grafting components, which active transport of 

conductive tissues, the last one is a prerequisite to increase plant tolerance to high temperatures. It should 

be noted that the offering approach is rewarding when the researcher has a goal of maintaining the 

biodiversity of the endemic species with respect to global warming. If tolerance of non-endemic 

perennial agricultural crops is resolved through the selection of new drought resistant species, this 

methodological approach is not acceptable for endemic species, since here is the phenomenon of genetic 

purity, because phenomenon of genetic purity should be considered.  
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      warmoebis moculobis, sawarmoo da sayofacxovrebo daniSnulebis 
produqciis moxmarebis zrda gardauvalad iwvevs meoradi materialuri 
resursebis absoluturi moculobis gadidebas. meoradi materialuri 
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resursebi ewodeba warmoebisa da moxmarebis sferos narCenebs, romlebic 
SesaZloa mecnierebis da teqnikis ganvTarebis mocemul etapze gamoyenebuli 
iqnes rogorc medicinaSi, aseve mrewvelobis sxvadasxva dargSi. aseTebs, pirvel 
rigSi, miekuTvneba mocemuli warmoebisaTvis ZiriTadi produqciis 
dasamzadeblad gamoyenebuli nedleulisa da damxmare masalebis narCenebi da 
warmoebis procesSi ZiriTadi produqciis paralelurad miRebuli Tanmdevi 
produqtebi. sakuTriv warmoebis narCenebi ewodeba ZiriTadi produqciis 
damzadebis procesSi gamoyenebuli nedleulis, masalebis da 
naxevarfabrikatebis naSTs, romelsac mTlianad ar daukargavs sawyisi 
samomxmareblo Rirebuleba da SeiZleba gamoyenebuli iqnas axali produqciis 
misaRebad, rogorc nedleuli an masze danamati. warmoebaSi narCenebis 
arseboba, ZiriTadi produqciis dasamzadeblad gamoyenebuli teqnologiuri 
procesebis arasrulyofilobaze miuTiTebs. narCenebi gamouyeneblobis 
SemTxvevaSi gadayras eqvemdebareba, rac sagrZnoblad abinZurebs garemos. 
      ukanasknel wlebSi warmoebis narCenebidan resursebis aRdgena mravali 
ganviTarebuli qveynisaTvis saxelmwifo mniSvnelobis amocanad iqca. kvebis 
mrewvelobis meorad materialur resursebs miekuTvneba yurZnis gadamuSavebis 
produqtebis narCenebi. meRvineobis narCenebis maqsimaluri gamoyeneba didad 
Seamcirebs sakvebi nedleulis xarjs teqnikuri miznebisaTvis, rac saSualebas 
mogvcems miviRoT sakvebis damatebiTi wyaro da saxalxo meurneobisaTvis 
aucilebeli produqtebi. garda amisa, meRvineobis narCenebis srulyofili 
gamoyeneba mniSvnelovnad Seamcirebs garemos dabinZurebas. 
      winamdebare naSromSi gaSuqebulia yurZnis gadamuSavebis produqtebis 
meoradi materialuri resursebis gamoyenebis efeqtur mimarTulebebTan 
dakavSirebuli sakiTxebi. 
      saqarTveloSi mevenaxeobas da meRvineobas erT-erTi wamyvani adgili 
ukavia, igi mTel rig raionebSi mosaxleobis ekonomikuri keTildReobis 
ZiriTad wyaros warmoadgens. aqedan gamomdinare, naTelia, Tu ra didi 
mniSvneloba aqvs yurZnis gadamuSavebis produqtebis narCenebs da misi 
gadamuSavebis organizacias. yurZeni da misi gadamuSavebis Sedegad miRebuli 
sxvadasxva saxis produqti gamoiyeneba rogorc xili (sufris yurZeni), misgan 
mzaddeba qiSmiSi, CamiCi, yurZnis wveni, badagi, CurCxela, tkbili kveri, 
felamuSi, kompoti, muraba, xilfafa, jemi, cukati, marinadi, Rvino (sufris, 
Semagrebuli, cqriala, SuSxuna), sakoniake spirti, eTilis spirti, Rvinis Zmari, 
wipwis zeTi, RvinomJava, sakvebi saRebavebi (enosaRebavebi), enotanini, enantis 
eTeri, medikamentebi, sakvebi safuarebi, sakvebi fqvili, sasuqi, xolo 
anasxlavebidan qaRaldis nedleuli, mecxoveleobis sakvebi fqvili, 
samSeneblo Tu plastmasis nakeTobani da bolos, saTbobi (1). yurZnis 
gadamuSavebis produqtebis miReba yurZnis mtevnidan iwyeba. yurZnis mtevnis 
Semadgeneli nawilebia: yunwi, klerti, marcvlis Reruka da marcvlebi. 
marcvali Tavis mxriv, Seicavs kans, wipwas da rbilobs, wvenTan erTad. yurZnis 
gadamuSavebis produqtebis meoradi resursebis ZiriTadi saxeobebia: klerti, 
WaWa (kani, wipwa da rbilobis naSTi), leqi, Rvinis qva da buyi. erTmaneTisagan 
ganasxvaveben agreTve sxvadasxva teqnologiuri ciklis dros warmoqmnil 
meorad materialur resursebs, aseTebia:  
      1. meRvineobis sezonze uSualod yurZnis gadamuSavebis da tkbilis 
miRebis procesSi miiReba iseTi narCenebi: rogoricaa klerti, durdos 
gamownexis Sedegad darCenili WaWa _ dawvdomis dros gamoyofili 
sulfitirebuli leqi. 
      2. Rvinis dayenebis dros gamoyofili narCenebi: tkbili, spirtuli 
duRilis procesSi warmoqmnili safuaris leqi, kaxuri tipis sufris TeTri 
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da evropuli tipis sufris wiTeli Rvinoebis dayenebis dros miRebuli WaWa, 
moduRari tkbilis daspirtvis dros gamoyofili leqi, saduRari WurWlis Siga 
zedapirze gamokristalebuli Rvinis qva.  
      3. Rvinis damuSavebisa da davargeba-daZvelebis procesebis dros 
gamoyofili narCenebi, Rvinis gawebvis dros gamoyofili leqi, Rvinis 
kaliufericianidiT (sisxlis yviTeli marili) damuSavebis dros gamoyofili 
leqi e.w. ,,berlinis laJvardi”, Rvinis siciviT damuSavebis dros gamoyofili 
RvinomJava marilebi. 
      4. Rvinis gamoxdis procesSi gamoyofili narCenebi: sakoniake 
Rvinomasalebisa da aseve defeqturi Rvinoebis gamoxdis dros darCenili buyi. 
      5. yurZnis ualkoholo produqtebis warmoebis dros gamoyofili 
narCenebi: yurZnis wvenis Senaxvisa da siciviT damuSavebis dros warmoqmnili 
leqi da gamokristalebuli RvinomJava marilebi, tkbilis ganeitralebis 
Sedegad gamoyofili kalciumtartrati (RvinomJava kalciumis saSualo 
marili), tkbilis moxarSvis Sedegad darCenili naleqi. 
      yurZnis gadamuSavebis meoradi materialuri resursebis nusxa sakmaod 
didia, zogi maTgani didi raodenobiT warmoiqmneba, maTi gadamuSavebiT ki 
saxalxo meurneobisaTvis mTeli rigi Zvirfasi produqtebi miiReba.                                                        

 
meRvineobis narCenebis gadamuSavebiT miRebuli produqtebi 

                                                                   cxrili 1. 

meRvineobis narCenebi meRvineobis narCenebis gadamuSavebiT miRebuli 
produqtebi 

Kklerti tanini, sasuqebi 

WaWa eTilis spirti, RvinomJava marilebi, 
polifenoluri koncentratebi, sasmelebi 

wipwa zeTi, safuraJe, sakvebi fqvili, tanini 

kani sasuqebi, saRebavi nivTierebebi 

leqi spirti, B-jgufis vitaminebis biokoncentratebi, 
cilebi, enantis eTeri 

Rvinis qva RvinomJava marilebi 

 

      rogorc zemoT aRiniSna, yurZnis Rvinod gadamuSavebisas warmoiqmneba e.w. 
meoradi produqtebi (narCenebi): klerti da yurZnis WaWa, romelTa wili 10-20%-
s Seadgens, aseve safuaris leqi, Rvinis qva, sakoniake buyi da sxva. 
racionaluri gadamuSavebiT SesaZlebelia eTilis spirtis, RvinomJavas, wipwis 
zeTis, ualkoholo da mcirealkoholiani sasmelebis, polifenoluri da 
polivitaminuri koncentratebis, sakvebi, kosmetikuri da farmacevtuli 
daniSnulebis sxvadasxva produqtebis miReba [2]. 
      mraval qveyanaSi yurZnis gadamuSavebis meoradi produqtebis 
gadamuSavebis problema gadaWrilia. mwarmoeblebi safrangeTSi, italiaSi, 
SveicariaSi da sxva qveynebSi yurZnis wipwidan iReben safuraJe sakvebs, sakveb 
fxvnils, enotanins da wipwis zeTs. 

      wipwis zeTis ultraiisferi dasxivebiT iReben vitamin D-s (3), enotaninis 
safuZvelze biologiurad aqtiur nivTierebebs, medikamentozur preparatebs, 
kosmetikur saSualebebs, sasoflo-sameurneo kulturebis zrdis 
mastimulirebel produqtebs amzadeben. 
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      ukanasknel wlebSi, meRvineobis meoradi produqtebisadmi interesi 
gaizarda postsabWoTa sivrcis saxelmwifoebSi. magaliTad, moldovaSi 
funqcionirebs saxelmwifo programa _ meRvineobis mrewvelobis meoradi 
produqtebis gamoyenebasa da gadamuSavebaze. moldovis mecnierebaTa akademiis 
qimiis isntitutSi yurZnis WaWidan miRebulia enoqsili. mis safuZvelze 
damzadebuli preparatebi sainteresoa medicinisaTvis, veterinariisaTvis da 
soflis meurneobisaTvis. enoqsilis antimikrobuli Tvisebebis gamokvlevis 
Sedegebma aCvena, rom misi aqtivoba baqteriebis mimarT ufro maRalia, vidre 
iseTi antibiotikis, rogoricaa levomicetini.  
      meRvineobis narCenebis gadamuSavebis sakiTxs did yuradRebas aqceven 
ruseTSic. saxelmwifoSi moqmedebs dargobrivi miznobrivi programa, romlis 
mniSvnelovan punqts meRvineobis meoradi resursebis maRalefeqturi 
kompleqsuri gadamuSavebis uzrunvelyofa warmoadgens. kvebis produqtebis 
umravlesoba ar Seicavs komponentebis srul nakrebs, kerZod organuli 
mJavebis, romelic aucilebelia srulfasovani kvebisaTvis. sakonditro 
warmoebaSi, aseve wvenebis da sasmelebis warmoebisas ZiriTadad mxolod 
limonis mJavas iyeneben, maSin rodesac, dabalansebuli kvebisaTvis 
aucilebelia sxvadasxva mJavebis SeTanadeba. magaliTad, limonis, Rvinis, 
askorbinis mJavebis optimaluri nakrebi saboloo produqts ufro 
srulfasovans xdis rogorc gemovnebiTi TvisebebiT, ise misi funqcionaluri 
sargeblianobiT. limonmJavas warmoeba faqtobrivad akmayofilebs 
moTxovnilebas, maSin, rodesac RvinomJavas warmoeba ar arsebobs.  
      cnobilia meRvineobis narCenebidan naturaluri RvinomJavas miRebis 
ramdenime xerxi. yvela es xerxi iTvaliswinebs pirvel stadiaze RvinomJava 
kalciumis marilis miRebas, Semdeg mis gadamuSavebas specializebul qarxnebSi. 
      mizanSewonilia mcire da saSualo simZlavris qarxnebis mSenebloba 
RvinomJavas miRebis SesaZleblobiT uSualod meRvineobis sawarmoebSi. am 
SemTxvevaSi RvinomJavas adrindeli teqnologiis gamoyeneba praqtikulad 
SeuZlebelia. perspeqtiul mimarTulebas warmoadgens ioncvladi teqnologiis 
gamoyeneba RvinomJavas miRebiT uSualod meRvineobis narCenebidan. rogorc 
zemoT aRvniSneT, meRvineobas saqarTvelos ekonomikaSi erT-erTi wamyvani 
adgili ukavia. mas nedleulis didi potenciali aqvs.  
      aRniSnulidan gamomdinare, naTelia, Tu ra didi mniSvneloba aqvs yurZnis 
gadamuSavebis produqtebis narCenebs da misi gadamuSavebis organizacias. 
      sadReisod ar aris Seqmnili meRvineobis narCenebis gadamuSavebis 
sawarmoebi, rac miuTiTebs rogorc resursebis gamoyenebis araekonomiurobaze, 
aseve materialuri saxsrebis did dakargvaze. magaliTad, yurZnis WaWa 
saSualod yurZnis polifenolebis 2,4%-s Seicavs, romlebic mcenareuli 
warmoSobis mZlavri antioqsidantebia. msoflio bazarze 1g polifenolebis 
fasi 2 dolaria. advilia viangariSoT, Tu ra saxsrebi ikargeba Tu 
gaviTvaliswinebT yurZnis gadamuSavebis wliur moculobas, romelic 100 aTas 
tonas aRemateba. didi rezervebia Cadebuli meRvineobis meoradi produqtebis 
utilizaciis inovaciuri teqnologiebis SemuSavebasa da danergvaSi. ase 
magaliTad, yurZnis wipwidan sazRvargareTis qveynebSi zeTis 
gamowvlilvisaTvis dawnexvis da eqstraqciis meTodebs iyeneben. eqstragentis 
saxiT gamoiyeneben petroleinis eTers, benzins da triqloreTilens. amJamad 
SemuSavebulia wipwis zeTis eqstragirebis meTodi Txevadi qladoniT. 
      damzogveli temperaturuli reJimebis gamoyeneba teqnologiuri 
procesebis realizaciisas saSualebas iZleva miviRoT zeTi misi biologiurad 
aqtiuri Tvisebebis maqsimaluri SenarCunebiT. aseTi zeTis gamoyeneba 
perspeqtiulia kosmetikaSi da funqcionalur kvebaSi. garda amisa, miRebulia 
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da realizdeba meRvineobis narCenebis gadamuSavebis teqnologiis ganviTarebis 
axali mimarTuleba dakavSirebuli biologiurad aqtiuri produqtebis 
miRebiT, romelTa warmoebis rentabeloba 100%-ze metia. aseTebia: 
polifenoluri koncentratebi, mcirealkoholiani da ualkoholo sasmelebi, 
sakvebi, kosmetikuri, farmacevtuli daniSnulebis produqtebi, biologiurad 
aqtiuri nivTierebebi safuaris leqis safuZvelze da sxva [4]. 
      rogorc Tanamedrove gamokvlevebis Sedegebi aCvenebs, safuarebi SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas vitaminebis biokoncentratebis warmoebisaTvis, romlebic 
sxvadasxva fermentul sistemebSi kofermentebis saxiT uSualo monawileobas 
iReben sakvebis daSlaSi da organizmisaTvis aucilebeli advilad 
SesaTvisebeli sakvebi nivTierebebis sinTezSi, rac uzrunvelyofs energiiT 
sakmarisad momaragebas da ganapirobebs organizmis gazrdil mdgradobas 
garemo ares arasasurveli faqtorebis zemoqmedebisagan [5]. 
      mosaxleobis maRali xarisxiT sicocxlis da Sromisunarianobis 
SenarCunebis mizniT gansakuTrebiT aqtualobas iZens naturaluri sakvebi 
vitaminebis kompleqsiT gamdidrebuli mcenareuli koncentratebis gamoyeneba. 
winaswari gamoTvlebiT vitaminuri koncentratis warmoebis rentabeloba  70%-
s Seadgens. mocemuli kompleqsuri sakiTxebis gadasaWrelad aucilebelia 
saxelmwifos, mecnierebis da warmoebis erToblivi moqmedeba. Camoyalibebul 
situaciaSi saxelmwifo doneze aucilebelia: 

1. mevenaxeoba-meRvineobis seqtoris samecniero-teqnikur sferoSi 
dafinansebis axali xerxebis danergvisTvis xelSewyoba. 

2. Seiqmnas meRvineobis narCenebis gadamuSavebis da utilizaciis 
sawarmoebi. 

3. ganxorcieldes meRvineobis sawarmoebis TanamSromloba samecniero-
kvleviT centrebTan, SemuSavebuli teqnologiebis Semdgomi 
danergviT. 

      am RonisZiebebis realizaciiT meRvineobis dargi gadava xarisxobrivad 
ufro maRal doneze. yurZnis gadamuSavebis unarCeno teqnologiebis danergva 
saSualebas mogvcems miviRoT saxalxo meurneobis sxva dargebisaTvis saWiro 
rigi produqtebi, gavzardoT meRvineobis sawarmoebis efeqturoba, stimuli 
mivceT maT saeqsporto orientacias (6). mniSvnelovania aseve sazRvargareTis 
qveynebis gamocdilebac. maTi gamoyeneba nacionaluri Taviseburebebis 
gaTvaliswinebiT saSualebas mogvcems meRvineobis sawarmoebi gaxdes ufro 
konkurentunariani da gaaumjobeson moRvaweobis maCveneblebi, miuaxloon isini 
msoflio dones.  
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PROSPECTIVE TRENDS OF RATIONAL USE OF WASTELOUS WASTE OF WINE 
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Summary 

      Grape wine of processing of secondary product so called (waste): combs, spies, seed, yeast, stone 

wine. The efficient processing is possible as a result of ethyl alcohol, wine acid, seed oil and 

monalcoholic and low alcoholic drinks, polyphenoliney and polyvitaminnye concentrates, other food 

cosmetic and pharmaceutical products as a destination. In this Scientific work is analyzed the experience 

of advanced countries. There is clear main directions how to process wine making wastes to non-waste 

products and then utilize it. This process help to our wine making companies to become much more 

competent. 
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       saqarTvelo warmoadgens vazis erT-erT samSoblos. qveyanaSi 
mevenaxeoba-meRvineobis sferos aRorZineba da msoflio standartebiT 
saukeTeso Rvinoebis warmoeba, mxolod Tanamedrove mecnieruli kvlevis 
Sedegad aris SesaZlebeli. am pirobebSi ZiriTadi gza unda iyos mevenaxeobis 
intensifikacia. produqciis warmoebis gadideba unda moxdes teqnkiis, 
teqnologiebis da warmoebis organizaciis Tanmimdevruli srulyofiT, 
mecnierebis miRwevebis da mowinave meTodebis danergvis gziT da sxva. miwis, 
wylis, klimatisa da amindis pirobebis mixedviT sxva Tanabar pirobebSi 
gansxvavebuli raodenobis Sroma ixarjeba da sameurneo Sedegebic sxvadasxvaa.  
      saqarTvelos bunebriv-ekologiuri pirobebi didi mravalferovnebiT 
xasiaTdeba. kavkasiis maRali mTebisa da Savi da kaspiis zRvebis erTdrouli 
procesebi, radiaciuli balansis sidide da amiT gamowveuli transformacia 
qveynis rTul orTografiul pirobebSi ganapirobeben erTmaneTisagan 
gansxvavebul klimatis arsebobas. 
    yurZnis mosavlis gazrda da produqciis xarisxis gaumjobeseba 
mniSvnelovnad aris damokidebuli adgilobriv agroklimatur  pirobebze, 
vazis jiSuri Tvisebebisa da misi movlis agroteqnikur RonisZiebaTa 
kompleqsze, qveyanaSi arsebul socialur-ekonomikur pirobebze. saqarTveloSi 
mevenaxeobis raionebisaTvis SemuSavebulia vazis ZiriTadi 
wyaluzrunvelyofis RonisZiebebi garemos agroklimaturi faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, magram igi mainc moiTxovs Semdgom kvlevas garemos 
klimaturi pirobebisa da jiSis biologiuri Tvisebebis Sesabamisad. vazis 
zrdaganviTareba, mosavlianoba da produqciis xarisxi da mosavlianoba 
mWidrod aris dakavSirebuli im agroklimatur pirobebTan, sadac igi izrdeba 
da viTardeba. 
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       saqarTvelos bunebriv-ekologiuri pirobebi didi mravalferovnebiT 
xasiaTdeba. kavkasiis maRali mTebisa da Savi da kaspiis zRvebis erTdrouli 
procesebi, radiaciuli balansis sidide da miT gamowveuli transformacia 
qveynis rTul orTografiul pirobebSi ganapirobeben erTmaneTisagan 
gansxvavebuli klimatis arsebobas.  am mxriv mosavlis gazrdaSi erT erT 
mniSvnelovan faqtors warmoadgens bunebriv-klimaturi  pirobebis Seswavla 
Tanamedrove avtomaturi mravalricxovani bunebriv-klimaturi faqtorebidan 
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens iseTi kompleqsuri maxasiaTebeli, 
rogoricaa evapotranspiracia, radgan is warmoadgens mcenaris zrda-
ganviTarebis wylis balansis ZiriTad xarjvis komponents. evapotranspiraciis 
procesisa da misi ganmapirobebeli faqtorebis Seswavla sxvadasxva klimaturi 
pirobebisTvis warmoadgens ZiriTad maCvenebels wylis resursebis optimaluri 
ganawilebisa da sasoflo-sameurneo kulturebis wyalTuzrunvelyofisaTvis. 
aucilebelia miviRoT mxedvelobaSi, rom morwyva aris dinamikuri procesi, igi 
SeiZleba icvlebodes konkretuli wlis agroklimaturi maCveneblebis 
mixedviT. swored aseTi cvlilebebi axdens  gavlenas niadagis tenianobis 
deficitze da wylis balansis calkeul mdgenelebze.  
garemos evapotranspiraciis Seswavla xdeba agroklimaturi sadguris 
gamoyenebiT, romelic saSualebas mogvcems davadginoT morwyvis normebi da 
reJimi morwyvis iseTi Tanamedrove teqnologiisTvis, rogoric aris wveTuri 
morwyvis sistema da misi kombinacia niadagis polieTilenis afskiT 
mulCirebisas, rac sawindari iqneba wylis resursebis racionaluri 
gamoyenebis da Tavis mxriv gamoricxavs garemos wonasworobis darRvevas da 
Sesabamisad iseT Seuqcevad procesebs, rogoricaa meoradi damlaSeba, 
daWaobeba da niadagis degradacia. es gansakuTrebiT mniSvnelovania fermeruli 
meurneobebis konturul-danawevrebuli farTobebis SemTxvevaSi. yovelive es ki 
safuZveli iqneba s/s kulturebis garantirebuli maqsimaluri mosavlis 
misaRebad. 
  kvlevis mizania saqarTvelos ariduli da naxevradariduli sarwyavi 
miwaTmoqmedebis regionebis mosaxleobis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
gaumjobeseba sasoflo-sameurneo warmoebis intensifikaciis gziT, rac 
gulisxmobs morwyvis Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebis da Sesabamisad 
sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis gazrdasa da mdgradobas. 
    Tanamedrove sarwyav sistemebs Soris wveTovani morwyva yvelaze 
racionaluria. vazis Zirebze an Stambis simaRleze qveda mavTulis gaswvriv 
ewyoba plastmasis wylis xarjis saangariSo moTxovnis Sesabamisi diametris 
milebi, romelsac aqvs vazis ZirTan gakeTebuli sawveTurebi. wylis miwodeba 
regulirdeba sawveTuridan dawveTebis intensivobis zrdiT. am wesis 
upiratesoba mdgomareobs datenianebis uwyvetobaSi, wylis ekonomiur xarjvasa 
da srul avtomatizaciaSi.  
    wveTuri morwyvis teqnologiis gamoyeneba fermerul meurneobebSi, 
romelTa farTobi ar aRemateba 0.5-3ha, SeiZleba CaiTvalos yvelaze efeqturad 
wylis resursebis racionaluri gamoyenebisa da marTvis TvalsazrisiT. es 
yvelaferi uzrunvelyofs maqsimaluri, mdgradi da ekologiurad sufTa 
mosavlis miRebas minimaluri materialur-teqnikuri da SromiTi resursebis 
danaxarjiT.  aucilebelia aRvniSnoT, rom wveTuri morwyvis teqnologia 
faqtiurad gamoricxavs riskis faqtors sasoflo-sameurneo kulturebis 
wyaluzrunvelyofis dasakmayofileblad mTeli vegetaciis 
periodSi.PPpraqtikuli TvalsazrisiT ganixileba wveTuri morwyvis 
teqnologiebis farTo masStabiani gamoyeneba amerikis SeerTebul StatebSi, 
sadac aseTi teqnologia gamoyenebulia 1.000.000.ha farTobze, xolo israelSi 
ZiriTadad gamoiyeneba, mxolod wveTuri morwyvis teqnologia. 
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kvlevis Seswavlis Tematikad ganisazRvra Semdegi sakiTxebi: 

- rwyvis normisa da rwyvis reJimis dadgena wveTuri morwyvis sistemis 
teqnologiebis gamoyenebiT adgilobrivi bunebriv-klimaturi pirobebisaTvis. 

- niadagebis hidrofizikuri Tvisebebis Seswavla Tanamedrove gamzomi 
xelsawyoebis gamoyenebiT. 

- sarwyavi miwaTmoqmedebis regionis agroklimaturi pirobebis Seswavla 
avtomaturi eleqtronuli  meteorologiuri sadguris gamoyenebiT. 

- evapotranspiraciis gansazRvris Tanamedrove modelebi adgilobrivi 
bunebriv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT 

- sasoflo-sameurneo kulturebis optimaluri wyalmoTxovnilebebis 
mniSvnelobebi maTi zrda-ganviTarebis stadiebis mixedviT vegetaciis 
pirobebSi. 

      rwyvis normebi, vadebi da rwyvis jeradoba damokidebulia niadagsa da 
klimatze, vazis jiSsa da simwifis droze. venaxSi niadagis morwyva unda 
daiwyos maisSi, rodesac fesvTa sistemis ganviTarebis ZiriTad fenaSi tenis 
saSualo Semcveloba Semcirdeba mcenareSi wylis SeTvisebis zRvramde 
(kapilarebSi wylis kavSiris Sewyvetamde) da unda gagrZeldes manam, sanam 
aRniSnul fenaSi wylis Semcveloba ar miaRwevs savele, zRvrul standartebs. 
wylis regulirebisTvis aucileblad unda ganisazRvros aqtiuri fenis savele 
zRvruli tentevadoba., e.i. morwyvis zeda zRvari. morwyvis qveda zRvari 
(morwyvis dawyebis momentamde) savele zRvruli tentevadobis 80%-s Seadgens. 
erTi da imave tipis niadagSi savele zRvruli tentevadoba da venaxSi wylis 
Sesvlis Senelebis zRvari meqanikuri Semadgenlobisa da maTSi humusis 
Semcvelobis mixedviT icvleba . venaxis rwyvis dawyebis vadis dadgenis mizniT 
niadagis tenis gansazRvris woniT meTods iyeneben. 
    morwyvis norma gulisxmobs wylis im raodenobas, romelic ixarjeba 
yoveli rwyvis dros. es norma  mniSvnelovnad meryeobs. aucilebelia, rom 
simwifis dasawyisSi niadagis is fena, sadac fesvebia ganlagebuli, kargad iyos 
datenianebuli. rwyvis normas adgenen cal-calke, yvela tipis niadagebisTvis. 
niadaguri Tvisebebidan gamomdinare, 1 heqtari farTobis morwyvis norma (wylis 
xarji erTjeradi morwyvis dros) 500-1000 m3-is farglebSi meryeobs da  
damokidebulia: morwyvis normaze, niadagis fenis sisqeze,  garemos zRvrul 
tenianobaze, nadagis moculobaze da evapotranspiraciaze.  
      Mvazis wyaluzrunvelyofa damokidebulia: niadagis meqanikur 
Semadgenlobaze, niadagis aqtiuri fenis sisqesa da masSi humusis Semcvelobaze, 
klimatur pirobebze, mcenareTa asakze, savegetacio fazebze, vazis jiSze, 
niadagis movlisa da morwyvis wesebze. 
       venaxis morwyvis vadebi ise unda SeirCes, rom uzrunvelyofili iyos 
vazis buCqebis saukeTeso ganviTareba. morwyvis vadebi did farglebSi meryeobs. 
igi damokidebulia mevenaxeobis regionebis Taviseburebaze, jiSebze, mosuli 
naleqebis da morwyvis wesze. sarwyavi mevenaxeobis praqtikaSi miRebulia 
morwyvis vadebi ganisazRvros venaxis niadagis tenis maragis SefasebiT. 
amisTvis gamoyofil tipur nakveTze, 1,0-1,5 metr fenaSi, savegetacio periodSi, 
dekadaSi erTxel sazRvraven tenianobas. tenianobis maCveneblebs iyeneben 
rwyvis normis dasadgenad. rwyvis vadis gansazRvrisaTvis iyeneben agreTve 
foTlis iseT fiziologiur maCveneblebs, rogoric aris Semwovi Zala da 
ujredis wvenis koncentracia. saqarTveloSi sarwyav regionebSi pirveli rwyva 
tardeba maisSi, meore ivnisSi, marcvlebis intensiuri zrdis fazaSi. rwyva 
unda Sewydes yurZnis krefis win 3-4 kviriT adre. 
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wveTovani rwyvis dros rwyva tardeba yovel dekadaSi, Semcirebuli 
normiT — 80-120 m3/heqtarze. am sistemiT rwyvas wyveten marcvlebis 
SerbilebisTanave. 

rwyvis vadebi koreqtirdeba mosuli naleqebis da niadagis tenianobis 
gaTvaliswinebiT.  kvlevis Sedegebi dafuZnebulia miRebuli monacemebis 
analizze, ramac ganapiroba morwyvis winamdebare Tanamedrove teqnologiebis 
(wveTuri morwyvis) Sedegebze potencialuri moTxovnis arseboba 
gaTvaliswinebulia miRebuli monacemebis damuSavebul rekomendaciebze, 
miRebuli Sedegebi mniSvnelovani aris imiT, rom fermers saSualeba aqvs 
miiRos maqsimaluri, mdgradi da usafrTxo mosavali, rac TavisTavad 
saSualebas miscems gaiumjobesos Tavisi socialur-ekonomikuri mdgomareoba. 
aqve gvinda aRvniSnoT, rom saqarTvelo ar unda iyos orientirebuli  didi 
raodenobis sasoflo-sameurneo produqciis warmoebaze, romelic aRemateba 
misi mosaxleobis moTxovnlebas. mTavari mimarTuleba unda iyos xarisxiani 
produqciis miRebaze da amis saSulebiT TandaTan SeaRwios evropul bazrebze, 
radgan xarisxian produqciaze msoflioSi aris Zalian didi moTxovnileba da 
fasebi aseT produqciaze gansakuTrebiT maRalia. kvlevis mosalodneli 
Sedegebi, rogoricaa maqsimaluri, mdgradi da usafrTxo mosavlis miReba, 
wylis resursebis racionaluri gamoyeneba, lokaluri agroekosistemebis 
ekologiuri dacva (meoradi daWaobeba da damlaSeba, erozia, niadagis 
degradacia), rac pirdapir kavSirSia fermerebis mdgrad socialur-ekonomikur 
ganviTarebasTan mravali wlebis ganmavlobaSi. rogorc kvlevam aCvena, 
grZelvadiani periodisaTvis prognozirebuli analizi bunebrivi faqtorebis 
gaTvaliswinebiT unda ganxorcieldes venaxebis aRdgena-gaSenebis erT-erTi 
mTavari faqtori unda iyos  yurZnis mosavlis gazrda da produqciis xarisxis 
gaumjobeseba, rac mniSvnelovnad aris damokidebuli adgilobriv 
agroklimatur faqtorebze, ekologiur pirobebze, vazis jiSuri Tvisebebisa 
da misi movlis agroteqnikur RonisZiebaTa kompleqsze,  rac saSualebas iZleva 
sarwyavi wylis ekonomiisa 60-75%-mde; mosavlianobis  gazrdis 2-3 jer; nayofis 
adreul simwifes 5-10 dRiT adre morwyvis sxva teqnologiebTan SedarebiT. 
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Summary 

Improvement of socio-economic conditions of the population of arid and semi-arid 

irrigation farming regions depends mainly on the intensification of agricultural production, 

which in turn determines providing the agro-ecosystem water requirements and using modern 

technologies of irrigation. 

There are provided some agro-climatic measures for vine development for viticulture 

areas in Georgia, but it requires further research in accordance with ecological conditions and 

biological properties of the variety. The productivity of the vine and the quality of the product 

is closely related to the ecological climatic conditions where it grows and develops. 

Among many of the natural-climatic factors evapotranspiration is the important 

complex feature, as it determines the growth and development of plant and the main spending 

component of water balance. The study of the evapotranspiration process and its condition 

factors, for different climatic conditions, is the main indicator for optimal distribution of water 

resources and water supply for agricultural crops. 

It is necessary to focus the fact that irrigation is a dynamic process; it can vary depending 

on the specific agro-climatic indicators of the particular year. That kind of changes affect the 

soil moisture deficit and the individual's balance of water balance, which in turn affects to grape 

yield and grape qualities. 
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Milk is the main agricultural product of contemporary Georgia (Fig. 1) while wine and spirits 

have a leading position in agro-export of the country (Table 1), the share of which in total export is close 

to one third; export of live grazing animals in this table is in the fourth position the dynamic of growth 

is impressive.  

Kakheti region located on eastern part of Georgia and bordered by the Russian Federation to 

the Northeast, Azerbaijan to the Southeast with a population of 317,5 thousand inhabitants in 2017 (8.5 

% of Georgia’s total) and with a territory making 16.4% of the country’s total is the main agricultural 

region of Georgia. Along with viticulture (the region produced 150.3 thousand tons of grapes, or 70.0% 

of Georgia's crop in 2015), the region has a long tradition of livestock breeding, especially in sheep 

breeding (482.0 thousand heads or 55% of the total Georgian sheep) [1] and the role of the two branches 

of agricultural sector in the development of the Kakheti region makes it necessary to analyze them in 

the overall context of the social-economic transformation. Both viticulture and sheep breeding are 

deeply connected with the lifestyle of people living in Kakheti. In Tusheti (Akhmeta municipality), 

located on the northern slopes of the Caucasus, near the borders of Georgia with the autonomous 

republics of Russian Federation Dagestan and Chechnya transhumant sheep breeding, which was widely 

spread in Europe in the past centuries and is still maintained in the Alps [8], is traditional lifestyle and 

livelihood is strictly dependent on quality and quantity of pasture resources [2].  
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Fig. 1. Top ten commodities production in Georgia, FAO, 2013 

 
There are about 0.16 million ha of meadows and 1.8 million ha of pastures in Georgia, in 

addition to that unproductive arable land is also often used as low productive pastures. It is a striking 

disparity between winter and summer pastures: Most pastures (1.3 million ha) are for summer grazing, 

and the total productivity of the Georgian summer pastures amounts to about 800 thousand tons, while 

the figure for the winter pastures is only 200 thousand tons. if we add to this the fact that according to 

capacity, that is, the number of livestock grazing per 1 ha of summer pastures more than twice exceeds 

the corresponding area of winter pastures, then the discrepancy between winter and summer pastures in 

relation to the total number of livestock of all types of cattle grazing on them will become even more 

obvious.  The situation is slightly softened by the condition that in summer, in the third quarter of a year, 

due to increase in export of live grazing animal (Table 1) and forced slaughter the sheep head count is 

25-45% higher compared to head count in winter (first quarter) [3]. Historically, this disproportion was 

partially equalized by the use of winter pastures outside Georgia (Dagestan, Azerbaijan), but currently 

it is impossible to use these pastures (war in Chechen Republic, transportation problems) and the former 

transhumant systems collapsed [2]. 

 

Main Agrarian Export of Georgia, mln US dollars. Source: Geostat 

                                                                                                                                             Table 1. 

HS Name of 

position 
2000 2005 2010 2015 

 
2016 

2204-

2205 

2208 

Wine  

Alcohol, spirits 

30,1 

4,0 

81,8 

29,2 

43,7 

56,2 

96,7 

65,1 

 115,2 

92,0 

0802 Hazelnuts & 

other nuts 

19,3 70,3 75,1 176,6  179,5 

2201-

2202 

Waters (natur., 

miner.) 

13,4 52,9 51,6 101,1  91,6 

0102,0104 

0204 

4101-

4106 

5101 

Live grazing 

animals 

Meat of sheep 

Skins and 

leather 

Wool 

0 

0 

2,2 

0 

0 

0 

1,5 

0 

32,7 

0 

3,4 

0,2 

39,8 

0,4 

4,3 

0,1 

 47,4 

3,9 

3,8 

0,5 
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 Agrarian 

Export 

92,6 303,9 349,3     

573,3 

     642,6 

 Total Export 323,9 865,5 1677,3   

2204,7    

   2113,7 

 Share of 

Agrarian 

Export in 

Total, % 

28.6 35,1 20,8 26.0 

 

  30.4 

 
In his "Description of Kingdom of Georgia, its habits and canons" (1745) Georgian scientist 

Vakhushti Bagrationi informs, that King of Kakheti Levan II (1520-1574) with a view to strengthening 

northern borders of Kakheti and to keeping in obedience inhabitants of Tusheti gave credentials allowing 

them to graze their sheep on Kakheti lowlands, but in the same time, these places were included in the 

zone of vineyards and orchards. On Kakheti lowland almost on all territories in between of Alazani and 

Iori valleys numerous flocks of sheep and other kinds of livestock were grazed during winter times and 

most of the territory were used in a combined way i.e., for viticulture and as winter pastures mostly for 

sheep. It should be noted that combined use of areas under vineyards, should be the most rational for 

that time, contributing to raising the yield of agricultural plants: if the ovens ate on these areas of grass 

(weeds), then in return they enriched the land with organic fertilizers. Thus, parallel use of land for 

agricultural crops and livestock grazing was necessary for plant growing and livestock keeping. For 

centuries the population in Kakheti themselves invited shepherds to have the sheep graze in their 

vineyards, and further to that a one-day stopover of a flock of sheep in vineyards was paid by the owner 

of these vineyards by one "chapi" (18 liters) of wine [4] during the transhumance movement of sheep 

and cattle from summer pastures in northern part of Kakheti to winter pastures in southern part takes 

place during the months of May (direction N-S) and October (S-N) respectively. The number of 

livestock moving to from winter-summer pastures varies and may reach from few thousand to hundreds 

of thousands of livestock. The distance transhumance livestock travel is also different and varies 

between 70 to 250 km (Fig. 2). 

Kakhetian villages in the vineyards zone have various levels of transhumance traffic intensity. 

Some parts may be characterized by almost no mobile livestock movement whilst other villages may 

have high levels of transhumance going through villages during migration periods. In the region as an 

example Gombori temi (community) in Sagarejo municipality has almost no transhumance movement 

and Arashenda temi in Gurjaani municipality and Shakhvetila temi in Akhmeta municipality have high 

levels of transhumance movements. Covering such a long distance requires proper infrastructure, well 

established and identified transhumance routs, resting places, etc. which is in fact not available at most 

places and wherever available is in poor condition. However, in recent years, through the help and 

engagement of central authorities the situation on transhumance and resting places has improved. At 

some places resting places have been cleaned and arranged bathing places. 

There are three resting places on the section of transhumance route that passes through the 

Georgian viticulture leading Gurjaani municipality; There are also three resting places in Sagarejo 

municipality. Public registry registers transhumance routes under the state property, in Akhmeta 

municipality some sections of transhumance route are already registered but the process is not finished 

yet, there are difficulties on those sections where routes pass through or cross the private property, 

among them are mostly vineyards.  In some village pasture conflicts between livestock keepers and 

vineyard owners were observed, primarily because of the trespassing transhumance herds [7] beyond 

the transhumance routes which is mainly due to fact that after independence, the privatization of 

agriculture land happened in a rapid way and part of those routes were transferred to private possession. 

In addition, there is a new tendency of transforming pasture lands into vineyards which is the reason for 

new conflicts; To solve the latter conflicts in those villages where viticulture and livestock-keeping 

should be possible by establishing multifunctional cooperatives which has been facilitating by the state 

through adopting appropriate legislation [6] and activities of the Agricultural Cooperatives Agency. 

 Transhumance livestock while passing through villages in low land areas cause problems to not 

only for the locals who practice livestock keeping but also for those who have vineyards. Main problem 

stems from lack of pasture resources and resting places. Shepherds are interest to have well fed livestock 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vakhushti
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because if they fail to well feed livestock in such a case livestock will not be able to travel long distances 

up until the summer pastures and because of that they have to use pastures and vineyards belonging to 

locals. Locals also complain that there are many cases when their vineyards are damaged by 

transhumance livestock especially in such municipalities as Gurjaani where vine growing and wine 

production takes the lead in local economic activities and engagement. It should also be noted that there 

is no proper law or regulation in place as where, when and how to graze livestock. 

As of today, organic farming is weakly developed, this method of agro-production is used only 

by around 200 farmers on 1452 ha (2014), that is on 0.1% (for comparison: Austria - 19.4%, Sweeden 

- 16.4%, Estonia, Switzerland, Latvia, Czech Republic, Italy – more than 10%) of agricultural land 

(without pastures) and with this indicator, which practically does not increase in recent years, the country 

in Europe is only ahead of Albania and Andorra. Grapes organic area comprises 130 ha, that is 0.2% 

[9]. At the same time, the organic viticulture and so-called "organic wines" are developed in the world 

and in 2012 the EU adopted Regulation (EU) No 203/2012, which determined   the   rules for organic 

wine production; In the production of such wines the use of additives is avoid as much as possible and 

preference is given to natural process. Considering this, restoration of ancient tradition of synergic 

coexistence of viticulture and sheep breeding becomes acceptable and necessary. That is exactly the 

case in the US, Australia and New Zealand [5]. For example, Australian vineyards are generally highly 

mechanized, relying on heavy machinery for pruning, slashing, trimming, spraying and harvesting, but 

using sheep to control midrow and undermine growth is one of option to reduce the need for splashing 

and spraying and therefore reduce vineyard management costs and greenhouse gas emissions. Sheep are 

typically grazed in vineyards between harvest and budburst. Sheep are generally not used during the 

growing season because they eat the grapevine leaves that are required for photosynthesis and to protect 

the fruit from sunburn. 

It is possible to accommodate the sheep without disrupting vineyard practices by splitting 

vineyard into different parcels for the sheep to graze. Then the sheep is kept together and rotated through 

the parcels using a technique called “cell” or “crash” grazing. The aim of this method is to have the 

midrow and undervine growth heavily grazed so everything is eaten and no weeds are left before moving 

the sheep onto the next parcel. If sheep are introduced into a larger area, they could graze preferentially 

- only eating the vegetation they like and leaving the weeds behind. 

 

Fig 2. Pasturing areas and transhumance roads in Kakheti [From: Report on Georgian Animal 

Migration Route, SDC project of the Mercy Corps Georgia Alliances Lesser Caucasus 

Programme, 2014]. 
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Using sheep in vineyards is an efficient and cost-effective way for vineyard managers to remove 

unwanted vegetation.  But if the sheep eat the vines too, that could be a problem. Thus, solution comes 

from training the sheep and creating a strong aversion to the grapes or leaves through giving the sheep 

an oral dose of lithium chloride (LiCl) immediately after eating the grape. The aversion happens because 

LiCl causes a temporary stomach illness that animals then associate with whatever food they had just 

eaten.   

As research shows there are few more tricks to improve the results and by incorporating non-

vineyard areas as part of the vineyard grazing blocks, the sheep seemed more comfortable, maybe 

because they could keep to their normal daily grazing habits. Giving trained sheep another place to graze 

is important because it reduces the possibility that the sheep will taste a leaf or vine simply out of 

boredom. Even worse, research shows that if other animals see their herd mates eating a food, even if 

they were trained not to eat it, they will again begin trying it, and the entire herd will lose their aversion. 
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მაღალკონკურენტუნარიანი პროდუქტები, რომლებიც გაუძლებს მსოფლიო ბაზარზე 

მძაფრ კონკურენციას. 

დღეს საქართველოს მთავარი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტია რძე, ხოლო 

აგროექსპორტში წამყვანი პოზიცია უკავია ღვინოს და სპირტიან სასმელებს (თხილთან, 

მინერალურ წყლებთან და ცოცხალ პირუტყვთან ერთად). საქართველოს ჩრდილო- 

აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე კახეთი საქართველოს რეგიონებს შორის, მევენახეობის 

დარგის განვითარებით და ღვინის წარმოების მოცულობის მიხედვით პირველ ადგილზეა 

და ბევრად უსწრებს დანარჩენ რეგიონებს.  რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი და დარგობრივი გეოინფორმაციული 

კარტოგრაფირება  ნათლად ადასტურებენ, რომ კახეთში, ისე როგორც მსოფლიოს სხვა 

მთიან რეგიონებში, სოფლის მეურნეობის დარგების განაწილებაში წამყვანი როლი 

აგროკლიმატურ პირობებს და რელიეფს ენიჭება: მევენახეობა განვითარებულია 

დაბლობზე, ხოლო მთიან ნაწილში ძირითადი დარგია სასაძოვრო მეცხოველეობა, 

საძოვრების კოლექტიური გამოყენებით. 

მოხსენებაში განხილული იქნება გერმანიის ფოლქსვაგენის ფონდის დაფინანსებით 

2015 წლის თებერვლიდან მიმდინარე სამწლიანი სამეცნიერო საგრანტო პროექტის 

„სოფლების საერთო  საძოვრების კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები“  ჩარჩოებში 

მდინარე იორისა და ალაზნის აუზების წყალგამყოფ გომბორის ქედის კალთებზე 

განლაგებული სოფლების მიმდებარე საძოვრებზე და სათიბებზე, რომლებიც 

წარმოადგენენ გადასარეკი და სტაციონარული მეცხოველეობის საკვანძო რესურსს, 

მეცხოველეობის და ამავე სოფლებში მევენახეობის დარგების არსებული საკანონმდებლო, 

ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემები, ამ დარგებში და მათ შორის საკონფლიქტო 

სიტუაციების, რომელთა მოგვარება ხშირად მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, გადაწყვეტის 

გზები და მათი პარალელური სინერგიული განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებაში 

ნაჩვენებია, რომ საძოვრების ფართობის და პროდუქტიულობის შემცირება, ახალი 

ტენდენციები ბაზარზე და რეგიონის გარეთ დასაქმების შესაძლებლობები დიდ საფრთხეს 

უქმნიან ტრადიციულ მეცხოველეობას მევენახეობით განთქმულ რეგიონში. 
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სეტყვის წინააღმდეგ ბრძოლა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

პრობლემას წარმოადგენს. განსაკუთრებით ეს პრობლემა აქტუალურია ღვინის 

მწარმოებელ ქვეყნებში. მნიშვნელოვანი დანაკარგები აღირიცხება ისეთ ქვეყნებში, 
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მათი ეფექტურობა დაბალია. ასე მაგალითად, საქართველოში 2012 წელს სეტყვამ 11 ათასი 

ჰა დააზიანა, ხოლო 2013 წელს — 10 ათას ჰა-ზე მეტი ფართობი. სეტყვის საწინააღმდეგო 

დანადგარებმა 2016 წელს ვერ მოახერხეს აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვისაგან 

ვენახების დაცვა. ამ ფაქტორის შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა სოფლის 

მეურნეობას. 

ანალოგიური მდგომარეობაა სომხეთში. 2016 წლის მაისში მოსულმა სეტყვამ 

სერიოზული ზიანი მიაყენა არმავირის ოლქის ფერმერებს, სადაც დაზიანდა მოსავლის 30-

80%. როგორც აღმოჩნდა, სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარებმა მუშაობა დაიწყო 

დაგვიანებით. სომხეთში ამჟამად არის 450 სადგური, საორიენტაციო გამოთვლებით კი 

საჭიროა 1000-ზე მეტი სადგური, რაც მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვას. 

სეტყვასთან ბრძოლა დღეისათვის სამი მეთოდით ხდება: 

— სეტყვის წარმოქმნის გეოფიზიკურ პროცესზე აქტიური ზემოქმედება. 

— მწკრივად გაშენებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ინდივიდუალური 

გადახურვა მოძრავი ბადეების საშუალებით. 

— მცენარეების გადახურვა ბადე-სახურავებით მუდმივად. 

სეტყვის საწინააღმდეგო თანამედროვე დანადგარები წარმოადგენენ 

მოწყობილობებისა და მექანიზმების კომპლექსს რაკეტების გასაშვებად და მიმართულების 

მისაცემად. ისინი წარმატებით ცვლიან მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში არსებულ სეტყვის 

საწინააღმდეგო საზენიტო ქვემეხებს. ამჟამად გავრცელებულია მრავალლულიანი 

დანადგარები, რომელთა მმართვა შეიძლება უშუალოდ პულტიდან ან დისტანციურად. 

ცხრილში 1 მოცემულია სხვადასხვა ქვეყნებში გამოყენებული დანადგარების ტექნიკური 

მახასიათებლები.  
  

                                                                                                             ცხრილი  1. 

  

საქართველოში, გასული საუკნის მეორე ნახევარში სეტყვის საწინააღმდეგო დანად-

გარებსა და სხვადასხვა სახის კონსტრუქციებზე სერიოზული სამუშაოებია ჩატარებული. 

მათ შორის აღსანიშნავია სამეცნიერო-საწარმოო სამხედრო ცენტრის „დელტას“ მიერ 

დამუშავებული დანადგარები. ასევე ორიგინალური სქემები და კონსტრუქციებია 

დამუშავებული ქართველი მეცნიერებისა და გამომგონებლების მიერ; აღსანიშნავია პროფ. 

დ. თაქთაქიშვილის, გ. შაფაქიძის, ვ. ბუჩუკურის, გ. თოფურიას, ა. იოსელიანის, ვ. 

მოდოვიჩკოს და სხვების შრომები. აღნიშნული ავტორების მიერ დამუშავებულ იქნა 

ვენახების გადასახური კონსტრუქციები და ისინი გამოცდილ იქნა საველე პირობებში. 

საქართველოში სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი „ალაზანი-1“ ამოქმედდა 1962 

წელს, ხოლო 10 წლის შემდეგ ამოქმედდა მისი მოდიფიკაცია „ალაზანი-2M”. შემდგომ 

წლებში მიმდინარეობდა ამ დანადგარების სრულყოფა. ამჟამად საქართველოში, კერძოდ 

კახეთის რეგიონში, განთავსებულია სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური 

ტიპი, 

მოდელი 

ლულების 

რაოდენობა 

მართვის 

სისტემა 

რაკეტის 

ფრენის 

მანძილი, კმ. 

რაკეტის 

ფრენის 

სიმაღლე, კმ. 

მოქმედების 

ეფექტური 

რადიუსი, კმ. 

ПГИ-М 

“ობლაკო” 

 4 ლულა  

4მიმმარ-

თველი 

ხელით 

მართვა 

5-10 4-8 1-8 

„ალაზანი“ 12 

მიმმართველი 

ხელით 

მართვა 

10 9 8 

„ნებო“ 18 ლულა დისტანციური 14 8 12 
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ცენტრის „დელტას“ მიერ დამუშავებული სეტყვის საწინააღმდეგო 85 დანადგარი სდ-56 და 

სდ-26. მთლიანობაში ეს დანადგარები წარმოადგენს ერთ სისტემას რომელშიც შედის:  

- მეტეოროლოგიური რადიოლოკაციური სადგური; 

- მართვის ცენტრი; 

- ცეცხლის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა; 

- რაკეტების გამშვები მოწყობილობა; 

- სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები. 

მეტეოროლოგიური რადიოლოკაციური სადგური იღებს მონაცემებს სეტყვის 

წარმომშობი ღრუბლების შესახებ და უსწრაფესად აგზავნის მართვის ცენტრში, სადაც 

ხდება მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება, შესაბამისი საცეცხლე წერტილის შერჩევა 

და ღრუბლის დამუშავება სპეციალური რეაგენტის შემცველი რაკეტებით. (სურ. 1) 

დანადგარის გამშვებ მოწყობილობაზე დაყენებულია 26 ან 56 უმართავი რაკეტა. 

თითოეული რაკეტა შეიცავს 50-70გრ ვერცხლის იოდიდის რეაგენტს. რაკეტის გასროლის 

შემდეგ რეაგენტი იფანტება ღრუბლებში 2,5-4,5კმ სიმაღლიდან, 30-35წმ-ის განმავლობაში. 

     
  

სურ.1. „დელტას“ მიერ დამუშავებული სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები. 

დანადგარის ტექნიკური მახასიათებელი 

- რაკეტების რაოდენობა................................................................. 26-56 ერთეული 

- რაკეტის დახრის კუთხე............................................................... 55-850 

- ჰორიზონტალური ბრუნვის კუთხე .......................................... 3600 

- რაკეტის დიამეტრი ....................................................................... 60მმ 

- რაკეტის მასა ................................................................................... 3550 გრ 

- რაკეტის მაქსიმალური სიჩქარე .................................................. 600 მ/წმ 

- სროლის მაქსიმალური მანძილი ................................................ 7800მ 

 

უცხოეთში იყენებენ განსხვავებული პრინციპული სქემის მქონე სეტყვის 

საწინააღმდეგო დანადგარებს (ზარბაზნებს), რომლებშიც ზარბაზნიდან გასროლილი 

ჰაერის ნაკადის დარტყმის შედეგად იშლება სეტყვის ღრუბლები და გარდაიქმნება წვიმის 

ან თოვლის  სახით.  ასეთი სეტყვის საწინააღმდეგო ზარბაზანი დამუშავებულ იქნა 

საზღვარგარეთ „Inopower”, რომლის ანალოგი ასევე დამზადებულ იქნა სომხეთში 

http://agronews.ge/wp-content/uploads/2017/05/ggggsaaaaaa.p
http://agronews.ge/wp-content/uploads/2017/05/delta-2.p
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„ზენიტი“. დანადგარი შეიცავს დარტყმითი ტალღების წარმომქმნელ გენერატორს, 

რომელიც მიმართულია ღრუბლებისაკენ (სურ.2). დანადგარში ხდება გაზისა და ჟანგბადის 

შეერთების შედეგად მძლავრი აფეთქება, რომელიც თბური ტალღების სახით მიემართება 

ღრუბლებისაკენ. დარტყმითი ტალღა ხელს უშლის სეტყვის წარმოქმნას. დანადგარში 

გამოყენებულია მზის ენერგია და მობილური კავშირი 3G და GPRS სისტემა.  

        

სურ. 2. სეტყვის საწინააღმდეგო ზარბაზანი და ტექნოლოგიური სქემები 
  

მიუხედავად ჩატარებული სერიოზული მუშაობისა, როგორც აღვნიშნეთ, არსებული 

მექანიზმები და დანადგარები ვერ უზრუნველყოფენ სეტყვისაგან ბაღებისა და ვენახების 

სტაბილურ დაცვას, ვინაიდან აღნიშნული მოწყობილობების გააქტიურება მოითხოვს 

წინასწარ პროგნოზირებას. ხშირად ადგილი აქვს მოწყობილობების გვიან ჩართვას და 

არაეფექტურ მუშაობას. ძნელია კლიმატის პროგნოზირება, ძვირია სეტყვის საწინააღმდეგო 

ქვემეხები, ჭურვები და ლოკატორები. ხშირ შემთხვევაში დანახარჯები იმ 

მოწყობილობებზე, რომლებიც დღეისათვის გავრცელებულია ღვინის მწარმოებელ 

ქვეყნებში, მნიშვნელოვნად აღემატება სეტყვისაგან მიყენებულ ეკონომიკურ და ფინანსურ 

დანახარჯებს. ასევე ძვირია თვითმფრინავებით ღრუბლების დაშლა, ვინაიდან 

თვითმფრინავით გაფრენა ერთი საათის განმავლობაში 30 ათასი ევრო ჯდება.  

ზოგიერთი მკვლევარის თვალსაზრისით რაკეტების საშუალებით სეტყვის 

ღრუბლების დაშლას მოყვება არასასურველი შედეგებიც. ერთ-ერთ პრობლემას 

წარმოადგენს გარემოს დაბინძურება არაორგანული რეაგენტით - ვერცხლის იოდიდით, 

რომელიც ტოქსიკურია და მინიჭებული აქვს ჯანმრთელობის დაზიანების ორი ქულა ოთხი 

ქულიდან. ვინაიდან ვერცხლის იოდიდი არ არის წყალხსნადი, ის რაკეტის აფეთქების 

შემდეგ ნაწილაკების სახით ბრუნდება მიწაზე და რჩება მის ზედაპირზე. თითოეულ 

რაკეტაში მისი რაოდენობა შეადგენს 10-50 გრამს. ამერიკელი მეცნიერების გამოკვლევებმა 

უჩვენა რომ ტერიტორიაზე სადაც არ გამოიყენება სეტყვის საწინააღმდეგო ქვემეხები, 

ვერცხლის იოდიდის შემადგენლობა არ აღემატება 0-20მგ/ლ, ხოლო ტერიტორიაზე სადაც 

გამოიყენებოდა სეტყვის საწინააღმდეგო ქვემეხები ვერცხლის იოდიდის შემადგენლობა 

იყო 10-450 მგ/ლ. ე.ი 10-225-ჯერ მეტია დაბინძურება,ვიდრე სუფთა სივრცეში. 

დადგენილია რომ გრუნტსა და წყალში ვერცხლის იოდიდის მაღალი კონცენტრაცია იწვევს 

ადამიანების და თევზების მოწამვლას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციით ვერცხლის იოდიდის კონცენტრაცია წყალში არ უნდა აღემატებოდეს 

0,0005 მილიგრამს ლიტრზე. 

სეტყვის საწინააღმდეგო ზარბაზნის მუშაობის პრინციპი დამყარებულია მილიდან 

გამორტყოცნილი მაღალი ენერგიის მქონე ჰაერის დარტყმით ტალღაზე, რომელიც 

წარმოიქმნება აცეტილენის აზოტისა და ჟანგბადის შერევით და აალებით. ნარევის სწრაფად 
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გაფართოების შედეგად ზარბაზნის მილიდან მაღალი სიჩქარით გამოიდევნება ჰაერის 

ნაკადი, რომლის ტალღის სიჩქარე 340 მ/წმ-ს აღემატება. ასეთი დანადგარის უარყოფით 

მხარეთ ითვლება გასროლა ყოველ 4-5 წამში, რომლის სიხშირე დამოკიდებულია ღრუბლის 

გეოფიზიკურ მდგომარეობაზე და გავრცელებაზე. ხმამაღალი გასროლები იწვევს 

დასამუშავებელ სივრცეში ფრინველთა დაფრთხობასა და დაზიანებას. 

ამჟამად ევროპის ქვეყნებში ფართო მასშტაბით გამოიყენება სეტყვის საწინააღმდეგო 

ბადე სახურავები, რომელთა საშუალებით იცავენ ბაღებს არასასურველი კლიმატური 

ფაქტორებისაგან, როგორიცაა: სეტყვა, ქარი, მაღალი ტემპერატურა და სხვ. მათი 

გამოყენებით ფერმერები ღებულობენ მაღალ და ხარისხიან მოსავალს. სპეციალისტების 

აზრით, ასეთი ბადეები ხელს უწყობს მცენარის განვითარებას, განსაკუთრებით სამხრეთის 

და დასავლეთის რეგიონებში, სადაც შედარებით მაღალი ტემპერატურის კლიმატია. ასეთი 

ბადეების მთავარი უპირატესობა გარდა სეტყვისაგან დაცვისა მდგომარეობს ნაყოფების 

ქარისა და მზის დამწვრობისაგან დაცვაში. ბადეები ინარჩუნებენ სტაბილურ ტენიანობას 

და ასევე იცავენ მცენარეებს ტემპერატურის ძლიერი ცვალებადობისაგან. 

გარდა ზემოთაღნიშნული უპირატესობებისა, სხვადასხვა ფერის ბადეები 

განსხვავებულად ზემოქმედებენ მცენარეზე. მაგალითად, ხურმის მოსავალი ბადეების 

გამოყენების შემთხვევაში 30%-ით იზრდება. ბადეების საშუალებით შესაძლებელია 

მცენარის ნაყოფების დამწიფების პროცესის დაჩქარება ან შენელება, მცენარის ბიომასის 

გაზრდა, ფესვთა სისტემის და ღეროების გამაგრება, ნაყოფების ფერისა და ზომის 

რეგულირება. ღია გრუნტზე მცენარის ზრდა-განვითარების დროს ფერადი ბადეების 

გამოყენება ძირითადად ხდება არახელსაყრელი ბუნებრივი ფაქტორებისაგან დასაცავად, 

როგორიცაა ძლიერი ქარი, სეტყვა, ყინვები, ძლიერი წვიმა და სხვ. 

ისრაელის კომპანია „ალეკონი“ ამზადებს სხვადასხვა სახის ბადეებს: 

— ბადე „ანტიგრადნი“ (სეტყვის საწინააღმდეგო) ხეხილოვანი კულტურების და 

ვენახის დასაცავად; 

— დამჩრდილავი ბადე მზის დამწვრობისაგან დასაცავად; 

— ბადე ქარისაგან დასაცავად; 

— ბადე მწერებისაგან დასაცავად; 

— ბადე ზეთისხილის მცენარეების დასაცავად. 

ვენახისა და ბაღებისათვის განკუთვნილი ბადე საკმარისად მკვრივი და მდგრადია, 

რაც საშუალებას იძლევა ის გადაჭიმულ იქნეს მცენარეების ზევით ჰორიზონტალურად. 

სეტყვის მოსვლის შემთხვევაში მარცვლები ბადეზე ეცემიან, კარგავენ სიჩქარეს, 

გადაგორდებიან ცენტრისკენ ან რჩებიან ბადეებზე, სადაც დროთა განმავლობაში დნებიან. 

მცენარეს მხოლოდ წვრილი შხეფები ან წვეთები ეცემა. 

იტალიური კომპანია „Helios“-ი აწარმოებს ვენახებისა და ბაღების დამცავ ბადეებს და 

გადახურვისათვის საჭირო დანადგარის დეტალებს. მათ მიერ დამზადებული ბადეები 

ხანგამძლეა და საიმედოდ იცავენ მცენარეებს სეტყვისაგან და სხვა არასასურველი 

კლიმატური მოვლენებისგან. კომპანია ამზადებს სხვადასხვა კონსტრუქციის ბადეების 

სამაგრ დანადგარებს, რომლებიც ძირითადად ოთხი სახისაა: 

— „კაპანია“ — ქოხისებური, დახრილი გადახურვა; (სურ. 3. ა); 

— სწორი (ჰორიზონტალური) გადახურვა; (სურ. 3. ბ); 

— ელასტიური გადახურვა; (სურ. 3. გ); 

— V 5 – „B 5“ – Helios. (სურ. 3. დ). 
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ა)   ბ)   გ)       დ) 

სურ. 3 - კომპანია „Helios“-ის სეტყვის საწინააღმდეგო ბადე დანადგარები. 

უკანასკნელ პერიოდში ზემოთხსენებული კომპანიები ამზადებენ ხანგამძლე და 

საიმედო ბადე-კონსტრუქციებს, რომელთაც პრაქტიკულად იყენებს ღვინისა და ხეხილის 

მწარმოებელი ევროპის ყველა ქვეყანა. საქართველოში ჯერჯერობით მათი გამოყენება 

პრაქტიკულად არ ხდება. მართალია, აღნიშნული მოწყობილობები არ წარმოადგენენ 

ფუფუნებას, მაგრამ მათი გამოყენება აუცილებელია, რათა მებაღეებმა და მევენახეებმა 

მიიღონ მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი. 

ასეთი ბადეები განსაკუთრებით ეფექტური იქნება ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა: 

საქართველო, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, სომხეთი, სადაც სეტყვა მევენახეობისა და 

მებაღეობის რეგიონებში ფაქტიურად წარმოადგენს ყოველწლიურ კლიმატურ 

საშიშროებას. 

ბაღებისა და ვენახების ბადით გადახურვის იდეას ჰყავს მოწინააღმდეგეები, 

რომელთაც ბადეების გამოყენება მიაჩნიათ არაეფექტურად. მათი აზრით, ბადეები ვერ 

გაუძლებენ ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებს. მათი მწყობრიდან გამოყვანა შეუძლია ძლიერ 

ქარს, მოულოდნელ თოვლს, რომელთა მოქმედების შედეგად ბადეები დაზიანდება და 

ფერმერი ვერ მოასწრებს მათ მოხსნას და ა.შ. მიუხედავად ზოგიერთების პესიმისტური 

განწყობილებისა, ზემოთხსენებული კომპანიების მიერ გამოშვებული ბადე-

კონსტრუქციები ამჟამად ფართო მასშტაბით გამოიყენება ევროპის ღვინისა და ხეხილის 

მწარმოებელ ქვეყნებში. 
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Summary 
The article describes modern techniques of hailing in viticulture and gardening, including: 

 Active impact on the geophysical process of hail creation by means of individual rolling net of 

agricultural crops cultivated in a series; 

 Overlapping plants with grid roofs on the entire area. 

             The article describes the technical specifications of technologies developed by local and 

foreign firms for hail and is given as a timetable in the article. Their weak and strong sides are analyzed. 

The principal schemes of the equipment produced in Georgia and overseas and the analysis of their work 

is given. 

 

 

ვენახის რიგთაშორისებში მინერალური სასუქების  შემტანი  

მოწყობილობის მუშაობის ანალიზი 
ნუგზარ ებანოიძე  

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ქ.თბილისი, 

საქართველო 

n.ebanoidze@mail.ru 

მინერალური სასუქით გამოკვება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ოპერაციაა ვენახის 

მოვლა-მოყვანის მანქანურ ტექნოლოგიაში. ცნობილია ვენახის რიგთაშორისებში 

მინერალური სასუქების შემტანი სხვადასხვა სახის, კონსტრუქციის და წარმადობის 

მანქანები. არსებული აპარატები და მოწყობილობები ძირითადად მუშაობენ ენერგიის 

წყაროდან (ტრაქტორები, თვითმავალი შასი, მოტობლოკი და სხვა) კარდანული, კბილანური 

ღვედური ან ჯაჭვური გადაცემების საშუალებებით მექანიკური ენერგიის მიწოდებით, რაც 

გარკვეულ კონსტრუქციულ სირთულეებს ქმნის და მოითხოვს მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ 

დანახარჯებს [1]. 

 

ნახ. 1 ვენახის რიგთაშორისებში მინერალური სასუქების შემტანი  

მოწყობილობის ტექნოლოგიური სქემა 

mailto:n.ebanoidze@mail.ru
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ჩვენს მიერ დამუშავებულია ვენახის რიგთაშორისებში, ასევე სხვა კულტურებში, 

მინერალური სასუქების შემტანი უმარტივესი კონსტრუქციის მოწყობილობა (ნახ.1), 

რომელიც წარმოადგენს დახრილი გვერდების მქონე ბუნკერს 1, საიდანაც ფხვიერი ან 

გრანულირებული სასუქის გამოდინება ხდება თვითდინებით. ბუნკერის ტევადობა 

განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობისა და ნორმების მიხედვით. ბუნკერის 

ქვედა ნაწილში დამაგრებულია ნახევარცილინდრული ფორმის მქონე ფსკერი 2 წრიული 

ხვრელით, რომელთა რაოდენობა და ზომები შეირჩევა სასუქების მიწოდების ნორმის 

მიხედვით. ბუნკერის ფსკერზე ხვრელები დაფარულია მცოცავი ჩამკეტი ფირფიტით 4, 

რომლის მართვა ხდება ტრაქტორისტ-ოპერატორის მიერ, მიმმართველში ჩასმული ბაგირის 

10 და ზამბარის 7 საშუალებით. 

ნახევარცილინდრული ფორმის ფსკერზე დამონტაჟებულია მინერალური სასუქის 

ამრევ-მიმწოდებელი შნეკური მექანიზმი, რომლის აძვრა ხდება მცირე სიმძლავრის (150-200 

ვატი) ელექტროძრავით 6, რომელიც იკვებება კაბელის 9 საშუალებით ტრაქტორის 

აკუმულატორიდან. შნეკი შედგება ორი საპირისპირო ნახევრისაგან,რომლებიც საჭიროების 

შემთხვევაში,ბუნკერის გვერდებიდან მინერალურ სასუქს გადაადგილებენ ცენტრისაკენ. 

შნეკური მექანიზმის ჩართვა საჭიროა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მინერალური სასუქი 

შეიცავს კოშტებს ან მისი ტენიანობა მაღალია. ელექტრო ძრავის ჩართვა ასევე ხდება 

ოპერატორის მიერ. სასუქის გამოდინება ბუნკერის ფსკერიდან ძირითადად ხდება 

თვითდინებით, რომელსაც ხელს უწყობს ნებისმიერ მობილურ მანქანაში არსებული 

ვიბრაციები და მანქანის ჩარჩოზე ნიადაგიდან გადაცემული ბიძგები.  

ბუნკერიდან ფხვიერი მასალების გამოდინების შემთხვევაში ძირითადად მიიღება 

გამოდინების ორი ფორმა, რომელიც დამოკიდებულია ბუნკერის კედლების ფორმაზე და 

მათ დახრის კუთხეზე. გამოდინების ნორმალური ფორმის დროს, ბუნკერის შიგნით 

მოთავსებულ მასაში მიიღება კონუსური ფორმის ძაბრი, რომლის შევსება ხდება სასუქის იმ 

მარცვლებით ან გრანულებით, რომლებიც თავის წონის ზეგავლენით გადაადგილდებიან 

ფსკერისაკენ. 

გამოდინების მეორე ფორმის შემთხვევაში, რომელსაც უწოდებენ ჰიდრავლიკურ 

ფორმას, ფხვიერი მასა მთლიანად გადაადგილდება ბუნკერის ფსკერისაკენ. ამ შემთხვევაში 

ფხვიერი მასის თავისუფალი ზედაპირი თანაბრად გადაადგილდება ფსკერისაკენ, ხოლო მის 

სიღრმეში წარმოიქმნება ძაბრი. ბუნკერიდან ფხვიერი მასის გამოდინების ფორმა 

დამოკიდებულია ბუნკერის კედლების ფორმასა და ჰორიზონტთან მათი დახრის α კუთხის 

სიდიდეზე. 

როცა, α < αკრ მიიღება ფხვიერი მასის გამოდინების პირველი ფორმა, ხოლო როცა α > 

αკრ მიიღება გამოდინების მეორე ფორმა. ბუნკერის დახრის კუთხის კრიტიკული 

მნიშვნელობა αკრ განისაზღვრება გამოსახულებით: 

                                                      α კრ = 450 + φ /2 

სადაც: φ   არის ფხვიერი მასის შინაგანი ხახუნის კუთხე. 

ბუნკერიდან ფხვიერი მასის გამოდინების პროცესის თეორიული კვლევის დროს ლ. 

გიაჩევი გვთავაზობს მხოლოდ გამოდინების ჰიდრავლიკური ფორმის განხილვას, ბუნკერის 

სიღრმეში კონუსური ძაბრის წარმოქმნის გათვალისწინების გარეშე. [2] 
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ნახ. 2. ბუნკერში ფხვიერ მასაზე მომქმედი ძალების სქემა 

შევიწროებულ ბუნკერში ფხვიერი მასის მოძრავ ნაკადში გამოვყოთ dx სისქის მცირე 

ელემენტი (ნახ. 2), რომელზედაც მოქმედებს შემდეგი ძალები:  

dG - მასა, სიმძიმის ძალა; 

P - ელემენტზე ზედა შრის დაწნევის ძალა; 

(P+ dP) - ელემენტზე ქვემოდან მომქმედი რეაქციის ძალა; 

dR – ბუნკერის კედლის რეაქციის ძალა. 

თუ დავუშვებთ, რომ dx სისქის ელემენტის შემომსაზაღვრელი ზედაპირი 

გადაადგილების დროს ბრტყელია, მაშინ სისტემის ცენტრის მოძრაობის თეორემის 

თანახმად მივიღებთ: 

         adm = dG – dRx – dP;                                     (1) 

სადაც: a - არის ელემენტარული მასის ცენტრის აჩქარება; 

dRx - ბუნკერის კედლის dR რეაქციის ძალის პროექცია ox ღერძზე; 

აღნიშნული სიდიდეები შეგვიძლია განვსაზღვროთ შემდეგი ფორმულებით: 

dG = gFdx;  dm = Fdx;   dRx = KPdx;   = q/F 

აღნიშნულ ფორმულებში: 

- ფხვიერი მასის სიმკვრივე; 

F = F(x) - ბუნკერის კვეთის ფართობია x სიღრმეზე; 

K = K(x) - ფუნქციაა, რომელიც ითვალისწინებს კედლის რეაქციის ძალების მატებას, 

როდესაც ელემენტი გადაადგილდება ბუნკერის ფსკერისაკენ. 

= (x) - ფხვიერი მასის გადაადგილების სიჩქარეა x კვეთში; 
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q = q(t) - ფხვიერი მასის მოცულობითი ხარჯია t დროში. 

გამოდინების ხარჯისა და სიჩქარის ზღვრული მნიშვნელობა მატულობს გამტარი 

ნახვრეტის რადიუსის გადიდებით და მცირდება ბუნკერის კედლის ვერტიკალთან დახრის 

კუთხის გადიდებით. ღრეჩოიანი ბუნკერის შემთხვევაში გამოდინების ზღვრული სიჩქარე 

არ არის დამოკიდებული ღრეჩოს სიგრძეზე. ჩვენს მიერ რეკომენდებულ მანქანაში, ბუნკერის 

ნახვრეტების ზომები შეირჩევა ვენახის რიგთაშორისებში მინერალური სასუქის შეტანის 

ნორმის მიხედვით. მინერალური სასუქის შეტანის ხარჯი დამოკიდებულია 

გრანულირებული  ან ფხვიერი სასუქის ხვრელიდან ან ღრეჩოდან გამოდინების ხარჯზე q  

და ტრაქტორის გადაადგილების სიჩქარეზე. 
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Summary 

Mineral fertilization is one of the most important operations in the care and cultivation 

technologies in an annual and perennial crops. The different types, construction devices and machines for 

mineral fertilizers is known in the row-spacing of the vineyard.  

The existing devices and installations are mainly working from energy sources (tractors, self-

propelled chassis, motorbikes etc.) through mechanical power supply, gimbal, gear, a belt-driven 

transmission and chain reaction, which create certain constructive difficulties and require significant 

energy expenditures. 

We have processed the simplest construction device for mineral fertilizers in the row-spacing of 

the vineyard, which is a bunker with tangled sides where the flow of loose or granulated fertilizers is 

drained. The capacity of the bunker is determined by the volume and norms of the works performed. The 

lower part of the bunker is covered by a semi-cylindrical shape with a circular hole, the number and size 

of which is selected according to the fertilizer supply. The holes on the bottom of the bunker are covered 

with a crawl blocking plate, with the tractor-operator, being the easiest mechanism. 

On the bottom of the semi-cylindrical shape, the mineral fertilizer is a feeding-supplier 

mechanical mechanism with a small power (150-200 v.) electric engine that is powered from the 

accumulator of the energy source. The mechanism of engagement is only necessary if the mineral fertilizer 

contains the towers of its humidity is high. The electric engine circuit is also performed by the operator. 

The fertilizer exit from the bottom of the bunker is mainly self-inflicted, which promotes vibrations 

in any cell car and driving away from the soil on the car frame. 

The article describes the principle scheme of mineral fertilizer suppliers in the row-spacing 

of the vineyard. The technology of its work is described in theory, it is theoretically analyzed the 

formation of loose or granulated fertilizers from the bunker. The scheme of force on the loose mass 

in the bunker is given and the expenditure of the mineral fertilizers and margin rates are determined. 
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 Abstract 

        An increased demand for red wines in the world market for today is determined just by their 

antioxidant activity. At the same time, proceeding from positive correlation existing between antioxidant 

effect and phenolic compounds, only those red wines have antioxidant effect in which their 

concentration is high. The amount of phenolic compounds in wine depends on the vine growing place, 

grape cultivar, techniques of fermentative maceration. We have developed fermentative maceration 

innovative technology for red dessert wine with the aim of enrichment with phenolic compounds (our 

“know-how”). The objects of research were red dessert wine samples made from Saperavi grape: test 

sample – using the innovative technology developed by us; control sample– using the existing (standard) 

technology. The purpose of this work is determination of the main conditioning indices, monophenolics 

amount, Sensory properties and their comparison in test and control wines.The main conditioning 

indices (volatile and titric acidity, the total amount of phenolic compounds, color) were determined 

using standard international methods. By means of the HPLC analysis determined the amount of 

flavonoids  and non-flavonoids.  There have been established that compared with control in test samples 

is high:  the total amount of phenolic compounds by  59.9%, color - by 27.7%, the concentration of the 

total catechins- – 2.7–times; Total of flavonols   –  5.9–times, Total phenolic  acids – 2.7-times. The 

results of wine tasting assessment are higher compared with the control. 

1. Introduction 

 Wine presents rich product by its composition. It is known scientifically that it consists of more 

than 1000 compounds. Phenolic compounds are one of the main characteristics of red wine. they take 

part in the formation of structure, color, transparency and stability of wine [1]. Phenolic compounds 

inhibit free radicals development, generated in a wide range in human body [2-4], significantly reduce 

cardiovascular disease [5-7], diabetes 2 [8, 9], various types of cancer [10, 11] and variety of other 

diseases development risk [12-15]. Phenolics in wines have attracted more interest from researchers in 

both food science and medicine. The intensive investigations of red wines in have started since 1991 

when it became known about the „French Paradox“. According to this phenomenon, in France, where 

regular and moderate consumption of red wines is traditional, in spite of cholesterol-rich food intake, 

the percentage of cardiovascular diseases is low and the duratio of life is high. Regular and moderate 

consumers of red wines are at 20–30% less predisposed to the cardiovascular disease [15 ]. Among the 

phenolic compounds of red wines with high antioxidant activity, there are outlined: (+)–catechin, (–)–

epicatechin, caffeic, chlorogenic, protocatechic, syringic and ferulic acids, resveratrol, kaempferol, 

quercetin, and myricetin [14-17 ].  

 At the same time, proceeding from positive correlation existing between antioxidant effect and 

phenolic compounds, only those red wines have antioxidant effect in which their concentration is high. 

The amount of phenolic compounds vary considerably in different types of wines depending on the 

grape variety, soil and atmospheric conditions, environmental factors in the vineyard, agronomical 

techniques used,  the process berry maturation, the health of grapes, wine processing techniques [18-

21].  

 Dessert wines – is a popular special type of wines, produced in the world [22]: Portugal, Italy, 

Hungary, Spain, France, Argentina, Germany, Moldova, Bulgaria, Russia, etc.(tabl.1). 
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 Dessert wines production in the Soviet Georgia was intensive “Kvareli №29” and others, 

nowadays – their production is stopped, but has the potential of recovery. We have developed 

fermentative maceration innovative technology for red dessert wine with the aim of enrichment with 

phenolic compounds (our “know-how”).  

 

Wine production (excluding juice and musts) 

                                                                                                                                 Table 1. 

Unit: 1000 hl 2010 2011 2012  2013 2014 

Provisional 

2015 

Forecast 

Italy* 48 525 42 772 45 616  54 029 44 229 48 800 

France* 44 381 50 757 41 548  42 134 46 804 47 373 

Spain* 35 353 33 397 31 123  45 308 38 211 36 600 

USA 20 887 19 140 21 650  23 590 22 020 22 140 

Argentina* 16 250 15 473 11 778  14 984 15 197 13 358 

Chile 8 844 10 464 12 554  12 820 10 500 12 870 

Australia 11 420 11 180 12 259  12 310 12 020 12 000 

South Africa 9 327 9 725 10 569  10 982 11 316 11 310 

China 13 000 13 200 13 511  11 780 11 178 11 178 

Germany* 6 906 9 132 9 012  8 409 9 202 8 788 

Portugal* 7 148 5 622 6 327  6 231 6 195 6 703 

Russia* 7 640 6 980 6 220  5 290 4 880 4 880 

Romania 3 287 4 058 3 311  5 113 3 750 4 069 

Hungary* 1 762 2 750 1 818  2 618 2 555 2 873 

Brazil 2 459 3 460 2 967  2 710 2 732 2 732 

Greece 2 950 2 750 3 115  3 343 2 900 2 650 

Austria 1 737 2 814 2 125  2 392 1 999 2 350 

New Zealand 1 900 2 350 1 940  2 484 3 204 2 350 

Serbia 2 382 2 244 2 175  2 306 2 332 2 332 

Bulgaria* 1 224 1 237 1 442  1 755 747 1 538 

Moldova* 840 1 520 1 470  2 570 1 630 1 630 

Georgia 1 034 1 108 830  997 1 134 1 134 

OIV World 

Total 

264 

188 

267 

803 

258 

211 

 292 

218 

270 234 275 665 

 *Dessert wines producer countries 

  
 



 
 

69 
 

2. Material and Methods  

 The objects of research were red dessert wine samples made from Saperavi grape: test 

sample – using the innovative technology developed by us; control sample– using the existing 

(standard) technology [1]. The purpose of this work is determination of the main conditioning 

indices, monophenolics amount, Sensory properties and their comparison in test and control  

wines.  
 The main conditioning indices (volatile and titric acidity, the total amount of phenolic 

compounds, color) were determined using standard international methods. By means of the HPLC 

analysis determined the amount of flavonoids  and non-flavonoids on the apparatus Infinity 1200, 

Agilent Technologies, USA with UV-VIS detector. Separation of components was performed on 

chromatographic column with reversed-phase sorbent Microsorb 100-S C18 (250mm x 4.6 mm x 5.0 

mm). Elution was performed in gradient mode at the rate of mobile phase feed equal to 1 ml/min. The 

following solutions were used: Solution A – water/phosphoric acid (in the ratio of 99.5/0.5); solution B 

– acetonitrile/water/phosphoric acid (in the ratio 50/49.5/0.5). The wine samples were diluted five times 

with methanol and filtered through membrane filter (pore diameter 0.22 µm). The solvents and 

commercial standards used during the analysis were purchased from Sigma-Aldrich (Germany).The 

detection was performed at wavelengths: 280 nm (catechins, phenolcarbonic acids), 360 nm (flavonols 

and ellagic acid) and 310 nm (resveratrol). Identification was conducted by comparison of retention time 

of standard substances and defined components as well [23].  

 

3. Results and Discussion 

 The obtained data are illustrated in the tab.  2, 3. 

 In the test samples in comparison with the control is higher: the total amount of phenolic 

compounds by  59.9% (4139 vs 2588 mg/l), titric acidity – by 53.3% (7.56 vs 4.93 g/l), color - by 27.7% 

(48.15 vs  37.7).  

 In the research objects we have identified and quantified: catechins: (+)-catechin and (-)-

epicatechin; flavonols: quercetin, quercetin-3-β-D-glucoside, kaempferol and myricetin; 

phenolcarbonic acids: gallic, caftaric, chlorogenic, syringic, vanillic, caffeic, p-coumaric, ferulic, 

sinapic, t-cinnamic and  ellagic acids.  

                               conditioning indices and tasting results  

                                                                                                                         Table 2.   
conditioning indices  

and Tasting results 
Control Test 

Titric acidity  g/l  4.93 7.56 

Volatile acidity  g/l 0.18 0.23 

Ph 3.85 3.82 

Total amount of phenolic compounds, mg/l 2588 4139 

Color 37.7 48.15 

Tasting results, in points 8.1 8.4 

 

Phenolic compounds in the control and test samples 

                                                                            Table 3. 

Phenolic compounds 

(mg/l) 

Control Test 

caftaric acid 20.983 55.6083 
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(+)–catechin 25.167 35.442 

caffeic acid 2.753 14.648 

syringic acid 7.600 12.575 

(–)–epicatechin 11.417 61.650 

ellagic acid 1.483 6.721 

quercetin–3–glucoside 5.233 31.008 

Total catechins 36.584 97.092 

Total phenolic acids 32.819 89.552 

Total phenolic antioxidants 74.636 217.652 

 

 Among phenolic acids, caftaric acid was present most of all in our research objects. It should be 

noted that caftaric acid in red wines from Saperavi was identified for the first time by us.  

 In our samples, among flavonols quercetin-3-β-D-glucoside was present most of all.  

In the research objects, cinnamic acid was present as traces; the amount of resveratrol in them 

was also low (1.5 mg/l).  

The results of the study showed that, in comparison with the control sample, the test dessert 

wine one had higher phenolic content: the concentration of the total catechins – 2.7–times (97.092 vs 

36.584mg/l); total of flavonols   –  5.9–times (31.008 vs  5.233mg/l), total phenolic  acids – 2.7-times 

(89.552 vs  32.819mg/l), total phenolic antioxidants -  2.9 - times (217.652 vs 74.636mg/l). 

 Total quantity of flavonols  increases  mainly due to the increase of the quercetin–3–glucoside. 

In test sample, in comparison with the control, concentration of the quercetin–3–glucoside is higher 

5.9–times (31.008 vs 5.233 mg/l).  

 Total content of phenolic acids in the test sample in comparison with the control is higher 

mainly due to the quantitative increase in caftaric, caffeic, syringic and ellagic acids. Their amount in 

the test sample is as follows.  

 Concentration of the trans-caftaric acid in test samples in comparison with the control is 

higher: – 2.65–times (55.608 vs 20.983 mg/l); According to the literary sources, this acid is 

characterized with high antioxidant effect and is the main phenolic compound in curative plants [39].  

 Concentration of the caffeic acid in test samples in comparison with the control is high 5–times 

(14.648 vs 2.753 mg/l ). According to the literature data, phenolcarbonic acids determine the sort 

peculiarities and influence on the formation and typicalness of the wine. Studies have shown that caffeic 

acid has antioxidant activity, anti-mutagenic, antibacterial and anti–carcinogenic properties [4 10 , 11,].  

 Concentration of the syringic  and ellagic acids in test samples in comparison with the control 

is higher respectively in test– by 65% (12.575 vs 7.600 mg/l) and 4.5–times (6.721 vs 1.483 mg/l.)  

 Studies M. Kampa et. al [4] have shown that  caffeic acid, syringic acid, sinapic acid, 

protocatechuic acid, ferulic acid and 3,4–dihydroxyphenylacetic acid  has produce growth inhibition of 

cancer cells, in vitro, indicating an additional protective effect on hormone–dependent breast tumors. 

 The results of wine tasting assessment are higher compared with the control.  

 

4. Conclusions  

 The indicated increase in the content of catechins, flavonols and phenolcarbonic acids,  in the 

test red wine sample can be explained by the application of the technology we developed which provides 

far better extraction of these components from the grape pulp in the process of alcoholic fermentation 

as compared to the existing technology.  

 The high concentration of phenolics enhances the antioxidant and antibacterial   effect of dessert 

wine, improves its quality,  biological stability and nutritive value.  
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ინოვაციური ტექნოლოგიით დამზადებული წითელი სადესერტო ღვინის  

ენოლოგიური მახასიათებლები 
ნანა ებელაშვილი,  ინესსა კეკელიძე, მურმან  ჯაფარიძე  

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი, 

თბილისი, საქართველო 

 

              დღეისათვის  საერთაშორისო ბაზარზე წითელ ღვინოებზე მზარდი მოთხოვნა  

განპირობებულია მათი ანტიოქსიდანტური აქტიურობით. ამავდროულად, 

ანტიოქსიდანტურ ეფექტსა და ფენოლურ ნაერთებს შორის არსებული დადებითი 

კორელაციიდან გამომდინარე, მხოლოდ იმ წითელ ღვინოებს აქვთ ანტიოქსიდანტური 

აქტიურობა, რომლებშიც მაღალია მათი კონცენტრაცია. ღვინოში ფენოლური 

ნივთიერებების რაოდენობა დამოკიდებულია ვაზის ზრდის ადგილზე, ყურძნის ჯიშზე, 

ფერმენტული მაცერაციის ტექნოლოგიაზე. ფენოლური ნივთიერებებით გამდიდრების 

მიზნით, ჩვენს მიერ შემუშავებულია წითელი სადესერტო ღვინის ფერმენტული 

მაცერაციის ინოვაციური ტექნოლოგია (ჩვენი “know-how”).  კვლევის ობიექტები იყო 

საფერავიდან დამზადებული წითელი სადესერტო ღვინის ნიმუშები:  საცდელი – 

დამზადებული ჩვენს მიერ შემუშავებული ინოვაციური ტექნოლოგიით; საკონტროლო – 

არსებული (სტანდარტული) ტექნოლოგიით. სამუშაოს მიზანია  სადესერტო ღვინის 

საცდელ და საკონტროლო ნიმუშებში ძირითადი კონდიციური მახასიათებლების, 

მონოფენოლების, სენსორული მახასიათებლების გამოკვლევა და მათი 

ურთიერთშედარება. ძირითადი კონდიციური მახასიათებლების (ტიტრული და 

მქროლავი მჟავიანობა, საერთო ფენოლური ნივთიერებების ჯამური რაოდენობა, შეფერვის 

ინტესიობა) გამოკვლევა ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტული მეთოდების 

გამოყენებით, ფლავანოიდებისა და არაფლავანოიდების – მაღალეფექტური სითხური 

ქრომატოგრაფიის მეთოდით. დადგენილია, რომ საცდელ ნიმუშში საკონტოლოსთან 

შედარებით მაღალია: საერთო ფენოლური ნივთიერებების ჯამური რაოდენობა 59.9%–ით, 

შეფერვის ინტენსიობა – 27.7%–ით, კატეხინების ჯამური კონცენტრაცია –2.7–ჯერ, 

ფლავანოლების ჯამური რაოდენობა – 5.9–ჯერ, ფენოლკარბონმჟავების ჯამური 

რაოდენობა – 2.7–ჯერ; საკონტროლოსთან შედარებით მაღალია მისი  სადეგუსტაციო 

შეფასების შედეგი. 

სამუშაო შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ფინანსური მხარდაჭერით, 2013-2014წწ  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

საგრანტო კონკურსი, გრანტი № DO/363/10 – 160/14. 

http://www.oiv.int/
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 Rvinis xarisxis SefasebisaTvis udidesi roli eniWeba biologiurad 
aqtiur nivTierebebs, organul mJavebs, fenolur nivTierebebs, aminomJavebs da 
sxv. maTi daJangva da mikrobiologiuri procesebis ganviTareba Rvinis xarisxs 
auaresebs. 
 Rvinis damzadeba-Senaxva-davargebis bioteqnologiur procesebSi 
biologiurad aqtiuri nivTierebebis daJangvisa da mikroorganizmebis 
ganviTarebis SeferxebisaTvis gamoiyeneba gogirdis dioqsidi (SO2), rogorc 
universaluri antiseptiki [1]. mas toqsikuri gavlena aqvs adamianis organizmze, 
zogjer fataluric, astmiTa da alergiiT daavadebulebze. meRvineobaSi 
gogirdis dioqsidis Secvla usafrTxo antiseptikiT, enologiuri kvlevis 
problemuri sakiTxia. am mimarTulebiT gamokvleulia ultraiisferi da 
infrawiTeli sxivebi, askorbinmJava, sorbinis mJava, antibiotikebi da sxva [2]. 
miuxedavad amisa, dReisaTvis ar aris nivTiereba, romelic ar iqneba toqsikuri 
da srulyofilad Secvlis  gogirdis dioqsidis gamoyenebas meRvineobaSi. 
 mravalricxovani mecnieruli gamoklevebiT dadasturebulia 
nanostruqturuli koloiduri vercxlis antiseptikuri moqmedebis farTo 
speqtri da imunomoduliatoruli efeqti. igi anadgurebs paTogenuri 
mikroorganizmebis (baqteriebi, sokoebi da sxv.) aTasamde nairsaxeobas da ar 
moqmedebs adamianisaTvis sasargeblo mikrofloraze [4-11]. aSS-is klinikebSi 

Catarebuli gamokvlevebiT dadgenilia, rom is axdens C da B hepatitis, Sidsis, 
frinvelis gripis virusebis blokirebas da anadgurebs maT [9, 10]. vercxli 
Sedis adamianis Tavis tvinis, Sinagani sekreciis jirkvlebis, RviZlis, 
Tirkmelebisa da Zvlebis SemadgenlobaSi. dReisaTvis mecnierTa mier vercxli 
ganixileba, rogorc aucilebeli mikroelementi adamianebis Sinagani 
organoebis normaluri funqcionirebisaTvis [4-7]. nanostruqturuli vercxlis 
gamoyeneba nebadarTulia aSS-Si kvebisa da medikamentebis federaluri komisiis 
mier [8]. mas, rogorc bunebriv antibiotiks da saukeTeso antiseptiks, 
warmatebiT iyeneben ganviTarebul qveynebSi [5-7].  
 samuSaos mizani iyo sufris mSrali TeTri da wiTeli Rvinoebis 
damzadebis bioteqnologiur procesebSi nanostruqturuli koloiduri 
vercxlis gamoyenebis identurobis gamokvleva gogirdis dioqsidTan 
mimarTebaSi da misi optimaluri dozebis dadgena; toqsikuri antiseptikis 
Secvla usafrTxo bunebrivi antiseptikiT – nanostruqturuli koloiduri 
vercxliT.  
 pirvelad Cvens mier gamokvleulia nanovercxlis sxvadasxva dozis 
gamoyenebis gavlena mSrali TeTri da wiTeli Rvinoebis polifenolebisa da 
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organuli mJavebis raodenobaze, ZiriTad kondiciur maxasiaTeblebze, yurZnis 
tkbilisa da Rvinis mikrofloraze, organoleptikur Tvisebebze.  
 kvlevis obieqtebi iyo TeTri da wiTeli Rvinoebis sakontrolo da 
sacdeli nimuSebi. TeTri Rvinoebis (evropuli da kaxuri tipis) nimuSebis 
damzadebisaTvis gamoyenebuli iyo yurZnis jiSebi rqawiTeli da Cinuri, 
wiTlebisTvis – saferavi. sakontrolo nimuSebisTvis damzadebis 

bioteqnologiur procesebSi gamoyenebuli iyo SO2-is standartuli doza 
(kadifiti 50 mg/l), sacdeli nimuSebisTvis – nanostruqturuli koloiduri 
vercxlis sxvadasxvadoza (0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 1 mg/l).  
 nanovercxliT damuSavebisaTvis gamoyenebuli iyo: 1. koloiduri 

vercxli aSS warmoebis (the company “Natural Path Silver Wing), koncentracia – 500 
ppm; 2. politeqnikuri universitetis eleqtroqimiuri teqnologiis 
laboratoriis mTavari mecnier TanamSromlis, nodar bibiluris patentiT 

damzadebuli nanovercxlis generatori (n. bibiluris patenti, „saqpatenti“ U 

1187 GE U 2005). gogirdis dioqsidisa da nanovercxlis gamoyeneba Catarda 
bioteqnologiur procesebSi: I. TeTri RvinomasalebisaTvis: a) yurZnis tkbilis 
dawmendis procesSi (spontanuri safuvrebis daTrgunva, safuvris wminda 
kulturis ganviTareba da alkoholuri duRilis intensioba); b) rZemJava da 
ZmarmJava baqteriebis ingibireba; II. wiTeli RvinomasalebisaTvis: a) yurZnis 
klertgaclili durdos damuSaveba alkoholuri duRilis win; b) 
RvinomasalebSi vaSl-rZemJava duRilis Catarebis Semdeg rZemJava baqteriebis 
ingibireba; g) RvinomasalebSi ZmarmJava baqteriebis ingibireba; III. TeTri da 
wiTeli Rvinomasalebis Lleqidan meore da mesame gadaReba.  
 nimuSebSi katexinebis, fenolkarbonmJavebis, flavanolebisa da 
organuli mJavebis (Rvinis, vaSlis, rZis) raodenobis gamokvleva Catarda 

maRalefeqturi siTxuri qromatografiis meTodiT [12], aparatze “Varian” Pro Star; 

ZiriTadi qimiuri maxasiaTeblebis (titruli da mqrolavi mJavianoba, 

alkoholi, Ph), yurZnis tkbilisa da Rvinis mikrofloris (safuari, rZemJava da 
ZmarmJava baqteriebi) – saerTaSoriso standartuli meTodebiT [2, 3]. 
 kvlevis Sedegebi mocemulia cxrilebSi # 1 - 4 da suraTebze 1 – 3.  
 miRebuli Sedegebis analizma gviCvena, rom evropuli tipis 
Rvinomasalebis dasamzadeblad yurZnis tkbilis dawmendis procesSi 0.4mg/l 
nanostruqturuli koloiduri vercxlis gamoyeneba  Trgunavs spontanur 
mikrofloras, amavdroulad ar uSlis xels safuvris wminda kulturis 
ganviTarebas; alkoholuri duRili mimdinareobs iseTive intensiobiT, 
rogoric 50mg/l kadifitis gamoyenebiT dawmendil tkbilSi; maTSi 
alkolholuri duRili dasrulda erTdroulad.   
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   ა       ბ 

sur. 1. safuvris koloniebi dawmendil yurZnis tkbilSi; dawmendis procesSi 
gamoyenebuli iyo: a) 0.4mg/l nanostruqturuli koloiduri vercxli; b) 

kadifiti 50 mg/l. 

alkoholuri duRilis win saferavis durdos kadifitiTa da 
nanostruqturuli koloiduri vercxliT damuSavebis gavlena wiTeli Rvinis 

qimiur maxasiaTeblebze 

                                                              cxrili 1. 

qimiuri maxasiaTeblebi  

nanostruqt. 

vercxli, 

0.4mg/l 

kadifiti, 

50mg/l 

alkoholi, %(moc.) 13.4 13.2 

titruli mJavianoba, g/l 8.12 8.02 

mqrolavi mJavianoba, g/l  0.53 0.54 

Ph 3.72 3.74 

  

 rogorc cxrilidan Cans, alkoholuri duRilis win saferavis durdos 
damuSaveba 0.4mg/l koncentraciis nanovercxlis gamoyenebiT, iseTive gavlenas 
axdens wiTeli Rvinis qimiur maxasiaTeblebze, rogorsac gogirdis dioqsidiT 
(kadifiti 50 mg/l) damuSavebis gamoyeneba.  
 saferavis RvinomasalaSi vaSl-rZemJava duRilis Casatareblad 

gamoviyeneT rZemJava baqteriebi “Extraflore” of Oenococcus oeni (safrangeTis Sampanis 
instituti). igive baqteriebiT davainficireT TeTri Rvinomasalebi. rZemJava 
baqteriebis ingibirebisaTvis dainficirebul Rvinomasalebis sakontrolo 
nimuSebSi SevitaneT gogirdis dioqsidis  standartuli doza (kadifiti 50 
mg/l), sacdelebSi _ nanovეrcxlis sxvadasxva doza. analogiurad Catarda 
TeTri da wiTeli Rvinis nimuSebis ZmarmJava baqteriebiT  dainficireba da 
dainficirebul nimuSebSi nanovercxlisa da kadifitis Setana. 
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fenoluri komponentebi saferavis RvinomasalaSi misi damzadebis   
 sxvadasxva etapze. 

                                                                                                                  cxrili 2.  

fenoluri 
komponentebi, 

mg/l 

safuvris  

leqidan 
gadaRebis 
Semdeg 

vaSl-
rZemJava 

duRilis 
Semdeg 

leqidan meore gadaRebisa da 
antiseptikebiT damuSavebis Semdeg 

0.6mg/l 
nanoverc. 
(amerik. komp.) 

50mg/l 
kadifiti 

0.6mg/l 
nanovercx. 

(generat.) 

(+)-katexini 110,77 108,33 92,47 98,93 104,24 

(-)-epikatexini 74,27 73,54 53,31 60,59 66,47 

xlorogenis  

mJava 
1,51 1,12 0,26 0,63 0,28 

yavis mJava 20,76 21,98 19,56 20,68 20,22 

iasamnis mJava 18,70 18,44 16,30 14,12 16,79 

dariCinis 
mJava 

2,92 2,60 1,05 1,26 1,62 

elagis mJava 4,03 4,14 3,46 3,76 3,72 

kvercetinis 
glukozidi 

34,39 34,85 30,21 32,08 32,11 

kvercetini 5,96 7,14 0,46 0,90 2,35 

kempferoli 0,12 0,17 0,00 0,00 0,02 

fenoluri 
komponentebis 
jami 

329,38 328,15 277 290,98 301,96 

 

maTi enoqimiuri da mikrobiologiuri gamokvlevis Sedegebi mocemulia 
cxrilebSi 2 da sur. 3.   
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                         a                                                  b                                             g  

sur. 2.  a) rZemJava baqteriebi suspenziidan; b) rZemJava baqteriebiT 
inficirebuli saferavis Rvinomasala, damuSavebuli 0.5mg/l 

nanostruqturuli koloiduri vercxliT;@g) rZemJava baqteriebiT 
inficirebuli saferavis Rvinomasala, antiseptikebis gareSe. @ 

 

 

                        ა                                                 ბ                                                 გ 

sur. 3.  a) rZemJava baqteriebi suspenziidan; b) rZemJava baqteriebiT 
inficirebuli Cinuris evropuli tipis Rvinomasala, damuSavebuli 0.6mg/l 
nanostruqturuli koloiduri vercxliT;@g) rZemJava baqteriebiT 
inficirebuli Cinuris Rvinomasala, antiseptikebis gareSe. 

 rZemJava baqteriebis ganviTarebas mniSvnelovnad zRudavs nanovercxliT 
damuSaveba: saferavis RvinomasalaSi 0.5 mg/l, Cinuris evropuli tipis  
RvinomasalaSi _ 0.6mg/l. rZemJava Dbaqteriebis ingibireba mimdinareobs 50mg/l 
kadifitis gamoyenebis identurad: saferavis RvinomasalaSi – 0.6mg/l 
nanovarcxlis gamoyenebiT; evropuli tipis  RvinomasalaSi – 0.8mg/l 
nanovercxlis gamoyenebiT. 

ZmarmJava baqteriebiT dainficirebuli Rvinomasalebis   nimuSebis  
mqrolavi mJavianoba, dainficirebidan 10 dRis Semdeg 

                                                                      cxrili 3. 

nimuSis dasaxeleba 

mqrolavi mJavianoba, g/l 

evropuli tipis 
Rvinomasala 

wiTeli Rvino-
masala 

Rvinomasala antiseptikebis gamoyenebis gareSe 0.35 0.617 

Rvinomasala damuSaveb. kadifitiT 50 mg/l 0.28 0.55 

Rvinomasala damuSaveb. nanovercxliT 0.6 mg/l 0.31 0.55 

Rvinomasala damuSaveb. nanovercxliT 0.8 mg/l 0.28 0.55 
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 leqidan meore gadaRebis Semdeg 0.6mg/l ნანოvercxlisa da 50mg/l 
kadifitis gamoyenebiT damuSavebul wiTeli Rvinis nimuSebSi (cxr. #2) 
fenoluri komponentebis raodenoba identuria. 
 cxrili 3_is monacemebidan Cans, rom ZmarmJava baqteriebiT 
dainficirebul Rvinis nimuSebSi ZmarmJava baqteriebis ingibireba mimdinareobs 
50 mg/l kadifitis gamoyenebis identurad nanostruqturuli koloiduri 
vercxlis gamoyenebiT: evropuli tipis TeTr RvinomasalaSi – 0.8mg/l; wiTelSi 
_ 0.6mg/l.   
 

kadifitiT (50mg/l) da nanostruqturuli koloiduri vercxliT (0.6mg/l) 
damuSavebuli TeTri da wiTeli Rvinomasalebis qimiuri maxasiaTeblebi 

leqidan meore gadaRebis procesis Catarebis Semdeg 

                                                            cxrili 4. 

qimiuri maxasiaTeblebi 

evropuli tipis 
Rvinomasalebi 

kaxuri tipis 
Rvinomasalebi 

sakontrolo sacdeli sakontrolo sacdeli 

alkoholi, %(moc 11,2 11,2 12,4 12,4 

titruli mJavianoba, g/l 6,66 6,73 6,02 6,08 

mqrolavi mJavianoba, g/l 0,24 0,24 0,35 0,35 

Ph 3,42 3,40 3,90 3,90 

Rvinis mJava, g/l 3,1726  3,2778  3,0546 3,1521 

vaSlis mJava, g/l 2,5608 2,5582 1,7502 1,7511 

rZis mJava, g/l 0,7401 0,7196 0,6828 0,6817 

  

 miRebuli Sedegebis analizma gviCvena, rom kadifitiT 50mg/l  da 0,6mg/l 
nanovercxlis dozebiT damuSavebuli nimuSebi qimiuri maxasiaTeblebis 
Semcvelobis mixedviT mcired gansxvavdebian erTimeorisagan. alkoholisa da 
mqrolavi mJavianobis Semcvelobis mixedviT nimuSebs Soris gansxvaveba ar aris. 
mcirea gansxvaveba titruli mJavianobis Semcvelobis, vaSlisa da rZis mJavebis 
raodenobrivi Semcvelobebis mixedviT; nimuSebs Soris SedarebiT metia 
gansxvaveba Rvinis mJavis raodenobriv SemcvelobaSi. kadifitis gamoyenebiT 
damuSavebuli Rvinomasalis nimuSSi Rvinis mJavis raodenoba naklebia 
nanostruqturuli vercxliT damuSavebulTan SedarebiT, rac SeiZleba aixsnas 
imiT, rom kadifitis gamoyeneba xels uwyobs  Rvinis qvis warmoqmnisa da 
gamoleqvis process. analogiuri Sedegebi miviReT TeTri da wiTeli Rvinis 
nimuSebis leqidan mesame gadaRebis bioprocesSic. 
 kvlevis masalebis analizis Sedegad dadgenilia toqsikuri gogirdis 
dioqsidis nanostruqturuli vercxliT Secvlis efeqturoba da gamoyenebis 
optimaluri dozebi TeTri da wiTeli Rvinoebis damzadebis pirvel wels 
Catarebul teqnologiur procesebSi: a) TeTri yurZnis tkbilis dawmendis 
bioprocesSi (spontanuri safuvrebis daTrgunva, safuvris wminda kulturis 
ganviTareba da alkoholuri duRilis intensioba) _ 0.4mg/l; b) TeTr 
RvinomasalebSi rZemJava da ZmarmJava baqteriebis ingibirebisaTvis – 0.8mg/l; g) 
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wiTeli yurZnis klertgaclili durdos damuSavebisaTvis alkoholuri 
duRilis win – 0.4mg/l; d) wiTel RvinomasalebSi vaSl_rZemJava duRilis 
Catarebis Semdeg da ZmarmJava baqteriebis ingibirebisaTvis – 0.6mg/l; e) TeTri 
da wiTeli Rvinomasalebis leqidan meore da mesame gadaRebis bioprocesebSi 
_ 0.6mg/l.  

 

samuSao Sesrulebulia SoTa rusTavelis erovnul samecniero fondis 
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3Georgian Agrarian University, S. Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology,  Tbilisi, 
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Summary 

In the present study we investigated the effect of various doses of nanostructured colloidal silver 

on content of polyphenols, organic acids, main conditioning indices, on the microflora and and 

organoleptic features, in the course of biotechnological processes of making dry white and  red wines. 

The obajects of research were:  white and red dry wine control and test samples: for control samples 

http://www.silvermedicine.org/
http://www.americanbiotechlabs.com/
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preparation was used standard dosage of sulfur dioxide (Kadifit, 50 mg/l); for test samples – various 

dosages of the nanostructural colloidal silver (0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 1 mg/l). Content of catechins, 

phenolcarbonic acids, flavonols and organic acids was investigated by means of the HPLC analysis; the 

main conditioning indices, and the grape must and wine microflora were determined using standard 

international methods. According to the results obtained, there have been established the  efficiency of  

substituting toxic sulphur dioxide with nano-structural silver and optimuml doses of using  in white and 

red wines preparation process: a) for bioprocess of white must stabilization (hamper of the spontaneous 

yeasts, development of the yeasts pure culture and  intensity of the alcoholic fermentation) - 0.4mg/l; b) 

when inhibition of the lacto- and aceto-bacterias in white wine materials - 0.8mg/l; c) treatment of the 

red must before alcoholic fermentation - 0.4mg/l; d) after conduction of the malolactic fermentation red 

wine materials and when inhibition of the aceto- bacterias - 0.6mg/l; e) in the processes of the second 

and third racking off the lees white and red wine materials - 0.6mg/l. 
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INTRODUCTION 

Long-term plant cultivation imposed by a monoculture such as vineyards leads to depletion of 

essential soil nutrients, reduction of microbiological activity in the rhizosphere and soil pollution due to 

the accumulation of residues from chemical treatments [5]. The biomass of microorganisms in the soils 

under the vineyard is reduced 3- to 4- fold, because of chemical applications and nutrients available to 

the plants become exhausted. These adverse cultivation conditions negatively affect plant growth by 

reducing the capability to face abiotic and biotic stresses such as extreme temperatures and pest attacks, 

and thus plant production by decreasing fruits’ quality and quantity.  

A new approach to vineyard cultivation aiming at recovering plant productivity by ameliorating 

the growing conditions is currently requested to maintain adequate levels of the output of this important 

fruit crop.  The goal is to reduce the chemical load on the ecosystem and to correct plant growth in the 

soils already suffering from heavy metals and pesticide residues.  

Because the bioavailability of many trace elements to perennial plants is limited, a special 

complex Microcom-V containing 6 essentially for grape trace elements was created to improve 

metabolism in grapes and studied in different conditions [6,7]. The complex is applied foliar as a 0,15% 

water solution during vegetation period. It was proposed that beneficial effects of the nutrients in 

Microcom -V in 0,5 dose will be supplemented with suspensions of living beneficial microorganisms 

and their metabolites to create a new complex for plant productivity. Such approach have to  possess a 

wide range of action, be ecological friendly, compatible with the standard technology of grape 

cultivation and offer cost-saving to be competitive on the world market.  Creation of the microbial 

biotechnology is one of the main areas of modern agriculture [2, 4]. Using the potential of soil bacteria 

capable to mobilization of nutrients from the soil and the atmosphere is an important achievement of 

biotechnology and factor in increasing the productivity of agricultural crops. On the basis of the 

microbial metabolites the various biological composition are created. They are becoming more widely 

used in crop production. 

mailto:dechevas@rambler.ru
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MATERIAL AND METHODS 

The researches have been performed in field conditions on the experimental plot of the Institute 

of Genetics, Physiology and Plant Protection of the ASM, cv. Prezentabil and Codrinschi. The foliar 

fertilization of plants by the micro fertilizer (Microcom-VA- 0,15%, that  is  1/2 of the recommended 

doze) and metabolites or suspension of Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens (titre - 

107 CFU / ml)  was conducted three terms: before flowering and twice - at the stage of intensive growth 

with an interval of 12 to 14 days. Water treated plants were used as control. The leaves for analyses 

were sampled during the vegetation period six days after the foliar treatment, thoroughly rinsed with 

water, allowed drying and used for analysis. The shoots and buds were sampled at the end of vegetation 

and on the end of deep dormancy periods. The following analytical methods were used: photosynthetic 

pigments content   was measured using Chlorophyll Content Meter CCM-200 plus, the carbohydrate 

content - according to Bertan, proline content - according to Bates (1973). Evaluation of the winter 

resistance was carried out under field conditions in accordance with the method developed by 

Cernomoreţ (1985, 2000). The results were analyzed statistically according to Statistica-7.  

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

1. Effect of microorganisms and trace elements on the photosynthetic activity of grape.  

The content of photosynthetic pigments in leaves is one of the important indications of the plants 

status during the growing season. Foliar fertilization of plants by Microcom-V increased the amount of 

chlorophyll (a + b) in the leaves by 119,6 % compared to the control (table 1). The introduction of a 

suspension of bacteria Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens (1:1) into the soil 

together with 0,5 dose of the trace element complex Microcom-V was more effective, sum of the 

photosynthetic pigments composed 1,34 mg /g f.w. (120,8% compared to the control). The amount of 

chlorophyll increased mainly due to chlorophyll b. The ratio of the forms a and b varied according to 

the variants of the experiments in the range from 3.5 (control) to 2,64 – 2,88 (variants with foliar 

treatment). The quantity of carotenoides, as a rule, was at the level of the control variant or below it. 

 

Influence of microelements, suspension and metabolites of rhizobacteria on the  

content of photosynthetic pigments in leaves of grape seedlings, cv. Codrinschii,  

 growing platform, mg /g f.w. 

                                                                                                                        Table 1.   

 

An increase in the intensity of plants transpiration on the growing platform was noted, especially 

when the suspension of PGPR was introduced into the soil, followed by foliar fertilization of plants by 

Microcom-V 0,5. In the same variants a higher stomatal conductance was noted, the lowest - in the 

control variant. The same results were obtained in field conditions, in a grape nursery. The metabolites 

of microorganisms Azotobacter chroococcum + Pseudomonas fluorescens + Bacillus subtilis (1: 1: 1) 

together with Microcom-V in a half dose contributed to an increase in the total amount of chlorophyll 

(a + b) in leaves by 118,6% compared to control. 

The intensity of transpiration and the stomatal conductance of plants are closely related to the 

intensity of photosynthesis and the productivity of plants. The intensity of the photosynthesis of leaves 

Foliar fertilization clor. a clor. b a+b carotinoides 

Control (H2O) 

 

0,86 ± 0.01 

 

0,25 ± 0.01 1,11 ± 0.02 0,36± 0.01 

Foliar fertilization by Microcom-V 

0,5  

0,98 ±0.01 

 

0,34 ± 0.02 1,32 ± 0.05 

 

0,35± 0.02 

Suspension of  Ag.  chroococcum+ 

Ps. flurescens (into the soil) 

0,92 ±0.03 

 

0,34 ± 0.03 1,27 ± 0.01 

 

0,34± 0.01 

Suspension of  Ag.  chroococcum+ 

Ps. fluorescens (into the soil) + 

Microcom-V 0,5 (foliar)  

0,97 ±0.01 

 

0,37 ± 0.01 1,34 ± 0.02 

 

0,35± 0.02 

 Metabolites of  Ag.  chroococcum+ 

Ps. fluorescens (foliar) +  

Microcom-V 0,5 (foliar) 

0,94 ±0.02 

 

0,37 ± 0.01 1,31 ± 0.05 0,34± 0.04 
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of seedlings in control variant was 6,89 ± 2,31. It was evident higher after the fertilization and varied 

within 7,71 ± 0,52 and 9,29 ± 2,57 Mmol / M2 / sec in dependence of applied substances. 

Foliar fertilization of plants has contributed to increasing of summary content of photosynthetic 

pigments in the leaves of fruit bearing plants. The content of chlorophyll in the leaves of variants with 

application of halved dose of Microcom-VA plus suspension of microorganisms or metabolites on July 

was 21 13.27 and 14.22 mg/g fresh weight (table 1) - 117.7 and 119.7 % compared to control. 

Thus, fertilization of grape seedlings with a small amount of trace elements together with the 

suspension or metabolites of growth-stimulating bacteria improves their photosynthetic activity and 

plant growth, which contributes to the improvement of the quality of planting material of grapes. In 

many cases, application of a suspension of bacteria is more effective and a more technological way to 

improve the quality of the planting material. 

2. Effect of microorganisms and trace elements on growth and development of seedlings 

produced by vegetative propagation.  

Improvement of photosynthetic activity of plants is closely connected with the better growth 

and maturation of shoots. Analysis of the main indicators of seedlings quality during their digging 

(September-October) shows that in both our experiments in all variants with application of bacteria and 

trace elements the weight and total length of the roots were higher in comparison with control plants.  

As a rule in the greatest extent the growth and development of the root system was stimulated after 

fertilization. In the experiment on the growing platform reduced dose of the complex Microcom-V and 

metabolites of bacteria increased the average length of roots by 186,3 % compared to control (table 2). 

It is also important that these seedlings develop more intensively small roots (of 3 and 4 order), 

contributing to better nutrition of plants.  More evident increase of shoots length was noted after the 

foliar fertilization of plants by suspension and metabolites of microorganisms together with trace 

elements (respectively 154,5 and 131,7% to the control). This effect is due to the fact that the main 

mechanism of action of PGPR on plants is the production of phytohormones, which play the role of 

chemical messengers and act as regulators of plant growth and development [1; 3].  

 

Influence of trace elements, suspension and metabolites of rhizobacteria on growth and 

development of grape seedlings, variety Presentable, growing platform. 

                                                                                                                            Table 2.   

 

 

Improvement of plant nutrition stimulated of biomass accumulation by vine plants. Most intense 

biomass accumulation of seedlings was observed in variants, were extra root triple treatment of plants 

by metabolites of two strains of microorganisms and half dose of Microcom-V were used (tab.3).  

Intensive growth and increased biomass accumulation can be explained by the fact that PGPR (plant 

growth promoting rhizobacteria)  produce auxins, citokinine, gibbereline and adjusts the level of 

endogenous ethylene in plants [1, 3]. 

 

 

 

Variants  

Average length 

of roots/1 plant, 

cm 

Average length of 

shoots/1 plant, cm 

% to control 

roots shoots 

Control 246.8±53.87 26.6±2.98 100 100 

Foliar fertilization by Microcom-V 0,5  448.5±59.43 33.0±4.23 181,9 123,9 

Suspension of  Ag.  chroococcum+ Ps. 

fluorescens-(into the soi)l 

358.1±30.26 34.1±2.67 145,1 128,2 

Suspension of  Ag.  chroococcum+ Ps. 

fluorescens (into the soli) + Microcom-V 

0,5 (foliar)  

387.5±47.88 41.1±7.39 157,1 154,5 

Metabolites of  Ag.  chroococcum+ Ps. 

fluorescens (foliar) +  Microcom-V, 0,5 

(foliar) 

459.6±24.22 35.1±4.17 186,3 131,7 
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Biomass accumulation by vine plants under the influence of microorganisms and trace 

elements, growing platform, variety Prezentabel, g/plant. 

                                                                                                                          Table 3. 

Variants roots 
above-ground part  

of seedlings 

Control 7.58±2.78 16.09±2.32 

Suspension of  Pseudomonas fluorescens + 

Azotobacter  chroococcum, în soil 
9.50±1.70 30.96±5.91 

 Suspension of Ps. fluorescens + Az.  

chroococcum, în soil + Microcom (0,5) foliar 

9.4±1,89 

 

19.41±4.10 

 

 Metabolites of Ps. fluorescens + Az.  

chroococcum,- foliar 

9.30±1.50 

 

22.42±1,95 

 

 Metabolites of Ps. fluorescens + Az.  

Chroococcum + Microcom (0,5) foliar 

10.68±0.89 

 

28.75±2.64 

 

 

Determination of roots and shoots of seedlings length demonstrates that the total biomass 

increase was largely due to increased of rhizogenesis process - length and quantity of roots, especially 

small roots - absorbents hairs.  Increased absorption surface of roots is very important to improve plant 

mineral status and quality of planting material. Significant effect of rhizobacteria and trace elements on 

growth of cuttings is associated not only with major content of active substances in the metabolites of 

microorganisms, but also with increased growth potential of the vine.  

It was revealed considerable increase in the degree of growth and maturation of shoots under the 

foliar fertilization of  fruit bearing plants. It has been confirmed the beneficial effect of micronutrient 

complex Microcom-VA on the growth of shoots - + 4,92 % to the control (table 4). Effect of trace 

elements on the growth and maturation of the shoots increased in case of application of trace elements 

complex in combination with products of microorganisms, especially - in the form of suspension. The 

degree of the shoots maturation was increased from 3,09% to 9,11% compared to the control . Timely 

completion of the annual growth and maturation of shoots is one of the basic conditions for the formation 

of frost resistance of vine. 

 

Effect of foliar fertilization on the growth and maturation of vine shoots,  

 v. Codrinschii. 

                                                                                                                               Table 4. 

 

3. Effect of microorganisms and trace elements on the vine resistance to low negative 

temperature.     

 According to multiple data from the literature and field practices vine resistance to wintering 

depends largely on the plant mineral nutrition [6,8]. The content of so cold compatible osmolytes, 

presented in tab. 5, was determinate on the end of period  of dormancy (end of January – beginning of 

February). It was established that the foliar fertilization of plants during the vegetation period has 

contributed to increasing of the content of proline into the shoots and buds during the dormancy, 

Variants length of 

shoots, cm 

length of 

maturated 

shoots, cm 

± to the 

control 

grade of 

maturation 

% 

± to the 

control 

Control 134,13± 3,12 93,90±2.04 - 70,01 - 

Foliar fertilization by 

Microcom-VA, 0,5 doza 

165,40 ±2,74 123,93± 1,53 +30,03 74,93 +4,92 

Metabolites of Ps. fluorescens 

+ Az. chroococcum 

 

158,93± 1,78 

 

117,77± 1,67 

 

+23,87 

 

74,10 

 

+3,09 

Metabolites of Ps. fluoresc.+ 

Az. chrooc.+Microcom 

VA,0,5 

 

169,07± 3,06 

 

133,77± 2,79 

 

+39,87 

 

79,12 

 

+9,11 

Suspensia of Ps. fluorescens + 

Az.chrooc.+ Microcom+VA, 

0,5 

 

171,37± 2,65 

 

132,37 ±2,13 

 

+39,47 

 

77,24 

 

+7,23 
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particularly after applying metabolites or suspension of bacteria suplimented by Microcom -V. The sum 

of sugars  ( monosaccharide and disaccharide) compared to the control increased too, especially after 

the simultaneous treatment of plants by suspension of bacteria and compound of trace elements 

Microcom+VA.  

 

Content of carbohydrates and proline in vine shoots at the end of dormancy period, v. 

Codrinschii, February 2015 

                                                                                                                                      Table 5. 

Variante 

proline sum of sugars  starch 

µM/g f.w. % to 

control 

% % to 

control 

 % % to 

control 

Martor 0,99±0,08 100 8.45 100 11. 6±0.68 100 

Microcom-VA, 0,5 doză, foliar 1,68±0,27 168,51 9.87 116.8 12.4±0.09 107.3 

Metabolites of Ps.fluorescens + 

Az. chroococcum 

1,47±0,18 147,41 
9.48 112.2 12.5±0.16 108.2 

Metabolites of  Ps.fluor. + Az.  

chroococcum + Microcom+VA 

1,86±0,17 187,06 
9.26 109.6 12.2±0.32 105.7 

 Suspensia of  Ps. fluoresc. + Az. 

chroococ. + Microcom+VA 

1,65±0,19 165,75 
10.05 118.9 11.6±0.61 100.5 

 

        There has been a significant increase of starch and less pronounced – hemicelluloses in variants 

fertilized with micronutrients and bacteria metabolites. Starch cleavage does not occur at the moment.  

After the literature date in the period of dormancy starch cleavage and formation of glucose, fructose 

and sucrose in vine strings is more intense after the temperature of -10° C. Starch reserve stored in xylem 

not are hydrolyzed because of strong cell walls lignification and blocking of enzymes, that’s why it do 

not participate in the protection of vine from frost. The content of starch remained after the low 

temperatures on the relative high level. The obtained data allow us to assume that the treated during 

vegetation period plants accumulated more reserves carbohydrate and are able to resist lower negative 

temperatures.  

 Determination of one of the main indicators of vine resistance to  wintering - bud viability - on 

spring,  after the period of dormancy, showed, that the number of viable buds grew evident under the 

foliar fertilization, from 3,48% to 9,92% compared to control (tab. 6). Least of all died buds were on the 

plants fertilized during vegetation period by suspension or metabolites of bacteria with complex of trace 

elements.  

 

Effect of foliar fertilization and frost (-24o C on 31 January 2014) on the state of grape buds on 

the spring, v. Codrinschii, % , 2014. 

                                                                                                                                Table  6. 

 

Variants 

buds died, %  buds alive, % 

      M± m ± to 

control 

 M± m ± to 

control 

Control 52,56± 1,23   47,44±1,47  

Foliar fertilization by 

Microcom-VA, 0,5 doza 

47,31±1,13 -5,25  52,69±1.25 +5,25 

Metabolites of Ps. 

fluorescens + Az. 

chroococcum 

49,08±1,16 -3,48  50,92±1,34 +3,48 

Metabolites of Ps. 

fluoresc.+ Az. 

chrooc.+Microcom VA,0,5 

42,64± 0,92 -9,92  57,36± 1,13 +9,92 

Suspensia of Ps. fluorescens 

+ Az.chrooc.+ 

Microcom+VA, 0,5 

44,16±0,78 -8,40  55,84±0,81 +8,40 
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Highlighting the positive effect of trace elements and products of bacteria Az. chroococcum and 

Ps. fluorescens on the accumulation of carbohydrates, compatible osmolytes content (sucrose and 

proline) in the organs of plants under low temperature indicates about the stimulator role of  the 

mentioned products in achieving greater degrees of grape potential to resistance realization. We suppose 

that plants fertilized with trace elements and suspension and metabolites of bacteria facilitate the 

activities of one of the specialized mechanisms of plant resistance to low temperatures - compatible 

osmolytes accumulation. 

CONCLUSION 

It was revealed that the complex of  trace elements Microcom-VA in halved dose and the products 

of bacteria Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens (suspension and metabolites), 

which contain large amounts of biologically active substances, applied simultaneously for foliar 

fertilization of the vine thrice on the vegetation, induce changes in the metabolic processes during 

vegetation and dormancy periods, increase the growth and maturation of shoots, contributing to 

increasing of vine resistance to the wintering. 
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Summary 

Long-term plant cultivation, imposed by a monoculture such as the vineyards, leads to 

exhaustion of the soil, reduction of microbiological activity in rhizosphere, and accumulation of 

products from pesticides, such as copper and herbicides. The biomass of microorganisms in soil under 

the vine is reduced 3- to 4- fold because of chemical applications, and nutrients available to the plants 

become exhausted. The results of such stresses are reduced productivity, less resilience of plants to 

pathogens, and lowered quality of the grapes and wine. Development of new efficient biofriendly 

techniques of agricultural management is paramount object for integrated sustainable agriculture.  One 

of the novel approaches is to capitalize on boosting plant performance using a mixture of beneficial 

plant growth promoting bacteria (PGPB) combined with a small doze of complex of nutritive elements. 

A trace elements complex Microcom-V, developed in Moldova, is destined to optimize grape nutrition 

in the most important phases of vegetation. The beneficial effects of the nutrients are supplemented with 

suspensions of living beneficial bacteria and their metabolites to create a new fertilizer for plant 

productivity. It was highlighted for the first time the possibility of common use of trace elements and 

saprophytic diazotrophic bacteria to enhance the growth and development of vine cuttings in nursery.  

The data obtained during 2011-2016 on the fruit-bearing vineyards demonstrate the possibility of 

developing an effective process for the control of growing conditions and plant nutrition of fruit-bearing 
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vine, for increasing of resistance to soil contamination, low temperatures and productivity of plants, and 

reducing the chemical pressure on the environment.   

Keywords: viticulture, trace elements,  plant growth promoting bacteria, copper excess, herbicide, 

photosynthetic pigments, carbohydrates, bud viability, productivity.  
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შესავალი. როგორც წესი, საქართველოს არასდროს თვლიდნენ მეღვინეობის 

ძველ სამყაროდ. მევენახეობა და ღვინის წარმოება აქ დაიწყო უფრო ადრე და, 

ამჟამად საქართველო თავისი უნიკალური ჯიშებით, უძველესი ტექნოლოგიებით 

და საქმისადმი თანამედროვე მიდგომით ახლოსაა იმასთან, რომ აღიარებული იქნეს 

როგორც ერთ-ერთი უძველესი ღვინოს მწარმოებელი ქვეყანა. 

მსოფლიოში ცნობილი 4000 ვაზის ჯიშიდან საქართველოში აღწერილია 530. 

აქედან შენარჩუნებულია 437-ზე მეტი. უძველეს ჯიშად ითვლება «Usachelauri». 

მისი ღვინის ერთი ლიტრის ფასი ყველაზე ძვირია ქართულ ღვინოებს შორის და 

იყიდება 90 დოლარად. გავრცელებულია რაჭა-ლეჩხუმში. ბუნების ცოცხალ 

ძეგლად ასევე ითვლება ვაზის ჯიში ხვანჭკარა, რომელიც მოყავთ რაჭა-ლეჩხუმის 

მხოლოდ ერთ სოფელში - ხვანჭკარაში. კახეთში თეთრი ღვინოებიდან ყველაზე 
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ცნობილია რქაწითელი, ხოლო წითელიდან საფერავი. ქართლში მოყავთ ჩინური 

(თეთრი), ხოლო წითელიდან თავკვერი, კაბერნე სოვინიონი და სხვ. იმერეთში 

თეთრი ღვინიდან ცოლიკოური, ციცქა, ხოლო წითელიდან ძველშავი. 

სამეგრელოში ოჯალეში (წითელი). გურიაში თეთრიდან ჩხავერი, ხოლო 

წითელიდან ალადასტური. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ვაზის ჯიშები 

საქართველოს ენდემური ჯიშებია და სხვაგან არსად არ იზრდებიან. 

ქართული ღვინო ისტორიით ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში. დღეისთვის 

ნაპოვნი ყველაზე ადრეული ნიშნები მევენახეობისა და ღვინის წარმოებაზე 

მიუთითებს საქართველოში ღვინის კულტურის არსებობაზე დაახლოებით 7000 

წლის წინ, რაც საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს ანიჭებს. 

მეღვინეობის განვითარების ისტორია 

ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილ 

იქნა ყურძნის წიპწები, რომელიც ძვ.წ. 7-6-ე ათასწლეულებს განეკუთვნება და 

ენეოლითური პერიოდით თარიღდება. მე-6-5 ათასწლეულებით ჩვენს ერამდე 

დათარიღდა ანაკლიის დიხა-გუძუბაში აღმოჩენილი წიპწები, რის შედეგადაც 

დადასტურდა, რომ ჯერ კიდევ ნეოლითის დროს, როგორც აღმოსავლეთ, ისე 

დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ ვაზის კულტურას და მას საკმაოდ დიდი 

როლი ეკავა ადგილობრივი მოსახლეობის სამეურნეო ცხოვრებაში. ასევე ნაპოვნია 

კულტურული ვაზის უშუალო წინაპარი  გარეული ვაზი-კრიკინა (უზურვაზი), 

რომელიც დღეს წითელ წიგნშიც არის შეტანილი. ეს კი იმის მაჩვენებელიც არის, 

რომ გარდა ვაზის კულტურისა, მევენახეობის კულტურამ აქ ყველა მისთვის 

დამახასიათებელი საფეხური გაიარა. 

გარდა ამისა, საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ენეოლითის 

დროინდელი ძველისძველი მარანი, აქ ღვინის შესანახად გამოიყენებოდა 

უზარმაზარი, მიწით დაფარული თიხის ქვევრები. აგრეთვე აღმოჩენილია ოქროს, 

ვერცხლის, ბრინჯაოს ფიალები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ალაზნის ველის 

სამაროვნები (ძვ.წ. III-II ათას.). ამ მხრივ ძალიან მდიდარია მტკვარ-არაქსის 

კულტურის ქართული კერები. გათხრების შედეგად აღმოჩენილია მცხეთის 

რაიონის მახლობლად (ბაგინეთში) სხვადასხვა კერამიკული ჭურჭელი, რომელიც 

თარიღდება ძვ.წ. IV-III ათასწლეულებით. ბორჯომში ნაპოვნია 11, ვარძიაში კი  100-

მდე ქვევრი, რომელთა შორის ერთ-ერთი იყო ორმაგკედლიანი, თერმოსის მსგავსი, 

რაც თავისთავად უნიკალური მოვლენაა. 

ჩვენი მატერიალური მემკვიდრეობა აგრეთვე იცნობს: ყურძნის სასხლავ 

სპეციალური დანებს, ღვინის დასაწურ მოწყობილობებს, თიხის და ლითონის 

ჭურჭელს, სხვადასხვა ფორმისა და სახის სასმისებს, ღვინის დასაყენებელ და 

შესანახ ქვევრებს და სხვა. ეს კულტურული კერები მდებარეობენ, როგორც 

დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტიაზე. კერძოდ: შულავერი, 

მცხეთა, თრიალეთი, ბიჭვინთა, ალაზნის ველი, მესხეთი და სხვა. 

მეღვინეობის ამსახველი სხვადასხვა ორნამენტებიანი ჭურჭელია აღმოჩენილი 

სამთავისში, იყალთოში, ზარზმაში, გელათში, ნიკორწმინდაში, ვარძიასა და 

საქართველოს სხვა რეგიონებში. 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თრიალეთის კულტურა (ძვ.წ. III-II 

ათასწ.), სადაც უნიკალური ღვინის თასები, ბარძიმები, დოქები და სხვა სახის 
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ჭურჭელია აღმოჩენილი. მათ შორის გამორჩეულია ვერცხლის ცნობილი თასი, 

რომელზეც გამოსახულია რელიგიური რიტუალი, რაც ღვინის თანხლებით 

სრულდებოდა და საკმაოდ მასშტაბური უნდა ყოფილიყო ორნამენტული 

კომპოზიციის მიხედვით. აგრეთვე აღსანიშნავია, ოქროს თასი, რომელიც 

მოპირკეთებულია სხვადასხვა სახის პატიოსანი თვლებით. ასეთი ბარძიმები 

უმთავრესად ღვინის დასალევად გამოიყენებოდნენ. ამაზე მიუთითებს მათ 

ზედაპირზე დალექილი ნარჩენებიც. 

სრულიად ახლახან (2006 წ.) მცხეთასთან აღმოჩენილ იქნა ”თამადის” პატარა 

ბრინჯაოს სკულპტურა, რომელიც ძვ.წ. I ათასწლეულის დასაწყისით დათარიღდა. 

ამ სკულპტურაში კაცის ქანდაკს ხელში უჭირავს ყანწი (ძველქართულად  ჯიხვი). 

ვაზის კულტთან არის დაკავშირებული ქრისტიანობის გავრცელებაც 

საქართველოში. როცა წმინდა ნინომ, საკუთარი თმით ვაზისგან შეკრა ჯვარი და 

იმით უქადაგა ქართლოსის ნათესავთ ქრისტეს რჯული. საფიქრებელია, რომ ვაზის 

ჯვარი წარმართულ საქართველოშიც ღვთაებრივ სიმბოლოდ, საიდუმლოს ზიარად 

ითვლებოდა, რისი ჯვარად ქცევაც ერის სულიერების უმაღლეს ცოდნასთან 

ზიარების ნიშანი იყო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გარდა, არც ერთ 

ქრისტიანულ ქვეყანაში არ არსებობს ”ვაზის ჯვრის კულტი”. 

საქართველოში ღვინის არსებობაზე წერილობითი ცნობები დაცულია 

ბერძნულ, სპარსულ და ქართულ წყაროებში. 

ქსენოფონტე (ძვ. წ. V ს.) წერს, რომ კოლხების ღვინო ”სურნელოვანი და საამო” 

იყო. 

სტრაბონის (ძვ. წ. I ს.) ცნობით, იბერიაში ყურძენი ფართოდ გავრცელებული 

ყოფილა და ვაზის ისეთი მოსავალი მოდიოდა, მოსახლეობას მისი სრულიად 

მოხმარება არ შეეძლოო. 

პროკოფი კესარიელი (VI) გვიამბობს: ”მესხები შრომის მოყვარენი არიან, მათ 

ბევრი ვენახი აქვთ და თავიანთი ღვინო მიაქვთ სხვადასხვა ქვეყნებში გასაყიდად”. 

ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობაა, ვინაიდან ცხადი ხდება, რომ ძველ მესხებს 

ცხოველი სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდათ დამყარებული მეზობელ ქვეყნებთან და 

ადგილობრივი პროდუქტი ექსპორტზე იგზავნებოდა. გარდა ამისა, გემო ერთ-ერთი 

ყველაზე რთული გადასაადგილებელი პროდუქტია და, თუ სათანადოდ არ 

მოეპყარი მას, გაგიფუჭდება. აქედან გამომდინარე, გაკვირვებას აღარ იწვევს ის 

ფაქტი, რომ საქართველოში თერმოსის ტიპის ქვევრები არსებობდა და შესაძლოა 

მათი მეშვეობითაც ხდებოდა მსგავსი ტიპის ექსპორტიზაციაც. 

ქართველების ვაზისადმი სიყვარული მტრისთვისაც იმდენად კარგად იყო 

ცნობილი, რომ თემურ-ლენგმა საქართველოში თავისი მეხუთე ლაშქრობის დროს, 

ვაზის ამოძირკვა მთლიანად ერის განადგურებასთან გააიგივა. ამიტომ აწარმოა 

”ეკონომიკური ომი” საქართველოსთან და კახეთში ვაზი თავის ჯარს მთლიანად 

გააჩეხინა, თუმცა მიზანი განუხორციელებელი დარჩა და უდიდესი ზიანის 

მიუხედავად, ქართველმა გლეხმა არა თუ აღადგინა ვაზის კულტურა აღმოსავლეთ 

საქართველოში, არამედ ყველა ვაზის ჯიშის გადარჩენაც შეძლო. 

მრავლის მეტყველელია ის ფაქტიც, რომ შაჰ-აბასის დროს კახეთიდან ირანში 

ღვინო ხარკის სახით გაჰქონდათ, ეს იყო უპრეცენდენტო მოვლენა იმ ეპოქისთვის 

და შაჰის კარზე ქართლ-კახურ ღვინო ”ედემის სითხედ” იწოდებოდა. 
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ქართული ღვინის წარმოება, შენახვა, ტრადიცია, სადღეგრძელო  

ქართველები ღვინოს ინახავენ და დღესაც ტრადიციულად ინახავენ ქვევრში. 

შენახვის და დაწურვის ეს მეთოდი ძირითადში გავრცელებულია კახეთში. ეს 

მეთოდი მდგომარეობს შემდეგში ყურძენს ათავსებენ ქვევრში და აჩერებენ ორი თვე. 

ქვევრი მზადდება თიხისაგან, აშრობენ და ცეცხლში გამოწვავენ, შემდეგ კი მიწაში 

ათავსებენ (ჩათხრიან) და თავს კარგად შეზელილი თიხით ამოუქოლავენ, აჩერებენ 

რამოდენიმე თვეს იმისათვის, რომ ყურძენმა მიაღწიოს მომხიბლავ მწიფობას.  

ქვევრიდან ამოღებული ღვინო დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქართულ 

სუფრაზე ის შემოაქვთ თიხის დოქებით და ზომიერად ასხამენ ორ პატარა ყანწში. 

ერთს მიართმევენ თამადას, ხოლო მეორეს  მის მოადგილეს. თამადა 

მნიშვნელოვანი დაფასებული და პატივსაცემი ადამიანია ტრადიციულ ქართულ 

სუფრაზე. ის სადღეგრძელოს წარმოიქმნის დროს ქმნის სასიამოვნო ატმოსფეროს, 

რა თქმა უნდა სადღეგრძელოების ლექსებითა და ბრძნული სიტყვებით გადმოცემის 

შემთხვევაში. იუმორის გრძნობა და ტრადიციული სადღეგრძელოების ცოდნა მას 

საშუალებას აძლევს ხალხს ელაპარაკოს წარსულზე, დღევანდელობაზე და 

მომავალზე. ვინც ამას შეძლებს, ის ითვლება კარგ თამადად და მას აჯილდოებენ 

სიტყვით „გაუმარჯოს“! თამადის მიერ წარმოთქმული პირველი ჭიქა (თასი) ისმევა 

მშვიდობაზე, მეორე შეკრების მიზეზზე და ა. შ. 

ასეთია ქართული ვაზის ისტორია, ასეთია ქართული ღვინოს წარმოებისა და 

დამზადების ისტორია, ასეთია ქართველი თამადა და მისი ტრადიცია. 
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Summary 

As a rule, Georgia has never been referred to the wine-growing countries of the Old 

World. Viticulture and wine production began here much earlier, and now, Georgia with its 

unique varieties, ancient technologies and modern approach to business is close to becoming a 

real discovery for connoisseurs of wine from around the world. 

From the 4000 varieties of grapes in Georgia, 530 have been described. Of these, more 

than 437 varieties have been preserved. The most ancient variety is "Usachelauri". Wine, 

obtained from this grape variety, is valued more expensive than all wines of Georgia. The cost 

of one liter of this wine is $90. This grape variety grows only in one small village of Lechkhumi. 

Grapes are also growing successfully in other regions of Georgia. For example, in Kakheti from 

white grape variety "Rkatsiteli" and red "Saperavi" are much appreciated. In Kartli, the white 

grape variety is cultivated with the variety "Chinuri", red "Tavkveri" and "Cabernet Savina". In 
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Imereti of white grapes, the variety "Tsolikouri" and "Tsitska" is known, and from the red 

"Dzvelshavi". From the red grape variety of Samegrelo, Ojaleshi is very famous. In Guria, white 

wine is a sort of "Chkhaveri" wine, and "Aladasturi" from red wine. 

Georgia is considered the birthplace of grapes, which has an 8000-year history. The 

listed grape varieties grow only on the territory of Georgia and therefore they are 

considered endemics. 

 

საქართველო - ღვინის აკვანი 

ბონდო კალანდაძე 

საქართველოს დამსახურებული მეღვინე 
 

        „საქართველო ღვინის აკვანი,“ ამ სლოგანით საქარათველო 2017 წლის ივლისის 

თვიდან პირველი მასპინძელი ქვეყანა გახლავთ ბორდოს ახლად გახსნილ ღვინის 

ცივილიზაციის სახლში, სადაც ნოემბრის თვის ბოლომდე მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნიდან ჩასული სტუმარი და ფრანგი მოქალაქე სპეციალურად გამოყოფილ საგამოფენო 

სივრცეში იხილავს იმ უტყუარ მასალას, რომელიც ადასტურებს, რომ 8000 წლის წინათ ჩ.წ. 

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანმა, რომელიც იქ მუდმივად დასახლდა, 

ტყიდან მრავალ სხვა სასარგებლო მცენარეთა შორის ვაზიც გამოიტანა, სამოსახლო 

ადგილას გააშენა და მის მოვლა-გამოყენებას შეუდგა. მოშინაურებული მცენარეებიდან 

ყველაზე დიდი პატივი ხორბალსა და ვაზს ხვდა წილად. პური, ხომ არსებობის წყარო იყო, 

ყურძენი- ღვინო, საღმრთო სასმელი, ხოლო პურ-ღვინო -ადამიანის არსებობის სიმბოლო. 

.    ბორდოს გამოფენიდან არ იწყება საქართველოს ვაზისა და ღვინის ისტორულ 

სამშობლოდ აღიარება, გავიხსენოთ 1999 წელი, ახალი საუკუნის-მილენიუმის 

შემობრძანება ჩვენს პლანეტაზე და ცნობილი მწერლის და ღვინის ექსპერტის ჰიუ 

ჯონსონის წიგნის „ღვინის ისტორიის“ მიხედვით ლონდონის ერთ-ერთ ძველ უბანში 

ღვინის ქალაქის „ვინოპოლისის’ გახსნა. ამ ღვინის ქალაქში №1 პავილიონი  საქართველოს 

ჰქონდა დათმობილი და მას „საქართველო ღვინის  აკვანი“ ეწოდებოდა. სწორედ ამ 

პავილიონიდან იწყებოდა მსოფლიოს ღვინის ისტორია და მსოფლიომ ირწმუნა, რომ 

ღვინის სამშობლო საქართველოა. 

          არსებობს ამის უტყუარი მასალები, არტეფატები, ნივთები - წიპწები, სამარხებში 

ნაპოვნი სასმისები, ღვინის შესანახი ჭურჭელი, ვენახის სასხლავი ინსტრუმენტები, 

სამყნობი ვაზის სამაგრები, ოქროს და ვერცხლის თასები და მრავალი სხვა, რომელიც 

მრავლად არის წარმოდგენილი საგამოფენო სივრცეში. 

         დიდია დამსახურება იმ სამონასტრო კომპლექსებისა, სადაც ქართველი 

მომლოცველები უხსოვარი დროიდან აგემოვნებდნენ საეკლესიო ღვინოს, ყველა ეკლესიას 

თავისი მრევლისათვის ჰქონდა საკუთარი ღვინო ზიარებისა და ტრაპეზისათვის. 

           იყალთოს, გელათის, ალავერდის აკადემიები, სადაც მევენახეობა-მეღვინეობა 

ისწავლებოდა, უფლისციხე, ვარძია, ნეკრესი, ძალისი, შავნაბადა და სხვა ცნობილი ტაძრები 

აღდგენილია, მოქმედებაშია.  ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ყოველთვის იყო 

ძირითადი ადგილი, სადაც მევენახეობა-მეღვინეობა  მოწინავე პოზიციაზე იდგა. 

          ოდითგანვე საქართველოში ვაზისა და ღვინის მიმართ რიტუალური მოკრძალება 

ჰქონდათ, არც ის უნდა იყოს შემთხვევითი, რომ უამრავი ქართული გვარის ფუძე ღვინის 

კულტურას უკავშირდება. აი თუნდაც: 
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        -  ღვინიაშვილი, ღვინეფაძე, ღვინჯილია, ღვინერია, ღვინაძე, მეღვინეთუხუცესი, 

რთველიაშვილი, კასრაძე, მეყანწიშვილი, თათარაშვილი, მარანელი, ჭურაძე, 

მეძმარიაშვილი, არაყიშვილი, ჭაჭიაშვილი, ჭაჭია, ჭაჭუა, ჭაჭუკაშვილი, ჭაჭაშვილი, 

ჭაჭნიშვილი, ჭაჭიური. 

  საქართველოს გასაბჭოებამდე ოქტომბრის თვეს ღვინობის თვეს უწოდებდნენ. 

            მეფის კარზე საპატიო თანამდებობად ითვლებოდა მეღვინეთუხუცესი, მერიქიფე, 

ჭაშნაგარი,  მებოთლე , მეჭურჭლეთუხუცესი, ტოლუმბაში.  

             ქართველი მეურნის მუყაითობის შედეგია, რომ საქართველოში 525 ვაზის 

ადგილობრივი ენდემური ვაზის ჯიშია გამოყვანილი და დღეისთვის თითქმის ყველა 

მათგანი ნაპოვნია, აღდგენილია და დღესაც ხარობს თბილისთან ახლოს სოფელ 

ჯიღაურაში საკოლექციო ნაკვეთებში. 

           არ შეიძლება მადლობით არ მოვიხსენიოთ ის სახელოვანი მევენახეები, რომელთა 

გარჯითა და შრომით აღდგენილი და შენარჩუნებული იქნა ეს ჯიშები--სოლომონ 

ჩოლოყაშვილი, ერმილე ნაკაშიძე, ილია წინამძღვრიშვილი, იოსებ გუნცაძე, ვალერიან 

ქანთარია, მაქსიმე და რეზო რამიშვილები, თეოფანე კვარაცხელია, ნოდარ ჩხარტიშვილი, 

ლევან უჯმაჯურიძე, ალექსანდრე თუშმალიშვილი,  დიმიტრი ტაბიძე, დავით მაღრაძე. 

        1800 წლიდან საქართველოს ყველა რეგიონში მოღვაწეობდნენ უცხოელი მეღვინე-

მევენახეები, გერმანელი კოლონიზატორები ბოლნისში და ასურეთში, ივანე ლენცი მარკ 

პოპიჩი, მერლ-ანტუან მასანო-კახეთში, ჟანიო და დიკენსონი - ქართლში, ვიქტორ ტიებო, 

პრინცი ოლდენბურგსკი-იმერეთში, აშილ მიურატი-სამეგრელოში, იაკობ მარი - გურიაში, 

რომლებიც წლების განმავლობაში ცდილობდნენ ცნობილი უცხო ვაზის ჯიშების-

ალიგოტე, შარდონე, რისლინგი, კაბერნე, მერლო და სხვათა გაშენებას და ღვინის 

დაყენებას, მაგრამ მათი ცდა უშედეგო იყო, რადგან ვერც ერთმა მათგანმა სასურველი 

შედეგი ვერ გამოიღო.  ქართულ ძირძველ მიწაზე, ქართული მზისა და წყლის გავლენით 

უცხოურმა ჯიშებმა ისეთ  შედეგს ვერ მიაღწიეს, როგორსაც დალოცვილი რქაწითელი, 

მწვანე, ციცქა, ცოლიკოური, საფერავი, ჯანი და ჩხავერი აღწევს. 

            რამდენად საამაყოა, თუ როგორი მწიგნობარი და განსწავლული იყო საქართველოს 

მეფე ვახტანგ VI, რომელმაც როგორც მთარგმნელმა დ პოეტმა შეისწავლა ქიმია და გამოსცა  

პირველი წიგნი ქიმიაში ქართულ ენაზე, სადაც ქართველი მკითხველი პირველად ხვდება 

ცნობას ქართული ოტკების, ნაყენების, ელექსირების, მიქსტურების რეცეპტურების 

შესახებ, რომლებიც გამოიყენებოდა როგორც სამკურნალოდ, ასევე დასალევად, და არ 

დაგავიწყდეთ, რომ ეს ხდება 1710-1712 წლებში. 

     1876 წელს საქართველოში გამოიცა ლევან ჯორჯაძის პირველი სახელმძღვანელო 

მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ ,ხოლო 1893 წელს გამოიცა სახელმძღვანელო ქართულ 

ენაზე „ღვინის დაყენება“ ცნობილი ქართველი ქიმიკოსის, ოდესის უნივერსიტეტის 

რექტორის 1906-1908 წლებში, ვასილ პეტრიაშვილის ავტორობით. ვასილ პეტრიაშვილი 

იყო იმ დროს რექტორი ოდესაში, როცა საქართველოში უმაღლესი სასწავლებელი არ 

არსებობდა.    

        საქართველოში ღვინისადმი პატვივისცემა და სიყვარული ქართველმა მეღვინემ 

გამოხატა იმით, რომ XX საუკუნის ბოლოს საქართველოში 20-ზე მეტი ენოთეკა იყო, სადაც 

700-ზე მეტი დასახელების 300 000 ათასი ნიმუში იყო თავმოყრილი და შენახული 

თბილისის, წინანდლის, გურჯაანის, ოკამის, საქარის, საქართველოს მევენახეობა-

მეღვინეობის ინსტიტუტში, კონიაკის ქარხანაში ნებისმიერ მსურველს შეეძლო მათი 

დათვალიერება. 

           წარმატებების მთავარი მომქმედი პირები კი ის ქართველი მეღვინეები არიან, 

რომლებიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოში და მადლობა მათ---ზაქარია ჯორჯაძე, ივანე 
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მუხრან-ბატონი, ალექსანდრე და სულხან ჭავჭავაძეები, ძმები სესიაშვილები, დავით 

სარაჯიშვილი,  გიორგი ბოლქვაძე, ფილიპე ჭელიძე, გიორგი შერვაშიძე, ვახტანგ 

ციციშვილი-ეს არის არასრული სია იმ ღირსეულ ქართველ მეღვინეთა, რომელთა უშუალო 

მონაწილეობით მოხდა ქართული მშრალი და ცქრიალა ღვინოების, ბრენდის, არყის, 

ლიქიორის, ჭაჭის  ცნობადობის გაზრდა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. 

მომავალმა თაობამ გააგრძელა მათი დაწყებული საქმე, რომელიც დღემდე წარმატებით 

გრძელდება.  

           საქართველოს ვაზისა და ვენახისადმი, ქართველი მევენახე- მეღვინისადმი 

პატივისცემის ნათელი დადასტურებაა მსოფლიოს მევენახეობა-მეღვინეობის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის OIV-ს მიერ საქართველოში ორჯერ 1962 და 2010 წლებში 

მსოფლიო კონგრესების ჩატარება. 

      იუნესკომ ქვევრი შეიტანა მსოფლიოს არამატერიალურ ფასეულობათა სიაში. 

       2011 წელს ქართული ალკოჰოლური სასმელი „ჭაჭა“-ს დასახელება დაცულია როგორც 

ქართული გეოგრაფიული დასახელება და მას ევროგაერთთიანების ვერც ერთ ქვეყანაში 

ვერ დაამზადებენ. 

        ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ საქართველოში იმართება „ქვევრის“ საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, რომელიც მეუფე დავითის პატრონობით ტარდება იყალთოს ქვევრის 

აკადემიაში. 

          დაწესებულია მეღვინის დღე, იმართება ღვინის ფესტივალები და კონკურსები. 

            ქართველ მეღვინეთა დამსახურებაა, რომ დღეს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში 

იგზავნება წლიურად 90 მილიონზე მეტი ბოთლი  მშრალი და ცქრიალა ღვინო, ბრენდი, 

ჭაჭა. 

           საქართველოში ჩამოსული  უამრავი ტურისტი, სპეციალისტი, სომელიე ქართული 

ბუნების, ეკლესიების, მთების, ტბების მონახულების შემდგომ სიამოვნებით აგემოვნებს 

სუფრაზე ქართულ კერძებს, ღვინოს, ბრენდის, ჭაჭას და საუკეთესო თან მიაქვს ნაცნობ 

მეგობრებისათვის ,როგორც საუკეთესო სუვენირი საქართველოდან. 

         XX საუკუნის ბოლოს საქართველოში ექვს უმაღლეს სასწავლებელსა  და14 სამეცნიერო 

დაწესაბულებაში ისწავლებოდა მევენახეობა-მეღვინეობის სრული კურსი და 

მიმდინარეობდა სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები, სადაც ათასობით ადამიანი იყო 

დაკავებული და მათ მუშაობას უწევდა კოორდინირებას საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და ის მეცნიერ-აკადემიკოსები, რომლებიც დღემდე 

წარმატებით აგრძელებენ ტრადიციებს, რომლის ნათელი მაგალითია ჩვენი დღევანდელ 

საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოფნა, მადლობა თქვენ ბატონო გურამ, და თქვენს 

კოლეგებს ასეთი საინტერესო ღონისძიების წარმატებით ჩატარებისათვის. 

 

Georgia – Cradle of Wine- making 

Bondo Kalandadze 
Honorable Wine-maker of Georgia 

 

Summary 

Georgia – a cradle of wine-making is the slogan which presented Georgia in Bordeaux, 

France in the Wine Civilization House which has been visited by hundreds of guests who got 

acquainted with the presented materials testifying that 8 000 years ago, people living on the 

territory of Georgia brought from the forests vine species and started to grow it in their dwelling 

places. Though, identification of Georgia as a motherland of vine and wine-making did not 

occur for the first time at the exhibition in Bordeaux. As we read in the book “Wine History” 

by H. Jonson, a writer and a wine-expert,  an exhibition dedicated to wine-making was held in 
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one of the old parts of London; Georgia presented  its wines in number 1 pavilion and the  slogan 

was: Georgia – a cradle of wine-making. This pavilion was starting the history of wine-making 

in the world, and it was evident that Georgia was the homeland of vine and wine-making.   

 Nowadays, there are 525 endemic species of vines cultivated in Georgia; all of them are found 

and identified, and are now presented in the experimental plot in Jighaura, near Tbilisi.  

 This year, Georgian “Qvevri” , a ceramic vessel dug in the earth for keeping wine, has been 

included into the list of Non-Material Culture, and the name of alcoholic drink “Chacha” is 

identified as Georgian Geographical name. Once in two years in Ikalto Academy of Qvevri, 

Kakheti region, an international symposium dedicated to Georgian Qvevri  is held.  Also, 

Georgia celebrates “Wine-maker’s Day”  and organizes wine festivals and contests. 

Georgian wine-makers achievements in popularization of Georgian wine should be dully 

appreciated – today our country exports more than 90 million bottles of dry and sparkling wines 

in more than fifty countries.    

 B  

მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორის მიღება 

მეღვინeoბის ნარჩენებიდან 
 

elene kalatoziSvili, medea ormocaZe, levan  mujiri, lia kotoraSvili 
saqarTvelos teqnikuri universiteti, kvebis mrewvelobis instituti, 

Tbilisi, saqarTvelo 

medea.ormotsadze@gmail.com 

 
 maRalproduqtuli samrewvelo nargaobis Seqmna, mevenaxeobisa da 
meRvineobis intensifikacia da ganviTarebis tempebi mniSvnelovnad 
damokidebulia sargavi masalis warmoebaze, maT xarisxze da Sedgenilobaze. 
 standartuli namyeni nergis gamosavlianobis gazrdisa da xarisxis 
gaumjobesebisaTvis biolagiurad aqtiuri nivTierebebi gamoiyeneba Zalian 
mcire doziT. maT axasiaTebT zemoqmedebis farTo speqtri, zrda-ganviTarebis 
calkeuli etapebis mizanmimarTuli regulireba, mcenareuli organizmis 
potenciuri SesaZleblobis mobilizacia da produqtiulobis gazrda. 
 Lliteraturuli wyaroebidan cnobilia, rom biologiurad aqtiuri 
(auqsini, heteroauqsini, epini, karotinoidebi, aminomJavebi da sxva) vazis 
kalmebis damuSaveba zrdis fesvTa sistemebis nazardis ganviTarebas. 
 mravalwliani mecnierul-praqtikuli kvlevis Sedegad meRvineobis 
narCenebidan, kerZod yurZnis klertidan Cvens mier miRebulia biostimulatori. 
igi Seicavs mTel rig biologiurad aqtiur nivTierebaTa kompleqss: auqsinebs, 
giberelinebs da citokininebs. Ffitohormonebis garda mis SemadgenlobaSi 
Sedis e.w.meoreuli zrdis nivTierebebi: flavonoidebi, aminomJavebi, lipidebi, 
karbonmJavebi(mag. galis da yavis mJavebi - zrdis inhibitorebi), alkaloidebi, 
ujeri laqtonebi, terpenoidebi da sxva. 

klertidan miRebuli biostuimulatoris gavlenis dadgenis da namyeni 
nergis gamosavlianobis gazrdis efeqturi teqnologiis SemuSavebis mizniT 
kvleviTi samuSaoebi Catarda saqarTvelos kvebis mrewvelobis samecniero- 
kvleviT institutSi. 

obieqtad aRebul iyo vazis jiSi goruli mwvane(sanamyene), saZired  
berlandier/riparia koberi 5 bb. biostimulatorebad gamoyenebul iqna 
heteroauqsinis wyalxsnari(kontroli) da Cvens mier miRebuli sacdeli 
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biostimulatori klertis eqstraqti. heteroauqsinis wyalxsnarSi da sacdeli 
biostimulatoris sxvadasxva koncentraciis xsnarebSi sanamyene da saZire 
nimuSebi damuSavda stratifikaciamde.  

Kkvelevebi Catarda Semdegi sqemis mixedviT:  
1. daumuSavebeli; 

2. sacdeli stimulatori ganzaveba wyalSi 1:10; 

3. ganzaveba 1:15; 

4. ganzaveba 1:30; 

5. ganzaveba 1:40; 

6. heteroauqsinis wyalxsnari (kontroli). 

TiToeuli variantisaTvis 3 eqspoziciaSi  (24,848,72 saaTi), 5 

ganmeorebad. 

     Catarda Semdegi analizebi. Ffiziologiuri maCveneblebidan ganisazRvra : 

- plastiduri pigmentebis – qlorofili “a” da “b”, karotinoidebis 

Semcveloba foTlebSi kolorimetruli meTodiT; 

- fotosinTezis fardobiTi intensioba ganisazRvra 

fliurosenciuli meTodis gamoyenebiT PAM 2100 aparatze(4). 

saTburis pirobebSi regeneraciuli procesebi: 
- sanergeSi namyeni nergis aRmoceneba da biometriuli maCveneblebi; 

- pirvelxarisxovani namyeni nergis gamosavlianoba; 

sacdeli biostimulatoris mastimulirebeli bunebis dadgenis mizniT 
ganisazRvra: 
- fitohormonebi, auqsinebi, giberlinebi, citokininebi(5,6) 

- flavanoidebi,cilebi, aminomJavebi, alkilferulatebi,terpenebi. 

 kvlevebis arsi mdgomareobda mcenareuli nedleulidan, kerZod yurZnis 
klertidan miRebuli bunebrivi(mcenareuli) biostimulatoris gamoyenebiT 
vazis namyeni nergis warmoebis axali srulyofili teqnologiis damuSaveba. 
vinaidan am tipis stimulatorebs gaaCniaT rigi upiratesobebisa sxva organul 
Tu mineralur stimulatorebTan mimarTebaSi. Ees gamoixateba: 

rqebze kalusisa da fesvis ganviTarebaze da maT zrdis intensivobaze 
Catarebuli dakvirvebis Sedegad gamoikveTa sacdeli eqstraqtis 
biostimulatoruli buneba. masSi damuSavebul rqebze, kontrolTan 
(heteroauqsinis xsnari) SedarebiT kalusisa da fesvTa warmoqmna 3-4 dRiT adre 
iwyeba. amasTanave aRsaniSnavia,rom sakvlev obieqtSi Zlieri fesvTa sistema 
viTardeba da ylortis zrdac aqtiurad mimdinareobs  

nergis dafesvianebisaTvis biostimulatoris optimaluri koncentraciaa 
1/40, eqspozicia – 72 saaTi. 

laboratoriuli kvlevebiT gamoikveTa, rom yurZnis klertidan miRebuli 
biostimulatoris gamocda, mizanSewonilia maRalxarisxovani namyeni nergis 
misaRebad. 

avtorebis mier Seswavlil iqna klertidan miRebuli biostimulatoris 
mastimulirebeli zemoqmedeba saZire da sanamyene kalmebze(saZired 
gamoyenebul iqna berlandier/riparia koberi 5 bb, sanamyened goruli  mwvane). 

sakvlevi biostimulatoris moqmedebiT, rogorc namyenebi, ise 
dasafesvianebelad darguli sanamyeneebi da saZireebi aRmocenebas swrafad da 
didi energiiT iwyeben.  

namyeni da dasafesvianebeli kalmebi sanergeSi dargvis Semdeg swrafad 
iwyeben dafesvianebasa da kvirtis ganviTarebas. 

SemoTavazebuli stimulatoris upiratesoba saqarTvelos bazarze 
arsebul stimulatorebTan mimarTebaSi gamoixateba preparatis 
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SesaZleblobaSi gaaqtiuros nivTierebaTa cvlis procesebi mcenareul 
organizmSi, aamaRlos maTi sicocxlisunarianoba da gamZleoba araxelsayreli 
pirobebisadmi, xels uwyobs vazis namyenis mineraluri kvebis gaumjobesebas, 
samynobi komponentebis Sezrda-Sexorcebis zrdas da fesvTa sistemis Zlier 
ganviTarebas. igi aZlierebs rogorc fesvTa sistemis, ise miwiszeda nawilebis 
ganviTarebas. fesvebi ufro grZeli da datotvilia, Reroebi – sqeli, foTlebi 
ki farTo xdeba da izrdeba masSi qlorofilis Semcveloba, ris gamoc izrdeba 
Seferilobis intensivoba . 

Catarebuli kvlevebis Sedegebis safuZvelze SeiZleba gakeTdes  Semdegi 
daskvnebi:  

1. kalusis ganviTarebis stimulireba xdeba sacdeli stimulatoris 

ganzavebisas wyalSi 1:40. 

2. biologiurad aqtiuri nivTierebebi araviTar uaryofiT gavlenas ar 

axdens ujredis sasicocxlo ciklis msvlelobaze. Aamgvarad 

miRebuli nergi biologiurad aqtiuri nivTierebebis gamoyenebiT 

citogenetikurad mdgradia. 

3. namyeni nergis aRmocenebis maRali energiiT gamoirCeva namyenebi, 

romelTa samynobi masala damuSavebulia sacdeli stimulatoris 

xsnariT. igi gacilebiT aRemateba sakontrolo variants. 

4. SeimCneva ylortis intensiuri zrda. 

5. namyenebis winaswari damuSavebiT iqmneba fesvTa sistemisa da namyeni 

nergis ganviTarebis xelsayreli pirobebi. 

6. sacdeli stimulatoriT ganpirobebulia fotosinTezis intensivobis 

da plastiduri pigmentebis Semcvelobis gazrda kontrolTan 

(heteroauqsini) SedarebiT. 

7. izrdeba strandartuli namyeni nergis gamosavlianoba da iklebs 

TviTRirebuleba. 

 

 

RECEIVING PLANT GROWTH BIO STIMULATOR FROM WASTELANDS OF 

WINEMAKING 

E. Kalatozishvili,.M.  Ormotsadze, L. Mujiri 

Georgian Technical University,  Food Industry Research Institute, Tbilisi, Georgia 

Summary 

A significant problem is the creation of a new effective stimulator and its wide use. 

We have developed a plant-based bio stimulator from wastelands of winemaking. It helps to 

increase the output of standard grafting seedling, improve quality and stimulate bedding. It is rich in 

biologically active substances. It has a wide range of impacts. Deliberate regulation of individual stages 

of growth and development. It can mobilize the potential  of plant organisms and eventually increase 

productivity. 

Based on the data obtained from laboratory studies, the stimulator is ecologically clean, safe, 

leaving no trace in the plant, is involved in plant metabolism. Studies have been conducted on hard-to-

root plants: nuts, peppers, peaches, spruce. 
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yurZnis klertsaclel-saWyleti danadgaris saimedoobis 
gaangariSebis sakiTxisaTvis 
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saqarTvelos agraruli universiteti, saqarTvelos soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademia,Tbilisi,saqarTvelo. 
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abstraqti 
yurZnis saWyleti da klertsacleli danadgarebis muSa organoebi rTul 

pirobebSi muSaoben. maTze mudmivad moqmedeben niSancvladi dinamikuri 
Zalebi,gadasamuSavebel masalaSi arsebuli abraziuli nawilakebi da yurZnis 
wvenis agresiuli garemo. aRniSnuli faqtorebi ganapirobeben  intensiur 
JangviT cveTas,  detalebis saimedoobis Semcirebas daRliTi procesebis gamo  
da sabolood, maTi muSaunarianobis dakargvas-mtyunebas. 
aRniSnulidan gamomdinare, aseTi danadgarebis saimedoobis gaangariSeba, misi 
gazrdis mizniT ,aqtualur samecniero problemas warmoadgens 
statiaSi gaanalizebulia rogorc qarTuli warmoebis,aseve ucxoeTis 
ganviTarebul qveynebSi  damzadebuli yurZnis klertsaclel-saWyleti 
danadgarebis konstruqciuli Taviseburebebi da muSaobis pirobebi.kvlevis 
obieqtad aRebulia  lilvakebiani danadgari Soltebiani klertsacleli 
mowyobilobiT,romelic saSualebas iZleva miRebuli iqnas kargi xarisxis 
maWari minarevebisa da fenolebis dabali SemcvelobiT.aRniSnul danadgarSi 
yurZnis Wyleta xdeba paralelurad dayenebuli lilvakebiT,romlebic 
damzadebulia elastikuri sakvebi reziniT.sxvadasxva mimarTulebiT brunvisas 
isini waritaceben yurZnis mtevnebs 3,0...8,0 mm-iani RreCoTi da dawuruli masa 
xvdeba SemgrovebelSi. 
 Cvens mier damuSavebuli meTodikis mixedviT Sedgenilia maTi struqturul-
logikuri sqemebi calkeuli detalebis SeerTebis saxis gaTvaliswinebiT da 
miRebulia maTematikuri modelebi saimedoobis iseTi maCveneblebis 
gaangariSebisaTvis, rogoricaa umtyuno muSaobis albaToba,namuSevari 
mtyunebaze, resursi, mzadyofnisa da teqnikuri gamoyenebis koeficientebi. 
dasaxulia winadadebani da rekomendaciebi yurZnis saWyleti da 
klertsacleli danadgarebis saeqspluatacio saimedoobis gazrdisaTvis. 

 
sakvanZo sityvebi:  yurZnis saWyleti danadgari, saimedooba, modelireba, 
saimedoobis maCveneblebi.  
 

ukanasknel periodSi farTod gamoiyeneba yurZnis saWyleti da 
klertsacleli danadgarebi, romlebic saSualebas iZlevian moxdes yurZnis 
gadamuSavebis meqanizacia. mosaxleobaSi  aseTi mowyobilobebis aZvrisaTvis 
ZiriTadad iyeneben xelis Sromas, rac Sromatevadia da amitom evropis 
ganviTarebul Rvinis mwarmoeblur saxelmwifoebSi( espaneTi,italia, 
portugalia, Ggermania d sxvebi)  energiis wyarod gamoyenebulia specialuri 
Zravebi Rveduri gadacemiT. aseTi danadgarebi mravali saxisaa,magram maT 
Soris yvelaze ufro gavrcelebulia klertsaclel-saWyleti danadgari 

DINAMICA 100  D , romelic Seesabameba maRali xarisxis mqone Rvinis 
produqciis warmoebis   Tanamedrove moTxovnebs da SesaZlebels xdis 
rogorc xeliT ,aseve teqnikis gamoyenebiT mokrefili yurZnis gadamuSavebas. 
Ddanadgari gamoirCeva yurZnis dauzianeblad dawurvis sistemiT, aris 
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advilad gamosayenebeli da gasasufTavebeli, aseve SesaZlebelia misi 
calkeuli nawilebis gadaadgileba , rac xels uwyobs sxvadasxva saxis 
yurZnis dawurvas. NqvemoT mocemul naxazze warmodgenilia misi muSaobis 
principuli sqema( nax.1): 

 

M nax. 1.   yurZnis saWyleti da klertsacleli danadgaris muSaobis 

principuli sqema.  1 –bunkeri ; 2 – eleqtroZrava; 3 –amrevi; 4 – klertsacleli; 5 – 

perforirebuli cilindri; 6 –lilvakebi ; 7 – ujra; 8 – mimmarTveli; 9 – dgara; 10 

— saxuravi. 

danadgarSi yurZnis Wyleta xdeba paralelurad dayenebuli 
lilvakebiT,romlebic damzadebulni arian elastiuri sakvebi 
reziniT.sxvadasxva mimarTulebiT brunvisas isini waritaceben yurZnis 
mtevnebs 3,0...8,0 mm-iani RreCoTi da dawuruli masa xvdeba SemgrovebelSi. 

aRniSnuli mowyobilobis ZiriTadi detalebi ganicdian  niSancvladi 
dinamikuri Zalebisa da agresiuli garemos zemoqmedebas , ris gamoc maTi 
simtkice da saimedooba mcirdeba.  

yurZnis saWyleti da klertsacleli danadgarebis saimedoobis 
gaangariSebisaTvis gamoyenebuli iqna Cvens mier damuSavebuli meTodika [1,2], 
romelic iTvaliswinebs maTi Semadgeneli elementebis SeerTebis saxis 
mixedviT saimedoobis saangariSo struqturul-logikuri sqemis Sedgenas. 
zemoT aRniSnuli naxazis gaTvaliswinebiT  Sedgenili iqna Semdegi saxis 
saangariSo modeli( nax. 2): 

 

 

Nnax. 2.     yurZnis saWyleti da klertsacleli danadgaris struqturul-
logikuri sqema saimedoobis gaangariSebisaTvis. 

1,2,3,4- sakisurebi , 5-eleqtroZrava, 6-klertsacleli, 7,8-lilvakebi, 9-dgara. 

Aam sqemis mixedviT SesaZlebelia danadgaris saimedoobis gaangariSeba, 
rodesac cnobilia misi Semadgeneli TiToeli elementis saimedoobis iseTi 
maCvenebeli, rogoricaa umtyuno muSaobis albaToba garkveuli 
periodisaTvis,romelic ganisazRvreba eqsperimentebis Sedegad.Ease, 
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magaliTad,Tu TiToeli elementis umtyuno muSaobis albaToba (uma)  erT 
sezonSi Seadgens 0,98-s, maSin  yurZnis saWyleti da klertsacleli danadgaris 
uma iqneba: 
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E es maCvenebeli  imaze miuTiTebs, rom yurZnis saWyleti da 
klertsacleli danadgaris  saimedooba sakmaod maRalia da momxmareblis 
mier misi gamoyenebis teqnikuri pirobebis  dacvisas mtyunebebi praqtikulad 
gamoricxulia sezonis ganmavlobaSi. 
zogadad, danadgaris saimedoobis saangariSo formula SeiZleba ase iqnes 
warmodgenili: 

 
).,,,,,()( KEDCBAt  

 

aris saimedoobis funqcia; 
А –  umtyunobis maCveneblebi 
В –xangamZleobis maCveneblebi ; 

                               С – remontvargisobis maCveneblebi; 

                               В – SenarCunebadobis maCveneblebi; 

                               Е –  kompleqsuri maCveneblebi; 

                               К – danadgaris specifikur pirobebSi muSaobis gamTvaliswinebeli 
faqtorebi . 

 

U danadgaris saeqspluatacio saimedoobis gaangariSebisaTvis SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas Cvens mier rekomendebuli maTematikuri modeli [3]: ).()()( 21 tPtPtP 

 

)(1 tP
 -  danadgaris uma-aa uecari mtyunebebis dros. 

)(2 tP
 -- igive sidide  TandaTanobiTi( cveTadi saxis) mtyunebebis dros.  

Cvens mier Catarebuli Teoriuli da eqperimentuli gamokvlevebiT[ 3 ] 
dasabuTebulia, rom pirveli saxis mtyunebebi aRiwereba eqsponencialuri kanoniT, 
meore ki- normaluriT. maSin ukanaskneli gantoleba ase gamoisaxeba: 
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 -mtunebaTa intensivobaa; 


-saSualo kvadratuli gadaxra; 


T -mtyunebis saSualo dro; 
t -danadgaris muSaobis dro. 

miRebuli maTematikuri modeli warmoadgens safuZvels yurZnis 
saWyleti da klertsacleli danadgaris saimedoobis gaangariSebisaTvis. 
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Summary 

The working organs of the crushing and comb-separating machines of the grapes work under 

difficult conditions-they are constantly affected by alternating dynamic loads, abrasive particles in the 

processed material and the aggressive environment of the grape juice. These factors contribute to 

oxidative wear, a decrease in the reliability of parts due to fatigue processes and, in the final analysis, 

a loss of efficiency-failure. Proceeding from this, the calculation of the reliability of crushing and 

combing machines of grapes for the purpose of increasing it is an important problem. 

The object of the study is a roller crusher with a scour comb-separating device that allows 

obtaining a low-oxidized mash with a low content of suspensions and phenolic substances. In this 

machine, crushing is carried out in parallel mounted rolls, made of elastic food rubber. Rotating in 

opposite directions, they grab a bunch and squeeze it in a gap adjustable from 3 to 8 mm. The crushed 

grapes fall into the crest - a horizontal perforated cylinder, inside which a rotor with pushes is 

mounted, fixed on the helical line. Here the grape mass moves along the cylinder, being subjected to 

blows of pests and rubbing through the perforated surface. 

As a result, the ridges are carried to the transporter. Berries and juice through the holes of the 

cylinder fall into the auger, and then in the appropriate vessel. 

According to the method developed by us, structural and logical diagrams of the machines have been 

compiled, taking into account the type of connection of their parts, and we have obtained 

mathematical models of such indicators of operational reliability as the probability of failure-free 

operation, the time between failures, the resource, availability and technical use factors. 

Recommendations have been developed to increase the operational reliability of crushing and 

comb separating machines of grapes. 
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ucxoeli da qarTveli mecnierebis mier mravalmxrivi da xangrZlivi 
kvleviT dadasturebulia, rom samxreT kavkasia, kerZod, saqarTvelo, 
kulturuli vazis da mravali xexilovani mcenaris formaTawarmoqmnis 
pirveladi da uZvelesi keraa msoflioSi. 

Cveni winapari 8 aTasi wlis winaT daumegobrda vazs da mas Semdeg, misi 
moSinaurebisa da gakulturebis rTul da xangrZliv gzaze, saqarTvelo vazisa 
da mevenaxis ukeTilSobilesi urTierTobis uZveles asparezs warmoadgens.  

vazi pirvelad Cvens miwaze dairgo da yurZnis naJuriT SezarxoSebulma 
da gaxalisebulma winaparma meurnem mas pirvelma uwoda saxelad Rvino! - 
romelic msoflios verc erT qveyanaSi Secvala JamTa cvlam. 

aTeul saukuneTa ganmavlobaSi vazi iyo qarTveli mevenaxis da misi 
ojaxis imedi, qveynis Zlierebis ganmsazRvreli da amitomac iyo eris 
mtrebisgan xSirad aCexili da iavarqmnili, magram, yovelTvis, feniqsiviT 
aRorZinebuli da saimedod welgamarTuli.  

Cveneulma vazis jiSebma yvela dros, Wirsa Tu lxinSi, yvelgan 
uerTgules mSobel qveyanas da mtkice safuZveli Seqmnes SemdgomSi, 
mevenaxeoba-meRvineobis didi tradiciis mqone, ekonomikurad mZlavr da 
warmatebul agrarul dargad Camoyalibeba-ganviTarebisaTvis.  

saqarTveloSi 525-ze meti aborigenuli vazis jiSia gavrcelebuli 
warmoSobis pirvelad eTnikur-geografiul centrebSi. TiToeuli maTgani 
mravalsaukunovani SemoqmedebiTi miwaTmoqmedebis kulturis iseTive 
mniSvnelobis Zeglia, rogoric aris qarTveli eris maRali sulieri 
simdidrisa da materialuri kulturis maCvenebeli didebuli sveticxoveli, 
mcxeTis jvari, alaverdi da nikorwminda.  

cnobili jiSebidan 10 - farTod da 5 - sakmaodaa gavrcelebuli. 
Sua saukuneebis bolos da, gansakuTrebiT, gasuli saukunis meore 

naxevridan, 1950-1980-ian wlebSi, mevenaxeoba-meRvineoba (mexileobasTan erTad) 
iyo qveynis siZlierisa da ekonomikis mniSvnelovani dargebi. maTgan miRebuli 
Semosavali qveynis biujetis mesameds aRemateboda. 

1980-iani wlebis Sua periodSi, e.w. ̀ perestroikis~ dros, sabWoTa sivrceSi 
gatarebuli antialkoholuri praqtikiT, didi gansacdeli daudga 
mevenaxeobasa da meRvineobas, Semdeg ki, 1990-ian wlebSi, saqarTveloSi 
ganviTarebulma umarTavma procesebma moSales qveynis ekonomika. 

ganadgurda Tanamedrove teqnologiebiT aRWurvili vazis sanerge 
meurneobebi, moispo filoqseragamZle saZireTa da unikaluri vazis jiSebis 
sacdeli nakveTebi, daujerebel donemde Semcirda yurZnis warmoeba da 
samrewvelo gadamuSaveba. 

XX saukunis bolo periodSi qveynis agrosamrewvelo seqtoris 
reabilitacia mevenaxeoba-meRvineobiT daiwyo: pirvelad Seiqmna dargis marTvis 
samarTlebrivi baza - `saqarTvelos kanoni vazisa da Rvinis Sesaxeb~ (1998w.); 
regionebis mixedviT daregistrirda 44 samrewvelo vazis jiSi, maTgan saRvine 
mimarTulebis 37 da sasufre yurZnis 7 jiSi. 

pirvelad saqarTveloSi 2008 wels Seiqmna biologiurad jansaRi, uviruso 
vazis nergis warmoebis centri. 
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vazis xalxuri seleqcia saqarTveloSi mraval aTaswleuls iTvlis da 
mis meSveobiT miRebuli 525-ze meti jiSi Semoinaxa qveyanam. aqedan 414 
aRwerilia ampelografiebSi. 

feodaluri karCaketilobis rRvevam da kapitalizmis ganviTarebam xeli 
Seuwyo qveynis SigniT da qveynebs Soris urTierTobis, maT Soris, mcenareuli 
kulturebis jiSebis gacvlis gaZlierebas.  

cnobilia rom, vazis axali jiSebis gamoyvana hibridizaciis meTodebiT 
amerikaSi daiwyo, sadac, vazis veluri formebis mravalferovnebis miuxedavad, 
ar iyo kulturuli jiSebi. 1616 wlidan vitis vinifera-s saxeobis jiSebis amerikaSi 
gadatanis mravali mcdeloba, xangrZlivi periodis manZilze, uSedego aRmoCnda 
iq filoqserisa da sokovani daavadebebis masobrivi gavrcelebis gamo. verc 
Tavisufali damtvervis gziT miRebuli hibriduli formebis gamorCeviT 
moxerxda axali jiSebis miReba, romelTa gamZleoba maRali iyo, xolo 
produqciis xarisxi - dabali.  

mogvianebiT, saxeobaTaSoris Sejvarebebis gziT axali jiSebi miiRes 
frangma seleqcionerebma (bako, zeibeli, kuderki, seiv-vilari da sxva). 
miRebuli jiSebi xasiaTdebodnen filoqserisa da sokovani daavadebebis mimarT 
SedarebiTi gamZleobiT, magram arc erTi maTgani ar gamoirCeoda produqciis 
maRali xarisxiT. 

mogvianebiT germaniaSi, italiaSi, ungreTSi, rumineTSi, ruseTSi, 
ukrainaSi, Semdgom saqarTveloSi, somxeTSi da Sua aziis qveynebSic 
dainteresdnen am saqmiT da uamravi hibriduli jiSi (saxeobaTaSorisi hibridi) 
iqna miRebuli, magram dRemde arc erTi ar aris, rom mosavlis xarisxiT vitis 

vinifera-s saxeobis jiSebs utoldebodes da mavnebel-daavadebebis mimarT 
amerikuli vazis saxeobebis gamZleoba hqondeT. 

amave dros, qarTveli (prof. niko aleqsiZe) da ucxoeli mecnierebis mier 
SemCneuli iqna qarTul vazis jiSebSi SedarebiTi gamZleoba filoqseris da 
sokovani daavadebebis mimarT.  

saxeobaTaSorisi hibridizaciiT vazis samrewvelo jiSebis miReba ver 
moxerxda, magram misi meSveobiT gadawyda filoqseris problema da msoflio 
mevenaxeoba hibridul saZireebze damynili jiSebis gaSenebaze gadavida, kargi 
sameurneo-teqnologiuri Tvisebebis mqone axali jiSebis miReba ki vitis viniferas 
saxeobis jiSTaSoris Sejvarebebis gziT gagrZelda. am mimarTulebiT didi 
roli Seasrules qarTulma jiSebma. romlebic farTod iyo CarTuli sabWoTa 
respublikebSi da aRmosavleT evropis qveynebSi (ungreTi, rumineTi, 
bulgareTi) aqtiurad mimdinare vazis seleqciaSi da maTi monawileobiT 300-ze 
meti axali jiSi iqna miRebuli da daregistrirebuli. 

saqarTveloSi mevenaxeoba-meRvineobis s/k dawesebulebebis (saqaris da 
vazisubnis sacdeli sadgurebi, mevenaxeoba-meRvineobis sakavSiro s/k instituti 
TelavSi da sxv.) daarsebis Semdeg farTod gaiSala muSaoba rogorc 
aborigenuli jiSebis Segrovebisa da Seswavlis, ise hibridizaciis da klonuri 
seleqciis gziT maT gasaumjobeseblad.  

Vitis viniferas Sidasaxeobrivi - qarTuli da ucxouri jiSTSorisi 
Sejvarebebi 1904-1960 wlebSi Caatara seleqcionerma v.bestavaSvilma, ris 
Sedegadac miRebuli iqna jiSebi: bestavaSvilis TeTra, Salvaseuli qarvisferi 
(Cinuri x Sasla), xidisTavis wiTeli da wedisuri Savi [(Tavkveri x saferavi) x 

saferavi], ana besti (ganjuri x saferavi), wvrilmarcvala da goruli TeTri 
(Cinuri x goruli mwvane) da sxva 50-ze meti perspeqtiuli jiSi da h/forma 
(romlebic aRwera da wignSi -miCurineli v.bestavaSvili - 1950w. warmoadgina 
prof. m.ramiSvilma).  

1940-iani wlebidan seleqciaSi nayofier muSaobas awarmoebda saqarTvelos 
sasoflo-sameurneo institutis mevenaxeobis kaTedra (v. qanTaria, n. CaxnaSvili, 
m. ramiSvili da sxv.). 



 
 

102 
 

v.qanTariam da n.CaxnaSvilma rqawiTelTan x aleqsandriis muskatis 
SejvarebiT gamoiyvanes jiSebi: Tbilisuri (sasufre) da muskaturi rqawiTeli. 

m. da r. ramiSvilebma aleqsandriis muskatTan x ganjuris SejvarebiT 
miiRes da daaregistrires jiSebi: Cinebuli, vaSlajvari, kolxuri da varZia. 

r.kikaCeiSvilma nimrangTan x aleqsandriis muskatis SejvarebiT miiRo 
jiSi saamo. saintereso muSaobas awarmoebda TelavSi v.lolaZe da sxv. 

vazis hibridizaciaSi didi Sroma gaswia mmmski-is vazis seleqcia-
jiSTmcodneobis ganyofilebis gamgem, profesorma d. tabiZem, romelmac 
Telavis s/sadgurSi da TbilisSi – vaSlajvaris bazaze Sejvarebebi mravali 
kombinaciiT Caatara da miiRo jiSebi: qarTuli saadreo, mTis vazi da sxv. 

v.bestavaSvilma, d.tabiZem da m.ramiSvilma momdevno Taobas hibriduli 
Teslnergebis mdidari fondi dautoves, romelic gaxda mravali jiSis 
gamovlenis da Semdgomi warmatebuli seleqciuri muSaobis safuZveli.  

magram Semdgomi periodis subieqturma faqtorebma, gansakuTrebiT ki 1990-
2000-iani wlebis ekonomikur-politikurma krizisma, sxva mecnierul 
wamowyebebTan erTad, gaanadgura hibriduli fondi TbilisSi, saqaraSi, 
TelavSi, galavanSi, skraSi....; ganadgurebas gadarCenili v.bestavaSvilis 17 
jiSi da forma, s.jiRauraSi, samecniero-kvleviTi centris vazis koleqciaSia 
ganTavsebuli da iswavleba.  

1970-1975w.w. mmmi-is vazis seleqcia-jiSTmcodneobis ganyofilebaSi 

v.gociriZem Caatara kvlevebi qarTuli vazis jiSebis umTavres sokovan 
daavadebaTa mimarT gamZleobis dasadgenad, vazis koleqciebSi, savele 
pirobebSi (diRomSi, zestafonSi da gudauTSi). dadginda, rom kolxuri 
ekologiur-geografiuli keris jiSebi daavadebaTa mimarT sxvadasxva 
gamZleobiT xasiaTdebian. 

foTlisa da nayofis dazianebis xarisxis aRricxvis Sedegad dadginda, 
rom aborigenuli jiSebis yvela qvekeraSi (qarTli, kaxeTi, imereTi, guria, 
aWara, afxazeTi, samegrelo, raWa-leCxumi) gamoirCeva SedarebiT gamZle, 
saSualod gamZle da mimRebiani jiSebi. 

Wraqisa da nacrisadmi SedarebiT gamZle jiSebis procenti metia im 
regionebSi, sadac mosuli naleqebis raodenoba didia. keTilSobili sidamplis 
mimarT gamZle jiSebia kaWiWi, Cxaveri, ojaleSi, Wvitiluri da sxv. Wraqis 
mimarT ufro mimRebiani aRmoCnda Cxaveri, kaxuri mwvane, xixvi da sxv.  

dadginda, rom SedarebiT gamZle jiSebis miReba hibridizaciiT 
SesaZlebelia warmoebdes SedarebiT gamZle qarTuli vazis jiSebis 

urTierTSejvarebiT, ris safuZvelzedac mmmi-შi Seiqmna imunoseleqciis jgufi, 
romelmac 1990 wlamde Sejvarebebi Caatara 200-ze meti kombinaciiT, rogorc 
qarTul jiSTa jgufebs Soris, ise sxvadasxva ekologiur-geografiul jgufebs 
Soris. miRebuli aTasobiT Teslnergis Seswavlis da analizis safuZvelze 
gamorCeuli Teslnergebidan mosavlis raodenobisa da xarisxis da daavadebaTa 
mimarT gamZleobis mixedviT gamoyofili iqna perspeqtiuli 177 forma, 
romlebic gaSenda Telavis sacdel sadgurSi, institutis vaSlajvaras bazaze, 
okamis Rvinis qarxnis teritoriaze da skris s/sadgurSi.  

wina mTavrobis voluntaristuli gadawyvetilebiT institutis gauqmebam 
da misi qonebis kerZo pirebisaTvis gadacemam, samecniero baR-venaxebis da 
seleqciuri nargaobebis gaCanagebis msgavsad, mTlianad mospo jgufis 
mravalwliani muSaobis Sedegebi. SesaZlebeli gaxda mxolod 15 axali jiSis 
kandidatis gadarCena da ganTavseba jiRauras koleqciaSi.  

unda aRiniSnos, rom saqarTvelos soflis meurneobaSi mecnieruli 

kvlevebis (XIX saukune) dawyebidanve, swavlulTa Taobebma didi Sroma gaswies 
mecnieruli miRwevebis warmoebaSi dasanergad, ramac didad Seuwyo xeli 
soflis meurneobis aRorZinebas da misi rentabelobis zrdas.  

saqarTveloSi gasul saukuneSi didi muSaoba Catarda aborigenuli vazis 
jiSebis Segrovebisa da maTi sameurneo da samecniero gamoyenebis 
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mimarTulebiT. regionebis mixedviT SeirCa da daraionda vazis saZireebi, rac 
aris Sedegi im Rrma mecnieruli kvlevebisa, romlebic Caatares vl. 
staroselskim, s.ColoyaSvilma, d. tabiZem, m.ramiSvilma, v.qanTariam, 
n.axvledianma, n.CxartiSvilma, a.menaRariSvilma, r. ramiSvilma da sxva 
mecnierebma. 

1957w. saqarTveloSi soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
CamoyalibebiT organizaciulad gaumjobesda da gaaqtiurda muSaoba akademiaSi 
Semaval mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis s/k institutSi da misi 
sistemis sacdel sadgurebSi, eqsperimentul meurneobebSi, bazebsa da 
s/punqtebSi.E  

institutSi aborigenuli jiSebis sameurneo-teqnologiuri Tvisebebis 
farTo masStabiT Seswavlis Sedegad gamoirCa saukeTesoebi da ganisazRvra 
regionebis da qveynis vazis jiSebis samrewvelo sortimenti, romelic 34 jiSs, 
m.S. 27 adgilobrivsa da 7 introducirebul jiSs aerTianebs. amaT garda 
sortimentSia sasufre 13 jiSi, romelTagan qarTulia 8 (aborigenuli 4 da 
seleqciuri 4) jiSi da introducirebuli 5 jiSi; sul sortimentSia 47 jiSi. 

vazis qarTuli seleqciis safuZvlis Camyrelebis: v.bestavaSvilis, 
d.tabiZis, m.ramiSvilis, v.qanTarias, n.CaxnaSvilis, v.lolaZis, a.mirotaZis 
gverdiT da maTi xelmZRvanelobiT xangrZlivad muSaobdnen momdevno Taobis 
seleqcionerebi: r.ramiSvili, a.gavakeTaSvili n.cercvaZe, n.togoniZe, 
r.kikaCeiSvili, C.robaqiZe, g.kutubiZe, l.vaSakiZe, c.esakia, l.sixaruliZe, 
v.gociriZe, v.kvaliaSvili da sxv.  

mravali kombinaciis Sidasaxeobrivi Sejvarebis Sedegad miRebuli 
perspeqtiuli Teslnergebis fondis 1990-2000-ian wlebSi ganadgurebiT, 
samwuxarod, wyalSi Caiyara seleqcionerTa mTeli Taobebis namuSevari.  

2000-ian da Semdgom wlebSi mmmi-is vazis seleqciis ganyofilebam 
(d.maRraZe) mniSvnelovnad gaafarTova urTierToba mcenareTa genetikuri 
resursebis dacviT dakavebul saerTaSoriso institutebTan. maT Sorisaa 
Bioversity internacional-i (yofili IPGRI) da masTan partniorulad monawili evropis 
wamyvani samecniero institutebi: milanis universiteti, germaniis mcenareTa 
seleqciis instituti, romis arqeobotanikis laboratoria, luqsemburgis 
gabriel lipmanis samecniero centri da aRmosavleTEvropis qveynebis 
institutebi da maTTan TanamSromlobiT didi muSaoba Caatara vazis 
adgilobrivi genetikuri resursebis identifikaciis, mobilizaciis, 
konservaciis da gamoyenebis mimarTulebiT.  

ganyofilebaSi dnm-is laboratoriis organizebiT daiwyo qarTuli vazis 
jiSebis molekuluri markerebiT gamokvleva; gafarTovda vazis jiSebis 
citoembriologiuri da citogenetikuri Seswavla (l.vaSakiZe); mniSvnelovani 
samuSao tardeba veluri vazis formebis Segroveba-Seswavlis kuTxiT. 

vazis seleqciaSi Cven mier gaweuli muSaobis Sesaxeb SeiZleba mokled 
iTqvas: seleqcioner v.bestavaSvilis xelmZRvanelobiT da masTan 
TanamSromlobiTF(1948-1963) jiSTSorisi hibridizaciis meTodiT axali 
formebis miRebis, maTgan perspeqtiulebis gamorCevis, gamravlebis da sawarmoo 
gamocdis, maTi sawarmoo mimarTulebis gansazRvris da F1 hibridul TaobaSi 
sawyisi mSobeli formebis botanikuri da sameurneo niSan–Tvisebebis 
memkvidrulobis xasiaTis Seswavlis Sedegebi sadisertacio naSromad 
gaformda (1969w.). TanamSromlobiT miRebuli jiSebi: sasufre bestavaSvilis 
TeTra, saRvine goruli TeTri da sxva formebi perspeqtiuli da 
konkurentunariania aRmosavleT saqarTvelos pirobebisaTvis. 1985-2010w.w. 
jiSTSorisi hibridizaciis meTodiT miRebulia saintereso da perspeqtiuli 
sasufre da saRvine axali jiSebi. 

Zalian dasanania, rom Telavis sacdeli sadguri, sadac 1930-ian wlebSi 
mevenaxeoba-meRvineobis sakavSiro instituti iyo da kvlevebis warmoebis 
saukeTeso tradiciebi Seiqmna, ise gaiyida wina mTavrobis mier, rom dRemde 
ucnobia vin gaxda misi mflobeli. Sedegi ki saxezea: sacdeli sadguris 
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teritoriaze arsebuli qarTuli vazis jiSebis, rogorc Zveli, ise axali 
koleqcia da qarTuli seleqciuri jiSebis genofondi ganadgurda. 

aseve ganadgurda mmmi-is Tbilisis eqsp. Bbazaze, saqaris sacdeli 
sadguris da galavnis eqsp. bazaze akad. Nn.CxartiSvilis da seleqcionerebis 
n.cercvaZis, v.gociriZis, d.maRraZis didi rudunebiT 2000-ian wlebSi Seqmnili 
300-ze meti qarTuli vazis jiSis koleqciebi. 

amJamad vazis seleqcia saqarTveloSi TiTqmis Sewyvetilia, rac arTulebs 
mzardi globaluri daTbobiT mosalodnel da dRes gauTvaliswinebel 
klimatur pirobebSi calkeuli vazis jiSebis aramarto gamoyenebis, aramed 
mTlianad mevenaxeoba-meRvineobis dargis warmoebis mimarTulebis gansazRvras. 
L 

postsabWoTa sivrceSi, saqarTvelos garda, arsad ar moxda mecnierebis 

ugulvebelyofa - Carecxva. სamecn./kvleviTi institutebi ganagrZoben muSaobas 
yvela yofil respublikaSi.  

aqve unda iTqvas soflis meurneobis saministros `samecniero-kvleviTi 
centris~ Sesaxeb:  

didma mamuliSvilma biZina ivaniSvilma s.jiRauraSi vazisa da xexilis 
axali koleqciisa da sanerge meurneobis CamoyalibebiT gaakeTa udidesi 
patriotuli saqme: – daRupvisagan gadaarCina da momaval Taobebs Semounaxa 
qarTuli vazisa da xexilis jiSebi.  

am ideis praqtikuli ganxorcieleba moxda mmmsk institutis kadrebiTa da 
bazebis gamoyenebiT da baton biZina ivaniSvilis uSurveli dafinansebiT.  

Sedegi gacilebiT ufro mniSvnelovani da Seufasebeli aRmoCnda, vidre 
Tavidan iyo Cafiqrebuli. saqme imaSia, rom m.saakaSvilma, yvelasTvis 
moulodnelad da SeuTanxmeblad, erTi xelis aqneviT Carecxa saqarTvelos 
mecniereba, rac adre azradac aravis mouvidoda TavSi. gauqmda institutebi, 
gaiyida da ganadgurda maTi qoneba, an gadaeca medroveTa kastas. 

upatronod darCenili qarTuli vazisa da xexilis jiSebis koleqciebi 
ise ganadgurda, rom veravin uSvela. im dros erTaderTi koleqcia, romelic 
gadaurCa borotebas, aRmoCnda baton biZina ivaniSvilis mzrunvelobiT sofel 
jiRauraSi gaSenebuli koleqcia, sadac qarTulma genofondma saimedo 
TavSesafari hpova, rasac qarTveli xalxi arasodes daiviwyebs.  

unda aRiniSnos, rom erTi koleqciis arseboba sakmarisi ar aris, 
saerTaSoriso normebiT jiSi ganTavsebuli unda iyos 3 koleqciaSi mainc, rom 
igi sakmaod daculad iTvlebodes. amitom samecniero centrs albaT mouwevs 
am sakiTxze muSaoba, raTa erTi koleqcia gaSendes imereTSi, meore ki – kaxeTSi. 

amas winaT, Rvinis saagentos SenobaSi gaixsna vazisa da Rvinis muzeumi, 
sadac gamoifina yofil mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis institutSi 
arsebuli eqsponatebi. amiT eris saxelovan warsulTan dakavSirebuli 
didebuli saqme gakeTda. iqve gaJRerda rom gadawyvetilia axali muzeumis 
aSeneba. am ganzraxvas samecniero sazogadoeba miesalmeba, magram adgilis 
SerCevaSi unda miiRos monawileoba farTo sazogadoebam da specialistebma 
(mecnierebma, arqeologma-istorikosebma), radgan sakiTxi exeba eris istoriul 
yofa-cxovrebas, sruliad erovnuls. 

arsebobs versia – muzeumi aSendes s.jiRauraSi, vazis koleqciis gverdiT.  
migvaCnia, rom saguramo an jiRaura ar aris mevenaxeoba-meRvineobis is 

regioni, sadac aseTi farTo interesis dawesebuleba unda arsebobdes. 
Cveni azriT muzeumi unda aSendes TbilisSi, iq sadac mebaR.-mevenax.-meRvin.-

is institutis eqsp. baza iyo (vaSlajvari. - sof. meurn. saministros 
mopirdapire mxare). am teritoriaxe (15ha) wina xelisuflebas surda bazrobis 
mowyoba, magram 10 welia mitovebulia da aravin icis vin aris misi mesakuTre, 
an raSi gamoiyeneben. 

es adgili ara marto muzeumis Senobas, aramed kavkasiuri vazis jiSebis 
koleqciasac (daaxloebiT 800 erTeuli) daitevs, rac kidev ufro 
mniSvnelovansa da mimzidvels gaxdis am obieqts ara marto mecnierebis, 
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mevenaxe-meRvine specialistebis, fermerebisa da moyvarulTaTvis, aramed 
turistebisTvisac. 

dabolos, qarTuli vazis genofondis, calkeuli jiSis mniSvneloba 
msoflio masStabiT mudmivad izrdeba rogorc seleqcia-jiSTagaumjobesebis, 
ise sawarmoo daniSnulebiT maTi gamoyenebis mxriv, rac did pasuxismgeblobas 
gvakisrebs da iTxovs mevenaxeoba-meRvineobis institutis aRdgenas!  

masTan erTad aucilebelia jiSTagamocdis, mcenareTa dacvis da 
karantinis samsaxurebis aRdgena; saseleqcio muSaobis ganaxleba, Tanamedrove 
tipis axali koleqciebis gaSeneba da kvlevisaTvis saTanado materialur-
teqnikuri bazis Seqmna.  

sxvagvarad warmoudgenelia vazisa da Rvinis samSoblos xvalindeli dRe! 
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Summary 

It is confirmed by the researchers, that Georgia is the preliminary and the oldest center for origin 

of diversity for domesticated grapevine in the World. Our ancestors - viticulturists originated and saved 

to us more than 500 grapevine varieties during 8000 year history of this crop here. 

Since 1900 it was started the activities for originated of new grape varieties with usage of the 

method of interspecific hybridization within the species of Vitis vinifera L. in Georgia.  

During the 1904-1960 the breeder V. Bestavashvili obtained new varieties named as 

Bestavashvilis Tetra, Shalvaseuli Karvisperi, Khidistavis Tsiteli, Tesdisuri Shavi, 

Tsvrilmartsvala, Goruli Tetri and other 50 varieties and prospective breeding forms as a result of 

crossing of Georgian and foreign varieties.  

Since 1940s the new varieties Tbilisuri, Muskaturi Rkatsiteli, Chinebuli, Kolkhuri and 

Vardzia were bred by V. Kantaria, N. Chakhnashvili, M. Ramishvili and others in the Department of 

Viticulture at the Georgian Agricultural Institute. 

D. Tabidze from the Institute of Horticulture, Viticulture and Oenology made various crossing 

and selected the varieties Kartuli Saadreo, Mtis Vazi and others.  

By the Georgian (N. Aleksidze) and the foreign researchers it was distinguished comparatively 

resistance of Georgian local varieties against Phylloxera and the fungal diseases. In 1970-1975 V. 

Gotsiridze with the researchers of the Group of Immune Selection continued research on the resistance 

of Georgian grape varieties against fungal diseases and concluded, that in the each regions of Georgia 

there are some comparatively resistant varieties, and it is possible to obtain new relatively resistant 

varieties by their crossing.  

Ample activities was done for collection of native grapevine genetic resources and for destination 

of their usage by V. Staroselskii, S. Cholokashvili, D. Tabidze, M. Ramishvili, V. Kantaria, N. 

Akhvlediani, N. Chkhartishvili, A. Menagharishvili, R. Ramishvili and other researchers in the last 

centuries. 

In 1957 it was improved the work at the Institute of Horticulture, Viticulture and Oenology under 

supervising of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia, which based on the agronomic and 

enological study of the Georgian local genetic resources has selected the best varieties and completed 

the list of recommended cultivars for the country. 

In 2000s the Department of Grape and Fruit Germplasm Research, Genetics and Breeding at the 

Institute of Horticulture, Viticulture and Oenology (D. Maghradze) did ample works for identification, 

mobilization, conservation and usage of the local genetic resources of grapevine; Organization of the 

DNA lab lead basis for research of Georgian autochthonous varieties by molecular markers; It has 

activated the collection and research of wild grape.  

Century – old grapevine breeding continues to work. 

mailto:kvaliva@gmail.com
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anotacia 
gasuli saukunis 80-ian wlebSi venaxebis farTobi 150 aTas heqtarze meti 

iyo, Rvinis qarxnebi wliurad 500-700 aTas tona yurZens amzadebdnen 
sarealizaciod. 90-iani wlebidan ki qveyanaSi Seqmnilma mZime politikurma, 
socialur-ekonomikurma pirobebma mevenaxeoba-meRvineobas seriozuli ziani 
miayena.  Catarebuli kvlevebidan Cans, rom 1990-dan 2006 wlamde saqarTveloSi 
venaxiT dakavebuli farTobi Semcirda 53,4 %-iT. 

 zemoT aRniSnulis Sesabamis suraTs iZleva yurZnis warmoebis dinamika 
regionebis mixedviT, kerZod  Tu 1990 wels yurZnis warmoebam saqarTveloSi 
Seadgina 691,0 aTasi tona, am maCvenebelma 2016 wels Seadgina 159,2 aTasi tona. 
Aanu yurZnis warmoeba Semcirda 23,1 %-iT. Aanalogiur suraTs iZleva yurZnis 
warmoebis maCveneblebi regionebis mixedviT. Aase magaliTad: aRniSnul 
periodSi yurZnis warmoebam imereTSi iklo 16,4 %-iT, Sida qarTlSi – 31,5 %-
iT, kaxeTSi–25,6 %-iT, da danarCen regionebSi – 18,5%-iT.   

qveynis mosaxleobis materialuri mdgomareobis mkveTri gaumjobesebis 
interesebidan gamomdinare, aucilebelia mevenaxeoba-meRvineobis dargebis 
reabilitacia da Semdgomi aRmavlobisaTvis maqsimaluri xelSewyoba.  
 

Sinaarsi. sasoflo-sameurneo mravalwlian mcenareebTan SedarebiT vazi 
adre iwyebs mosavlis mocemas. saTanado movlis pirobebSi  igi dargvis  meore 
welsve iZleva mcireoden mosavals, mesame wels ki sakmao mosavlianobiT 
xasiaTdeba, xolo srul mosavlianobas iwyebs meoTxe-mexuTe wels. misgan 
SeiZleba miRebuli iqnas sxvadasxva saxeobis produqcia: sufris yurZeni, 
qiSmiSi, yurZnis wveni, Rvino. 

 mevenaxeoba uZvelesi dargia. kulturuli mevenaxeobis sawyisi eneoliTur 
da brinjaos xanas miekuTvneba. amierkavkasiis, Sua da wina aziis mosazRvre 
raionebSi mevenaxeoba cnobili iyo Zv. w. ramdenime aTaseuli wlis winaT. 
saqarTvelo mevenaxeobis erT-erTi uZvelesi keraa. aq vazis gaSeneba-movlis 
wesebi cnobili iyo Zv. w. 3200-3300 wlis winaT. adgilobrivi mevenaxeobis 
siZveleze miuTiTebs arqeologiuri da eTnografiuli masalebi, werilobiTi 
wyaroebi, mdidari xalxuri terminologia da sxva.  

saqarTveloSi venaxis farTobiTa da yurZnis warmoebiT pirvel adgilzea 
kaxeTi, aq gaSenebulia respublikis venaxebis mTeli farTobis 44% da 
Seisyideba damzadebuli yurZnis 55%. meore adgilzea imereTi (Sesabamisad 19-
26%), mesameze - qarTli (12-15%). danarCeni zonebis xvedriTi wona SedarebiT 
mcirea. mevenaxeobis Semdgomi ganviTarebisaTvis saWiroa TiToeuli zonisa da 
mikrozonisaTvis standartuli da gansakuTrebiT unikaluri vazis jiSebis 
gegmiani gaSeneba. 

saqarTvelo mevenaxeobis TvlasazrisiT SeiZleba daiyos Semdeg 
raionebad: 

1. Sida kaxeTis mevenaxeobis raioni, romelsac erT-erTi ZiriTadi adgili 
ukavia. masSi Sedis cnobili winandlis, mukuznis, yvarlis, nafareulis, 
kardenaxisa da xirsis warmoebebi; 

mailto:rkopaliani@yahoo.com
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2. gare kaxeTis mevenaxeobis raioni, romelic mniSvnelovania sufris 
yurZnis warmoebis TvalsazrisiT; 

3.  qarTlis mevenaxeobis raioni, romelic cnobilia jiSebiT – Cinuri, 
goruli mwvane da sxva. am raionSi aRsaniSnavia is faqtic rom zogierTma ucxo 
jiSma qarTlis raionSi ukeTesi pirobebi hpova vidre Tavis samSobloSi. 

4. zemo qarTli – istoriuli Zeglebidan cnobilia Zveli mesxeTis 
teritoriaze mevenexeobis ganviTarebis Sesaxeb.  

5. qvemo qarTlis mevenaxeobis raionSi agroklimaturi pirobebi 
SesaZleblobas iZleva saukeTeso sufris yurZnis warmoebisaTvis; 

6. imereTi saqarTvelos mevenaxeobis erT-erTi ZiriTadi raionia, sadac 
warmoebs sxvadasxva jiSis yurZnis moyvana saukeTeso xarisxis sufris Rvinis, 
Sampanuris dasamzadeblad; 

7. raWa-leCxumis mevenaxeobis raionSi miiReba sakmaod kargi Rirsebis 
TeTri da wiTeli Rvinoebi. mevenaxeobis es raioni sakmaod mdidaria vazis 
Zveli jiSebiT, rogoricaa wulukiZis TeTra, aleqsandrouli, mujureTuli, 
usaxelouri da sxva. es raioni ganTqmulia maRalxarisxovani wiTeli RviniT 
“xvanWkara”; 

8. samegrelos meRvineobis raionშi aRsaniSnavia jiSi “ojaleSi”; 
9. guriis meRvineobis raioni cnobilia adgilobrivi jiSebis simravliT, 

romelTagan gansakuTrebiT aRsaniSnavia Cxaveri, sxilaTubani, mtevandidi, 
aladasturi da sxva; 

10. aWaris adgilobrivi jiSebidan cnobilia xofaTauri, klarjuli, 
brola, butko da sxva. amJamad yvelaze gavrcelebulia “izabela”. 

mxareebis mixedviT yurZnis warmoebis TvalsazrisiT  saqarTveloSi 
mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebaSi wamyvan rols  kaxeTisa da imereTis mxare 
asrulebs. yvelaze umniSvnelo rols yurZnis warmoebaSi samcxe-javaxeTis 
mxare asrulebs. aq yurZnis warmoeba mxolod 0,1%-s Seadgens.  

amJamad msoflioSi 4 aTasamde vazis jiSia, maT Soris 500-mde - qarTuli. 
saqarTvelos vazis standartul sortimentSi Setanilia 41 jiSi, aqedan 27 
teqnikuri (saRvine) jiSia, 14 - sufris. gadasamuSaveblad iyeneben mTeli 
farTobidan miRebuli mosavlis 96-97%-s: xolo sasufred - 3-4%-s. 
saqarTveloSi vazis jiSebidan ufro gavrcelebulia rqawiTeli - 55%, 
colikouri - 10,2%, Cinuri - 7%, saferavi - 4%, kaxuri mwvane - 3,3%, goruli 
mwvane - 2,1%. danarCeni jiSebi SedarebiT mcire farTobzea.  

saqarTvelos meRvineobis erTerTi yvelaze damaxasiaTebeli da 
ganuyofeli niSan-Tvisebaa xarisxi. msoflios saukeTeso meRvineobis mxaris 
TanavarskvlavedSi, romlebic gamoirCevian ganviTarebuli xarisxiani 
meRvineobiT, saqarTvelos damsaxurebulad uWiravs erT-erTi wamyvani adgili. 
vazis bevri SesaniSnavi qarTuli jiSi, upirveles yovlisa, rqawiTeli, 
saferavi, mwvane, colikauri da sxva, romlebic xasiaTdebian Zvirfasi 
sameurneo Tvisebebis sruli kompleqsiT, sayovelTao aRiarebiT sargebloben 
da amJamad masiurad kultivirebulia samSoblos farglebs gareTac (Sua aziis, 
azerbaijanis, somxeTis, ukrainis, moldaveTis raionebSi, yirimSi da Soreul 
sazRvargareTSic). yovelive zemoaRniSnuli gansazRvravs qarTuli 
mevenaxeobisa da meRvineobis TviTmyofadobas. yurZnis adgilobrivi jiSebis 
SesaniSnavi fondiT, saukuneebis gamocdilebaze dafuZnebuli saukeTeso 
Rvinoebis gamoyvaniT, mravalferovani Rvinis produqciis warmoebis 
originaluri wesebiT, saqarTvelos reformamdel periodSi Rirseuli wvlili 
Sehqonda msoflio mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebaSi. 

gasuli saukunis 80-ian wlebSi venaxebis farTobi 150 aTas heqtarze meti 
iyo, Rvinis qarxnebi wliurad 500-700 aTas tona yurZens amzadebdnen, miRebuli 
Rvinoproduqcia ZiriTadad yofili ssrk-isa da garkveuli nawili ki 
saeqsportod sazRvargareTis bazrebze iyideboda. 

90-iani wlebidan qveyanaSi Seqmnilma mZime politikurma, socialur-
ekonomikurma pirobebma, agreTve afxazeTsa da samaCabloSi mimdinare 
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movlenebma, mevenaxeoba-meRvineobas seriozuli ziani miayena, mniSvnelovnad 
Semcirda dargis samrewvelo-ekonomikuri potenciali. daikarga produqciis 
tradiciuli gasaRebis bazari, moiSala dargis infrastruqtura, Rrma krizisma 
moicva saxalxo meurneobis TiTqmis yvela dargi, ramac kidev ufro daamZima 
da gaarTula mosaxleobis socialur-ekonomikuri pirobebi da cxovrebis done.   

 N rogorc N 1 cxrilSi motanili monacemebidan Cans 1990 wels saqarTveloSi 
venaxiT dakavebuli farTobi 112,800 heqtars Seadgenda, xolo 2006 wels misi 
maCvenebeli TiTqmis ganaxevrda da Seadgina  60,2 aTasi heqtari. anu Semcirda 
53,4 %-iT. 
   venaxis farTobis kleba mxareebis mixedviT Semdeg suraTs iZleva: kaxeTSi 
Semcirda 56,9 %-iT, qarTlSi – 52,3 %-iT, imereTSi – 64,6 %-iT, raWa-leCxumSi – 
51,7 %-iT, mcxeTa-mTianeTSi – 48,4 %-iT, danarCen regionebSi ki 11,2 %-iT. 
    rogorc vxedavT aRniSnul periodSi venaxebis farTobi qveyanaSi TiTqmis 
ganaxevrda, xolo zog regionSi kidev ufro metad Semcirda.  
yurZnis warmoebis mkveTri Semcirebisa da Rvinis mrewvelobaSi Seqmnili mZime 
finansuri mdgomareobis გამო  katastrofulad Semcirda Rvinis warmoebis 
moculoba rogorc regionebSi, aseve  mTlianad qveyanaSi, 
 

venaxebiT dakavebuli farTobebi saqarTveloSi  1990-2006 ww 
(aTasi heqtari) 

                                                               cxrili 1. 
mxareebi 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

kaxeTi 66,387 57,300 39,437 37,8 37,.8 37,8 

qarTli 13,014 9,700 6,909 6,8 6,8 6,8 

imereTi 18,564 16,517 12,658 12,0 12,0 12,0 

raWa-leCxumi 2,705 2,301 1,474 1,4 1,4 1,4 

mcxeTa-mTianeTi 2,275 2,103 1,194 1,1 1,1 1,1 

danarCeni 9,859 6,285 2,028 1,1 1,1 1,1 

sul saqarTvelo 112,800 94,210 63,700 60,2 60,2 60,2 

   

yurZnis warmoebis dinamika regionebis mixedviT mocemulia N 2 cxrilSi, 
saidanac naTlad Cans yurZnis warmoebis mdgomareoba 1990 wlidan dRemde. ase 
magaliTad Tu 1990 wels yurZnis warmoebam saqarTveloSi Seadgina 691,0 aTasi 
tona, am maCvenebelma 2016 wels Seadgina 159,2 aTasi tona. Aanu yurZnis warmoeba 
Semcirda 23,1 %-iT. Aanalogiur suraTs iZleva yurZnis warmoebis maCveneblebi 
regionebis mixedviT. Aase magaliTad: aRniSnul periodSi yurZnis warmoebam 
imereTSi iklo 16,4 %-iT, Sida qarTlSi – 31,5 %-iT, kaxeTSi–25,6 %-iT, da 
danarCen regionebSi – 18,5%-iT.  qveyanaSi Seqmnili mZime socialur-ekonomikuri 
mdgomareobis gamosworebis, ekonomikis gajansaRebisa da xalxis materialuri 
mdgomareobis mkveTri gaumjobesebis interesebidan gamomdinare, aucilebelia 
mevenaxeoba-meRvineobis dargebis jer reabilitacia da Semdgomi 

aRmavlobisaTvis maqsimaluri xelSewyoba.  
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yurZnis warmoeba regionebis mixedviT (aTasi tona) 
                                                                 cxrili 2. 

 1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

საქართველო 

მათ შორის: 

691,0 120,7 159,6 144,0 222,8 172,6 214,5 159,2 

იმერეთი 132,5 25,0 26,3 36,2 36,6 11,7 28,6 21,7 

შიდა ქართლი 26,7 8,6 10,2 13,6 18,7 16,4 15,1 8,4 

კახეთი 433,8 64,7 98,1 70,8 129,5 124,3 150,3 111,0 

დანარჩენი 

რეგიონები 

98,0 22,4 25,0 23,3 38,1 20,1 20,4 18,1 

 
qarTveli mecnier-specialistebis gaangariSebiT mTlianad saqarTveloSi 

venaxebis optimalur farTobad miCneulia 80-90 aTasi ha farTobis odenoba. 
daaxloebiT 65% da warmoebuli yurZnis 70%-mde mova mevenaxeobis wamyvan 
regionze kaxeTze. arsebuli nargaobis 90-92% unda iyos srulmosavliani. maTze 
SeiZleba (sul mcire) warmoebul iqnes 250-300 aTasi tona maRalxarisxiani  
nedleuli.  
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Summary 

Georgia is one of the oldest homes of viticulture. The archaeological and ethnographic materials, 

written sources, rich folk terminology, etc. are indicators of the local viticulture antiquity. 

Currently there are about 4,000 grape varieties in the world, including 500 Georgians. There are 

41 types of wine variants of Georgian grape varieties, 27 of which are technical wine breeds, and 14 

feast. From the grape varieties in Georgia, Rkatsiteli, Tsolikouri, Chinese, Saperavi, Kakheti Green, 

Goruli Green, the rest of the varieties are spread on relatively small area. 

In the 80s of the last century the area of vineyards was more than 150 thousand feet, wine factories 

were producing 500-700 thousand tons of grapes annually. From the 90s, serious political, social and 

economic conditions created in the country caused serious damage to viticulture and winemaking. 

According to the survey, from 1990 to 2006, the area occupied by the vineyard in Georgia decreased by 

53,4%. 

http://geostat.ge/?action=page&p_id=913&lang=geo
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 The above picture shows the dynamics of grape production according to regions, in particular, in 

1990 the grape production in Georgia amounted to 691,0 thousand tons, which was 159,2 thousand tons 

in 2016.  Grape production decreased by 23.1%. A similar picture gives the grape production indicators 

according to regions.  For example, grape production in Imereti has decreased by 16.4%, Shida Kartli - 

31.5%, Kakheti - 25.6% and in other regions - 18.5%. 

Due to the sharp improvement of the material conditions of the country's population, it is 

necessary to rehabilitate the viticulture and winemaking fields and maximize the further growth. 
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ABSTRACT 

Flavescence dorée (FD) and Bois noir (BN), two phytoplasma-associated diseases belonging to 

the grapevine yellows (GY) complex, are responsible for serious crop losses in the Euro-Mediterranean 

area and in other continents. Even their symptoms are undistinguishable, FD and BN are associated with 

phytoplasmas distinct at both taxonomic/genetic and ecological/epidemiological level. Preliminary 

survey highlighted that BN affects grapevine varieties in Georgia, while FD was not reported. Further 

research was carried out to investigate the BN symptom severity in international and Georgian native 

varieties, and its epidemiology. Identification and characterization of BN phytoplasma was performed 

by analysis of multiple gene nucleotide sequences. During field surveys, moderate/mild and severe 

symptoms were observed on Georgian grapevine varieties and international cultivars, respectively. 

Molecular characterization revealed the presence of several genetically distinct BN phytoplasma types 

described for the first time. Molecular detection, supported by phylogenetic analyses, indicated that BN 

phytoplasma strains in Georgia are associated mainly with the bindweed-related host system. Moreover, 

the presence of the same phytpoplasma strains in grapevine cultivars showing a range of symptom 

intensity suggested a different susceptibility of Georgian local varieties to BN. To prevent the spread of 

GY diseases, further studies are needed to survey BN and FD phytoplasmas in Georgian vineyards and 

nurseries. 

INTRODUCTION 

Phytoplasmas, cell wall-less plant pathogenic bacteria of the class Mollicutes, are associated 

with several hundred diseases affecting economically important crops (Bertaccini et al., 2014). In 

diseased plants, phytoplasmas are restricted to the phloem sieve tubes and are transmitted between plants 

by phloem-sap-feeding leafhoppers, planthoppers or psyllids in a persistent manner (Weintraub and 

Beanland, 2006). Based on unique molecular and biological features, phytoplasmas have been classified 

into species of the provisional genus ‘Candidatus Phytoplasma’ and in taxonomic groupings (Marcone, 

2014). 

Flavescence dorée (FD) and Bois noir (BN) are two phytoplasma-associated diseases, belonging to the 

grapevine yellows (GY) complex, responsible for serious crop losses in the Euro-Mediterranean area 

and in other continents. Typical GY symptoms include berry shrivel, desiccation of inflorescences, color 

alterations and curling of the leaves, reduction of growth, and irregular ripening of wood. Even their 
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symptoms are undistinguishable, FD and BN are associated with phytoplasmas distinct at both 

taxonomic/genetic and ecological/epidemiological level (Belli et al., 2010). 

FD phytoplasmas (‘Ca. P. vitis’, 16SrV-C/-D) are efficiently transmitted to grapevine by Scaphoideus 

titanus, a leafhopper sustaining its whole life cycle on Vitis spp., and by other insects (e.g., Orienthus 

ishidae). Consequently, geographic areas hosting large vector populations and FD phytoplasmas can be 

damaged by strong FD epidemics. Due to this aspect, FD phytoplasmas are quarantine pathogens to be 

controlled through mandatory measures (Casati et al., 2017). On the other hand, BN phytoplasmas (‘Ca. 

P. solani’, 16SrXII-A) are occasionally transmitted to grapevine by Hyalesthes obsoletus, a polyphagous 

planthopper living preferentially on nettle, bindweed, and chaste tree. Recent studies evidenced the 

presence of additional insect vectors of this phytoplasma in Europe (e.g., Reptalus panzeri and R. 

quinquecostatus) (Quaglino et al., 2013).  

This scenario highlights the extreme complexity of the ecology of GY phytoplasmas and their insect 

vectors, underlying the difficulty in studying the epidemiology of diseases associated with this pathogen 

and in developing efficient control measures (Mori et al., 2015). An ambitious strategy is based on the 

selection of plant varieties as source of resistance-genes for plant breeding programs. Unfortunately, 

none of the examined Vitis species and V. vinifera varieties have been found resistant or tolerant to the 

GY phytoplasmas (Laimer et al., 2009). The Georgian native germplasm is composed by more than 500 

cultivars constituting a very unique genetic pool (Imazio et al., 2013). Recent studies reported that 

grapevine varieties selected in domestication centers of V. vinifera L., such as Georgia, showed possible 

tolerance or resistance to plant pathogens, such as Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & 

De Toni, associated with downy mildew (Toffolatti et al., 2016).  

In the present study, field surveys and molecular analyses were carried out to study (i) the GY symptom 

severity in international and Georgian native varieties and (ii) the genetic diversity among GY 

phytoplasmas in Georgia. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Symptom observation and plant sampling. In September 2013 and 2015, surveys on GY 

symptoms were carried out in vineyards and in field collections of international and native Vitis vinifera 

L. varieties in eastern Georgia. Grapevine varieties were classified in group I (mild symptoms), group 

II (moderate symptoms), and group III (severe symptoms). Leaf samples were collected from grapevine 

symptomatic plants of international and native Georgian varieties (Table 1), and from bindweed plants 

showing yellowing, reddening, dwarfism and leaf malformation. 

Phytoplasma detection. Total DNA was extracted from examined plants and used for detecting 

phytoplasmas by nested-PCR amplification of 16S rDNA and subsequent RFLP assay (Quaglino et al., 

2014). Total nucleic acids from periwinkle plants infected by phytoplasma strains EY1 (‘Ca. P. ulmi’), 

STOL (‘Ca. P. solani’), and AY1 (‘Ca. P. asteris’) were used as reference controls. Total nucleic acids 

from healthy periwinkle and PCR mixture devoid of nucleic acids were used as negative controls. 

Molecular characterization of 'Ca. P. solani' strains and their association with symptom severity. 

Vmp1 and stamp genes of identified 'Ca. P. solani' strains were amplified by nested PCR, as described 

in Fialova et al. (2009) and Fabre et al. (2011), sequenced (5x coverage), and deposited in the NCBI 

GenBank database. Vmp1 nucleotide sequences were searched for mutations in RsaI-recognition sites 

by virtual RFLP analyses using the software pDRAW32. The association between the vmp1-RFLP 

profiles and BN symptom severity was evaluated by χ2 test using SPSS statistical package for Windows, 

v. 22.0 (SPSS Inc.). Vmp1 and stamp gene sequences, obtained in this study and retrieved from 

GenBank, were aligned and analyzed by the software BioEdit v.7.0.5. Based on sequence identities, 

BNp strains were grouped in vmp1 and stamp genetic variants, and in collective vmp/stamp types. Strains 

of each variant/type shared 100% sequence identity. Vmp1 and stamp gene sequences of 'Ca. P. solani', 

from this and previous studies, were concatenated and used for phylogenetic analysis by the software 

MEGA6.  
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RESULTS 

Symptoms observed on grapevine in Georgia. Incidence of GY, based on symptom observation, was 

around 13% in Chardonnay and 1-3% in Georgian varieties, excepting Goruli Mtsvane (28% of vines 

with regular berry production) (Table 1). Severe symptoms were observed in international varieties 

(Chardonnay, Carignano, and Freisa) and in one local Georgian variety (Kisi); moderate symptoms were 

observed in four local Georgian varieties (Buera, Goruli Mtsvane, Saperavi, and Saperavi Pachkha); 

mild symptoms were observed in 22 local Georgian varieties and in one international variety (Moscato 

Bianco) (Fig. 1; Table 2).  

Phytoplasma identification. PCR-RFLP detection revealed the presence of 'Ca. P. solani' in 55 out of 

81 examined grapevines, and in all bindweed samples (Table 2). In fact, all the phytoplasma strains had 

restriction patterns indistinguishable from one another and from the patterns characteristic of the 

reference strain STOL (data not shown).  

'Ca. P. solani' strain characterization by vmp1 and stamp gene sequence analysis. Vmp1 gene 

fragment was amplified from 43 out of 55 infected grapevines, and from all the infected bindweeds 

(Table 2). Virtual RFLP-based comparison of vmp1 RFLP profiles evidenced that Georgian BN 

phytoplasma strains showed previously described (V1, V14, V15) and new [V-G1, -G2, -G3] restriction 

patterns (Fig. 2). Strains showing profiles V1, V14 and V-G2 were prevalent and were identified, with 

significantly different distribution, in grapevine varieties showing severe, moderate and mild symptoms 

(χ2 = 16.671; d.f. = 10; P = 0.029). Nucleotide sequence analysis revealed the presence of 12 and 7 

genetic variants of vmp1 (here designated as VmGe1 to VmGe12) and stamp (here designated as StGe1 

to StGe7) genes, respectively. Eleven Georgian BNp vmp/stamp types were described as the 

combination of vmp1 and stamp genetic variants.  

Comparison with vmp1 and stamp genetic variants from GenBank evidenced that BN phytoplasma 

strains from Georgia showed 11 vmp1 (VmGe1 to VmGe7, VmGe9 to VmGe12) and 6 stamp (StGe1 to 

StGe6) novel genetic variants, previously unreported. Only BN phytoplasma strains Tsol89 and Kiqu94 

(VmGe12/StGe7) shared 100% sequence identity with ‘Ca. P. solani’ strain P7 (Vm53/St15), identified 

in periwinkle in Lebanon (Cimerman et al., 2009). 

 

Table 1.  Symptom severity observed in Georgian vineyards  

CULTIVAR SYMTPOM SEVERITY VINES % SYMPTOMATIC 
Chardonnay +++ 870 14,4 

Kisi +++ 713 2,8 
Goruli Mtsvane ++ 237 28,3 

Alexandrouli + 374 2,1 

Mtsvane Kakhuri + 336 3,3 
Rkatsiteli + 1313 2,7 

Saperavi + 870 1,1 
Shavkapito + 191 1,0 

Tavkveri + 463 2,2 
Tsolikouri + 355 2,8 

Usakhelauri + 320 2,2 

 

Table 2.  Symptom severity and phytoplasmas in Georgian vineyards  

PLANT HOST SYMPTOM NO. OF PCR-RFLP 

 severity samples 16SrXII-

A 

  vmp1 

     V1 V14 V15 V-

G1 

V-

G2 

V-

G3 

Chardonnay +++ 20 20  8 5  2 3  

Moscato Bianco + 3 3   1     

Carignano +++ 1 1      1  

Freisa +++ 1 1      1  
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Adznizhi + 1          

Amlakhu + 1 1       1 

Asuretuli Shavi + 1         

Buera ++ 1 1  1      

Chinuri + 1         

Chkhaverii + 1         

Chuberi + 2         

Goruli Mtsvane ++ 4 1   1     

Grdzelmtevana + 1         

Khikhvi + 1 1      1  

Khikhvi variation + 1         

Kikhvi Loladzis + 1 1    1    

Kisi +++ 3 3  1    1  

Korkaula + 3 2    1    

Mtredisphekha + 1         

Mtsvane Kakhuri + 1         

Mujuretuli + 1 1        

Rkatsiteli + 9 4  2  1    

Saperavi ++ 13 9  4 1   2  

Saperavi Budeshuri + 2 1      1  

Saperavi Pachkha ++ 1         

Tavkveni 

Saperaviseburi 

+ 1 1        

Tavkveri + 1 1    1    

Tshnoris Tetri + 1         

Tsitska + 1 1      1  

Tsolikouri + 1 1        

Usakhelouri + 1 1    1    

Convolvulus arvensis  +++ 6 6   4  2   

    87 61   16 12 5 4 11 1 
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Figure 1. Intensity of grapevine yellows symptoms observed in Georgian vineyards. Severe symptoms 

in cultivars Chardonnay (a) and Kisi (b); moderate symptoms in cultivars Saperavi (c) and Goruli 

Mtsvane (d); mild symptoms in cultivars Rkatsiteli (e) and Tsiska (f). 

 

Figure 2. Virtual RsaI-RFLP profiles of vmp1 amplicons obtained from BN phytoplasma strain 

populations in Georgia (a) and their association with symptom severity (b). 

a b 
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Phylogenetic analysis of 'Ca. P. solani' strains from Georgia and other geographical 

regions. Based on phylogenetic analysis of vmp1 and stamp concatenated sequences, five vmp/stamp 

clusters were identified. The cluster vmp/stamp-4 included BN phytoplasma strains associated with 

nettle, while the other four clusters (vmp/stamp-1, -2, -3, -5) included BN phytoplasma strains associated 

with bindweed. The majority of Georgian BN phytoplasma strains grouped within bindweed-related 

clusters vmp/stamp-3 and vmp/stamp-5, while only the strain Amla77 grouped within nettle-related 

cluster vmp/stamp-4 (data not shown). The majority of Georgian BN phytoplasma strains, grouped 

within cluster vmp/stamp-3, were found to be closely related to strain P7, previously identified in 

naturally infected periwinkle plant in Lebanon. 

DISCUSSION  

The results obtained in this study highlighted the presence of GY in Georgia. In fact, molecular 

analyses evidenced the strong association between specific GY disease symptoms and grapevine plant 

infection by BN phytoplasma (‘Ca. P. solani’ strains) within the examined vineyards; FD phytoplasma 

was never detected (Quaglino et al., 2014). In order to gain an insight into the genetic diversity among 

BN phytoplasma strains in Georgia, nucleotide sequence analysis was performed on two genes (vmp1 

and stamp) coding for membrane proteins putatively involved in the recognition and interaction of 

phytoplasmas with its hosts (Cimerman et al., 2009; Fabre et al., 2011). Based on RsaI-RFLP digestions 

of vmp1 gene amplicons, the profiles V1, V14 and V-G2 were prevalent. This data confirmed the 

specific association of pattern V14 with East Europe (Foissac et al., 2013), and highlighted an 

unexpected diffusion of type V1, reported as the prevalent type in Italy, France and Germany (Foissac 

et al., 2013), in the Caucasian geographic regions. This evidence, along with the prevalence of type V1 

in the international cultivar Chardonnay, could suggest the non-indigenous origin of this type, possibly 

introduced in Georgia through import of planting material. The majority of autochthonous Georgian 

grapevine cultivars were found mildly symptomatic, maintaining complete berry production. 

Intriguingly, the different distribution of BN phytoplasma strains showing RsaI-RFLP profiles V1, V14 

and V-G2 of the gene vmp1 in grapevine cultivars exhibiting severe, moderate and mild symptoms 

suggested a different susceptibility of such cultivars.  

Molecular characterization by vmp1 and stamp gene sequence analysis evidenced that BN 

phytoplasma populations in Georgia are constituted mainly by previously unreported strains. Only 

Georgian strains Tsol89 and Kiqu94 shared 100% sequence identity with the sequences of the 'Ca. P. 

solani' strain P7 (vmp/stamp type Vm53/St15), identified in naturally-infected periwinkle in Lebanon in 

2001 (Cimerman et al., 2009). Phylogenetic analysis revealed that the majority of BN phytoplasma 

Georgian strains, identified both in grapevine and bindweed, grouped along with the Lebanese strain P7 

within the cluster vmp/stamp-3. Interestingly, this cluster is clearly distinct from other vmp/stamp 

clusters including bindweed- and nettle-related BN phytoplasma strains previously identified in Central 

and Southern Europe. Only one strain (Amla77) grouped with nettle-related cluster vmp/stamp-4. In 

conclusion, results from the present study evidenced that BN phytoplasma strain populations in Georgia 

is constituted mainly by new unreported 'Ca. P. solani' strains associated with both nettle- and bindweed-

related BN host systems. Moreover, the distribution of BN phytoplasma strains among grapevine 

cultivars showing a variable range of symptoms intensity suggests a different susceptibility of such local 

cultivars to BN disease (Quaglino et al., 2016). Further studies are in progress to evaluate this important 

topic in the perspective of improving breeding programs for the production of novel grapevine cultivars 

tolerant and/or resistant to phytoplasma diseases.       

 

REFERENCES 

Belli G, Bianco PA, Conti M, 2010. Grapevine yellows: past, present and future. Journal of Plant 

Pathology 92: 303-326. 

Bertaccini A, Duduk B, Paltrinieri S, Contaldo N, 2014. Phytoplasmas and phytoplasma diseases: a 

severe threat to agriculture. American Journal of Plant Science 5: 1763-1788. 



 
 

116 
 

Casati P, Jermini M, Quaglino F, Corbani G, Schaerer S, Passera A, Bianco PA, Rigamonti IE, 2017. 

New insights on “flavescence dorée” phytoplasma ecology in the vineyard agro-ecosystem in 

southern Switzerland. Annals of Applied Biology 171: 37-51. 

Cimerman A, Pacifico D, Salar P, Marzachì C, Foissac X, 2009. Striking diversity of vmp1, a variable 

gene encoding a putative membrane protein of the stolbur phytoplasma. Applied and 

Environmental Microbiology 75: 2951-2957. 

Fabre A, Danet J-L, Foissac X, 2011. The stolbur phytoplasma antigenic membrane protein gene stamp 

is submitted to diversifying positive selection. Gene 472: 37-41. 

Fialová R, Válová P, Balakishiyeva G, Danet J-L, Šafářová D, Foissac X, Navrátil M, 2009. Genetic 

variability of stolbur phytoplasma in annual crop and wild plant species in South Moravia 

(Czech Republic). Journal of Plant Pathology 91: 411-416. 

Foissac X, Carle P, Fabre A, Salar P, Danet J-L, Stolbur-Euromed Consortium, 2013. ‘Candidatus 

Phytoplasma solani’ genome project and genetic diversity in the Euro-Mediterranean basin. 

Proceedings of the 3rd European Bois Noir Workshop, 2013. Barcelona, Spain. E. Torres, A. 

Laviña and A. Batlle, eds., 11-13. 

Imazio S, Maghradze D, De Lorenzis G, Bacilieri R, Laucou V, This P, Scienza A, Failla O, 2013. From 

the cradle of grapevine domestication: molecular overview and description of Georgian 

grapevine (Vitis vinifera L.) germplasm. Tree Genetics and Genomes 9: 641-658. 

Laimer M, Lemaire O, Herrbach E, Goldschmidt V, Minafra A, Bianco PA, Wetzel T, 2009. Resistance 

to viruses, phytoplasmas and their vectors in the grapevine in Europe: a review. Journal of Plant 

Pathology 91: 7-23. 

Marcone C, 2014. Molecular biology and pathogenicity of phytoplasmas. Annals of Applied Biology 

165: 199-221. 

Mori N, Quaglino F, Tessari F, Pozzebon A, Bulgari D, Casati P, Bianco PA, 2015. Investigation on 

‘bois noir’ epidemiology in north-eastern Italian vineyards through a multidisciplinary 

approach. Annals of Applied Biology 166: 75-89. 

Quaglino F, Maghradze D, Chkhaidze N, Failla O, Casati P, Bianco PA, 2014. First report of 

'Candidatus Phytoplasma solani' and 'Candidatus Phytoplasma convolvuli' associated with 

grapevine bois noir and bindweed yellows, respectively, in Georgia. Plant Disease 98: 1151. 

Quaglino F, Maghradze D, Casati P, Chkhaidze N, Lobjanidze M, Ravasio A, Passera A, Venturini G, 

Failla O, Bianco PA, 2016. Identification and characterization of new ‘Candidatus Phytoplasma 

solani’ strains associated with Bois Noir disease in Vitis vinifera L. cultivars showing a range 

of symptom severity in Georgia, the Caucasus Region. Plant Disease 100: 904-915. 

Quaglino F, Zhao Y, Casati P, Bulgari D, Bianco PA, Wei W, Davis RE, 2013. 'Candidatus Phytoplasma 

solani', a novel taxon associated with stolbur and bois noir related diseases of plants.  

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 63: 2879-2894. 

Toffolatti SL, Maddalena G, Salomoni D, Maghradze D, Bianco PA, Failla O, 2016. Evidence of 

resistance to the downy mildew agent Plasmopara viticola in the Georgian Vitis vinifera 

germplasm. Vitis 55: 121-128. 

 

 B  
 УДК 579.25:35:634.8.03 

SANITARY CERTIFICATION IN THE PRODUCTION OF QUALITATIVE PLANTING 

MATERIAL OF VINOGRAD: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES 

Konup L., Vlasov V., Muljukina N., Konup A., Chistyakova V., Geretsky R. 
NATIONAL  ACADEMY OF AGRARIAN  SCIENCES  OF  UKRAINE NATIONAL   SCIENTIFIC   CENTRE  

“V. YE. TAIROV INSTITUTE  OF  VITICULTURE  AND 

WINEMAKING”, ODESSA, UKRAINE 

E-mail: lkmicrobiol@ukr.net 

mailto:lkmicrobiol@ukr.net


 
 

117 
 

 

European requirements for the production of biological categories of vine planting material 

require strict adherence to sanitary requirements for the control of viral, bacterial, phytoplasmas 

pathogens, and fungal diseases of perennial wood. 

The complex program for the creation of the Ukrainian system of certified vine nursery started 

more than 30 years ago, and all stages of clonal breeding were accompanied by constant sanitary control. 

Currently, the term "certified clones" includes clones free of malicious viruses. In the period 1985 - 

1995 years,  the control was mainly aimed at detecting of  Grapevine  leafroll  associated  virus  

(GLRaV)-1,3, Rupestris stem pitting  associated virus (RSPaV),  Grapevine  fanleaf  virus  (GFLV)  and  

Grapevine  fleck  virus(GFkV) of grapes with the help of ELISA; a somewhat cloned material began to 

be tested for viruses associated with the complex of sulcus grapes (GVA, GVB) - Grapevine virus A, 

Grapevine virus  B. Since 2002, real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is beginning to be used 

to diagnose viruses. The reaction mixture and samples for virus detection were prepared according to 

Rowhani et al. [5]. The following primer pairs were used: CPV and CPC (GLRaV-1), C 547 and H 229 

(GLRaV-3), oligoC1 and oligoV1 (GFLV), RD1 and RD2 (GFkV) [1, 3, 6]. The reverse transcription 

was carried out in a thermostat at 52 ° C for 30 minutes. Amplification included 35 cycles (94 ° C - 30 

sec, 56 ° C - 45 sec, 72 ° C - 60 sec), and the elongation time in the last cycle - 7 minutes (Rowhani A., 

personal communication). Some PCR parameters, namely the annealing temperature for individual 

primers and the content of reaction mixtures, have been modified to improve the amplification results. 

With the help of these methods, a large array of data was obtained regarding the spread of viruses 

in Ukraine's vineyards, their ecology and epidemiology (Table 1). 

 

Infection of some varieties of grapes Rh. vitis and phytoviruses (Odessa region, 2015) 

Table 1. 

Grape variety Material Contamination of grapes, % 

Rh. vitis GLRaV 1 GLRaV 3 GFLV 

Cabernet Sauvignon clonal 11,04 0,0 0,0 0,0 

Chardonnay ordinary 0,0 0,0 0,1 0,0 

Riesling Rhine ordinary 1,0 0,0 0,0 0,0 

Muscat Hamburg ordinary 4,0 0,0 0,2 0,0 

Italy ordinary 5,0 0,1 0,0 0,0 

 

From the table it is seen that the most affected crown gall is the Cabernet Sauvignon variety, as 

well as table varieties Italy and Muscat Hamburg. At the same time, these two table varieties were 

affected by the leafroll  associated  virus. 

Simultaneously with the detection of a viral infection, all clones underwent testing for the 

causative agent of crown gall, because in the climatic conditions of Ukraine due to frost damage this 

disease manifests itself in a high degree. 

In 2002 - 2005 in Ukraine, phytoplasmic infection was first detected. Identification was carried 

out by PCR with electrophoretic detection. 

Approximately at the same time, for the first time, the symptoms of an eska of grapes, belonging 

to the group of long-term wood diseases, begin to appear massively. 

In 2005-2010, a complete sanitary control system was established in the certified grape nursery 

of Ukraine. At present, this system provides for the control of seven viruses of grapes, a pathogen of 

crown gall and phytoplasmic diseases, as well as three fungal diseases of perennial wood - eski, scoria 

and eutipiosis. 
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In recent years, Ukraine has imported material from many countries: France, Germany, Slovenia 

and others. Unfortunately, many countries do not pay much attention to crown gall. In this regard, bushes 

of certified clones are sometimes infected with this disease. For viticulture in Ukraine, this issue is very 

important, since frost damage in certain years contributes to a strong manifestation of crown gall 

followed by the death of bushes. 

On some vineyards of Ukraine were planted certified clones of varieties Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Pinot meunier, Pinot noir and Chardonnay imported from France in 1998-2000. In a 

phytosanitary survey in 2010, it turned out that the symptoms of bacterial cancers appeared only in 

certain bushes of the Pinot meunier and Pinot noir varieties. The number of sick bushes was about 

0,002%. However, in the same year visually on the Cabernet Sauvignon variety the number of sick 

bushes reached 25%, and on Merlot – 0,5%. 

To test clonal clones for crown gall, we first used the method of Leckhotsky with the subsequent 

isolation of bacteria on the semi-selective environment of Roy and Sasser. Colonies with characteristic 

morphology were transplanted into potato agar and grown cultivars were checked for identification by 

PCR using ipt primers and vir D2 according to Haas et al. [2]. The results of the research showed that 

24,1% of visually healthy shrubs were infected with the causative agent of crown gall Rhizobium vitis 

(Rh. Vitis). 

Another no less dangerous disease of grapes is the phytoplasma infection - the blackening of 

wood (Bois noir), which was discovered for the first time in Ukraine in 2003 [5] and golden yellowing 

(Flavescence doree), which is a quarantine disease. Blackening of wood belongs to the group of stolbor, 

its vector is the cicada Hyalesthes obsoletus, which is found in the south of Ukraine. 

Determination of the causative agent of phytoplasmic infection was carried out according to the 

Boudon-Padieu E. method [7]. Isolation of DNA from lignified cuttings was carried out according to 

the method of N. Habili (personal communication). PCR amplification of the isolated DNA was 

performed with a universal primer pair to different regions of the genome specific for phytoplasmas 

fU5/rU3 using the Boudon-Padieru E. method [7]. As a result of the diagnosis by PCR analysis, infection 

of the Chardonnay variety with phytoplasmas both domestic and imported has been established. 

Thus, using modern diagnostics and identification methods, such as PCR analysis, it is possible 

to prevent the importation of contaminated planting material and the propagation of planting material of 

domestic production. 

The main measures to contend crown gall and phytoplasmas infection are phytosanitary 

examination of vineyards, visual inspection of the planting material of wine-hail, as well as selective 

diagnostics and identification of individual parts of plants for latent infection with the causative agent 

of crown gall and phytoplasma. Prevent plants from secondary infection with the causative agent of 

crown gall when planted from the soil, using strains of antagonist bacteria. 

 

References 

1. Beaino T. E., Sabanadzovic S., Digiaro M. et al. Molecular detection of grapevine of fleck virus-

like viruses // Vitis. – 2001. – V. 40, № 2. – P. 65 – 68. 

2. Haas J. H., Moore L. W., Ream W., Manulis S. Universal PCR primers for detection of 

phytopathogenic Agrobacterium strains // Appl. Environm. Microbiol. – 1995. – V. 61,  № 8. – 

P. 2879 – 2884. 

3. Minafra A., Hadidi A. Sensitive detection of grapevine viruses A, B or leafroll-associated III 

from viruliferous mealybugs and infected tissue by cDNA amplification // Journal of   

virological methods. - 1994. -  №  47. -  P. 157 – 188. 

4. Roy M., Sasser M. A medium selective for Agrobacterium tumefaciens biovar 3 // 

Phytopathology. – 1983. – V. 73. – P. 810. 

5. Rowhani A., Biardi L., Johnson R. et al. Simplified sample preparation method and one-tube 

RT-PCR for grapevine viruses // 13 th   ICVG Conference (Adelaide, 12 – 17 th March, 2000): 

Abstracts. - Adelaide, 2000. – P. 148. 

6. Rowhani A., Chay C., Golino D. A., Falk B. W. Development  of polymerase chain reaction 

technique for the detection of grapevine fanleaf viruses in grapevine tissue // Phytopathology. - 

1993. – V. 83, № 7. -  P. 749 – 753. 



 
 

119 
 

7. Boudon –Padieu E. The situation of grapevine yellows and current research directions: 

distribution, diversity, vectors, diffusion and control. //In: 14th ICVG  Conference, Locorotondo, 

Italy, 12-17 Sept., 2003, 47-53. 

 

Summary 

Virus, bacterial and phytoplasmas diseases are an important constraint to sustainable growth of 

the wine grape industry in the Ukraine. Samples collected from several wine grape cultivars  were  tested  

for  the  presence  of  different  viruses  by  enzyme-linked immunosorbent assay and reverse 

transcription polymerase chain reaction. Results indicated  the  presence  of  Grapevine  leafroll  

associated  virus  (GLRaV)-1,  3, Rupestris stem pitting  associated virus (RSPaV), Grapevine virus A, 

Grapevine virus  B,  Grapevine  fanleaf  virus  (GFLV)  and  Grapevine  fleck  virus(GFkV). Among 

bacterial diseases the crown gall disease and phytoplasma (Bois Noir) were the most dangerous.A 

research on diagnostics of Rh. vitis – the agent of crown gall disease of grapevine and phytoplasmas by 

polymerase chain reaction is submitting. For A. vitis and phtoplasmas  identification the simple PCR 

technique was using. The primers pair, based on ipt genes has allowed to detect Rh.vitis in various parts 

of grapevine plants. 
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mevenaxeoba-meRvineobis gamowvevebi da 

ganviTarebis perspeqtivebi 
 

                          1paata koRuaSvili, 2nani mamforia  
1saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia, Tbilisi, 
saqarTvelo 
2saqarrTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, saqarTvelo 

 

abstraqti 
saqarTvelos Rvinis kulturasTan rvaaTaswliani uwyveti istoria 

akavSirebs, rasac mravali arqeologiuri aRmoCena da istoriuli faqti 
adasturebs. saqarTvelos muzeumebSi daculia meRvineobasTan dakavSirebuli, 
aTaswleulebiT daTariRebuli mravali eqsponati.  

saqarTvelos mravalferovani bunebrivi pirobebi saukeTeso garemos qmnis 
mevenaxeobis  ganviTarebisTvis, romlis TaviseburebaTa mixedviT qveynis 
teritoria or makrozonad (20 mikrozona) iyofa: aRmosavleT  da  dasavleT  
saqarTvelod. mevenaxeobis TiToeuli raioni gamoirCeva Tavisi 
damaxasiaTebeli vazis jiSebiT, romlebic saukeTesod aris Seguebuli am 
raionebis mikroklimats da  mevenaxeobis  tradiciebs. klimaturi da sxva 
maxasiaTeblebiT gamoyofili mevenaxeoba-meRvineobis zonebi saSualebas iZleva 
warmoebul iqnes mravali saxis, daniSnulebis da xarisxis Rvinoebi. 

maqsimalurad unda iqnes gamoyenebuli mevenaxeobis zonebis potenciuri 
SesaZleblobebi maTi Semdgomi gafarToebisaTvis.  

MgansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im procedurebis dacvaze 
(yurZnis krefa, transportireba, gadamuSaveba da sxv.), romlebic aucilebelia 
maRalxarisxiani Rvinis damzadebisTvis. 

qarTuli Rvinis mewarmeebma SeZles memkvidreobiT miRebuli unikaluri 
vazis jiSebis, Rvinis tradiciuli kerebis amoqmedeba da msoflios bazarze 
gasvla. xarisxis gaumjobesebis gziT saqarTvelo evropul da amerikul 
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bazrebs izidavs. dargis ganviTarebis mizniT xeli unda Seewyos mevenaxeoba- 
meRvineobis vertikaluri integraciis koperativebis Seqmnas. 

saxelmwifom xeli unda Seuwyos venaxebis axali farTobebis gaSenebas, 
maT Soris sagadasaxado stimulebiTac.  

mxolod qmediTi saxelmwifo regulirebiTa da kontrolis 
ganxorcielebiT aris SesaZlebeli konkurentunariani, maRalxarisxovani 
Rvinis warmoeba, falsificirebuli da uxarisxo produqciisagan 
samomxmareblo bazris dacva, mevenaxeoba-meRvineobis, rogorc erovnuli 
ekonomikis prioritetuli dargis Tanamedrove moTxovnaTa doneze ganviTareba. 

Rvinis mwarmoebel aRmosavleTis qveynebs Soris saqarTvelo warmoadgens 
qveyanas, romelsac gaaCnia Rvinis warmoebis saukeTeso pirobebi (niadagi, 
klimati, yurZnis jiSebi, tradiciebi da a.S.) da kanonieri ufleba Rvinis 
msoflio bazarze aRiarebisaTvis. 

sakvanZo sityvebi:  vazis jiSebi, teqnologiebi, kooperacia, integracia, 
realizacia, saxelmwifo regulireba,  falsifikacia, bazari. 

Sesavali 
saqarTveloSi vazisa da Rvinis kulti odiTganve iyo damkvidrebuli (8-

9 aTasi wlis winaT, – p. Jukovski, r. vainholdi, a. negruli e. kagarovi da 
sxv.). razedac materialuri kulturis mravali Zegli da arqeologiuri 
gaTxrebis dros aRmoCenili meRvineobisaTvis saWiro uZvelesi sagnebic 
miuTiTebs. arqanjelo lamberti wers: `vin icis, iqneba Zvelebma imitom 
uwodes qarTvelebs giorgiani, rom pirvelad noem am qveyanaSi avarjiSa es 
xeloba da iqneba `dabadebam~ aq qveynis mkvidrT amisaTvis uwoda pirveli 
miwis muSakni. `da iwyo noem kacman saqmed qveynisa da daasxa venaxi... sxva 
rom araferi iyos, noesagan maTi Camomavloba, maTi Cveuleba amtkicebs, 
yovelgan venaxebs aSeneben da cdiloben bevri Rvino moiyvanon, romelic 
Zlier uyvarT~. 

saqarTveloSi 500-ze meti vazis jiSia aRricxuli, kerZod, kaxuri _ 80, 
qarTluri _ 72, imeruli – 75, raWa-leCxumuri _ 50, megruli _ 60, guruli _ 53, 
aWaruli _ 52, afxazuri _ 58 da sxv. saqarTveloSi 2.5-jer meti vazis jiSia, 
vidre azerbaijanSi (200), 5.5-jer meti, vidre somxeTSi (90), 2.5-jer meti, vidre 
Sua aziaSi (200), 3.5-jer meti, vidre daRestanSi (150). 

mecnierebi venaxis pirvel samSoblod mcire aziasa da kavkasias (mis 
dasavleT nawils da zogadad Savi zRvis qveynebs) miiCneven. SuamdinareTSi vazi 
meoreuli movlenaa. igi aq gavrcelebuli unda iyos samxreT kavkasiidan da 
indoeTidan (mexuTe aTaswleulSi). mraval enaSi ,,Rvino~ Sesulia erTi saerTo 
ZiriT: berZnuli _ oinos, laTinuri _ vinum, xeTuri _ viana, somxuri _ gini, 
rusuli _ vino, germanuli _ vain; semitur enebSi: arabuli _ vainum, ebrauli 
_ iain, asuruli _ inu da a.S. akademikosma giorgi wereTelma qarTveluri, 
somxuri da semituri enebis monacemTa Sedarebis safuZvelze daasabuTa, rom 
mTel msoflioSi qarTulidan gavrcelda: `maRali sasoflo-sameurneo 
kulturis maCvenebeli iseTi sityva rogoric aris Rvino~.[7] 

mevenaxeoba-meRvineoba iyo erovnulobis, qarTvelobis dacvisa da 
SenarCunebis mZlavri stimuli. „Cvenebur glexkacs venaxi da xilnari marto 
gamorComis wyarod ki ar miaCnia, aramed im wminda auzadac, sadac mis mama-papas 
Tavisi ofli moudenia da miubarebia saSviliSvilod.…CvenSi rom glexkacma 
Tavi daanebos Tavis adgils, jer unda gulidam amoiRos Tavisi Temi, Tavisi 
ojaxis warsuli, Tavisi mama-papa, romelTa naSTi, Zegli TviToeuli vazia, 
TviToeuli xea, mama-papis xeliT darguli da ofliT morwyuli, da romelsac 
igi samkvidros eZaxis. yovel amis gulidam amoReba Znelia“ (ilia WavWavaZe).[7] 

saqarTvelodan Rvino odiTganve gahqondaT evropis, Sua aziisa da sxva 
qveynebSi [1]. XVII saukuneSi (1672 w.) frangi mogzauri Jan Sardeni, romelic 
ewvia saqarTvelos, ase werda: mefes gamoegzavna CemTvis ori RviniT savse 
saRvine... im Rvinoze ukeTesi Rvino ar SeiZleboda [2]. 
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vazi qarTvel kacs `sicocxlis xed~ miaCnda. yurZnis wvens qarTvelebi 
miiCnevdnen wminda sasmelad. Teimuraz bagrationi gadmogvcems: `Sesumides 
Rvinosa axalsaca da Zvelsa, aRunTebdes sanTelTa did-didTa 
STamosxmulTa cvilTagan~.  

qarTveli kaci Rvinis dayenebas didi pasuxismgeblobiT ekideboda, 
yurZnis mtevans alali kacis marjvena unda Sehxeboda. Rvino mxolod 
yurZnis wvenis daduRebiT miiReboda da am wesis daucveloba warmoudgeneli 
iyo. qarTveli mevenaxis sindisi zedaSea, romliTac inaTlebodnen misi Svi-
lebi, SviliSvilebi, SvilTaSvilebi da Taobidan Taobas gadaecemoda Rvinis 
dayenebis qarTuli wesi: kaxuri (WaWaze sruli daduRebiT, eqstraqtuli 
Rvinoebi), imeruli (WaWaze daduRebis gareSe, araeqstraqtuli Rvinoebi), 
raWuli (WaWaze naxevrad daduRebiT) [3]. 

ZiriTadi nawiliM 
saqarTvelos mravalferovani bunebrivi pirobebi saukeTeso garemos qmnis 

mevenaxeobis  ganviTarebisTvis, romlis TaviseburebaTa mixedviT qveynis 
teritoria or makrozonad (18 mikrozona, 7500 ha. muSaoba mTavrdeba damatebiT 
or obieqtze kaxeTSi - xaSmi da leCxumSi - usaxelouri. rogorc mecnierebi 
varaudoben perspeqtivaSiMmikrozonebis raodenoba 30 gadaaWarbebs) iyofa: 
aRmosavleT  da  dasavleT  saqarTvelod. mevenaxeobis TiToeuli raioni 
gamoirCeva Tavisi damaxasiaTebeli vazis jiSebiT, romlebic saukeTesod aris 
Seguebuli am raionebis mikroklimats da  mevenaxeobis  tradiciebs. klimaturi 
da sxva maxasiaTeblebiT gamoyofili mevenaxeoba-meRvineobis zonebi 
saSualebas iZleva warmoebul iqnes mravali saxis, daniSnulebis da xarisxis 
Rvinoebi.[1]  

cnobili gamoTqmaa ,,didebuli Rvino mxolod didebuli yurZnisagan 
dgeba” – yurZnis xarisxi da gadamuSavebisas misi simwifis done gansazRvravs 
momavali Rvinis Sedgenilobas, organoleptikur Tvisebebs. xarisxis 
gaumjobesebaze ver vilaparakebT, Tu meRvineobis winaSe mdgar problemebs ar 
gavecnobiT: 

1.  rTvelis TariRis aragegmiuri gansazRvra, rac iwvevs arakondiciuri 
yurZnis, an zedmetad maRalSaqriani yurZnis miwodebas warmoebisaTvis; 

2. yurZnis gadamuSavebis dagvianeba. (dakrefili yurZeni unda gadamuSavdes 
mokrefidan araumetes 2-4 saaTSi, maqsimum 6 saaTSi). xSir SemTxvevaSi yurZnis 
savse satvirTo manqanebi erT da zogjer sam Rameze metsac aTeneben, sanam 
sawarmoSi maTi Sesvla xerxdeba. Aamis mizezia araorganizebuli rTvelis 
sezoni: sawarmoebs ar aqvT gaformebuli winaswari xelSekrulebebi 
mevenaxeebTan da umetesad spontanurad xdeba yurZnis krefa da miwodeba 
sawarmoebisaTvis; 

3. yurZnis transportirebis wesebis darRveva: yurZnis transportireba 
sawarmoSi pirdapir satvirTo manqanis Zaraze dayril mdgomareobaSi xdeba, 
iSviaTad mxolod ramodenime sawarmo mimarTavs yuTebiT transportirebis 
meTods. Sedegad yurZeni ziandeba, iWyliteba, iwyeba lpobiTi (baqteriebis 
cxovelqmedebis) procesi, Rirebuli TviTnadeni gzaSi Camoidineba manqanis 
Zaridan. Sor manZilze yurZnis transportirebisas zog SemTxvevaSi, 
aucilebelia gamoyenebul iqnas temperaturuli reJimis kontrolis sistemiT 
aRWurvili satvirTo manqanebi, romelTa xelmiuwvdomloba rTvelis periodSi 
mevenaxeoba-meRvineobis regionebSi mkveTrad SeiniSneba; 

4. araregulirebuli yurZnis fasi; 
5. jiSuri aromatis nakleboba-ararseboba, rac gamowveulia Rvinis 

daduRebisas temperaturuli reJimis ugulvelyofiT. sawarmoebSi arasakmarisi 
odenobiTaa temperaturuli reJimis kontroliT aRWurvili samaduRre 
(gamaciebeli sistemiT) rezervuarebi da Sesabamisad, duRilisas ver xerxdeba 
temperaturis kontroli. qvevris erT-erTi unikalurobac xom amaSi 
mdgomareobs, Cvenma brZenma winaparma, yovelgvari mecnieruli safuZvlebis 
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gareSe icoda, rom Rvinis duRili ,,Tanabrad, saSualo temperaturaze“ unda 
ganxorcielebuliyo da qvevris miwaSi moTavsebis tradiciac savarudod am 
mizeziT warmoiSva. ufro metic,  qarTveli kaci qvevrebs Soris  2-3 metrs 
mainc icavda da erTmaneTTan axlos miwaSi ar aTavsebda, radgan Tbocvlas 
xeli ar SeSloda, miwas qvevri gaegrilebina da duRilis dros warmoqmnili 
temperaturiT ,,qvevrebs erTmaneTi ar gaeTbo“. dRes qvevris Rvinis 
mwarmoeblebma daiviwyes es tradicia da xSirad marnebSi qvevrebi erTmaneTTan 
metad axlos  aris Cayrili da duRilis dros izrdeba maduRari masis 
temperatura, miwas aRar ZaluZs qvevrebis gagrileba.. Ggarda amisa, aromatis 
dakargvis mizezi SesaZlebelia iyos stabilizaciisas arasworad SerCeuli da 
Warbi raodenobiT gamoyenebuli masalebi, rac uSualod meRvinis 
arakvalificiurobaze metyvelebs; 

6. qvevris Rvinos mikrobiologiuri daavadebebi, rac gamowveulia higienuri 
wesebis darRveviT. (igive xdeba sawarmoebSic) qvevris, (aseve kasris) kedlebi 
xom forovani struqturiT xasiaTdeba,  forSi baqteria ibudebs da Semdeg 
qvevrSi (kasrSi) Casxmul siTxeSi gadainacvlebs, mravldeba da iwyebs 
cxovelqmedebas. gavixsenoT, rTvelis win  Cveni winapari saguldagulod, 
gulmodgined recxavda qvevrs, durdos moTavsebamde gogirdis patruqebsac 
ubolebdnen. zogjer qvevris garecxva araa sakmarisi imisaTvis, rom momavali 
Rvino davicvaT baqteriebisagan da  aucilebelia antimikrobuli moqmedebis 
(xsnarebis/gogirdis patruqebis) gamoyeneba, raTa srulyofilad  ,,gavwmindoT“ 
forebi mikroorganizmebisagan. 

   zemoaRniSnuli problemebis ZiriTadi mizezia: 
 kvalificiuri kadrebis deficiti. saWiroa meRvine, romelmac icis 

enologiis Teoriuli safuZvlebi da acnobierebs Rvinis warmoebis procesSi 
mimdinare fizikur-qimiur procesebs, aqvs SeZenilis praqtikuli unarCvevebi da 
tradiciebis gaTvaliswinebiT qmnis Tanamedrove bazris moTxovnebis Sesabamis 
produqcias. aseTi kadrebis deficitis arseboba asaxulia dRes bazarze 
warmodgenil produqciaze.  

  mevenaxeoba-meRvinoebis regulirebisas arsebuli xarvezebi: 
 saojaxo mcire sawarmoebisaTvis finansur resursebze xelmisawvdomobis 

procedurebis sirTuleebi. 
 saojaxo mcire sawarmoebisaTvis dargobrivi ganaTlebis miRebis 

SesaZleblobis problema. am miznobrivi jgufisaTvis Sedegobrivi iqneba 
treiningebis Catareba, sainformacio biuletenebis miwodeba da sxva 
RonisZiebebi. 
    2016 wels saqarTveloSi venaxis farTobma 45aTas ha miaRwia (2014 w. 39aTasi 
ha),  yurZnis mosavalma Seadgina 159,2 aTasi tona, 2015 wels es maCvenebeli iyo 
214,5 aTasi tona. Cveni gaTvlebiT (akad. o. qeSelaSvili, p. koRuaSvili) venaxis 
farTobi 2025 wlisaTvis  62 aTas ha miaRwevs, xolo mosavali 425 aTas tonas, 
rac savsebiT realuri da miRwevadia. 

      sadReisoT saqarTveloSi warmoebuli yurZnidan daaxloebiT 30-40 
aTasi tona gadamuSavdeba Rvinis mwarmoebeli kompaniebis mier, xolo 15 
aTasi tona gamoiyeneba sufris yurZnad, xolo danarCeni 100aTasi tona 
gadamuSavdeba kerZo pirebis mier, saojaxo Rvinoebis dasamzadeblad. 
yurZnis gadamuSavebiT miRebuli 50-80  milioni litri moixmareba 
saqarTveloSi. 
   ,,2017 wlis ianvar-ivnisSi saqarTvelodan msoflios 44 qveyanaSi 
eqsportirebulia 31,5 mln boTli Rvino, rac 59%-iT aRemateba gasuli wlis 
analogiur monacemebs. am periodSi eqsportirebulia 70,5 mln aSS dolaris 
Rirebulebis Rvino, rac 51%-iT aRemateba gasuli wlis amave periodis 
maCvenebels. 
   eqsportis mateba aRsaniSnavia Semdeg qveynebSi: CineTi - 104% (3842412), 
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ruseTi - 89% (19313343), ukraina - 30% (2983000), poloneTi - 13% (1212704), 
belarusi - 43% (660674), latvia - 19% (685508), aSS - 43% (176274), germania 20% 
(200440), safrangeTi - 457% (95530), israeli - 150% (105710), azerbaijani - 241% 
(87402) da sxva. 
    eqsportiori qveynebis pirveli xuTeulia: ruseTi - 19313343, CineTi - 
3842412, ukraina - 2983000, poloneTi - 1212704 da yazaxeTi -1163827 boTli. 
amasTan, msoflios 17 qveyanaSi eqsportirebulia 6 858 734 boTli (0,5 l) 
brendi, rac 85%-iT aRemateba 2016 wlis amave periodis maCvenebels. sul 
eqsportirebulia 16 mln aSS dolaris Rirebulebis brendi - mateba gasuli 
wlis analogiur periodTan SedarebiT 88%-s aRwevs. 
mTlianobaSi, Rvinis, brendis, WaWis, Rvinomasalis, Camosasxmeli brendisa 
da sabrende spirtis eqsportis Sedegad miRebuli Semosavlebi saangariSo 
13 periodSi 122,14 mln aSS dolars Seadgens - zrdam 2016 wlis amave 
periodTan SedarebiT 56% Seadgina”. [6] 
mevenaxeebis  problemebze saubrisas ar unda gamogvrCes umTavresi: maTi 

produqciis Sesyidva  ZiriTadad  xdeba  erTis   mxriv - Suamavali, 
gadamyidveli  pirebisa da  kompaniebis, meores  mxriv - Rvinis qarxnebis mier, 
romlebic sakuTari mogebis gazrdis mizniT dainteresebuli arian Seisyidon 
yurZeni rac SeiZleba  dabal  fasebSi.  soflis  meurneobis produqciis   
mwarmoeblebi, visTvisac yurZnis realizaciidan amonagebi - Semosavlebis 
ZiriTad wyaros warmoadgens,  iZulebuli  arian daTanxmdnen Sesyidvis 
diskriminaciul fasebs, rac  avtomaturad  iwvevs  ZiriTadi  soflis  
meurneobis produqciis warmoebis  ganviTarebaze  zrunvis   motivaciis  da  
adgilze   socialur-ekonomikuri   ganviTarebis   perspeqtivis   moSlas.    

interesTa aRniSnuli konfliqti garkveulwilad gaxda soflebidan  
mosaxleobis gaZlirebuli migraciis   safuZveli. aRniSnuli mizezebidan  
gamomdinare, gaCnda saxelmwifos  mxridan  yurZnis  Sesyidvis   iZulebiTi 
subsidirebis praqtikac, rac   mZime  tvirTad  awveba  qveynis  biujets. 
aRniSnulTan dakavSirebiT unda iTqvas, rom kompensaciis is forma, romelic 
dawesda Rvinis sawarmoebisaTvis 2017 wlis rTvelis periodSi (70 TeTrs+35 
TeTri) misaRebi variantia. 

soflis meurneobisa da gadammuSavebeli mrewvelobis swrafi 
dabalansirebuli ganviTarebis efeqtur  meqanizms  sasoflo-sameurneo 
kooperaciis  farglebSi  maTi  urTierT integracia   warmoadgens. aseTi 
sistemis formirebiT  mevenaxeebs  miecemaT  yurZnis  warmoebis, gadamuSavebisa 
da Rvinis realizaciis erTiani sawarmoo ciklis Seqmnis SesaZlebloba, sadac 
produqciis Rirebuleba yovel sameurneo safexurze izrdeba da yurZnis 
mwarmoeblebi dainteresebuli iqnebian Rvinis realizaciidan  mniSvnelovnad  
gazrdili  damatebiTi   RirebulebiT. 

sasoflo-sameurneo kooperativebis ganviTarebis saagentos finansuri 
mxardaWeriT mimdinare „mevenaxeobis  sasoflo-sameurneo kooperativebis 
xelSewyobis“ saxelmwifo programa iTvaliswinebs, rogorc  erTiani sawarmoo 
ciklis  SeqmnisaTvis  saWiro  aRWurvilobis  sasoflo-sameurneo 
kooperativebisaTvis  gadacemas, aseve   teqnikuri   daxmarebis   komponents, 
romelic   savaldebuloa   kooperativebisaTvis.   

teqnikuri daxmarebis farglebSi  sasoflo-sameurneo kooperativebi 
miiReben informacias, rogorc Rvinis sawarmos funqcionirebasTan 
dakavSirebul teqnikur da meTodologiur  sakiTxebSi, ise saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenil sxva specifikur   moTxovnebTan   dakavSirebiT. 

kooperaciuli   tipis   Rvinis   sawarmos   daarsebis   SemTxvevaSi  
moxdeba: 

• yurZnis  warmoebis, gadamuSavebisa da warmoebuli Rvinis  realizaciis  
integrirebuli  sistemis  (erTiani  ciklis)  Seqmna, sadac mevenaxeebi miiReben 
gazrdil  Semosavlebs ara  yurZnis, aramed   Rvinis   realizaciidan; 

• maRalxarisxiani   yurZnisa  da  Rvinis  warmoeba; 
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• produqciis  TviTRirebulebis   Semcireba; 
• samewarmeo saqmianobis marTvisa da funqcionirebis civilizebuli 

formebis  danergva  da   ganviTareba; 
• kooperativis wevrebis mier realuri TviTmmarTvelobis yvela 

komponentis: TviTanazRaurebis, TviTregulirebisa da TviTkontrolis 
ganxorcieleba; 

• mosaxleobis samewarmeo kulturisa da ganaTlebis donis amaRleba; 
• samuSao adgilebis Seqmna da migraciuli procesebis SeCereba; 
• soflad socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba. 
`Cveneburi Rvino marTali Rvinoa~, _ brZanebda ilia WavWavaZe. `Rvinis 

keTebas CvenSi mravali aTasis wlebis istoria aqvs da, maSasadame, aris ra 
mizezi, romlis ZaliTac Cveni eri Tvisebur Rvinis keTebas hrCeobs da 
evropuls ufrTxis, erideba dResac... Cveneburi Rvinis keTeba marto imazea 
miqceuli, rom yurZnis wvens ara ra Seerios da Rvinos Tavisi buneburi 
Seureveli Tviseba hqondes~.  

qarTuli Rvinis umTavresi Rirseba `bunebriobaa~, mxolod 
`naturalobaa~, amitom gansakuTrebuli seriozulobiTaa  saWiro brZola 
Rvinis falsifikaciis winaaRmdeg. mevenaxeoba-meRvineobis erovnuli 
tradiciebis dacvisaTvis brZola uSualod ukavSirdeba falsificirebuli 
Rvinoebis mavneobis gamovlenasa da amgvari Rvinoebis dayenebis uaryofis 
kampanias.  

ilia WavWavaZe qarTvel meRvineTa gasagonad acxadebda: `Tu hsurT, rom 
ruseTis bazarSi Cvenma Rvinom adgili daiWiros da evropuls yalbs Rvi-
noebs ajobos da gza daaclevinos, es marto imiT SeiZleba moxdes, rom 
gasamklaveblaT yalb Rvinos Cveni marTali Rvino pirSi wavuyenoT. aq Cveni 
gamarjveba ueWvelia~. amaze logikurad da mizandasaxulad gzis Cveneba 
albaT Zneli warmosadgenia! [7] 

miuxedavaT aRniSnulisa, dRemde gansakuTrebul problemaTa ricxvs 
ganekuTvneba, rogorc qveynis SigniT, aseve mis farglebs gareT, qarTuli 
Rvinoebis falsificireba, registrirebuli sasaqonlo niSnebis, qarTuli 
adgilwarmoSobisa da geografiuli aRniSvnebis unebarTvo gamoyeneba, ris 
gamoc qveiTdeba qarTuli Rvinis prestiJi, ikargeba tradiciuli bazrebi, 
zaraldeba qarTuli Rvinis milionobiT momxmarebeli. es ki negatiurad 
aisaxeba ara marto meRvineobis, aramed misi safuZvlis _ mevenaxeobis 
ganviTarebazec. amis dasturia bolo periodSi Rvinis bazarze ganviTarebuli 
movlenebi, romelic, Cveni azriT, metwilad qarTuli mxaris uneblie 
iniciirebiT aris gamowveuli. mxedvelobaSi gvaqvs is garemoeba, rom qarTuli 
Rvinoebis umetesoba rogorc Sida, ise gare bazrebze, iyideba iseTi etiketebiT, 
romlebic raionis, regionis, soflis dasaxelebas gamoxataven. es etiketebi 
(dasaxelebebi) ar warmoadgens romelime calke aRebuli Rvinis qarxnis 
(sawarmos) individualur sakuTrebas, rac Tavidanve qmnis noyier niadags 
etiketebis gayalbebisa da Rvinis falsificirebisaTvis. 

 falsificirebis uaryofiTi mxarea isic, rom mTlianobaSi momxmarebeli 
ixdis ufro Zvirs, vidre Rirs produqti. garda amisa, produqti SeiZleba 
saSiSi iyos janmrTelobisTvis da, rac yvelaze cudia, momxmarebeli kargavs 
ndobas produqtisadmi, riTac zaraldeba patiosani mwarmoebeli [5]. 
     Mmevenaxeobis ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani faqtoria 
maRalxarisxiani namyeni nergis warmoeba, risTvisac aucilebelia 
serTificirebuli sanerge sawarmoebis CamoyalibebisaTvis xelSewyoba.  
        mevenaxeobis mikrozonebSi gacilebiT meti potencialia axali venaxebis 
gaSenebisaTvis (39500 ha), vidre igia sadReisod gaadgilebuli (7500 ha). Cven es 
potenciali maqsimalurad unda gamoviyenoT, radgan evrokavSirSi 
gawevrianebis Semdeg saqarTvelo venaxis axal farTobebs ver gaaSenebs. 
mevenaxeobis stimulirebisaTvis aucilebelia saxelmwifos mxridan Sesabamisi 
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RonisZiebebis gatareba, maT Sorisaa sagadasaxado SeRavaTebis daweseba. 
saerTaSoriso praqtika gviCvenebs, rom umravles mevenaxeoba-meRvineobis 
ganviTarebul qveynebSi, rogorc wesi, vazi (da ara marto vazi, aseve sxva 
mravalwlovani nargavebi 3 wliT, xolo kakali 4 wliT) venaxSi gaSenebidan 
sami wlis ganmavlobaSi gaTavisuflebulia yvela saxis gadasaxadisgan. 
vfiqrobT, msgavsi Canaweri unda gaCndes Cvens sagadasaxado kanonmdeblobaSic, 
radgan sami wlis manZilze mevenaxe mxolod xarjs eweva  da danaxarji 12 aTas 
lars Seadgens. Aaqve unda iTqvas vazis plantaciebis dazRvevis Sesaxebac. 
migvaCnia, romMmevenaxeobis specializebul zonebSi dazRveva savaldebulo 
unda iyos.D     

 daskvna. mxolod qmediTi saxelmwifo regulirebiTa da kontrolis 
ganxorcielebiT aris SesaZlebeli konkurentunariani, maRalxarisxovani 
Rvinis warmoeba, falsificirebuli da uxarisxo produqciisagan 
samomxmareblo bazris dacva, mevenaxeoba-meRvineobis, rogorc erovnuli 
ekonomikis prioritetuli dargis Tanamedrove moTxovnaTa doneze ganviTareba 
(mTavrobis rolis gaaqtiureba unda gamoixatos mevenaxeoba-meRvineobis dargis 
saxelmwifo mxardaWeris miznobrivi programis SemuSavebasa da 
ganxorcielebaSi) [1]. miTumetes, rom Rvinis mwarmoebel aRmosavleTis qveynebs 
Soris saqarTvelo warmoadgens qveyanas, romelsac gaaCnia Rvinis warmoebis 
saukeTeso pirobebi (niadagi, klimati, yurZnis jiSebi, tradiciebi da a.S.) da 
kanonieri ufleba Rvinis msoflio bazarze aRiarebisaTvis [1]. 
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Summary 

Georgia has eight thousand year old continuous history of winemaking, which is confirmed by 

many archeological discoveries and historical facts. In Georgian museums are preserved many exhibits 

dated back to millennia connected with winemaking.  
Various natural conditions of Georgia create the best conditions for the development of 

viticulture, the territory of country is divided into two macro-zones (20 micro-zones): East and West 

Georgia. 

Each area of viticulture is distinguished by its characteristic grape varieties which are best suited 

to the microclimate of these districts and the viticulture traditions. Viticulture and winemaking zones 

allocated by climatic and other characteristics allow making many types of wine. 

https://iberiana.wordpress.com/saqartvelo/koguashvili/
https://allwine.ge/
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The state should support planting the new areas of vineyards, including tax incentives. 

Potential capabilities of viticulture zones should be maximally used for their further expansion. 

Special attention should be paid to the procedures that are necessary for the preparation of high-

quality wine (harvesting, transportation, processing etc.). 

Georgian wine entrepreneurs have been able to activate the traditional unique breeds of vine and 

traditional breeding grounds and enter the world market. Georgia is attracting American and European 

markets through improving quality. For the development of the field, it is necessary to support the 

creation of cooperatives of vertical integration of viticulture and winemaking. 

 The state should support planting the new areas of vineyards, including tax incentives. 

Only by efficient state regulation and control can be achieved competitive, high quality wine 

production, protection of consumer market from falsified and poor quality products, development of 

viticulture and winemaking as a priority sector of the national economy. 

Among wine producing Eastern countries Georgia is a country which has the best conditions for 

wine production (soil, climate, grape breeds, traditions, etc.) and legitimate rights for the recognition of 

wine in the world market. 

 

Key words: vine breeds, technologies, cooperation, integration, realization, government 

regulation, falsification, market. 
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erozirebul niadagebze mineraluri sasuqebis dozebis da 
adgilmdebareobis gavlena vazis jiSebis mixedviT yurZnis 

mosavlianobasa da Rvinis xarisxobriv  maCveneblebze 
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baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis agraruli da membranuli  

teqnologiebis instituti, baTumi, saqarTvelo 
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         aWaris avtonomiuri respublikis erT-erT uZveles da wamyvan dargs 

warmoadgens mebaReoba-mevenaxeoba. aWaris  teritoriaze didi yuradReba aqvs 
daTmobili  endemuri da introducirebuli xexilovani kulturebis, vazis, 
TuTis, da sxva perspeqtiuli jiSebis gamovlenas, gaSenebas da maT farTo 
sawarmoo gavrcelebas, rac mTavaria xels Seuwyobs ekologiurad sufTa 
xilis da maTi gadamuSavebiT miRebuli produqtebiT adgilobrivi 
mosaxleobisa da turistebis moTxovnilebis dakmayofilebas, mwarmoebelTa  

Semosavlebis zrdas. vazis moyvana SeiZleba yvela im adgilSi, sadac aqtiur 

temperaturaTa jami  2700-30000С  aRemateba. vazis jiSebis simravliT aWara 

gamorCeulia. saqarTvelos arcerT kuTxeSi ar moipoveba imdeni aborigenuli 

jiSi, ramdenic aWaraSia. samwuxarod 80 dasaxelebis aborigenuli jiSebidan 

Zlivs xerxdeba 40 jiSis aRwerilobis  monaxva []]. 
       aWaraSi mevenaxeobis  dargis aRmavlobas didad Seuwyo xeli 
saqarTvelos  mebaReoba-mevenaxeobis da meRvineobis samecniero-kvleviTi 
institutis aWaris sayrdeni punqtis dafuZnebam, agreTve, Caisa da 
subtropikuli kulturebis sruliad sakavSiro samecniero-kvleviTi 

mailto:nunukutaladze@gmail.com
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institutis eroziis winaaRmdeg brZolis aWaris sayrdeni punqtis Seqmnam 
qedis raionSi. punqtis muSaobaSi CarTuli iyo SoTa rusTavelis agraruli da 
membranuli teqnologiebis samecniero kvleviTi institutis mecnier 

TanamSromlebi, romlis samecniero TematikaSi didi adgili aqvs daTmobili 

aWaris  erozirebul, sasoflo-sameurneo brunvidan gamosul miwebze sxva 
kulturebTan erTad venaxis gaSenebisa da maRalproduqtiuli zvrebis Seqmnis 

SesaZleblobis dadgenas, vazis jiSebis genofondis moZiebas, moZiebuli jiSebis 

Rrma mecnieruli Seswavlaს, vazis sakoleqcio nakveTebis mowyobaს, sadede 

nargavebis Seqmnaს [2]. cdebi Catarda sxvadasxva xarisxis  erozirebul  miwebze. 
kvlevis Sedegad miRebuli monacemebis sailustraciod gamodgeba srul 

msxmoiarobaSi Sesuli zvrebis mosavlianobis maCveneblebi (cxrili 1).   

 

yurZnis mosavlianoba c/ha niadagis erozirebis xarisxis da mineraluri 
sasuqebis formebisa da  dozebis mixedviT 

                                                                                                                                    cxrili 1. 
cdis 
varianteb
i 

sustad 
gadarecxil
i 
yurZnis 
mosavali 

c/ha 

saSualod 
gadarecxil
i 
yurZnis 
mosavali 

c/ha 

Zlier 
gadarecxil
i 
yurZnis 
mosavali 

c/ha 

yurZnis qimiuri       
Semcveloba 

Saqrianob
a 

% 

mJavianob
a 

% 

usasuqo 56,3 52,8 50,7 19,0 7,8 

N100P100K100 105,0 92,0 88,0 19,5 8,6 

N150P200K100 123,0 107,0 103,0 19,0 9,3 

N100P100K100  

sideratebi 
116,8 105,2 100,0 21,0 10,0 

N100P100K100 115,8 111,0 104,0 19,2 9,5 

 

cdebiT irkveva, rom venaxis axali plantaciebis gaSenebisaTvis SeiZleba 
rekomendebuli iqnas Zlieri eroziisgan dazianebuli sasoflo sameurneo 
brunvidan gamosuli soliduri farTobebi. amis saimedo safuZvels Seicavs 
Seswavlil agroteqnikur RonisZiebaTa ekonomiuri efeqtianobis maCvenebeli 

(cxrili 2). 

 
sxvadasxva xarisxis erozirebul  miwebze  sasuqebis dozebis ekonomikuri 

efeqtianobis maCvenebeli  

                                                                                                                cxrili 2.                                                

N0 cdis 
variantebi 

eroziebis 
xarisxi 

yurZnis 
mosavlianoba  

c/ha 

rentabelobis 
done 

SromiTi 
danaxarjebi 

1,0 c. 
mosavalze 

1 N100 P100 K100 

kontroli 

susti 
saSualo 
Zlieri 

105,0 

92,0 

102,8 

75,7 

1.5 

1,7 

2 N150 P200 K100 susti 
saSualo  
Zlieri 

123.0 

107,0 

124,8 

99,0 

1,55 

1.62 

3 N100 P100 K100 susti 
saSualo 
 Zlieri 

116,8 

105,2 

93,7 

72,8 

1,60 

1,67 
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miRebuli monacemebi cxadyofs, rom aWaris mTiani raionis erozirebuli da 
mitovebuli miwebi saTanado gakulturebis Semdeg warmatebiT gamoiyeneba venaxis 

plantaciebis gasaSeneblad, mTagoriani reliefis pirobebSi erozirebul miwebze 

venaxis sawarmoo plantaciebis masiurad gaSenebis mizanSewonilobas. Zlier 
erozirebuli farTobebi aTvisebuli unda iqnes mxolod Camorecxvis 

sawinaaRmdego RonisZiebebis gatarebis Semdeg ,Rrma plantaJuri damuSavebis 

meTodiT.   erozirebul ferdobebze gaSenebuli venaxisaTvis mineraluri 

sasuqebis optimalur dozas aWaris mTian zonaSi  warmoadgens N150 ,  P200 ,K100,  
romelic ganapirobebs yurZnis mosavlisa  da xarisxis matebas agrowesebiT 

ganoyierebulTan  SedarebiT 21-22%-iT anu 22-26 centneriT. mosavlianobis es 
maCveneblebi, 1,8- jer aRemateba aWaraSi mevenaxeobis dargis wamyvani regionis 
saSualo  monacemebs [3].      

institutis mecnier TanamSromlebma kvlevisas Tavdapirvelad  yuradReba 

SevaCereT Semdeg daraionebul jiSebze: „colikauri“, „Cxaveri: ,dirbula“,  

romlebic ganTavsebulia sxvadasxva raionsa da sofelSi, Cveni mizani iyo, rogori 
iyo qimiuri Semadgenloba misgan miRebul wvensa da RvinoSi adgilmdebareobis 

mixedviT, amisaTvis ganvsazRvreT Semdegi qimiuri komponentebi: Saqrebi 

bertranis meTodiT (ГОСТ 13192-73),  titruli mJavianoba arbitraJis meTodiT (ГОСТ 

14772-730), dayvanili eqstraqti      ( ГОСТ 14251-75),  mqrolavi mJavebi   [4]. 
miRebuli monacemebis safuZvelze movaxdineT Sedareba jiSebs Soris 

adgilmdebareobis gaTvaliswinebiT (cxrili 3). 

 
aWaraSi gavrcelebuli vazis jiSebis wvenisa da Rvinis qimiuri Semcveloba 

cxrili 3. 

                                                                                                                             

N vazis 
jiSebi 

 
adgilmdebare

oba 

 
Saqari 
wvenSi 

% 

  
mJaviano
ba 

g/dm3 

dayvanil
i 

eqstraqt
ebi 

mqrola
vi mJava 

g/dm3 

eTi
lis 
spi
rti 

% wveni  Rvino 

1 coliko
uri 

qedis r-ni       

sof. vaio 

20,8 7,5 6,8 20,6 0,90 14,5 

2 coliko
uri 

qedis r-ni       

sof. 
varjanisi 

18,0 8,3 6,6 17,8 0,90 12,2 

3 coliko
uri 

xelvaCauri 
mwvane koncxi 

20,0 7,5 6,4 17,6 0,70 12,9 

4 Cxaveri qedis r-ni 

sof. pirveli 
maisi 

22,5 8,5 7,4 22,8 0.66 13,1 

5 dirbul
a 

qedis r-ni       

sof. vaio 

22,0 10,0 8,8 21,3 0,40 14,6 

6 dirbul
a 

qedis r-ni       

sof. vaio 

18,0 7,5 6,9 18,0 0,66 13,8 

7 dirbul
a 

qedis r-ni sof 
merisi 

18,0 7,2 6,9 18,0 0,68 13,5 
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8 aWaruli 
adreula 

(naxevrad 
tkbili 

Rvino) 

xelvaCauris 
raioni sof 

urexi 

21,0 6,6 8,5 

 

11.0 6,6 

 

11,3 

 

 

  miRebuli SedegebiT dadginda: jiSSi  „colikouri“ (qedis raioni sof.vaio) 

Saqrianoba Seadgens 20%-s, xolo amave jiSSi qedis raionis sof. varjanisSi  

Saqrianoba wvenSi  20,8%,  xelvaCauris raionSi (mwvane koncxi) wvenSi 20%-ia. rac 

Seexeba mJavianobas sof. vaios „colikour‘’-Si 7,5g/dm3, xolo varjanisSi-

8,3g/dm3,e.i. adgilmdebareobis mixedviT, Saqrebis SemcvelobiT da simJaviT erTi da 

igive jiSi gansxvavdeba erTmaneTisagan. jiSi “Cxaveri“, rogorc wveni, ise Rvino 

qimuri Semcvelobis mixedviT orive SemTxvevaSi erTnairia. xolo rac Seexeba jiSs  

„aWaruli adreula“ (xelvaCauris raoni sof. urexi) gavrcelebiT iSviaTia magram  

xasiaTdeba saukeTeso  monacemebiT: Saqrebi  wvenSi - 21%.   misgan  amzadeben  

naxevrad tkbili Rvinoebs.  

miRebuli monacemebis safuZvelze SeiZleba gavakeToT daskvna, rom 
sxvadasxva ekologiur pirobebSi moyvanili colikouris yurZnisagan miRebuli 
Rvinisa da wvenis qimiuri monacemebi adgilmdebareobis mixedviT TiTqmis 

erTnairia, 

amrigad, rogorc mTel saqarTveloSi ise aWaraSi vazi gansakuTrebul 

yuradRebas  saWiroebs,  vazi trdiciuli kulturaa da Tu miRweuli  mosavlis 

realizaciaSi  xalxs xelsayreli pirobebi SeeqmnaT, es dargi aRmavlobis gziT 

ganviTardeba. 
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Summary 
The rise of viticulture sector in Adjara has greatly contributed by the establishment of special 

points in Keda region. The scientific staff of Institute was involved in the work of this point. The 

scientific subject of our institute is to establish the possibility of cultivating the vineyard and creating 
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high-quality zones with other cultures on  the erosive land of Adjara. The experiments were conducted 

on the different quality erosion areas. The received results is the productivity indicate of the zone in full 

harvest. These indicators of grape harvest are 1,8 times more than average data of viticulture sector in 

Adjara. It is found out that for the cultivation of new plantations of the vineyard, it may be recommended 

the large areas of erosive lands. The obtained data illustrates the expansion of massive planting of 

vineyard plantations on erosive lands of mountainous relief. Strong erosion areas should be used only 

by using deep planting treatment method. The optimal dose of mineral fertilizers for vineyard planted 

on erosive land  is N150, P200, K100 in mountainous areas of Adjara, which causes the growth of grape 

harvest and quality to 21-22%  or 22-26 centenary. 

It was investigated the grape varieties: "Tsolikauri", "Chkhaveri", "Dirbula", "Adjaruli adreula", 

grape and wine samples. According to the results of the survey, the chemical compounds of "Tsolikauri" 

grape juice and wine are different from each other, presented in villages Vaio and Vardjanisi. The 

chemical composition of the "Chkhaveri" and "Dirbula" grape juices and wine are the same (Vaio and 

Merisi), the chemical compounds of grapes are in norm limits. The grape juice and wine of "Adjaruli 

adreula" is the best material for preparation of semi-sweet wines. 

Thus, in Georgia as well as in Adjara vine needs special attention, people have turned to this 

divine culture and this sector will be developed.                            
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სახელწოდება აქვთ, გამოირკვა, რომ მათ ურთიერთისაგან მკვეთრად განსხვავებული 

ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური ნიშნები გააჩნიათ. ამ მხრივ ოჯალეში თავისი 

სპეციფიკური ნიშნებით სრულიად განსხვავებული ჯიშია სხვა ყურძნის ჯიშებისაგან. 

არსებული სტატისტიკა ადასტურებს, რომ  სამეგრელოში ვაზის ამ ჯიშს დაგვიანებით 

კრეფენ, არა უადრეს დეკემბრისა, რაც ატმოსფერული ნალექების სიჭარბის და მოსავლის 

აღების სპეციფიკურობის გამო ხდება. ოჯალეშის ჯიშის ყურძენისათვის ამ პერიოდში 

წყლის აორთქლების შედეგად ადგილი აქვს მის მასობრივ შეჭკნობას, რაც იწვევს   მის 

მარცვალში წყლის შემცირებას. ამის გამო ხდება შაქრიანობის კონცენტრაციის გაზრდა 

მარცვალში. ასეთი ყურძნით დაყენებული ღვინო გამორჩეულია განსაკუთრებული 

შეფერილობით  და საკმაოდ მაღალი ალკოჰოლით  ხასიათდება. 

წარმოდგენილი ჯიში ნიადაგის მიმართ არ იჩენს დიდ მოთხოვნებს, მაგრამ 

ხარისხიანი პროდუქტის მიღება შესაძლებელია კარგი სტრუქტურის მქონე მსუბუქ, 

ქვიშნარ, თიხნარ და კალციუმის კარბონატების  შემცველ ნიადაგებში. 

ოჯალეში, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე ჯიში, ფართო 

ყურადღების ღირსია და მისი გავრცელების არეალის გაზრდა მოითხოვს მცენარის 

განლაგების ნიადაგებში  ისეთი წყალ-ჰაეროვანი პირობების შექმნას, რომელიც პასუხს 

გასცემს სოფლის მეურნეობის მოთხოვნებს მაღალხარისხოვან პროდუქტზე. 

მიწათმოქმედებაში შრომის საბოლოო შედეგი — მოსავალი —მიწის ნაყოფიერი ფენის 

სისქეზე, მის მექანიკურ შედგენილობასა და ფილტრაციისადმი მდგრადობაზე, ნაყოფიერ 

ფენაში ტენის დინამიკაზე, ნიადაგ-გრუნტში წყლის მიგრაციასა და გადაადგილებაზე 

გამოყენებული ტენის სარეგულაციო საინჟინრო ღონისძიებებთან არის დაკავშირებული. 

როგორც ცნობილია დაჭაობებული ნიადაგების შემადგენლობის ხარისხობრივი 

გაუარესება ფილტრაციულ-კაპილარულ მოვლენებთან არის დაკავშირებული, რაც 

თავისთავად საინჟინრო ღონისძიებათა შერჩევის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს 

წარმოადგენს. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ფილტრაციული მოვლენების შედეგად ნიადაგ-

გრუნტში წყლის ელექტროქიმიური ურთიერთქმედების მექანიზმით წარმოქმნილი 

ეფექტები მინერალოგიური ნაწილაკების ჰეტეროგენულ ზედაპირებზე იწვევს 

რეოლოგიური ინდექსების რადიკალურ ცვლილებას, რაც ნათელ გამოვლინებას პოულობს 

მის განმსაზღვრელ ისეთ პარამეტრზე, როგორიც არის ხარჯი, ფილტრაციის სიჩქარე, 

გრუნტის წყლების დონეების რეჟიმი, დეპრესიის წირის დონისა და დაშრობის ნორმის 

ცვალებადობა, სამელიორაციო ტერიტორიის მეორადი დაჭაობება-დამლაშება, 

ტექნოგენური ფაქტორების, გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის მდგრადობაზე 

ზემოქმედება, მიწის ფონდის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილება და  სხვ. 

ფილტრაციულ-კაპილარული მოვლენებთან კორელიზირებულია ნიადაგ-გრუნტების 

სტრუქტურა, რომელიც ნაწილაკთა ურთიერთმიმართ განლაგებით წარმოქმნილ ტანს 

წარმოადგენს. სწორედ ნაწილაკთა გადანაწილებას ეთმობა განსაკუთრებული როლი 

ფილტრაციულ-კაპილარულ  თვისებათა კომპლექსის ჩამოყალიბებაში. 

ეს მაჩვენებელი რაოდენობრივი ცვლილების შესაბამისად იწვევს თვისობრივ 

ცვლილებებს. რაც შეეხება კონკრეტული გრუნტის მახასიათებლების დადგენისას ამ 

მაჩვენებელს თითქმის არ ექცევა ჯეროვანი ყურადღება. 

კოლხეთის დაბლობის ტენსარეგულაციო ეფექტური ღონისძიებების შემუშავების 

მიზნით საველე ექსპერიმენტული კვლევები გასული საუკუნის 30 წლებში იწყება და  

ღონისძიებათა სახეობის დიდი უმრავლესობა გამოცდილია. მათი საპროექტო 

პარამეტრების შერჩევის დროს გამოყენებულია სხვადასხვა სახის მოდელები და 

საანგარიშო  დამოკიდებულებები. საინჟინრო ღონისძიებათა შორის წყლის მიგრაციისა და 

დინების რეგულირების საკითხში ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილი სადრენაჟო 

სისტემებს ეკუთვნის. 
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საერთოდ კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ნიადაგების მელიორაციის 

პრობლემატიკა უპირველესად ზედაპირული ჩამონადენის გაყვანას უკავშირდება და მისი 

ხარჯი ე. ი. ზედაპირული ჩამონადენი, გარბენის გზაზე ბრტყელი ნაკადისათვის დროის 

ფუნქციას წარმოადგენს. 

ხარჯის განსაზღვრის დროს ყოველგვარი დეტერმინირების გარეშე მოდელში 

წარმოდგენილია მხოლოდ ნალექების ინტენსივობა. ასეთ შემთხვევაში წყალშთანთქმამ, 

ცხადია, ცალსახად უნდა განსაზღვროს ზედაპირული ჩამონადენის ინტენსივობა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული ამ კომპონენტის ცვალებადობა დროის ფუნქციაა. 

კერძოდ, როდესაც საკითხი ეხება დამშრობ მარეგულირებელ სისტემებს და წვიმის მაღალი 

ინტენსივობის შემთხვევაში ზედაპირული ჩამონადენის სწრაფად გაყვანის 

აუცილებლობას, ცხადია, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი როლი ნიადაგქვეშა 

აკუმულაციამ უნდა შეასრულოს. ასეთი მიდგომა ვერ უზრუნველყოფს ოპტიმალურ 

პროექტირებას ან სავარგულის წყალმოთხოვნილების ოპტიმალურ მართვას, როცა 

ზედაპირული ჩამონადენის დროსთან კავშირი ინფილტრაციის დროსთან კავშირის 

ტოლია ან მასზე ნაკლებია.  

ეს საკითხი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს დასაშრობი ტერიტორიის 

ზედაპირული ჩამონადენის წყალშემკრებებს შორის ოპტიმალური მანძილების დადგენის 

დროს. 

დღეისათვის დამშრობ ნაგებობათა ელემენტების ანგარიში ფილტრაციის ხაზოვანი 

კანონის საფუძველზე ხდება, მაგრამ კოლხეთის დაბლობის ჭაობიანი ზონებისათვის ეს 

მოვლენა ხაზოვანისაგან მკვეთრად განსხვავებულია. 

წარმოდგენილი სურათი პროცესში მონაწილე სხვადასხვა წარმოშობისა და ბუნების 

ძალებით არის განპირობებული, რაც თავისთავად ნიადაგ-გრუნტის დისპერსიული 

ფიზიკური ტანის ცალკეულ ნაწილაკებს შორის ენერგეტიკული ველების ძალების 

ურთიერთქმედებით ხდება და ადგილი აქვს მისი კომპლექსური თვისებების ამა თუ იმ 

დამახასიათებელი ინტეგრალური მაჩვენებლის წარმოქმნას. 

მეცნიერების მიღწევების თანამედროვე წარმოდგენით ნიადაგი მიეკუთვნება 

მარცვლოვან-ფოროვან სხეულებს ან სისტემას გარკვეული სტრუქტურის გარეშე, რომელიც 

ყველა მიმართულებით ურთიერთგამჭოლი არხებით დაქსელილი ლაბირინთული 

სისტემით არის წარმოდგენილი. მისი მყარი ნაწილაკების ლაბირინთებს შორის 

განლაგებულია წყლის სხვადასხვა კატეგორიები, რომლებიც წყალთან დაკავშირებით და  

ფიზიკურ-ქიმიური ბუნების ძალებით ფორმირდება მის ტანში. ამიტომ გრუნტის ფორმები 

ხშირად მიკროკაპილარული ზომებით ხასიათდება და მიგრირებული წყალი სპეციფიკური 

თვისებებით გამოირჩევა.  

აქედან გამომდინარე, გრუნტის ტანის ლაბირინთებში ფილტრაციული პროცესების 

კანონზომიერება ვერ თავსდება ნიუტონური სითხეებისათვის დამახასიათებელი 

წინაღობის კანონის ჩარჩოებში და მოვლენის ფიზიკური სურათის ასახვა პრინციპულად 

განსხვავებული მოდელების ადაპტირებას საჭიროებს. ამაზე მუთითებს ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობების ფუძეების სუფოზიური მდგრადობის შესწავლისას დარსის ხაზოვანი კანონის 

ზედა ზღვრის დადგენა, ხოლო მისი ქვედა ზღვრის განსაღვრის მიზნით იყენებენ 

თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგებს. 

ნიადაგ-გრუნტში ფილტრაცია მას შემდეგ იწყება [1,2,3], როცა დაწნევის გრადიენტი 

გადააჭარბებს საწყისი გრადიენტის სიდიდეს, ე. ი. ფილტრაციის ხარჯი და სიჩქარე 

ბრტყელი ნაკადის შემთხვევაში:   
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სადაც: 0k
 - წყალგაჟღენთილი გრუნტის ფილტრაციის კოეფიციენტი, მ/დღე-ღამე; 0 -

სასაზღვრო შრეში წყლის წინააღმდეგობა ძვრისადმი, ნ/მ2; Z - ფილტრაციული ნაკადის  

სიმაღლე, მ; z - ნიადაგ-გრუნტის იდეალური მოდელის კაპილარული მილის რადიუსი, მ; 
 -წყლის კუთრი წონა, ნ.წმ2/მ4; 0 -ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი; q - ფილტრაციის 

ხარჯი, მ2/წმ;  -ფილტრაციის სიჩქარე, მ/წმ; 

 

        ტენსარეგულაციო ნაგებობებში წყლის შედინებისა და მათი საპროექტო პარამეტრების 

დადგენის საანგარიშო ფორმულები საწყისი ძვრის წინააღმდეგობის გათვალისწინებით 

შეზრუდული რაოდენობით გაგვაჩნია, რაც მოვლენის ფიზიკური მექანიზმისა  და 

შესაბამისი მათემატიკური ინტეგრაციის სირთულით არის გამოწვეული. 

აქედან გამომდინარე, გამარტივებული სქემის გამოყენებით, რომელიც ნახ. 1-ზეა 

მოცემული შეიძლება დრენაჟის წყალდაცემის საორიენტაციო შეფასება დრენებს შორის 

მანძილის განსაზღვრა და მცენარის ნორმალური ზრდა-განვითარების ოპტიმალური 

დაშრობის ნორმის დადგენა [4,5]. 

 

 
ნახ. 1. ღია წყალშემკრებებს შორის მანძილი საანგარიშო სქემა 

 

ნიადაგ-გრუნტის ფორებში, ისე როგორც სხვა დანარჩენ ფოროვან კაპილარულ 

სისტემებში, წყლის მოძრაობის განმაპირობებელ ფაქტორს მოქმედი ძალების ინტენსივობა, 

ფოროვანი სივრცის აქსონომეტრია და წყლის რეოლოგიური მახასიათებელები 

წარმოადგენს. ნიადაგ-გრუნტის რეოლოგიური მოდელის იდეალურით შეცვლის 

საფუძველზე წყლის ფილტრაციისა და ხარჯის საანგარიშო დამოკიდებულება მოცემულია   

ფორმულებით [1]: 
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სადაც  v — ფილტრაციის სიჩქარეა, მ/დღე-ღამე; q — ფილტრაციის ხარჯი, მ2/წმ;  — 

წყლის მოცულობითი წონა, ნ/მ3;  — წყლის სიბლანტე;  — დაწნევის გრადიენტი; m — 

ნიადაგ-გრუნტის ფორიანობა. 

 

ზემოთ მოყვანილი გამარტივებული სქემის საფუძველზე შესაძლებელია მოვახდინოთ 

დრენაჟის წყალდაცემის საორიენტაციო შეფასება მოცემული h დაშრობის ნორმისა და 

ატმოსფერული ნალექების ინტენსივობის მიხედვით. 
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ამოცანის გადაწყვეტა ეფუძნება დაშვებას, რომ დრენაჟის დებეტი შინაგანი 

ჩამონადენის ტოლია, რომელიც საანგარიშო წვიმის სახით საშუალო ინტენსივობით ხვდება 

მასში. 

ფილტრაციაში არსებული კონცეფციების საფუძველზე შვედოვ-ბინგამის განტოლების 

საწყისი ძვრის წინაღობის შესაბამისი I0  ქანობის სიდიდე შეიძლება განსაზღვრულ იქნეს მე-

2 და მე-4 განტოლების საფუძველზე: 
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 ელემენტარული გარდაქმნების საფუძველზე დიფერენციალური განტოლება მიიღებს 

შემდეგ სახეს: 

                                       
dxdzz
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    მე-6 დიფერენციალური განტოლების ინტეგრირების საფუძველზე დეპრესიის წირის 

ცვალებადობის ho –ისა  და   H –ის ზღვრებში გვექნება:  
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მე-7 გათვალისწინებით (1) ფილტრაციული ხარჯი იქნება: 
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                                (8) 

 

სრულყოფილ დრენაჟში საანგარიშო სქემის მიხედვით ცალმხრივი შედინების დებიტი 

ერთეულ სიგრძეზე შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით: 
 xq                     (9) 

            სადაც q — ხარჯია, მ2/წმ; z  — მანძილი თავისუფალი ზედაპირიდან წყალგაუმტარ 

შრემდე, მ; — მანძილი დეპრესიის მრუდის უმაღლესი წერტილიდან X ღერძზე, მ; 0
— 

დაშრობის ნორმა (მ); ho —  წყლის სიღრმე წყალშემკრებ არხში,  მ. 

 

        მე-8 დამოკიდებულების განტოლებით მე-(9)-სთან სათანადო გარდაქმნის 

საფუძველზე დრენში ცალმხრივი შედინების შემთხვევაში მანძილი 𝑙 გაიანგარიშება  

ფორმულით: 
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(10) 

დრენებს შორის მანძილი: 
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     ზემოთ აღნიშნულის შესაბამისად, როცა ფილტრაციის სიჩქარე k საშუალო სიჩქარის 

ფორიანობის ნამრავლის ტოლია, მაშინ:  
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 როცა 
1/0 h 0L 0/0 h

 

3
4

k
L 

 
(13) 

     კონკრეტულ  შემთხვევაში, მაგალითად როცა H=2,0 მ’ 
7103  მ/წმ და  

5103 k მ/წმ 

-ს დრენებს შორის მანძილი მოცემულია გრაფიკული სახით   
  /0hfL

 

 
ნახ. 2. 

)/( 0 HhL 
-ის დამოკიდებულება  გრაფიკი 

 

 

მიუხედავად საწყისი გრადიენტის დაბალი მნიშვნელობისა, მისი გათვალისწინება 

დრენებს შორის მანძილის დადგენის დროს მკვეთრ გავლენას ახდენს წყალდაცემის 

კონტურზე. 

ჰეტეროგენულ ფოროვან სისტემაში კორელაციური პროცესი ხასიათდება რიგი 

ანომალიებით, რაც კიდევ ართულებს მოვლენის რაოდენობრივ შეფასებას და სათანადოდ 

ალბათურს ხდის ცალკეული დამშრობი ელემენტების გაბარიტებისა და მათ შორის 

ოპტიმალური მანძილების დადგენას. 
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Summary 

Using of Colchis soils by help of reclamation measures is possible for any plant of cultivation and 

particularly, for the vineyard. For plant growth and development in some cases it can be used special 

reclamation measures, which is apt in modern farming. During the filtration forces formed by elector-

chemical mechanism of water on the heterogeneous surface of the soil-ground caused change of 

geological index,  which has a certain effect on such parameters, as ground water levels of collapse, 

depression and deterioration of the norm, etc. 

In the work on the base of soil-ground theological model and phosphor space in the porous-capillary 

systems intensity of intensity factors that depend on water accumulation space aksinometriy, the amount 

of water level in the drainage is the distance between the drones in the distance between the density of 

the water level is written by calculating independent. For a specific case the dynamics of the ratio of 

water and depression in the flow rate with the distance between the drains is given by graphical attitudes. 
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Historically, Georgia is considered as one of the oldest centre of viticulture and winemaking, 

and Kakheti (Eastern Georgia) – is the ancient and unique viticulture and winemaking region in Georgia. 

Here, 65-70% of Georgian vineyards are concentrated, since the soil-climatic conditions of Kakheti are 

promoted the high quality yield. Despite the favorable climatic conditions, in the second half of the 

summer season a long-term drought has occurred. Consequently, for obtaining the qualitative and 

programmed yield, optimum regulation of soil moisture is essential. 

Effective use of soil moisture promotes the complex of agro-technical measures, among which 

one of the priorities is the soil mulching technology, along with drip irrigation that have long been used 

in Georgia. Especially, high and effective results were obtained by using a black polyethylene film for 

mulching vines, at which the growth of agricultural crops increased by 40-43 centner/ha. 

Soil mulching (covering the surface) is one of the effective agrotechnic measures that affect the 

soil microclimate. This method provides not only the regulation of soil water mode, but also the natural 

optimization of soil air and heat regimes, which in turn determines the activation of soil microbiological 

processes. 

Mulching with polyethylene film is carried out by hand or by special machinery. It is possible 

to cover the entire surface of the soil with complete or different wide strips. The edges of the film can 

be fixed by different methods, mainly by the soil powder. Perforation of film takes place before or after 

littering, depending on for which variety of crop mulch is used. 

Mulching technology plays a significant role in the arid and semi-arid irrigation farming zone. 

The efficiency of using this method is mainly reflected by quantitative and qualitative indicators and 

less attention is paid to the study of ongoing processes in the soil, especially when studying the physical 

picture of the patterns of moisture and heat dynamics.  

mailto:e.kuhkalashvili@agruni.edu.ge
mailto:p.sichinava@gmailcom
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The regulation of soil heat mode and balance can be considered by mulching method as one of 

the effective agro-technical measures to adjust the temperature of the crop root system in soil. Analysis 

of heat balance shows that in case of polyethylene film as a mulching, spraying heat on the evaporation 

reduces twice and the turbulent heat transfer in the air decreases by 17%, while the heat flow in the soil 

increases by 25%. This is especially important in the spring period, when it is necessary to keep the heat 

and moisture in the soil [1]. 

Since, the film is characterized by high tightness, under it different conditions of air and soil 

moisture are formed. For example, in summer, in the atmosphere of the air during the average relative 

humidity conditions, humidity under polyethylene film rises to 90-95%, and at night it is fully saturated 

(100%). 

Based on analysis of the results of field experiments conducted by us, it is established that: 

 During the drought period, in the first days of irrigation, the humidity of the air reaches about 25% 

under the perforated film, and a week later - 7-10% more than in the open ground conditions; 

 Air humidity under non-perforated film is about 16% and more than perforated underneath; 

 During the  cold season and abundant atmospheric sediments, the soil moisture under the perforated 

mulch is the same as in the open ground; 

 In hot and dry periods, the soil moisture under the perforated mulch is particularly low in the upper 

layer, rather than under the non-perforated mulch, and is slightly lower than in the open ground. 

Therefore, it is necessary to irrigate frequently during the drought period. 

According to the above mentioned we can conclude that the smaller the distance between lines 

of mulch and the high frequency of perforation, the less evaporation and the increase of water in the 

soil. 

As many researchers have found, along with mulching the use of drip irrigation system allows 

reliable regulation soil moisture and heat. Consequently, the complex of these measures is widely used 

in arid and semi-arid areas for irrigation of vineyards, gardens, vegetables and a wide variety of field 

crops, however, in case of joint use of the mentioned methods, during improper selection of crop water 

requirement and drip irrigation system, irrigation water loss is about 30% [2]. 

The drip irrigation system may be stationary or portable in vineyards.The distance between 

irrigation pipelines depends on the distance between the crops and the crop ranges, and the frequency 

of the drippers‘ distribution on the pipelines depends on the distance between crops, soil water and 

physical properties and the water flow of drippers [3]. 

In the clay soils, the area irrigated by each dripper should not be exceed 2.0-2.5 m2, and in sandy 

soils - 1.2-1.5 m2. The greater the consumption of the dripper, the less their number. Irrigation water 

flow, according to the construction of dripper, in most cases varies by 0.9-7.6 l/h and sometimes even 

more than -15 l/h. 

In case of soil mulching, the vineyard is irrigated locally. In this case, the pipelines are placed 

under the mulching film, while the drip irrigation system is calculated in the usual manner and the 

irrigation mode is carried out in accordance with the water requirement, natural-climatic conditions, soil 

structure, evapotranspiration and other factors. 

In recent times, scientists have developed a number of methods of calculation of 

evapotranspiration (ETo) according to various climatic data. These methods are often localized and 

cannot be used in different regions. The test of this method is quite a laborious process in other 

conditions, and determination of ETo should be done instantaneously. To solve this problem, FAO (UN 

Food and Agriculture Organization) recommends Penman-Monteith equation for calculation ETo [4]: 
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where: ЕТо is reference evapotranspiration (mm day-1); 

 Rn - net radiation at the crop surface (MJ m-2 day-1); 

 G - soil heat flux density (MJ m-2 day-1); 

 T -  air temperature at 2 m height (°C); 
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 u2 -  wind speed at 2 m height (m s-1); 

 Δ  - slope vapour pressure curve (kPa °C-1); 

 
γ  - psychrometric constant (kPa °C-1); 

 ea - actual vapour pressure (kPa); 

 es - saturation vapour pressure (kPa); 

 es- 

ea 

- saturation vapour pressure deficit (kPa). 

Along with this method, in the irrigation farming, the greatest use of bioclimatic method for 

calculation of evapotranspiration is based on biological coefficients (Kd) of total evaporation. This 

method is based on water consumption, air humidity deficit and biological indications of irrigation crop. 

This can be expressed by the following equation: 

 

,;; 000 mEtd EKETtKETdKET   
 

 

where: Kd, 

Kt, KE 

are Biological (bio-climatic) coefficients of crop water consumption and 

depends on crop growing period; 

 Σd - total average daily deficit of air humidity (mb); 

 Σt - Total average daily air temperature (0C); 

 Em - maximum evaporation (mm). 

The accuracy of this method depends on quantitative importance of bio-climatic coefficients of 

water consumption, which is appropriate for various agricultural crops based on multi-year field studies. 

Based on the results of our studies and the recommendations of the United Nations Food and 

Agriculture Organization (UN FAO), using the fertigation and nanotechnologies, we have developed 

the optimal irrigation mode of vineyards for the different administrative municipalities of Kakheti 

Region (Eastern Georgia), taking into consideration the mulching technology and drip irrigation: 

 Lagodekhi, Kvareli, Upper Alazani Irrigation Lands up to Tsinandali: irrigation rate - 800 m3/ha; 

irrigation dates – from 1 April to 10 April; from 1 July to 10 July; 

 Akhmeta, Telavi, Gurjaani, central lands of Alazani irrigation System: irrigation rate - 800 m3/ha; 

irrigation dates – from 1 April to 10 April; from 1 August to 10 August; 

 Tsnori-Milari massif of Alazani Irrigation System and Gombori foothill massifs: irrigation rate - 

800 m3/ha; irrigation dates – from 1 October to 10 October; from 11 April to 20 April; from 11 

August to 20 August. 

The adjusted mode of the vineyard we have received will greatly support local farmers in order 

to obtain programmed and high quality grapes. 
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ისტორიულად, საქართველო ითვლება მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ 

უძველეს კერად, ხოლო კახეთი - უძველესი და უნიკალური მევენახეობა-მეღვინეობის 

რეგიონი საქართველოში. აქ კონცენტრირებულია საქართველოს ვენახების 65-70%, 

ვინიდან კახეთის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები ხელს უწყობს ხარისხიანი მოსავლის 

მიღებას. მიუხედავად ხელსაყრელი კლიმატური პირობებისა, ზაფხულის მეორე ნახევარში 

მოხშირდა ხანგრძლივი გვალვიანი პერიოდი. შესაბამისად, ყურძნის ხარისხიანი და 

პროგრამული მოსავლის მისაღებად, აუცილებელია ნიადაგის ტენის ოპტიმალური 

რეგულირება. 

ნიადაგის ტენის ეფექტურ გამოყენებას ხელს უწყობს აგროტექნიკურ ღონისძიებათა 

კომპლექსი, რომელთა შორის, ერთი-ერთი პრიორიტეტულია - ნიადაგის მულჩირების 

ტექნოლოგია წვეთურ მორწყვასთან ერთად, რომელიც საქართველოში 1985 წლიდან 

გამოიყენება. განსაკუთრებით მაღალეფექტური შედეგი მიღებული იყო შავი 

პოლიეთილენის აფსკით ვაზის მულჩირებისას, რომლის შემთხვევაშიც მოსავლის ზრდამ 

შეადგინა 40-43 ც/ჰა-ზე.  

გამომდინარე პრობლემის აქტუალურობიდან, ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების 

შედეგებსა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

(UN FAO) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, ფერტიგაციისა და აგრო-ნანოტექნოლოგიების 

გამოყენებით, ჩვენს მიერ შემუშავებულია ვაზის ოპტიმალური რწყვის რეჟიმი 

მულჩირებისა და წვეთური მორწყვის დროს, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს 

ფერმერებს ყურძნის პროგრამული და მაღალხარისხოვანი მოსავლის მისაღებად. 
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         Introduction 

         Wine quality is determined by a complex balance of all the wine aroma components as perceived 

by sensory evaluation. Although several sensory parameters may play a role in the acceptance and 

enjoyment of wine, the flavour of wine is possibly the most important factor.  

The wine aroma components responsible for the characteristic aroma of Muscat and aroma related 

wines, are mainly derived from the grape and are known as terpenes compounds.  Terpenes compounds 

molecules are multiples of a volatile hydrocarbon called isoprene (2-methyl-1,3-butandiene), and gross 

formula (C5H8) n, forming monoterpenes (C10H16) and sesquiterpenes (C15H24) [1].  
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The most prominent terpene compounds occurring generally and in high concentrations in Muscat and 

aroma related grapes and wines are linalool, geraniol, nerol, OC-terpineol and hotrienol. Of equal 

importance is the great number of terpene compounds which occur in micro concentrations but which 

have significant effects on aroma.  

       Typical aroma descriptions of some important terpenes are floral, rose-like (geraniol, nerol, rose 

oxides), coriander (linalool), camphoraceous (linalool oxides), green (nerol oxide) and herbaceous  

[2, 3]. 

       It is demonstrated that a mixture of three main terpenes, namely linalool, neroli and geraniol, 

influences typicity of Muscat wines. These compounds are synthesized in the grape berries, being 

located preferentially in solid parts (skin and pulp). From this point of view, all procedures, which could 

increase the exchange between solid and liquid parts, are interesting to amplify the corresponding 

aromatic notes [4]. 

         In varieties of Muscat grape predominate flavor linalool type, representing 53.4% of total terpenes 

alcohol, nerol and geraniol always attached to linalool - is 17.6 to 31.8%. Under the influence of acids 

in wine, mostly from linalool, geraniol and nerol cyclized and modified into α-terpeneols, which seems 

to be the most stable volatile terpenes alcohol. 

        Terpenes aldehydes’ contribution to flavor variety is weak [5], because of their small quantities. 

During maturation, the content of free terpenes increases, but tend to fall to over-ripening, including 

linalool in Muscat de Frontignan. Light environment also influences the content of terpenes in grapes. 

Shaded grapes have the lowest concentration of terpeneols, but the sunniest grapes are richest of 

terpeneols. Location in semi shade is optimal, particularly in terms of linalool appears to be most 

sensitive to lighting conditions [4, 6]. 

        Terpenic concentrations in grapes and, respectively, in wines depend obviously by many factors, 

such as variety, region and winemaking techniques. Numerous research [7, 8] were able to highlight not 

only the identity of aromatic compounds, but also to develop those technologies, which provides 

conditions for accumulation of these substances (cold maceration of marc, maceration "pellicular" of 

the marc, carbonic maceration of the grapes or marc, enzymatic treatment of marc and grape). 

      The purpose of this research was the comparative analysis of wine aroma profile obtained by the 

classic method of vinification of the grapes harvested in a favorable year with a potential accumulation 

of aroma substances with the aromatic profile of wine from a bad harvest year obtained by the method 

of cryo maceration.  

 

     Materials and methods 
     For analysis were used Muscat Wine 1 (made from bad harvest year, the classical method and marc 

maceration at low temperatures) and Muscat Wine 2 (made by classical technology). Enzyme 

preparations were added to the end of fermentation in all studied wines (Muscat Wine 2 - "Trenolin 

optim", Muscat wines 1 -"Trenolin bouquet"). Both complexes have the capacity to innovative 

fermentation composition of aromatic and taste. Compared with Optimal Trenolin specific preparation, 

administered in Muscat wine 2, Bouquet Trenolin has the capacity work in environments with high 

acidity and allows destroying the complex terpenoids in order to release the aromatic substances related. 

Aroma profile of samples were made by GC-MS-HS-SPME method of analysis. 

Instruments 

      All tests have been carried out using the Shimadzu GC system coupled with a single quadrupole 

mass-spectrometer GCMS-QP2010 Plus equipped with the three-dimensional automated system for the 

injection of samples AOC-5000 (GCMS-QP2010 PlusxAOC-5000).  

Applied method  

       For the solid phase micro extraction (SPME), the 100μm Carboxen-PDMS fibre was used, which 

provides the extraction of volatile and semi-volatile compounds on a concentration range from tenths of 

ppb up to tens of ppm. 

General library of NIST-5 mass spectra and the FFNSC 1.3 (the library which was specially developed 

for flavours and fragrances (available from Shimadzu Europa GmbH)) was used for the peaks 

identification.  
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Results and discussion 
       Comparative analysis of the aromatic profile of wine "Muscat" vinified by traditional technology 

and marc maceration at low temperatures, obtained using GC-HS-SPME method of analysis, has shown 

significant differences.  

Obviously, that Muscat wine produced by classical technology (Muscat wine 1-classic) is characterized 

by poor flavor composition, due to the raw material composition, and applied technology. 

Graphs shown in figure 1 represent the concentrations of the fraction of aromatic compounds, important 

in terms of sensory, expressed in percent of total aromatic substances extracted, for Muscat wines 

produced by cryo maceration of the marc (Muscat wine 1) and obtained by traditional method (Muscat 

wine 2). 

 

Figure 1. Composition of volatile fraction of Muscat Wine 1 (cryomaceration) and Muscat Wine 2 

(percentage, %). 

 

      Isopentyl alcohols expressed by the presence of characteristic flavor was totally lacking in the wine 

obtained by traditional technology (Muscat wine 1) and was present in abundance in Muscat wine 1 

vinified by cryomaceration. The same effect was noticed for isobutanol – missed in the first type of wine 

(Muscat wine 2), while in Muscat wine 1 this amount increased till 2.8%. 

Among the carbonyl compounds 2,3-butanediol can become predominant in the definition of wine 

flavor. Its amount in the wine samples varies quite wide: from 0.02 to 4.0 mg/L. This compound – result 

of fermentation process, is presented in greater quantity in Muscat wine 1 (vinified by cryomaceration) 

– 0.8% more than in wine obtained by conventional technology. 

The formation of compounds involved in wine aroma, higher alcohols are those present 

significantly higher. This group includes aliphatic and aromatic alcohols derived from amino acid 

metabolism.  

The most important aromatic alcohol is phenyl-ethyl. 1-Propanol, 2-methyl-1-propanol, 2-

methyl-1-butanol – aliphatic alcohols, which are characterized by a strong aroma and taste, pungent. 

Their content has a big range of values: 10-125mg/L for 1-propanol, 150-140mg/L for 2-metilpropanol 

and 90/400mg/L for isoamyl alcohols.  

The prevailing number of compounds is the group of fatty acids esters. Among the volatile compounds, 

esters are among the most important in defining flavor, even if not due to a characteristic flavor 

compound. 

In both wines were identified a series of monoterpenes: linalool, hotrienol, β-citronellol, D-

limonene – substances that are essential in forming the aroma of Muscat type varieties. It is necessary 

to note that they are predominant components of wine flavor that decreases insignificantly in floral 

Muscat wine 1 (vinified by cryo maceration), while essentially enhances the flavor and freshness of 

exotic fruits (isoamyl acetate, ethyl octanoate, isopentyl alcohol, ethyl decanoate).  
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Ethyl esters are those who create successful note in wine, stable over time. Difficult fermentation 

conditions such as low temperatures, low concentrations of nitrogen compounds must promote the 

accumulation of ethyl esters in the final wine. The short chain esters have specific flavor of the temperate 

zones fruits (apple, plum, pear, apricot etc.), while the medium-chain esters have already complex flavor 

of subtropical or tropical fruits (pineapple, banana, pomelo, mango, papaya, etc.).  

These analysis confirmed that the marc maceration at low temperatures favors solubilization of 

aromatic compounds. Thus, grape wine made from Muscat by cryo maceration (sample 1), fermented at 

controlled temperature (18-20°C) showed significant differences in composition to wine vinified by 

traditional technology. Most significant is the fact that its essential mark as aromatic wine - Muscat wine 

2 if prevailing octanoic propyl compound, a compound with higher molecular weight, that gives a hint 

of coconut, when in wine obtained by cryo maceration (Muscat wine 1) predominate ethyl octanoate, 

more volatile, that gives a slight hint of pineapple and smooth.  

 

Conclusions  

It was found that shades of coconut and waxy (which constitute 66% of the total amount of 

compounds with potential for flavor) predominate in Muscat wine made by classical technology, and 

nuances of fresh weight pineapple not exceed 10%. If wine is made by cryomacerationwe can see the 

reverse situation: the proportion of compounds with notes of exotic fruit and freshness is 64%. 

So, we can say that cold maceration technology, if it’s applied correctly, helps winemakers to improve 

quality by increasing the potential of aromatic wines, but also by printing aromatic nuances requested 

by consumer product. In addition, cryo-maceration technology allows more efficient to build on the raw 

material potential. 
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Summary 

The wine aroma components responsible for the wine aroma characteristics are mainly derived 

from the grape and are known as terpenes compounds. Concentration of terpen substances in grapes and, 

respectively, in wines depend obviously by various factors, such as grape variety, region and 

winemaking techniques. Numerous research were able to highlight not only the identity of aromatic 

compounds, but also to develop those technologies, which influence of aroma characteristics. The 

purpose of this research was the comparative aroma profile analysis of wine, obtained by the classic 

method of vilification in good harvest year, with the aromatic profile of wine from a bad harvest year, 

obtained by the method of cryo maceration. 

Thus, Muscat   made from cryo macerated must, fermented at controlled temperature (18-20°C) showed 

significant differences with composition of wine obtained by traditional technology. So, ethyl 

octanoate predominates in wine Muscat obtained by cryo-maceration, giving a slight hint of pineapple 

and smooth, while in classic wine prevailing octanoic propyl compound, a compound with higher 
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molecular weight and less volatile, that gives a hint of coconut. This result confirmed that maceration 

at low temperatures favors solubilization of aromatic compounds. 
All tests have been carried out using the Shimadzu GC system coupled with a single quadrupole mass-

spectrometer GCMS-QP2010 Plus with the three-dimensional automated system for the injection of 

samples AOC-5000 (GCMS-QP2010 PlusxAOC-5000). For the solid phase micro extraction (SPME), 

the 100μm Carboxen-PDMS fibre was used, which provides the extraction of volatile and semi-volatile 

compounds on a concentration range from tenths of ppb up to tens of ppm. 
Keywords: flavour, terpenes, cryo maceration, GC-MS, Head-Space SPM 
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Introduction  

In countries of winemaking deep tradition such as Georgia, France and many other European 

countries that produce prestigious wines, it’s known that growing vines and winemaking require the 

combination of ancestal know-how and experience irreplaceable by winegrowers, as well as latest 

knowledge of researchers coming from a wide range of scientific disciplines ; biology and 

biotechnologies, chemistry, hydrology, meteorology and climate changing, composition of soils, 

pharmacology, toxicology …  

Vine oldest than humanity - Viticulture and winemaking, an ancestral knowledge born in 

Europe in Neolithic era and as old as agriculture. 

Apparition of homo sapiens on our planet is dated about 200 000 years ago. But until the 

Neolithic era, 7000 to 8.000 years BC,  Humans live only as predators. They lived, or survived as well 

as they could,  eating what they found in their natural environnement, hunting animals and picking up 

plants and fruits, changing often of place to find food or to protect themselves.   

About 7 or 8.000 BC they began to understand that animals could be captured, kept and bred. So, some 

animals became « cattle ». Human people understood then why and how plants were growing and that 

would be possible to farm them, in the hope of recolting later. That has been a great revolution for a 

great evolution of mankind.  

Discovering all this knowledge, which seems obvious today, required a long time, full of very 

slow and small progress, with a lot of failures and mistakes. It was therfore the beginning of agriculture, 

breeding, sedentarisation. And also, because they learned how to cook and to preserve food by a lot of 

different meanings (ice, water, salt, grease, smoke …) they got stronger and healthier .  

We know that wild vine existed a long time before humanity. There are fossils that attest it. But 

domesticated vine and winemaking existed also since the beginning of agriculture. And we know now, 

or we have recently discovered for some of us, that Georgia was the first country where vine has been 

domesticated, where grapes have been used for winemaking and that Georgia can be considered as « the 

cradle of viticulture ». 

That is why, in Bordeaux, in summer 2017, the « Cité du Vin », a very new and beautiful 

museum open en 2016, consecrated to the knowledge and promotion of all the wines of the world and, 

in the same time dedicated to the gratitude for the winegrowers who make it live and evolve,  has invited 

Georgia, as its first foreign guest,  to present its history and its wines.   
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Through a fabulous exhibition, from july 31st to november 5th, entitled « Georgia, cradle of 

viticulture » and with the precious support of Georgian National Museum, visitors of this new cultural place, 

coming from all parts of world, have discovered with a great interest and, for most of them, a great 

astonishment, a part important of Georgian culture and History : the persistent celebration of wine and vine. 

Various events have also allowed the public to taste Georgian wines, to appreciate their quality and diversity 

and Georgian conviviality with the organization of a Georgian banquet, the « Supra » with a lot traditional 

toasts. 

This exhibition has shown the very early technical control and the place of wine in the culture of this 

country and in the heart of its people, thanks to archaeological objects amazing by their high degree of 

technicity  and by their beauty, in particular magnificent pottery,. 

So, the concomitant birth, of the vitiviniculture and of the « modern » humanity in the Neolithic era gave 

wine which is a beverage that does not resemble to any other.  

Vine and Wine are inextricably linked to the destiny of mankind. 

In all cultures, there are characteristics that are associated with vine and  wine. First, the vine and the wine has 

a religious character ; it’s considered as a gift of God, in most of religions, in greak, roman, asian polytheistic 

mythology, or in great monotheistic religions. Whatever this God who gave the vine and the wine to the 

Humans, is undoubtedly a benevolent god. Wine, this divine beverage, this holy liquid, sometimes assimilated 

to the blood of God,  consumed moderately, brings pleasure, kindness and happiness. Wine increases 

conviviality, which means joy of living together. Consuming wine on moderation is a way of expressing 

gratitude ! 

The other word very frequently associated to wine is « love ». The wine accompanies the feelings of 

love or friendship in the poetic texts and many works of art. It promotes communication, verve, and encourages 

love speech. It creates bonds, it creates charm. As example, the great Persan poet of eleventh century Omar 

Khayyam associated in each text of his « Rubaïyats » God, love and poetry. 

Other word of the vocabulary associated to wine is « mystery ». Perhaps because of the mystery of 

fermentation, mystery of this bubling, unexplained until the progress of chemistry and the birth of oenology in 

the nineteenth century. The fermentation evokes a pot of witch or an alchimist work transforming lead in Gold. 

Mystery also because of the patience and waiting, sometimes several  decades, indispensable to taste and 

appreciate the result of so much knowledge and so hard work. 

 

Grape Varieties : grape and wine, a great diversity 

In Georgia it seems there are about 500 varieties of grape, almost all dedicated to winemaking. In the 

world may be 6000 varieties have been counted but not all used for winemaking. Chinese grape, for example, 

is still now, principally dedicated to fruit comsuption.  

In France, it is difficult to know exactly the number of varieties dedicated to wine. French vine growers use 

two words, with different meaning to speak of variety of grape, one for grape consumed as fruit and one for 

variety « vinis vinifera » used for winemaking and that we call « cépages ». 

The wines in the world, can be elaborated with grape from only one variety of grape and we call it then « vin 

de cépage » or it can be the result of mixing several varieties of grape. In Bordeaux wine is the result of very 

subtile elaboration with parts differents of mainly three varieties « Merlot », « Cabernet Sauvignon » 

« Cabernet franc ». In each « Château » and each year the different parts of different varieties may change for 

the best result. It’s one, may be the more complicated, of the oenologist, tasks. 

 

Diversity of landscapes 

In all Europe at first, and now in the whole world, lanscapes have been sculpted by farmers and 

specially vine-growers. These lanscapes, shaped by  culture of vine, according to climate and reliefs are very 

diversified but, everywhere,  beautiful. Great seas of grape stocks, or terrace cultivation on steep slopes, 

everywhere it’s wonderful. Vine rhymes with beauty. 
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XIXth century : The beginnings of vine and wine Science  

After the XVIIIth century called « Siècle des Lumières » (the age of Enlightenment ) and its peculiar 

curiosity and attraction for science, the XIXth century would bring great progress, with advances in 

technology, evolution of laboratory equipment, including instruments and glass, advances in optics, knowledge 

developps rapidly with a lot of theories that clash for explaining the secrets of the Living. 

In France, a famous researcher, physician and chemist, precursor in microbiology and considered as 

the « father » of french oenology, Louis Pasteur tried to understand the secrets of fermentation. Pasteur, who 

gave his name to a great research Institute still existing in Paris,  is well known by french people mostly for 

his works on antirabic vaccination. He worked very hard to understand the part of bacteries in fermentation 

and, in the same time, in animal and human diseases. He spent a lot of time searching the reason of vine 

diseases and wine fermentation. He was born in a region of viticulture, in the village called Arbois, which still 

produce great wines today and where a center of reseach had been created recently to continue to work on vine 

diseases, specially nowadays on diseases of grape trunk.  

Pasteur works and publications are today rather controversial because he made some mistakes and 

sometimes he used discoveries of others scientists,  but he stays a great man for the modern science because 

he was a great worker and had an extraordinary capacity to reliate scientific observations and a great capacity 

to see the overall picture. 

 

XXIst Century and Present research 

All sciences have made recently amazing progress. Resarchers have high specialization and use all 

new technology meanings to analyse, to treat data, to cooperate. 

Making research on vine and wine requires today  an  interdisciplinar approach and cooperation of institutes, 

laboratories, but also vine-growers and wine producers. 

In this spirit, in Bordeaux, the Institute of Sciences of Vine and Wine (ISVV),  created only ten years ago, had 

choosen to unit, on the thematic of vine and wine, all the researchers coming from different universities, high 

schools of agronomy, centers of research, different scientific disciplines to promote a research of excellency. 

ISVV has been hosting for ten years now all the actors involved in this subject : wine producers, researchers, 

students. It organized symposia to disseminate knowledge and conduct experiment in laboratories or outdoors. 

Technological innovation and scientific research allow to make new sorts of investigation on very old subjects 

for which a lot of experience has been usufully and patiently gained. So the particularity of new research on 

vine and wine is the necessity to take care and to mix old and new knowledge, to understand old pratice with 

the present possibilities. 

Some examples of themes presented to the colloquium organised by the French Academy of agriculture 

and Institute Of Sciences of Vine and wine in South West of France in june, 22nd and 23rd 2017 : 

*Importance of quality of soils and climatic specificity was known long time ago in winemaking. Soils and 

climatic conditions may be very different and they generate different wines. Today we have a lot of data to 

analyse, compare, mesure all the factors that have an incidence on quality of wine. Science is explicative and 

predictive. So, it’s possible to quantify the factors of developpment of a viticulture tang of the soil, that we call 

« terroir » to optimise its management.  

(Pr. Cornelis van Leeuwen – Bordeaux Sciences Agro). 

*Grape trunks suffer nowadays from a disease that is a great danger for all the Vine. This disease named 

« Esca » and some others pathologies can cause the destruction of a big part of vineyards. Researchers from 

different wine regions are working together to find solutions to this problem. These diseases, mostly « Esca » 

is known since Antiquity but it comes back since 2000 and it is very destructive. The only product that could 

be efficient against « Esca », « Arsenide of sodium » is forbidden in France since 2001 and we have no way 
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today to fight again this calamity. Esca is present in all the wine regions in France but also in all parts of world 

and it is a big worry for vinegrowers.  

(Pr. Patrice Rey, Bordeaux Sciences Agro). 

*Oenology is a moving science with lots of progress in chemistry and analysis capacity, technology 

innovations. We know, better and better, what happens really in the tuns, in the barrels, in the bottles and in 

the cellar. Wine loose a little of its mystery but consumers appreciate wine with a better quality, more regular. 

 (Philippe Darriet, oenology, INRA, UB, ISVV) 

*Health is the most important subject, rather obsessional today, for consumers : Is wine good or not for health ? 

Consumers are today very preoccupated by the effects of food on their health. Many researchers make studies 

and compare their results. Very recent research on the importance of polyphenols confirm that wine (specially 

red wine), regularly consumed on moderation (two glasses by day for a woman and three by day for a man), 

during a meal bring a benefit for cardiovascular diseases. Alcohol, in all cases has a negative effect and increase 

a little the risk of cancer but the benefit is more important than the risk. (Tristan Richard, oenology, INRA,UB, 

ISVV). 

*Other very interesting topic, concerning sociology and economics, is the evolution of cause for worry. 

Nowadays citizens and consumers associations ask questions about bad effects of vinegrowing (persistent use 

of pesticides or herbicides) on the Environment and human health of wine workers and people living in the 

wine countries. Research can help winegrowers to answer and assume this new social responsability ?  

*A subject of marketing is to understand the mecanism of we call « the consent to pay ». When a consumer 

buys a bottle in a supermarket, most of time he doesn’t taste the wine of a bottle before buying. So researchers 

in economics work to understand the mecanism of choice and and what are the criterias which influence this 

choice : price, reputation, guides etc. to determine how much  he is ready to pay for a bottle of wine. 

When a consumer buys a bottle in a supermarket, most of time he doesn’t taste the wine of a bottle 

he’s ready to buy. So researchers economics work to understand the mecanism of choice and and what are the 

criterias which influence this choice : price, reputation, guides etc. to determine how much  he is ready to pay 

for a bottle of wine. 

(Eric Giraud Heraud, Research Director INRA, deputy Director of ISVV) 

Social sciences, economics, marketing and sociology, are also interested by the evolution of the way 

of consumption of wine. For example, They try  to understand how and why taste, social practices and behavior 

of consumers change, specially for new and young customers living mostly in towns. Young adults have not 

the same culture than their parents and grand parents. In France particularly in the country, wine was on all the 

tables with meal (soup, bread, cheese) everyday. Women drink just a little ou didn’t. But all men, and often, 

very young boys, working in the farms, or in factories used to drink wine. It was supposed to give « strengh », 

good health, help to fight tireness, coldness, diseases, help to support long days of hard work. Everywhere 

even in school restautants (cantines) there was possibility to drink red wine, of low quality, low degree of 

alcoohol. With the increasing of the urbanisation, all the way of life has completely changed. No more family 

meals, beer instead of wine, no more daily consumption of wine. 

Today, for young people (30, 40) wine is synonim of luxury, exceptional situations as feasts, birthdays. …. In 

summer,  consumation of « rosés » increased with temperature. Degree by degree of temperature producers 

can know how increased the consumation of this special « summer » wine. Before 30 they unfortunetly, young 

people prefer to drink low price beer or mixed and alcoolisated sodas or strong alcohol. 

*Consumption of wine has generated a new form of tourism, the oenotourism. Wine attracts a lot of people 

on holidays or retired who want to visit classic touristic sites but also to have the opportunity of tasting good 
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wines and visiting winemaking places. In Bordeaux specially, a public of cruisers, arrived by 3000 or 4000 in 

big cruiser-ships stayed for two or three days are interested to visit different prestigious « Châteaux » as 

Margaux, Haut-Brion or Yquem but also smallest ones. This activity is increasing and has an important 

economic impact on the region. 

(Brigitte Bloch, Regional Tourism Committee et Nicole Roskam-Brunot, Academician, winemaker and 

oenotourist host). 

These are some examples of different topics and themes of research we can find in an institute 

dedicated to vine and wine. There are a lot of others. 

Wine is connecting people, ordinary citizens, vine growers, winemakers, marketers, researchers, 

politicians… All these people are concerned nowadays by any activity around this prestigious product. Twice 

a year, there is big « wine fair » in supermarkets. The large range of prices, the economic impact for countries 

which export or import wine became an international stake and a great challenge.  

Therefore but Vine and Wine stay, in the same time, a part very deep and strong of our culture and history.This 

link, between yesterday and today is cultivated by « La Cité du Vin » that organise a lot of events mixing 

culture and scientific knowledge. The Institute of Sciences of Vine and Wine (ISVV) collaborate to this target 

organizing, in the « Cité du Vin » a cycle of conferences called « Grape Harvesting of Knowledge ».  

(Gilles de Revel, Deputy director of ISVV is the coordinator of these events). 

Wine is, actually, a way to share happiness and kindness. It tells the story of human love and human 

intelligence. It’s the best part of human History, that makes people better, more friendly, more peaceful. It’s a 

« connecting people product », a mean to recognize and appreciate one’s other and to take good time with him. 

« Drink wine, we must seize the sweet moments of our life » Omar Khayyam 11th century 
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msoflios mravali gamoCenili mecnieris azriT maRalxarisxovani Rvinis da 
Rvinomasalebis misaRebad gadamwyveti mniSvneloba eniWeba niadagis Sedgeniloba-
Tvisebebs [1,2,3,4,5]. vazis kulturisaTvis Sesaferisi niadagis SerCevisas 
aucilebelia gansazRvruli iqnas iseTi maCveneblebi, rogoricaa niadagis simkvrive 
(g/sm) fesvis gavrcelebis fenaSi, granulometruli Sedgeniloba (%), toqsikuri 
marilebis, aqtiuri karbonatebis da humusis Semcveloba (t/ha). venaxis gasaSeneblad 
saukeTesod iTvleba msubuqi meqanikuri Sedgenilobis fxvieri da swrafad Tbobadi, 
RorRiani niadagi, wvrili Tixa nawilakebis didi SemcvelobiT. RorRi asrulebs 
drenaJis rols niadagis fenebisaTvis, atarebs wvimis wyals da amcirebs 
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aorTqlebis process. dRisiT igi Zlier Tbeba, RamiT ki gascems STanTqmul siTbos 
da aTbobs haeris zedapirs [6,7].   

maRalxarisxiani TeTri Rvino dgeba kaliumis da fosforis maRali 
Semcvelobis mcirehumusian niadagze gaSenebuli venaxisgan. adre, daumynobeli vazis 
gamozrdis procesSi niadagis mniSvneloba maincdamainc didi ar iyo, magram 
importuli saZire jiSebis SemotanasTan erTad niadagis mniSvneloba sul ufro 
izrdeba. 

kvlevis obieqtad SerCeuli iqna Sida qarTlis vakis, goris raionis sofel 
skris mdelos yavisferi niadagi. misi teritoriis simaRle meryeobs 500-dan 800 
metrs Soris. niadagwarmomqmnel qanebs warmoadgens mesameuli da meoTxeuli 
danaleqi qanebi _ qviSaqvebi, Tixafiqlebi, mergelebi, konglomeratebi liosisebri 
Tixnarebi da aluviur-proluviuri naleqebi. sakvlevi regionis klimati miekuTvneba 
kontinentalur tips, teniani zomierad civi zamTriT da Tbili xangrZlivi 
zafxuliT. naleqebis saSualo wliuri raodenoba 500-600 mm-ia, fardobiTi tenianoba 

ki 72 %. haeris mravalwliuri saSualo temperatura 10,0-10,90C-ia.  aqtiur 

temperaturaTa jami sakmaod maRalia 2983-234720C, rac xels uwyobs vazis kulturis 
normalur zrda-ganviTarebas. sofel skris mimdebare teritoriaze gaSenebulia 
TeTryurZniani vazis jiSi “Cinuri”. igi sagviano da uxvmosavliani vazis jiSia, 
romelic farTodaa gavrcelebuli qarTlis mTel teritoriaze. yurZeni gamoiyeneba, 
rogorc sufTa saxiT, misgan aseve mzaddeba nazi momwvano-Calisferi sufris 
ordinaluri evropuli tipis Rvino. xasiaTdeba pitnisa da panta msxlis tonebiT. 
am tipis Rvinomasala rqawiTelisa da Cxaveris jiSis RvinomasalebTan erTad, 
kupaJSi gamoiyeneba TeTri cqriala Rvinis dasamzadeblad. goris raionSi rTvelis 

normalur vadebSi Catarebis SemTxvevaSi yurZnis Saqrianoba Seadgens  21,2 %-s, 

saerTo mJavianoba 8,4 ‰-s, alkoholis Semcveloba ki 10-110-s. igi ekuTvnis 
aRmosavleTis jiSebis ekologiur-geografiul jgufs. marcvali saSualo momwvano-
moyviTalo ferisaa patara muqi wiTeli wertilebiT, magari kaniT, xorciani, wvniani 
rbilobiT. jiSi mdgradia sokovani daavadebebis mimarT. misi mosavlianoba 
saSualod 6,6-19,3  tonaa heqtarze.  

sakvlevi niadagi xasiaTdeba Semdegi TvisebebiT: Seferiloba _ muqi-yavisferi, 
struqtura _ msxvilmarcvlovan-koStovani, meqanikuri Sedgeniloba _ mZime Tixnari. 
didi raodenobiT Seicavs karbonatebs 8,70-13,2 % (cxrili 1). humusis Semcveloba 0-
60 sm fenaSi Seadgens 2,51-2,52 %-s. siRrmiT 1,5 metrian fenaSi humusis Semcveloba 
0,93 %-mde ecema. TabaSiris Semcveloba niadagis profilSi meryeobs 1,76-2,62 %-s 
Soris. niadagis aris reaqcia tutea 8,0-8,5.  
 

mdelos yavisferi niadagis zogierTi qimiuri maCvenebeli (s. skra) 

                                                                     cxrili 1. 

niadagis 
siRrme sm 

humusi 

% 

CaCO3 

% 

pH wylis 
gamonawurSi 

CaSO4 

% 

0-20 2,52 8,7 8,5 1,76 

35-60 2,51 8,9 8,2 2,70 
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60-80 1,66 8,9 8,1 2,15 

85-104 1,21 9,0 8,3 2,88 

110-140 0,96 13,2 8,0 2,62 

 

mdelos yavisferi niadagis moculobiTi da xvedriTi wona sakmaod maRalia 
1,3 da 2,48g/sm3 (cxrili 2). meqanikuri analizis Sedegebi mowmobs, rom fizikuri 
Tixis Semcveloba (<0,01 mm) genetikuri horizontebis mixedviT meryeobs 54,3-65,9 %-s 
Soris.  n.a. kaCinskis [8] klasifikaciis mixedviT mdelos yavisferi niadagi 
miekuTvneba MmZime Tixnarebs. wyalgamZle agregatebis (1-0,25mm) Semcveloba dabalia 
5,00-6,70 %. lamis nawilakebis (<0,001) gadanawileba niadagis  profilSi xdeba 
metnaklebad Tanamimdevrulad 38,40-40,00 %. 

mdelos yavisferi niadagis fizikuri Tvisebebi da granulometruli 
Sedgeniloba 

cxrili 2. 

siRrme 

sm 

xvedriTi 
wona 
g/sm3 

moculobiTi 
wona 

g/sm3 

fraqciebi mm (% mSrali niadagidan) 

1-0,25 
0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,001 <0,01 

0-10 2,48 1,30 6,70 16,30 12,40 7,54 19,10 40,00 65,90 

35-40 2,51 1,34 5,30 17,10 11,60 6,32 19,70 39,70 63,70 

60-80 2,54 1,39 5,60 16,30 12,30 7,40 19,30 39,00 67,80 

85-104 2,52 1,35 6,10 18,90 13,10 7,66 17.00 39,30 67,40 

110-140 2,50 1,33 5,00 20,70 14,40 6,80 16,20 38,40 54,30 

 

 mdelos yavisferi niadagis mTliani qimiuri analizis monacemebi miuTiTebs 
qimiuri Sedgenilobis erTgvarovnebaze niadagis mTel profilSi. es gansakuTrebiT 

iTqmis SiO2, TiO2,  MnO da zogierT sxva Jangeulebze. aRiniSneba K2O-s (2,69%) da Mg2O-s 
(3,34%) (cxrili 3) maRali Semcveloba, rac ukavSirdeba hidroqarsebis da 
montmorilonitis did raodenobas mdelos yavisfer niadagSi.  

vazis zrda-ganviTarebisaTvis, maRali da xarisxiani mosavlis misaRebad, 
siTbosa da sinaTlesTan erTad udidesi mniSvneloba aqvs wyals. igi Seadgens vazis 
saerTo masis 60-80 %-s. wylis gareSe SeuZlebelia niadagidan sakvebi elementebis 
SeTviseba. mcenareSi wyali asrulebs gamxsnelis da sakvebi nivTierebis 
gadaadgilebis funqciebs. wylis meSveobiT niadagSi ixsneba naxSirorJanga gazi da 
Tavisufldeba Jangbadi. tenis ukmarisobisas mcirdeba vazis mier sinaTlis da 
siTbos gamoyeneba da piriqiT. tenis simciris pirobebSi ferxdeba vazis ylortebis, 
mtevnis, marcvlis zrda,  Sesabamisad  mcirdeba mimdinare da momavali wlis 
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mosavali [9].   v. ungurianis [10]   mixedviT  vazis  zrda-ganviTarebisaTvis   
saukeTeso  

cxrili 3. 

siR-
rme 

sm 

SIO2 TiO2 AL2O3 Fe2O3 MnO MgO CAO Na2O K2O P2O5 Ʃ 

0-28 57,95 0,71 16,39 6,61 0,12 3,34 8,52 2,83 2,69 0,14 99,30 

34-40 56,83 0,74 16,84 6,75 0,13 3,48 8,16 2,82 2,49 0,12 98,36 

60-80 58,86 0,70 15,45 6,60 0,12 3,01 8,04 2,55 2,75 0,15 98,23 

104-150 57,15 0,73 15,68 6,10 0,12 3,60 9,72 2,55 2,60 0,14 98,39 

 

pirobebi iqmneba maSin rodesac niadagis teni Sეadgens sruli savele tentevadobis 
70%-s. swored amitom, zemoTaRniSnulTan erTad niadagis Sedgeniloba-Tvisebebis, 
malimitirebeli faqtorebis dasadgenad da maTi Semdgomi regulirebis mizniT, 
uaRresad didi mniSvneloba eniWeba reJimuli maCveneblebis Seswavlas. 

sakvlevi regionis niadagis tenis ZiriTad wyaros warmoadgens atmosferuli 
naleqebi, gruntis da sarwyavi wylebi. dakvirvebis samwliani ciklis monacemebidan 
gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom niadagSi tenis maqsimaluri maragi aRiniSneba 
Semodgoma-zamTris periodSi, rac upirveles yovlisa ukavSirdeba mosul 
atmosferul naleqebs, haeris maRal fardobiT tenianobas (80-85 %), radiaciuli 
balansis da transpiraciis Semcirebas. am dros 0-30 sm-ian fenaSi tenis raodenoba 
aRwevs 28-32%-s da imyofeba sruli tentevadobis (st)  kategoriaSi (suraTi 1).  
 zamTris dasasruls tenis raodenoba TandaTanobiT ecema Tovlis safaris 
simciris gamo. gazafxulze niadagis zeda fenaSi tenis raodenoba SedarebiT 
mcirdeba da imyofeba kapilaruli gawyvetis (kgt) da zRvruli tentevadobis (zt) 
intervalSi. aprilSi niadagis teni vazis kulturis qveS 30 %-ia. maisis, ivnisis da 
ivlisis TveSi tenis Semcveloba niadagSi 22 %-mde ecema da imyofeba kapilarebis 
gawyvetis kategoriaSi.   

mdelos yavisferi niadagi zafxulSi teniT uzrunvelyofili ar aris. 
zafxulis periodSi mdelos yavisferi niadagis zeda horizontSi niadagis tenis 
ZiriTad fons Seadgens kapilaruli gawyvetis da zRvruli tentevadoba, romelic 
qveda 30-90 santimetrian fenaSi izrdeba zRvrul tentevadobamde.  morwyvis Sedegad 
0-15 sm-ian fenaSi tenis raodenoba izrdeba srul tentevadobamde. siRrmiT teni 
mcirdeba da 15-20 sm-ian fenaSi imyofeba kapilarebis gawyvetis da zRvruli 
tentevadobis intervalSi, 30 santimetris qvemoT ki zRvruli tentevadobis 
kategoriaSi. Semodgomaze niadagis zeda 0-20 sm-ian fenaSi teni imyofeba kapilaruli 
gawyvetis da zRvrul tentevadobebs Soris.   
  mdelos yavisferi niadagis zamTris yvelaze civi Tvis saSualo temperatura 

-2,5 da 0,80С-ia. calkeul dReebSi temperatura SeiZleba daeces -8,1 da -10,00С-mde. am 

dros adgili aqvs niadagis xanmokle gayinvas 15-18 santimetramde (-5; -7,50С). 
temperaturis aseTi daweva uaryofiTad moqmedebs vazze. am periodSi niadagis teni 
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Seadgens 25-35%-s (st), niadagis wyali iwyebs gamokristalebas da meqanikurad 
zemoqmedebs niadagis agregatebze. amavdroulad 20-100 sm-ze SenarCunebulia 

dadebiTi temperatura, romelic meryeobs 4,2-10,40С-s Soris. niadagis maqsimaluri 

temperatura metrian fenaSi meryeobs 22-dan 240C-mde. zafxulis saSualo Tviuri 

temperatura 22-240C-ia, romelic qveda fenebSi ecema 15-160C-mde. niadagis temperatura 
damokidebulia miwispira fenis temperaturaze da wlis ganmavlobaSi zedapiridan 
erT metr siRrmemde icvleba 24,50-dan 4,00-mde. aseTi temperaturuli reJimi 
uzrunvelyofs vazis kulturis normalur ganviTarebas. temperaturis matebam 2011 

wlis Semodgomaze seqtember-oqtomberSi (saSualo Tviuri t=10-130C-s) 19,30C-mde  
gamoiwvia temperaturis aweva niadagis zeda fenebSi da TiTqmis miaRwia zafxulis  
mniSvnelobebs.  temperaturuli  reJimis mixedviT mdelos yavisferi niadagi 
miekuTvneba droebiTgayinvad, tenian tips, siTbos optimaluri dReRamuri 

mimocvliT. naxSirorJanga gazis (CO2) Semcveloba niadagSi cvalebadia mTeli wlis 
ganmavlobaSi, Tumca es cvlilebebi mdorea da TandaTanobiTi.  

 daskvnis saxiT SeiZleba aRvniSnoT: mdelos yavisferi niadagis nayofierebis 
gaumjobesebis mizniT saWiroa Rrma xvnis Catareba plantaJis siRrmeze, erTi rigis 
gamotovebiT. aucilebelia 4-5 weliwadSi erTxel venaxis rigTaSorisebis Rrma 
gafxviereba. rwyva unda Catardes wveTovani sistemiT. TiToeuli rwyvis 
saorientacio norma aris 50-70 m3/ha-ze. Rvinis xarisxis SesanarCuneblad ukanaskneli 
morwyva unda moxdes mosavlis aRebamde erTi TviT adre. vazis mosavlianobis 
gadidebis saqmeSi didia organuli sasuqis roli, radgan es kultura didi 
raodenobiT iTvisebs niadagidan azots, fosfors, kaliums, rkinas da sxva 
elementebs. organuli sasuqebi Setanili unda iqnas 4 weliwadSi erTxel _ 50 t/ha, 
Semodgomaze an adre gazafxulze. mineraluri sasuqebis Setana saWiroa 

yovelwliurad Rrma damuSavebisas N90-120P80-100K80-100. azotis Setana umjobesia 
diferencirebulad, 60% adre gazafxulze, 40% ki yvavilobis damTavrebis da nayofis 
gamonaskvis Semdeg. 
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mdelos yavisferi niadagis reJimuli maCveneblebi (sofeli skra) 

                                                    suraTi 1. 
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MODE INDICATORS OF MEADOW BROWN SOIL UNDER THE GRAPE VARIETY 

"CHINURI"  
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Summary 

Characteristics of meadow brown soil of the village Skra and mode indicators in the meter depth of 

soil under the grape variety “Chinuri” are given in this article. The maximum reserve of moisture is represented 

in the winter in the 0-30 cm. layer of soil and it is in the full humidity category. In the spring the number of 

moisture is reduced and is between the categories of marginal and cutting capillaries. In May and June, the 

humid capacity falls to the category of cutting capillaries. In summer the plot is irrigated and in the 0-15 cm 

soil layer the number of moisture increases until full moisture. The moisture from 15 to 20 cm. is between 

marginal and cutting capillaries humid capacity, while below 30 cm is in the category of marginal humid 

capacity. In autumn the humidity in 0-20 cm layer of soil is between marginal and cutting capillaries humid 

capacity. The content of the СО2 in the soil is variable throughout the year, although these changes are variable. 

According to the temperature regime, meadow brown soil is characterized with humid, warm and temporarily 

freezing type, with optimum daily heat variety. The mechanical composition of the soil is hard clay. It contains 

large quantities of carbonates 8,70-13,20 %. Humus content in the 0-60 cm layer of soil is 2,51-2,52 %. Soil 

area reaction is alkaline pH = 8,0-8,5. Sugarness of grape is 21.2 %, total acidity 8,4 %, alcohol content 10-

110. Its yield is 6,6-19,3 tons per hectare. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjb17_DjqzWAhWsJZoKHfr1A-wQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pochva.com%2F%3Fcontent%3D3%26book_id%3D0387&usg=AFQjCNHRmTuhnQ0F4rbtQT1ReSvSrTeUCw
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In order to improve the fertility of meadow brown soil, it is necessary: to conduct a deep plowing by 

passing one row; Deep tillage between vineyards once in every 4-5 years; Watering with dripping system. The 

average norm of each irrigation is 50-70 m3/ha. To maintain the quality of wine, the last watering should be 

carried out 30 days prior to harvesting. In order to increase the yield of vineyard 50 t/ha organic fertilizer 

should be used once in every 4 years, in autumn or spring. Mineral fertilizers are required during the annual 

soil deep plowing N90-120P80-100K80-100, Nitrogen deposition is better to apply differentiate input – 60 % in early 

spring, and 40 %  after flowering ends.  

 

 B  
 

venaxis ganoyiereba 

gogola margvelaSvili, nodar CxartiSvili  
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa academia, 

Tbilisi, saqarTvelo 
gogolamargvelashvili@yahoo.com 

 

saqarTvelo kulturuli vazis erT-erTi ZiriTadi genetikuri centria, sadac 
mravalferovani bunebis wiaRSi vazis uamravi forma da jiSi arsebobs. Cveni qveynis 
eTnikur geografiul kuTxeebSi saukuneTa manZilze Camoyalibda da ganviTarda 
vazis mravalferovani, TiToeuli regionis, zonisa da mikrozonisaTvis 

damaxasiaTebeli vazis jiSobrivi აsortimenti. yovelive es ganapirobebs konkretul 
mikrozonaSi venaxis gaSeneba-movlis RonisZiebaTa sistemis gansxvavebul midgomebs. 

agroekologiuri pirobebisa da mevenaxeoba-meRvineobis mkveTrad 
gansxvavebuli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT saqarTvelos teritoria or 
makrozonad aris gayofili: aRmosavleT da dasavleT saqarTvelod. aRmosavleT 
saqarTvelo – kaxeTi, qarTli, mesxeTi xasiaTdeba zomieri kontinenturi, mSral 
subtropikulSi gardamavali haviT da nawilobriv moqceulia kaspiis zRvis 
zegavlenis qveS. dasavleT saqarTvelo - imereTi, raWa-leCxumi, aWara, guria, 
samegrelo, afxazeTi moqceulia uSualod Savi zRvis gavlenis qveS da xasiaTdeba 
subtropikuli klimatiT. 

msoflios mraval qveyanaSi (evropa, aSS da sxva) Catarebuli  mravalwliani 
cdebiT dasabuTebulia, organuli  da mineraluri sasuqebis gamoyenebis udidesi 
mniSvneloba venaxis mosavlianobis gadidebisa da produqciis xarisxis 
gaumjobesebis saqmeSi (Kummerer O.,1970;  Hilebrand W., 1971). 

saqarTveloSi vazis ganoyierebaze kvleviTi muSaoba ZiriTadad 30-iani 
wlebidan daiwyo. didi da saintereso muSaobaa Catarebuli mineraluri da 
organuli sasuqebis efeqturobis dasadgenad venaxebSi, sadedeebSi da sanergeebSi 
(sanikiZe, 1952; bibilaSvili, 1954; baRdasariSvili, 1957; qanTaria, ramiSvili, 1965; 
zardaliSvili, ioseliani, 1975; ioseliani, oyroSiZe, 1977; abesaZe, 1980; vaSaymaZe b., 
1980; 1985; 1990; adamaZe, 1981; cxomaria, 1989; oniani m.,1995; kelenjeriZe nino, 2002; da 
sxv.). mkvlevarTa  Sromebi ZirTadad eZRvneba organuli da mineraluri sasuqebis 
efeqturobis dadgenas vazis  jiSobrivi Taviseburebis gaTvaliswinebiT 
gansxvavebul niadagobriv-klimatur pirobebSi. winamdebare statia dawerilia 
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miTiTebul avtorTa mier gamoqveynebuli Sromebis mimoxilvis safuZvelze. 
Catarebuli gamokvlevebis safuZvelze dagenilia, rom sasuqebi saWiroa gamoyenebul 
iqnes rogorc plantaJis anu Rrmad damuSavebis dros, ise vazis dargvis win da 
msxmoiare venaxSi.  

plantaJis  dros  Seitaneba fosforiani da kaliumiani sasuqebi 450-500 kg/ha  
moqmedi nivTiereba, xolo, nakeli 100-120 t/ha. azotiani sasuqebi plantaJis dros  
ar gamoiyeneba. mJave niadagebze (ZiriTadad dasavleT saqarTveloSi) mJavianobis 
gasaneitraleblad aucilebelia kiris Setana (doza iangariSeba hidrolozuri 
mJavianobis mixedviT). 

dargvis dros saWiroa dasargav ormoSi sasuqebis Semdegi dozebis Setana: 
azotiani (amoniumis gvarjila) 8-10 grami, fosforiani 15-20 grami, kaliumiani 12-15 

grami, gadamwvari nakeli 3,0 – 4,0 kg. sasuqebis aRniSnuli dozebi, uSualod Setanis 
win  Seireva fxvier niadagTan. Kkarg Sedegs iZleva nergis fesvebis wunwuxSi 
amovleba-dalboba da dargva. dargvis dros fosforiani sasuqebidan umjobesia 
superfosfatis Setana. gamonakliss Seadgenen  maRali mJavianobis mqone niadagebi, 
sadac SeiZleba Setanil iqnes fosforitis fqvili sufTa saxiT an superfosfatTan 
narevis (2:1) saxiT. kaliumiani sasuqebidan saWiroa Setanil iqnes 40%-iani kaliumis 
marili. M 

msxmoiare venaxis ganoyiereba aucilebelia Catardes sistematurad, raTa 
aRdgenil iqnes sakvebi nivTierebebis maragi niadagSi, SenarCunebul iqnes maTi 
optimaluri raodenoba da amaRldes niadagis nayofiereba. ZiriTadi sakvebi 
nivTierebebis maragi, romelic Setanili iyo niadagSi plantaJis  da vazis dargvis 
dros, rogorc wesi, sakmarisia 3-4 weli. Aam droisaTvis buCqi formirebulia da 
Sedis nayofmsxmoiarobaSi, ris gamoc  mcenaris moTxovnileba sakveb  nivTierebebze 
izrdeba.  aRsaniSnavia is faqtic, rom yovelwliur mosavalTan erTad Camocvenili 
foTlebiT da vazis mwvane operaciebis  (zedmeti ylortebis Secla, vazis gafurCvna, 
ylortebis wveris wawveta, namxrevebis Secla, cis gaxsna) Sedegad niadagidan 
gamoitaneba sakvebi nivTierebebis didi raodenoba. maTi maragis Sevseba unda iyos 
yoveli mevenaxis yuradRebis centrSi. 
 Kkvebis ZiriTadi elementebi, romlebic aucilebelia mcenarisaTvis SedarebiT 

didi raodenobiT aris azoti ( N ), fosfori ( PP2O5  ) da kaliumi ( KK2O  ). am 
,,didebuli sameulis” Setana saWiroa yovelwliurad. vazi maT didi raodenobiT 
moiTxovs da didi raodenobiTac xarjavs.  

Aazotiani  sasuqebidan  iyeneben: amoniumis gvarjilas (N-34-34,5%), amoniumis 
sulfats (N- 20,5- 21,5%), Sardovanas (karbamidi) (N- 46%), kalciumis gvarjilas ( N- 
13-15%) da sxv. . 

fosforiani sasuqebidan venaxSi ZiriTadad _ martivi superfosfati (P2O5-16-

20%),  ormagi superfosfati (P2O5-45-50%) da  fosforitis fqvili ( P2O5-19-30%) 
gamoiyeneba;  

kaliumiani sasuqebidan mevenaxeobaSi masobrivad gamoiyeneba: qlorkaliumi 
KCL;     ( K2O 52,5-60%).; kaliumis marili – (K2O–30-40%.) ; kaliumis sulfati   K2SO4.   

(  K2O-48-52%).; kaliumis gvarjila KNO3.  ( K2O-44%, N-18%).;   kalimagnezia K2SO4 

MgSO4;   (  K2O-28%, MgO-8i%).    
Nnacari – cnobilia, rogorc kaliumiani saasuqi, Tumca igi fosforsac 

Seicavs mcire raodenobiT. Kkaliumis SedarebiT did raodenobas Seicavs 
vazis anasxlavis nacari (30%_K2O; 11%-P2O5).  Nnacris kaliums advilad 
iTvisebs vazi. Zalze sasargebloa vazisTvis mzesumziris CenCos nacari. 
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maRalefeqturia rTuli sasuqebis gamoyeneba mevenaxeobaSi, rogoricaa: 
amofosi; diamofosi; nitroamofosi; karboamofoska; polifosfatebi; nitroamofoska; 
hidrokompleqsi da sxv. 

organuli sasuqebidan mevenaxeobaSi yvelaze farTod gamoiyeneba nakeli. igi 
maRalefeqturi sasuqia. saukeTeso organuli sasuqia aseve nakelis wunwuxi. misi 
gamoyeneba gansakuTrebiT kargia vazis sanergeSi damatebiTi gamokvebis saxiT. 
nakelis  wunwuxi swrafmoqmedi sasuqia, radgan masSi Semavali sakvebi nivTierebebi 
mcenarisaTvis advilad SesaTvisebelia. Kkarg Sedegebs iZleva venaxSi frinvelis 
nakeli, torfi, kompostebi (torf-nakeliani, torf-wunwuxiani, torf-mineraluri da 
sxva), sapropeli, mwvane sasuqebi, biohumusi (vermikultura). mwvane sasuqebidan 
venaxSi ZiriTadad barda, cercvela da culispira gamoiyeneba. 

cxrilSi 1 motanilia msxmoiare venaxSi Sesatani organuli da mineraluri 
sasuqebis dozebi mevenaxeobis ZiriaTadi zonebis,  niadagis tipebis da vazis 
jiSobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebiT.                                                                             

msxmoiare venaxSi Sesatani sasuqebis dozebi, 
(mineraluri, moqmedi nivTiereba - kg/ha; organuli,  t/ha) 

(b. vaSaymaZe; 1995) 
                                                        cxrili 1. 
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vazis mkvebavi fesvTa sistema ZiriTadad 20-60 sm siRrmezea ganviTarebuli. 

amitom, umjobesia  Zneladxsnadi (organuli, fosforiani, da kaliumiani)  sasuqebi    
Setanil iqnes 35-40 sm siRrmeze; fesvTa sistemis dazianebis Semcirebis mizniT 
mizanSewonilia fosforiani, kaliumiani da organuli sasuqebis Setana 3-4 
weliwadSi erTxel Sesabamisad sammagi an oTxmagi agroteqnikuri doziT.  

venaxSi  saWiroebis SemTxvevaSi unda Catardes damatebiTi gamokveba. 
aRniSnuli RonisZieba gansakuTrebiT im SemTxvevaSia aucilebeli, Tu nargaoba 
sustadaa ganviTarebuli, dazianebulia setyvisgan an zamTris wayinvebisagan da sxv. 
damatebiTi gamokveba SeiZleba Catardes, rogorc niadagSi sasuqebis SetaniT 
(fesvuri gamokveba) aseve, foTolze xsnaris SesxurebiT ( fesvgareSe gamokveba). 

nebismieri mcenarisTvis, da gansakuTrebiT vazisTvis damaxasiaTebelia sakveb 
elementebze  moTxovnilebis cvalebadi dinamika, rac damokidebulia misi 
ganviTarebis fazebze. Aase magaliTad, zrdis dasawyis periodSi, fosforTan da 
kaliumTan erTad  didia azotze moTxovnileba.  swored aprilsa da maisSi tardeba 

kompleqsuri fesvuri gamokveba niadagSi mineraluri (NPK) da organuli 
sasuqebisN(mxolod nakelis wunwuxi-12-15 t/ha)P SetaniT.K damatebiTi gamokvebis 
dros niadagSi Setanili unda iqnes mineraluri sasuqebis zonisaTvis 
rekomendirebuli sruli dozebis naxevari (1/2) an ori mesamedi (2/3); xangrZliv 
gvalvian periodSi damatebiTi gamokvebis Catareba sasurveli ar aris. igi unda 
Catardes sarwyav da uxvnaleqian zonebSi. 

Mmakroelementebidan fesvgareSe gamokvebisaTvis gamoiyeneba Sardovanas, 
superfosfatis da qlorkaliumis 0,3%-iani xsnari.  

Tuki,  vazis nergis dargvisas niadagSi maSinve iyo  Setanili sasuqebi, 
Semdgom sam-oTx weliwads venaxis gamokveba saWiro aRar iqneba.  

zrdasrul msxmoiare venaxSi mcenaris normaluri zrda-ganviTarebisa da 
maRali mosavlis misaRebad aucilebelia gansazRvruli mikroelementebis Setana, 
romlebic nayofier niadagebSic ki yovelTvis sakmarisi ar aris. mikrosasuqebs 
Soris mevenaxeobis praqtikaSi gansakuTrebiT rekomendirebulia is naerTebi, 
romelnic Seicaven bors, manganums, TuTias, spilenZs, molibdensa da sxv. vazisTvis 
asvev sasargebloa kalciumi, magniumi, gogirdi da rkina, magram, Cveulebriv, es 
elementebi sakmao raodenobiT aris niadagSi. am elementebiT vazis damatebiTi 
gamokveba saWiro ar aris. 

niadagSi mikrosasuqebi SeiZleba SevitanoT mSrali an xsnaris saxiT. mSrali 
saxiT gamoyenebis pirobebSi mikroelementebis savaraudo dozebi venaxsa da 
sanergeSi Semdegia: bori – 1,0-5,0 kg/ha; manganumi -3,0-10,0; TuTia – 3,0-8,0; molibdeni 
– 0,25-2,0 kg/ha (damokidebulia niadagis tipze; nayofierebis doneze). 

msxmoiare venaxSi da sanergis pirobebSi fesvgareSe gamokveba warmoebs 
mikrosasuqebis Semcveli xsnarebiT. Sesxureba warmoebs 1-3-jer vegetaciis 
ganmavlobaSi, gansakuTrebiT sanergeSi. Ppirvel Sesxurebas srul msxmoiare venaxSi 
awarmoeben yvavilobis dawyebamde 3-5 dRiT adre. ZiriTadad gamoiyeneba 0,05-0,1%-iani 
xsnarebi, anu 0,5-1,0 grami yovel litr wyalze. Mmolibdens iyeneben 2-3-jer ufro 
susti koncentraciiT. Qqlorozis Zlieri gavrcelebis adgilebSi pirveli 
Sesxureba dasaSvebia, rodesac ylortebi 10-12 sm-s miaRwevs; meored yvavilobis win, 
xolo mesamed isrimobis dasawyisSi. Sesxurebebs Soris dayovneba sakmarisia 10-15 
dRe. sanergeSi umjobesia ufro susti xsnarebis gamoyeneba (0,03-0,05%, anu 0,3-0,5 g/l 
wyalSi). 
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venaxSi SeiZleba gamoyenebul iqnes Semdegi mikrosasuqebi:  
amofosi TuTiiT (TuTia _0,7-0,8 %), nitroamofoska boriT (bori 0,04-0,18%),  

granulirebuli ormagi superfosfati boriT an molibdeniT (bori 0,4-0,5 %; 
molibdeni 0,2-0,3%), amofoska boriT (bori 0,16-0,4%), manganumis Slami (9-15%), 
spilenZis Semcveli fxvnili (Cu – 5-6%), spilenZis sulfati (Cu – 25%). Kkristalonebi, 
isini gamoiyeneba niadagSi mikroelementebis Semcvelobis gaTvaliswinebiT, rac 
niadagis agroqimiuri  gamokvlevebiT unda dadgindes. 

kristaloni – gamoiyeneba fesvgareSe gamokvebaSi, foTlebze SesxurebiT, 
dawvimebiT da wveTovani morwyvisas, ar Seicavs Na, Cl, karbonatebs, gamoirCeva 
maRali qimiuri sisufTaviT. igi uzrunvelyofs mosavlianobis gazrdas, 
aregulirebs da aumjobesebs Saqrebis raodenobas. mniSvnelovnad amcirebs 
mcenareebze pesticidebis stresul zemoqmedebas. aZlierebs mcenaris imunitets 
niadagidan da sasuqebidan sakvebi elementebis asaTviseblad. abalansebs mcenareTa 
kvebas misi ganviTarebis yvela periodSi. venaxSi misi Setanis norma heqtarze 2-3 
kilogramia.   
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Summary 

Based on long-term experiments conducted in many countries of the world (Europe, USA, etc.) it has 

been proved that the proper application of fertilizers makes it possible to alter the yield and quality of grapes 

in the required direction (Kummerer O.,1970; Hilebrand W., 1971). 
The research in vine fertilization in Georgia has begun since the 30s. An intensive and interesting work 

has been performed for determining the efficiency of mineral and organic fertilizers in vineyards, mother 

plantations and nurseries (Sanikidze, 1952; Bibilashvili, 1954; Baghdasarishvili, 1957; Abesadze, 1980; 

Adamadze, 1981; Tskhomaria, 1989; Vashakmadze, 1990; Oniani M., 1995, et al.The research works dealt in 

general with the determination of efficiency of mineral and organic fertilizers with due regard for the vine 

varietal characteristics under different soil and climatic conditions.  
The  rates of organic and mineral fertilizers are recommended according to main wine growing zones, 

soil types and vine varieties. 
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Likewise to other crops, a large share of modern viticulture relies on a small pool of grape varieties.  

Today, new challenges such as climate change, diseases, environmental concerns and market demand call for 

a renewed interest in genetic resources for selection and breeding.   

The Caucasus region, a spot of grape domestication, hosts a largely untapped genetic diversity for 

cultivated grape and its wild relative Vitis sylvestris. Several national and international projects have run in the 

last decade, with Georgia as leader or regional coordinator, the latest being the ongoing “Research project for 

the study of Georgian grapes and wine culture” (National Wine Agency). A continued effort by the 

Government and private initiatives has allowed researchers to establish a large collection of local genetic 

resources, caracterised for many traits (morphology, phenology, anthocianins, resistances, wine).  

The collections in Georgia comprises 420 unique local varieties and more than 100 wild grapes. The 

identity of half of these resources have been certified using molecular fingerprinting and made available in the 

European Vitis database. More efforts are needed to finish this work. New DNA technologies have also 

permitted to analyse these resources. 
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This wealth of genetic resources and information attracts the international interest because of its 

diversity, accessibility and the possibility to carry out phenotypic analysis for complex traits. In this report, we 

demonstrate the efficiency of simultaneous genotyping and phenotying programs in several experimental 

collections.  
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მიეცათ შესაძლებლობა შეექმნათ ვაზის ადგილობრივი გენეტიკური რესურსების კოლექციები, 

რომელთა დახასიათება ხდება ბევრი ნიშნით (მორფოლოგია, ფენოლოგია, ანტოციანები, 

გამძლეობა, ღვინო და ა.შ.)          

საქართველოს კოლექციებში თავმოყრილია 420 უნიკალური ადგილობრივი ჯიში და 

ველური ვაზის 100 ფორმაზე მეტი. ამ გენეტიკური რესურსების უნიკალურობა  

დადასტურებული იქნა მოლეკულური ანაბეჭდების მეთოდით და ხელმისაწვდომია ევროპულ 

Vitis მონაცემთა ბაზაში - თუმცა სამუშაოს დასრულებას კიდევ სჭირდება ძალისხმევა. დნმ-ის 

კვლევის თანამედროვე ტექნოლოგიებიც იქნა გამოყენებული ამ რესუსრების ანალიზისათვის. 

გენეტიკური რესურსების ეს სიმდიდრე და ინფორმაცია იზიდავს  საერთაშორისო 

ინტერესს მისი მრავალფეროვნების, ხელმისაწვდომობისა და რთული ნიშნების ფენოტიპური 

ანალიზის ჩატარების შესაძლებლობის გამო. ამ მოხსენებაში ჩვენ წარმოვადგენთ 

გენოტიპირებისა და ფენოტიპირების შედეგებს, განხორციელებულს რამდენიმე ექსპერიმენტულ 

კოლექციაში.        
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mebaReobaSi da mevenaxeobaSi Tanamedrove etapze damuSavebisa da 
srulyofisaTvis SeiZleba gamoiyos Semdegi kompleqsebi: venaxis mynobis da nergis 
gamoyvanisaTvis; baRebisa da venaxebis movlisaTvis; xilis Teslovani da kurkovani 
kulturebis aRebis (krefis), transportirebisa da aRebis Semdgomi 
gadamuSavebisaTvis; yurZnis teqnikuri kulturebis aRebis da transportirebisaTvis. 
 lerwis samynobi da nergis gamosayvani manqanebis kompleqsebidan arsebobs 
naxevrad avtomatebi, romlebic saSualebas gvaZleven movaxdinoT nergwarmoebaSi 
iseTi Sromatevadi operaciebis meqanizacia, rogoricaa: saZire kalmebze kvirtis 
daZineba, kalmebis daWra da dakalibreba, sivrceSi samynobi komponentebis urTierT 
orientacia, kalmebze Sip-Rarebis moWra da maTi SeerTeba gamzadebul namyenad. 
perspeqtivaSi cxadia, aseTi avtomati SeZenili da gamoyenebuli unda iqnes masiuri 
warmoebis sanerge meurneobaSi. CvenTan analogiuri samuSaoebis meqanizaciisaTvis 
aRebulia mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebis Seqmnis kursi, rac savsebiT 
gamarTlebulia mcire sididis sanergeebisaTvis, fermeruli da glexuri 
meurneobebisaTvis. saWiroa danarCeni teqnologiuri operaciebisaTvis (namyenebis 
stratifikacia, namyeniT avsebuli yuTebis transportireba sargavi kvalkokolis 
warmoqmna da maTSi wylis miwodeba, sarwyavi kvlebis moWra, rigTaSorisebis 
perioduli gafxviereba da kultivacia sasuqebis SetaniT, kvalkokolis gafxviereba, 
nergebis amoTxra) arsebuli manqanebis teqnikuri donis amaRleba maqsimaluri 
unificirebis, universalizaciis, teqnologiuri procesebis sizustis da 
eqspluataciuri saimedoobis amaRlebis mimarTulebiT. 

baRebisa da venaxebis movlis teqnologiuri kompleqsi daxvewas moiTxovs 
respublikis zonaluri pirobebis mixedviT. mZime niadagobriv pirobebSi  nergebis 
dargvis operacia vakis pirobebSiac ki xeliT sruldeba maSin, roca amisaTvis 
arsebobs muxluxa traqtorze agregatirebuli sargavi manqana, xolo ferdobis 
pirobebisaTvis Seqmnilia universaluri hidro-burRi. gansakuTrebiT mZime 
niadagobrivi pirobebisaTvis (qviani da kldovani) SeiZleba gamoyenebuli iqnes iseTi 
Zlieri efeqtebi, rogoricaa gazodinamikuri da mcire afeTqeba. Cvens niadagobriv 
pirobebSi ver hpova gamoyeneba seriulma guTan-gamafxvierebelma, romelsac aqvs 
damcavi zolis  damamuSavebeli avtomaturi mowyobiloba. baR-venaxebSi niadagis 
damuSavebis am yvelaze energoSemcveli operaciis sruli meqanizacia ver gadawydeba 
aseTi manqanis konstruqciuli daxvewis gareSe, rogorc mobiluri agregatis, ise 
mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebis variantSi. niadagis moxvnisSemdgomi 
damuSavebisaTvis (aoSva, kultivacia, farcxva) SesaZlebelia damuSavdes 
unificirebuli manqanebi cvalebadi modebis ganiT. mcire konturiani nakveTebisa da 
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ferdobis pirobebisTvis ki analogiuri manqanebi dasamuSavebelia mcire 
meqanizaciis teqnikuri saSualebis variantSi. 
 gansakuTrebuli kvlevis sagania mravalwlian kulturebSi mineraluri da 
organuli sasuqebis Setanis iseTi teqnologiisa da teqnikuri saSualebebis Seqmna, 
romlebic daakmayofileben rogorc resursdazogvis, ise ekologiuri sisufTavis 
Tanamedrove moTxovnebs. am TvalsazrisiT yvelaze perspeqtiulia sasuqebis 
dozirebulad, zolurad an lokalurad Setanis manqanuri teqnologiebis 
mecnierulad dasabuTeba agroteqnikuri mecnierebis miRwevebis gaTvaliswinebiT da 
Sesabamisi muSa organoebis damuSaveba. winaswari  gamokvlevebi gviCveneben, rom 
pnevmodinamikuri efeqtis gamoyenebiT SesaZlebelia mravalwliani nargavebis qveS 
niadagis Rrmad (1 metramde) gafxvierebisa da sasuqebis Setanis operaciebis 
SeerTeba teqnologiuri procesebis maRali xarisxobrivi maCveneblebis dacvisa da 
marTvis pirobebSi. 

baRebis kulturuli sxvlisaTvis ramdenime modifikaciis manqana arsebobs, 
maT Soris sacvleli segmenturi da diskuri xerxvis principiT momuSave aparatebi 
Sesabamisad wvrili da msxvili totebisaTvis, magram CvenTan ZiriTadad gamoiyeneba 
baRebisa da venaxebis detalurad sxvlis teqnologia. am mimarTulebiT ufro 
perspeqtiuli Cans hidro, pnevmatur an eleqtro amZravze momuSave sekatorebis 
(sasxlavebis) Seqmna - daxvewa xis totebTan misaaxlovebeli specialuri mobiluri 
baqnebis gamoyenebiT. daxvewas moiTxovs agreTve, am operaciisaTvis 
gaTvaliswinebuli mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebebis kompleqti 
(sasxlavebi, danebi, xerxebi maTi salesebi da asawyob gasamarTavi mowyobilobani).  
teqnikuri gadawyvetis TvalsazrisiT rTuli ar aris, agreTve venaxis 
wamonazardebis mocilebis, gansakuTrebiT ylortebis wveros naWris (vazis cis 
gaxsnis) procesis meqanizacia. 
 anasxlavi masalis Segrovebisa da plantaciidan gamotanis operaciisaTvis 
seriuli manqanebi arseboben, magram maTi Cveni pirobebisaTvis daxvewisa da 
gamoyenebamde dasadgenia, Tu ekonomikuri kriteriumebiT romeli teqnologiaa ufro 
misaRebi: Segroveba - gamotana - dawva; Segroveba - daqucmaceba - rigTaSorisebSi 
mobneva - niadagSi Caxvna; Segroveba - daqucmaceba - gamotana - xis damamuSavebel 
sawarmoSi utilizacia dawnexili filebis misaRebad. 
 mevenaxeobaSi yvelaze Sromatevadia (saerTo Sromis danaxarjebis 30%) 
lerwis mSralad axvevisa da mwvane nazardebis axvevis operaciebi. es operaciebi 
CvenTan amJamad xeliT sruldeba, Tumca mwvane nazardebis asaxvevad warmoeba uSvebs 
mowyobilobas, romelic 2 -jer amcirebs Sromis danaxarjebs. saxelmwifo gamocda 
gaiara aseve mobilurma manqanam, romelic aRniSnul mowyobilobasTan SedarebiT 5 
-jer  amcirebs Sromis danaxarjebs. 

venaxis da palmeturi baRebis Spaleris mowyobisaTvis sarebis dasobis 
operaciis meqanizaciisaTvis teqnikuri saSualebani arseboben, rogorc vakis, ise 
ferdobis pirobebisaTvis. gansakuTrebiT mZime niadagის pirobebSi es operacia 
xeliT sruldeba, Tumca winaswar ormos momzadeba SesaZlebelia seriuli 
warmoebis ormos saTxreliT. Spaleris mavTulis amoxvevisa da daWimvis 
operaciebisaTvis teqnikuri saSualebani arseboben, amasTan ukanasknelisaTvis 
gamoiyeneba xelis jalambari, romelsac aqvs dinamometriuli mowyobiloba, rogorc 
vake, ise ferdobis pirobebSi venaxisa da baRebis remontis iseTi teqnologiuri 
operaciebis SesrulebisaTvis, rogoricaa lerwis gadawvena, xis tanebis SeTeTreba, 
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energiis da sawvavis xarjvis TvalsazrisiT, sakmarisia mxolod motoblokuri 
energetikis gamoyeneba. 
 miuxedavad meqanizaciis maRali donisa, saWiroa samecniero - kvleviTi 
muSaobis gafarToeba venaxebis da baRebis movla - moyvanis ciklSi iseTi  
teqnologiuri operaciebis srulyofisaTvis, rogoricaa: Sefrqveva, Sesxureba, 
dawvimeba da a.S. gansakuTrebiT es saWiroa teqnologiuri mdgradobis 

uzrunvelyofis TvalsazrisiT ferdobis daxris kuTxis, agregatis sიCqaris, varjis 
simaRlis da sxva cvalebadi faqtorebis moqmedebis pirobebSi. amasTan am procesebis 
avtomatizacia mizanSewonilia  ara marto teqnologiuri procesebis sizustis 
amaRlebis, aramed ZviradRirebuli preparatebis unormod xarjvis da garemos 
gaWuWyianebis procesis Semcirebis TvalsazrisiT. am dargSi msoflio miRweva 
amJamad imyofeba im doneze, roca procesiuli madozirebeli tumbosa da avtomaturi 
marTvis mikroprocesoluri sistemis meSveobiT erTdroulad xdeba oTxi saxis 
preparatis Sefrqveva, amaTTan maTi koncentracia regulirdeba individualurad 
winswar mocemuli programiT  agregatis moZraobis siCqaris gaTvaliswinebiT, 
zogjer qveyanaSi moqmedebs garemos dacvis specialuri kanoni, romelic moiTxovs 
agroqimiuri manqanebis aucilebel atestacias da krZalavs maT gamoyenebas qimiuri 
preparatebis dozis kontrolisa da regulirebis gareSe, rac avtomatizaciis 
gamouyeneblad SeuZlebelia. 

yurZnis krefisa da gamozidvis manqanebis kompleqsi Tavisi srulyofis 
sxvadasxva doneze imyofeba, yurZnis sakrefi kombainebi ZiriTadad vibraciul 
pricipze muSaoben da gankuTvnilni arian mxolod teqnikuri jiSebisaTvis. aseTi 
kombainis Seqmna mxolod erTi operaciisaTvis Cvens pirobebSi ekonomikurad 
gaumarTlebelia. perspeqtivaSi ufro mizanSewonili iqneba unიversaluri kombainis 
damuSaveba sacvleli teqnologiuri  modulebiT yurZnis da kenkrovnebis (Savi 
mocxari, askili, circeli) mosakrefad, venaxis lerwis da mwvane nazardebis 
sasxlavad, venaxisa da kenkrovnebis Sesasxureblad, rigTaSorisebis 
dasamuSaveblad. venaxis rigTaSorisebidan xeliT mokrefili yurZnis utarod 
gamosatanad Seqmnilia da warmatebiT gamoiyeneba universaluri sacvleli 
bunkerebiani agregati. sufris jiSebis yurZnis yuTebis dasatvirTavad gamoiyeneba 
Cangliani damtvirTavi.  
 Tanamedrove etapze respublikis pirobebisaTvis rogorc xilis, aseve yurZnis 
krefis mcire meqanizaciisaTvis perspeqtiuli Cans mravaladgiliani platformebis 
gamoyeneba, romelic uzrunvelyofs mokrefili nayofis xarisxovnebas da Sromis 
nayofierebis 2 -jer gazrdas. platformebTan kompleqsSi dasaxvewi da Sesaqmnelia 
nayofis sakrefi mcire meqanizaciis teqnikuri saSualebani, aseTi teqnikuri 
saSualebebidan sayuradReboa respublikaSi Seqmnili yurZnis sakrefi mowyobiloba, 
rogorc lerwis sasxlavis mWrel pirze damontaJebuli yurZnis mtevnis yunwis 
damWeri mowyobiloba, aseve citrusebis sakrefi mowyobiloba, romelic krefasTan 
erTad nayofis viwro gofrirebuli miliT taraSi rbilad transportirebas axdens.  
 gamoTvlebi aCveneben, rom damuSavebuli manqanebis warmoebaSi gamoyenebiT 
meqanizaciis saerTo done baRebSi da venaxebSi SeiZleba avwioT 75%.  mxolod 
mosavlis danakargebis Semcirebis xarjze SeiZleba miviRoT 25% damatebiTi 
produqcia.  
 gansxvavebiT sxva dargebis meqanizaciisa, mravalwliani kulturebis movla – 
moyvanisaTvis saWiroa teqnikuri saSualebani, romelTa muSa organoebs eqnebaT 
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sivrceSi didi orientaciisa da teqnologiuri procesis Sesrulebisa da 
regulirebis sizustis didi unari. aseTi moTxovnebis dakmayofileba teqnikurad 
Sesrulebis TvalsazrisiT, erTis mxriv, SesaZlebelia meqanikuri gadacemebis 
magivrad ufro progresuli moculobiTi Hhidro – pnevmo – eleqtroamZravebis 
gamoyenebiT da, meores mxriv, avtomaturi mikroprocesoruli saSualebebis 
gamoyenebiT. konstruqciebis simsubuqisa da liTonis masalebis xarjvis Semcirebis 
TvalsazrisiT aq gansakuTrebiT aqtualuria daballegirebuli foladebisa da 
plastmasebis gamoyeneba, xolo konstruirebis dros blok – moduluri principebis 
gamoyeneba erTiani energetikuli modulis bazaze. muSa organoebis funqciuri 
gamocdisa da daxvewisaTvis sakvleვ da sagamocdo uwyebebSi unda arsebobdnen 
specialuri stendebi, aseve dasamuSavebelia meTodebi aRniSnuli dargis manqanebis 
muSaobis fizikuri da maTematikuri modelirebisaTvis. 
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PRIORITIES FOR THE IMPROVEMENT OF VITICULTURE MACHINERY COMPLEX 

Revaz Makharoblidze, Zaza Makharoblidze 

Georgian Agrarian University, Tbilisi, Georgia 

Summary 

The Viticulture machinery complex is based on the established accordingly of Georgia zones of this 

culture machine technologies care and in turn represents the basis for basic changes in the viticulture technique, 

determination of nomenclature and quantity, their restoration and reconstruction and establishment of agro 

engineering service.  

 On the modern stage for development and improvement in viticulture, the following complexes would 

be outlined: for herbaceous grafting and application of seedling; care for vineyards; grape picking, 

transportation and further processing.  

 The priority directions for the improvement of mentioned complexes are: purchase and creation of 

such machines that have the ability to adapt on agro landscapes (including slopes), accordingly of plants height 

and row-spacing, on various stages of its vegetation; formation of highly productive, universal, less energy 

content aggregates based of blocks and modules; introducing of new smart engineering in a machine complex 

that was created on the basis of high computer technologies and achievements of process automation.  

 Processing of the protective strip through one pass of the aggregates in vineyards is currently the most 

important for Georgian conditions. Existing vineyard cultivators provide processing of row-spacing of the 

vineyard up to 65...72% and the rest of the protective strip is processed manually. Therefore, it is very 

important to purchase from abroad plough-rippers that have a automatic device for processing of protective 

strip.  
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Sesavali 
vazis virusuli davadebebi farTodaa gavrcelebuli msoflioSi. cnobilia 

60–ze meti virusi da viroidi, romlebic ainficireben vazis kulturas [1] da 
seriozul zians ayeneben mevenaxeobis regionebs [2, 3]. mosavlianobis yvelaze meti 
danaklisi dakavSirebulia GFkV, GFLV, GLRaV-1, GLRaV-3 virusuli infeqciebis 
gavrcelebasTan. es virusebi introducirebulia mevenaxeobis umravles regionSi da 
vrceldeba sargavi masaliT an infeqciis gadamtani mwerebiT [4,5]. mniSvnelovania 
vazis virusuli daavadebebisadmi rezistentuli jiSebis gamovlena. vazis gamZleoba 
virusuli infeqciebis mimarT damokidebulia mraval faqtorze, rogoricaa vazis 
jiSi, vegetaciis periodi, niadagis tipi, garemo pirobebi, virusis saxeoba da sxva 
[6, 7].                    

saqarTveloSi vazis virusuli daavadebebi mevenaxeobis TiTqmis yvela 
regionSia gavrcelebuli, magram maTi gamomwvevi paTogenebis Sesaxeb monacemebi 
mwiria. cnobilia sxvadasxva virusuli simptomi: adreuli siwiTle, foTlis daxveva, 
laqianoba, siyviTle da sxv. es miuTiTebs sxvadasxva virusuli infeqciis 
matarebeli mcenaris arsebobaze, Tumca es virusebi ar aris saTanadod 

gamოkvleuli, miTumetes Tanamedrove diagnostikuri meTodebiT.   

kvlevis mizani  
arsebobs mravali mizezi vazis virusuli infeqciebis kvlevisaTvis: 

saqarTvelo warmoadgens erT-erT uZveles Rvinis mwarmoebel qveyanas. xarisxiani 
Rvino jansaRi venaxebidan iwarmoeba, rac moiTxovs sertificirebul, uviruso 
sargav masalas.Mmsoflios yvela wamyvan agrarul qveyanaSi jansaRi, 
sertificirebuli sargavi masalis warmoebas udidesi yuradReba eqceva. Tanamedrove 
sanergeebsa da samecniero laboratoriebSi ixarjeba uamravi materialuri da 
adamianuri resursi xarisxiani produqciis Sesaqmnelad. xarisxiani, jansaRi da 
sertificirebuli nergi erTmniSvnelovnad asocirdeba uviruso sargav masalasTan, 
radgan mcenareTa virusuli daavadebebi, Tavisi specifikis gamo, warmoadgenen im 
udides risk-faqtors, romlis gaTvaliswinebis da prevenciis gareSe sruliad 
SeuZlebelia konkurentunariani produqtis miReba [8]. inficirebuli sargavi masala 
xels uwyobs daavadebis gavrcelebas. Zlieri dasenianebis dros virusebiT 
miyenebuli zarali metad mniSvnelovania. Ddasenianebuli mcenaris nayofebSi 
icvleba mTeli rigi bioqimiuri maCveneblebi, kerZod, peqtinis, reducirebuli 
Saqrebis Semcveloba, matulobs mJavianoba. mniSvnelovnad iklebs dasenianebuli 
mcenaridan miRebuli yurZniT nawarmoebi Rvinis xarisxi. evropuli sasertifikacio 
sistemebiT da mcenareTa dacvis saerTaSoriso organizaciis (EPPO) standartebiT 
gansazRvrulia vazis virusuli daavadebebis sakmaod farTo speqtri, romelTa 
kontrolic aucilebelia yvela Tanamedrove sanerge meurneobisaTvis.  
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gamomdinare zemoTqmulidan, kvlevis ZiriTadi mizani iyo vazis virusuli 
daavadebebis Seswavla Sida qarTlis regionSi (simptomebi, gavrcelebis areali), 
identificireba da uviruso sadede mcenareebis sistematizacia maTi Semdgomi 
gamravlebis mizniT. 

masala da meTodebi 
2012-2014 wlis zafxulSi da adre Semodgomaze moxda vazis nimuSebis 

Segroveba mcxeTis municipalitetis jiRauras da muxranis sanergeebSi. soflis 
meurneobis samecniero-kvleviTi centris jiRauras baza warmoadgens Tanamedrove 
tipis specializirebul, mowinave teqnologiebiT aRWurvil sabaziso sanerges, 
sadac xarisxis sruli monitoringis pirobebSi xorcieldeba jiSurad 
garantirebuli, jansaRi sargavi masalis miReba da gamravleba. vazis jiSebi 
(rqawiTeli, rqawiTeli vardisferi, qisi) testirebuli iqna 6 saxis virusze: vazis 
muxlTSorisebis damoklebis virusi (GFLV), vazis laqianobis virusi (GFkV), vazis 
foTlis daxvevis virusi-1 (GLRaV-1), vazis foTlis daxvevis virusi -3 (GLRaV-3) 

arabisis mozaikis virusi (ArMV)  da vazis virusi A (GVA). sul Semowmebuli iqna 410 

nimuSi jiRaurasa da muxranis sadedeTa sanergeSi. aqedan 160 rqawiTeli, 130 - 
rqawiTeli vardisferi, 120 - qisi.  vazis virusebis (GVA, GFkV, GFLV, GLRaV-1, GLRaV-

3, ArMV) Semcvelobaze testireba xdebოდa imunofermentuli analizis gziT ormagi 
(DAS-ELISA) an sammagi (TAS-ELISA) antisxeulebis sendviCis meTodiT 
mikroplanSetebis fosoebSi (takaCis mier SemuSavebul mikrosistemaSi). mcenareuli 
virusebis imunofermentuli analizisaTvis  viyenebdiT sxvadasxva mwarmoebeli 
firmis reaqtivebis standartul nakrebs DAS/TAS-ELISA-Tvis.  
pirvel etapze mikroplanSetebis fosoebSi daitaneba Srati virus-specifikuri 
antisxeulebiT fosoebis zedapirze maTi adsorbciis mizniT (xsnaris samuSao 
moculoba aris 200 mkl an 100 mkl). inkubaciis Semdeg xdeba maTi gamorecxva sarecxi 
buferiT. planSetis fosoebSi Tavsdeba mcenareuli masalis eqstraqti da dadebiTi 
da uaryofiTi kontroli. Semdgom etapze xdeba maT gamorecxva sarecxi buferiT 
(sammagi antisxeulebis sendviCis meTodis SemTxvevaSi emateba sacdeli antisxeulis 
sxnari, Semdegi etapi orive meTodisTvis msgavsia).  

momdevno safexurze planSetis fosoebSi Tavsdeba xsnari specifikuri 
antisxeuli-fermentis kompleqsiT. cdis saboloo etapze inkubaciis mizniT 
fosoebSi Tavsdeba fermentis substratis xsnari. Ggazomvebis damuSaveba 
mimdinareobs BioTek ELX800 mikroplanSetur fotometrze 405/492 nm talRis sigrZeze. 
daskvniT etapze xdeba miRebuli Sedegebis kompiuteruli analizi. 
unda aRiniSnos, rom cdis mimdinareobis yvela etapze inkubaciis dro da 
temperaturuli reJimi gansxvavebulia reaqtivebis standartuli nakrebis 
mwarmoebeli firmebis (BIOREBA AG Switzerland, SEDIAG S.A.S. France, LOEWE Biochemica 

GmbH) mixedviT. 

 
Sedegebi 
gamokvleul iqna vazis sami jiSi: rqawiTeli, rqawiTeli vardisferi da qisi 

6 saxis (GLRaV-1,  GLRaV-3, GVA, ArMV, GFkV da GFLV) virusuli infeqciis 
Semcvelobaze jiRaurasa da muxranis sanergeebSi. vazis gamokvleul jiSebSi 

virusebi xasiaTdebian sxvadasxva gavrcelebiT. vizualuri daTvაlierebiT vazis 
jiS rqawiTelSi dafiqsirebul iqna sxvadasxva virusuli simptomebi (sur. 1).  
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sur. 1. vazis foTlis daxvevis virusis simptomebi rqawiTelSi 

imunofermentuli analizis Sedegad rqawiTelSi dadasturebul iqna sami saxis 
virusuli infeqcia: GFLV (20%), GFkV(15%) da GLRaV-1 (7.5%), xolo GLRaV-3, ArMV da 
GVA infeqciis arseboba ar dafiqsirda. (cxrili1). 

virusuli infeqciis gamokvlevis Sedegebi vazSi (rqawiTeli) 
                                                      cxrili 1. 

vazis jiSi virusis saxeoba testirebuli 
nimuSebi 

dadebiTi nimuSebi 

raodenoba % 

rqawiTeli 

GFLV 160 32 20 

GFkV 160 24 15 

GLRaV-1 160 12 7.5 

GLRaV-3 160 - - 

ArMV 160 - - 
GVA 160 - - 

 

rqawiTeli vardisferis gamoklevam jiRaurasa da muxranis sanergeebSi aCvena, 
rom msgavsad rqawiTelisa,  yvelaze metad gavrcelebulia GFLV infeqcia (22.3%), 

naklebad gvxvdeba GLRaV-1 da GLRaV-3 - Sesabamisad 8.4% da 2.3%, xolo GVA და ArMV 

virusებi ar iqna aRmoCenili (cxrili 2). 

virusuli infeqciis kvlevis Sedegebi vazSi (rqawiTeli vardisferi) 
                                                     cxrili 2. 

vazis jiSi virusis saxeoba testirebuli 
nimuSebi 

dadebiTi nimuSebi 

raodenoba % 

rqawiTeli 
vardisferi 

GFLV 130 29 22.3 

GFkV 130 14 10.7 

GLRaV-1 130 11 8.4 

GLRaV-3 130 3 2.3 
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GVA 130 - - 

ArMV 130 - - 

 

kvlevis Semdgom etapze gamokvleuli iqna qisis 120 nimuSi da dadginda, rom 
virusul infeqciebs Soris vazis sxva jiSebis msgavsad yvelaze metad 
gavrcelebulia GFLV virusi. aRsaniSnavia, rom gamokvleul vazis jiSebs Soris 

mxolod qisSi iqna nanaxi GVA virusuli infeqcia (cxrili 3). 

virusuli infeqciis gamokvlevis Sedegebi vazSi (qisi) 
                                                         cxrili 3. 

vazis jiSi virusis saxeoba testirebuli 
nimuSebi 

dadebiTi nimuSebi 

raodenoba % 

qisi 

GFLV 120 26 21.6 

GFkV 120 15 12.5 

GLRaV-1 120 9 7.5 

GLRaV-3 120 7 5.8 

GVA 120 2 1.6 

ArMV 120 - - 

 

cnobilia, rom virusuli infeqciebis erTdrouli arseboba erT mcenareSi 
mniSvnelovnad akninebs vazs da amcirebs mosavals. Cvens mier aRmoCenil iqna 

Sereuli infeqcia rqawiTelsa da qisSi, kerZod, GFLV/GFkV kombinacia 19%-iT 
gavrcelebulia rqawiTelSi, xolo 7.5%-iT qisSi (cxrili 4).  

Sereuli virusuli infeqciebi vazis jiSebSi 
                                                          cxrili 4. 

vazis jiSi Sereuli 
infeqcia 

testirebuli 
nimuSebi 

dadebiTi nimuSebi 

raodenoba % 

rqawiTeli GFLV/ GFkV 
160 31 19 

rqawiTeli 
vardisferi 

GFLV/ GFkV 

130 - - 

qisi GFLV/ GFkV 
120 9 7.5 

 
 
daskvna 
kvlevis Sedegebis mixedviT sxvadasxva saxis virusuli infeqcia gamomJRavnda 

36.09 % testirebul nimuSSi. yvelaze metad gavrcelebulia GFLV, GFkV da GLRaV-1  

virusuli infeqcia - 19,26%,  12,68%, 8,04%, xolo danarCeni virusebi  GLRaV-3, GVA  
naklebad iyo gavrcelebuli - 3,66%, 1,21%. aRsaniSnavia, rom sakvlev nimuSebSi 
aRmoCenili iyo Sereuli infeqciebi (2 an 3 virusi), kerZod, nimuSebis 9,8% Seicavdnen 

GFkV da GFLV  virusebs. virusuli infeქცiis titri damokidebulia sxvadasxva 
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faqtorze: Tbil zamTarze, fizikur dazianebaze, herbicidebiT dazianebaze da sxva 

mizezebze.  
regularuli kontroli virusuli infeqciis Semcvelobaze xels uwyobs uviruso 
sanerge masalis warmoebas, moiniSna virusSemcveli da uviruso mcenareebi, aseve es 

kvleva safuZvelს gvaZlevs Seiqmnas saqarTveloSi  virusebis kontrolis programa 
da ganviTardes elituri, sertificirebuli  uviruso sargavi masalis warmoeba, 
gafarTovdes msgavsi tipis samecniero kvlevebi. Cvens mier Catarebuli samuSao 
iZleva regionSi virusuli infeqciebis identificirebisa da fitosanitaruli 
mdgomareobis zusti Sefasebis SesaZleblobas.  
miRebuli monacemebis safuZvelze, vazis xarisxiani, uviruso sargavi masalis 
warmoebis mizniT, soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centris jiRauras 
eqsperimentaluri bazis sanergeSi Seiqmna jansaRi, uviruso sadede mcenareebis 
sqema. 
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CONTROL OF VIRAL DISEASES IN EAST  GEORGIAN VINE GRAFTED NURSERIES 
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Summary 

Viral agents are considered one of the most common pathogens affecting grape harvesting throughout 

the world. Viral infections are spread almost in all regions of Georgia, but not properly studied, especially with 

modern diagnostic methods. The main goal of the research was to study the viral diseases in Georgia, Shida 
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Kartli region (symptoms, spreading area) for further selection of virus-free mother plants. Survey for the 

detection of viral agents was conducted from grapevine varieties: Rkatsiteli, Rkatsiteli Pink and Qisi located 

in vineyards grafted nurseries in the east part of Georgia region of Mtskheta in Jighaura, Mukhrani and other 

nurseries. Grapevine cultivars were tested for 6 types of viruses according to EPPO standarts: Grapevine 

Fanleaf Virus (GFLV), Grapevine Fleck Virus (GFkV), Grapevine Leaf  Roll Virus-1 (GLRaV-1), Grapevine  

Leaf  Roll Virus-3 (GLRaV-3), Grapevine Virus A (GVA) and Arabic Mosaic Virus (ArMV).  Diagnostic was 

implemented by means of Triple and Double Antibody Sandwich-Enzyme linked Immunosorbent Assay 

(DAS-ELISA, TAS –ELISA) using monoclonal and polyclonal antibodies and  Agristrip Assay. BIOREBA 

and SEDIAG commercial kits were used for identification. 

 The results showed that different types of viral infections were accumulated in 36.09% of tested 

samples.  GLRaV-1, GFLV and GFkV virus presence, respectively: 8.04%, 12.68% and 19.26% in collected 

samples was relatively high comparing to others.GLRaV-3 (1.21%) and GVA (3.66%) infections were in 

minority, ArMV infection was not found. It should be noted that in the same samples were found mixed 

infections (2 or 3 types of viruses), particularly 9.8% of samples were containing GFLV and GFkV viruses. 

 Regular sampling and testing of all vines has provided virus free propagation material in Jighaura and 

Mukhrani grafted nurseries in Georgia. Based on the obtained data, the scheme of healthy virus free mother 

plants was created in Jighaura nursery to produce qualitative virus free planting material. 
 

 B  
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vazis gavrceleba da globaluri daTboba saqarTveloSi 
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 saqarTvelo mevenaxeobis da meRvineobis dargebis uZvelesi, tradiciuli 
qveyanaa. amas adasturebs ampelografiuli, arqeologiuri, eTnologiuri, 
paleobotanikuri da sxva gamokvlevebi. vazisadmi gansakuTrebuli damokidebuleba 
gamoixata qarTul poeziaSi, ferweraSi, ornamentSi da xelovnebis sxvadasaxva 
mimarTulebaSi. aqedan gamomdinare, mevenaxeobis ganviTarebas saqarTveloSi mdidari 
tradiciebi gaaCnia, rasac ganapirobebda rogorc klimaturi, ise reliefuri 
faqtorebi. 
 vazis jiSebis sivrcobriv ganawilebas garkveuli Taviseburebani gaaCnia. 
mevenaxeobis ganviTarebis aqtiur zonas warmoadgens kaxeTis regioni, Tumca 
saqarTvelos sxva kuTxeebSic mdidari tradiciebia mevenaxeobis ganviTarebis 
TvalsazrisiT, kerZod: qarTlSi, imereTSi, samegreloSi, raWa-leCxumSi, guriaSi da 
da sxva. vazi sxvadasxva regionSi vertikaluri zonalobis ganviTarebis mixedviT 
sxvadasxva simaRleze da landSaftSi gvxvdeba [1]. saqarTvelos aRmosavleT 
teritoriaze - kaxeTis, rogorc mevenaxeoba-meRvineobis umTavres regionSi venaxebi 
ganlagebulia zRvis donidan 700 m simaRlemde. aq zomieri havis pirobebSi, 
samrewvelo TvalsazrisiT awarmoeben iseT jiSebs, rogoricaa: ,,saferavi’’, 
,,rqawiTeli’’, ,,manavis mwvane’’, ,,kaberne’’, ,,xixvi’’. saqarTvelos dasavleT 

mailto:meladzem@gmail.com
mailto:meladze.agromet@gmail.com
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teritoriaze - imereTis regionSi, romelic mevenaxeoba-meRvineobis uZvelesi, 
tradiciuli regionia venaxebi gavrcelebulia zRvis donidan 800 m simaRlemde. 
regioni zomierad teniania, rac uzrunvelyofs vazis zrda-ganviTarebas da 
produqtiulobas. igi gamoirCeva mravalferovani adgilobrivi jiSebis warmoebiT, 
kerZod ,,cicqa’’, ,,colikauri’’, ,,kraxuna’’ da sxva. 

 aRvniSnavT, rom garda sxva agrokulturebTan efeqturi konkurenciisa vazis 
kultura metad mgrZnobiarea garemo faqtorebis cvalebadobisadmi. klimatis 
cvlileba, rogorc Tanamedroveobis ekologiuri problema mniSvnelovani 
gamowvevebis winaSe ayenebs agrarul seqtors, kerZod mevenaxeobis dargis 
ganviTarebas.  

XXI saukunis dasawyisSi msoflio meteorologiuri organizaciis (WMO) mier 
Catarebulma gamokvlevebma daadastures globaluri daTboba, romelmac 
saqarTvelos teritoriac moicva. rTuli reliefuri pirobebidan gamomdinare, 
saqarTvelo mowyvladia klimatis globaluri cvlilebiT gamowveuli bunebrivi 
katastrofebis mimarT. misi reliefi, meteorologiuri pirobebi da anTropogenuri 
datvirTva, xels uwyobs bunebrivi katastrofebis ganviTarebas (gvalva, Rvarcofi, 
mewyeri, erozia da sxva). dResdReobiT metad aqtualuria klimatis cvlilebis 
Semarbilebeli da saadaptacio RonisZiebebis (sasoflo-sameurneo savargulebis 
rwyvis meTodebis srulyofa, klimatis cvlilebisadmi mdgradi jiSebis seleqcia 
da a.S.) swori strategiis SemuSaveba agrarul seqtorSi.  

aRmosavleT saqarTveloSi temperaturis matebam 0.4°C Seadgina [2], xolo 
dasavleT saqarTveloSi 0.2°C [3]. aRniSnuli temperaturebis matebis tendencia Tu 
momavalSic gagrZelda 2030-2050 wlebisaTvis SesaZloa miaRwios 1-2°C da mets. aqedan 
gamomdinare, klimatis globaluri daTbobis Sesabamisad, saWiroa winaswar 
ganisazRvros vazis kulturis sxvadasxva jiSebis gavrcelebis areali da Setanili 
iqnas saTanado cvlilebebi.  

Cveni mizania klimatis globaluri daTbobidan gamomdinare, saqarTvelos 
teritoriaze gavrcelebuli da racionalurad gaadgilebuli iqnas vazis kulturis 
sxvadasxva jiSebi, ise, rom temperaturis matebam negatiuri zemoqmedeba ar 
gamoiwvios vazis ganviTarebasa da produqtiulobaze. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
siTburi reJimis darRveva xangrZlivi droiT uaryofiTi SedegebiT aisaxeba 
mosavalze.  

aRniSnulTan dakavSirebiT, aRmosavleT da dasavleT saqarTvelosaTvis 
SemuSavebulia temperaturis 2 da 1°C-iT matebis Sesabamisi scenarebi. aRmosavleT 
saqarTvelosaTvis scenari 2°C-iT mateba SemuSavebulia haeris temperaturis ufro 
meti matebis tendenciidan gamomdinare, dasavleT saqarTvelosTan SedarebiT. 
amasTan dakavSirebiT, magaliTisaTvis mogvyavs saqarTvelos aRmosavleT (gurjaanis 
raioni, scenari, 2°C-is matebiT) da dasavleT (ozurgeTis raioni, scenari 1°C-is 
matebiT) teritoriebze vazis gavrcelebis raionebSi globaluri daTbobis 
momavlis scenarebi aqtiur temperaturaTa da atmosferuli naleqebis (mm) jamebis 
cvlilebis amsaxveli trendebi (naxazi 1, 2).  
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nax. 1. aqtiuri temperaturis (>10°C) da atmosferuli naleqebis (mm) jamebis  
msvlelobis dinamika (gurjaani) 

 

 
 

 
nax. 2. aqtiuri temperaturis (>10°C) da atmosferuli naleqebis (mm) jamebis  

msvlelobis dinamika (ozurgeTi) 
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trendebis mixedviT, 60 - wlian periodSi aqtiur temperaturaTa jamebi (>10°C) 

matulobs saqarTvelos rogorc aRmosavleT (gurjaani), aseve dasavleT (ozurgeTi) 
teritoriaze. rac Seexeba atmosferuli naleqebis jamebs (mm), aRiniSneba klebis 
tendenciebi. 
 aRniSnuli scenarebis Sesabamisad gaangariSebulia aqtiur temperaturaTa 
jamebi (10°C-is zeviT) vazis sxvadasxva jiSebis SesaZlo warmoebis raionebisaTvis. 
dadginda, rom mcenariT temperaturis 1°C-is matebisas, aqtiur temperaturaTa jami 
matulobs saSualod 220-250°C-iT, xolo temperaturis 2°C-iT matebisas 440-480°C da 
odnav metiT. miRebul temperaturaTa jamebis gaTvaliswinebiT, vazis sxvadasxva 
jiSebis gavrcelebis mizniT gamoyofilia 3 agroklimaturi zona.  
 I - zonaSi aqtiur temperaturaTa jami (>10°C) Seadgens 3500°C da mets. aRniSnul 
zonaSi SeiZleba vazis yvela jiSis warmoeba. 
 vazis sagviano jiSebidan - rqawiTeli, colikauri, saferavi, manavis mwvane, 
Cxaveri, ojaleSi, kraxuna da sxva vazis nayofebis sruli simwifisaTvis saWiroa 
3400°C da odnav meti aqtiur temperaturaTa jami. mocemuli temperaturaTa jami 
sruliad uzrunvelyofs maRalxarisxovani Rvinis damzadebas. 
 I - zonaSi vazis sagviano jiSebi scenaris mixedviT temperaturis 2°C-iT 
matebisas saqarTvelos aRmosavleT teritoriaze vrceldeba zRvis donidan 1150-1200 
m simaRlemde, xolo saqarTvelos dasavleT teritoriaze temperaturis 1°C-iT 
matebisas 1000-1100 m simaRleze. 
 II - zonaSi temperaturis jami 3000°C da metia. am zonaSi vrceldeba saSualo 
simwifis da saadreo vazis jiSebi. saSualo simwifis vazis jiSebidan - goruli 
mwvane, Cinuri, cicqa, usaxelouri, aladasturi, pino Savi da sxva, nayofis sruli 
simwifisaTvis saWiroebs 2900°C da odnav met aqtiur temperaturaTa jams.  
 aRniSnul zonaSi mocemuli jiSebi temperaturis 2°C-iT matebisas 
saqarTvelos aRmosavleTiT vrceldeba zRvis donidan 1250-1300 m simaRleze, 
saqarTvelos dasavleTiT 1°C-iT matebisas vrceldeba 1150-1200 m simaRleze. 
 III - zonaSi aqtiur temperaturaTa jami 2500°C da metia. am zonaSi 
SesaZlebelia gavrceldes vazis saadreo jiSebi - aleqsandrouli (xvanWkara), 
wulukiZis TeTra, ZvelSavi, budeSuri da sxva. aRniSul jiSebs nayofis sruli 
simwifisaTvis esaWiroebaT 2400°C da odnav meti temperaturaTa jami. mocemul 
zonaSi miTiTebuli jiSebi 2°C-iT matebisas saqarTvelos aRmosavleT teritoriaze 
vrceldeba zRvis donidan 1350-1400 m simaRleze, xolo saqarTvelos dasavleTiT 
1°C-iT matebisas vrceldeba 1250-1300 m simaRlemde [4].  
 klimatis globaluri cvlilebis gaTvaliswinebiT, vazis gavrcelebis 
zonebSi Tbili periodisaTvis, mocemulia atmosferuli nalqebis jamebis mateba da 
kleba procentebSi [5]. aRmosavleT saqarTvelos vazis gavrcelebis raionebSi 
mosalodnelia atmosferuli naleqebis mateba kerZod, dedofliswyaros 
teritoriaze 5-10%-iT, mis samxreT nawilSi 5%-mde mateba, aseve cxinvalSi da 
xaSurSi, xolo lagodexis, yvarelis, gurjaanis, TianeTis, duSeTis, gardabnis, 
bolnisis, dmanisis, axalcixis raionebSi 5%-iT kleba. saqarTvelos dasavleT 
teritoriaze vazis gavrcelebis raionebSi - tyibuli, zugdidi da walenjixa 
mosalodnelia atmosferuli naleqebis mateba 5-10%-iT. naleqebis 5%-iT mateba 
mosalodnelia xaragaulis, WiaTuris, ambrolauris, samtrediis, lanCxuTis, qedis, 
xulos da senakis raionebSi. xolo onis, cageris, tyvarCelis, gulrifSis da 
gudauTis raionebSi mosalodnelia naleqebis 5%-mde kleba. cxadia, naleqebis 
raodenobis aRniSnuli procentebiT Semcireba ver gamoiwvevs mcenareTa 
ganviTarebis arsebiT Seferxebas. Tumca, gansakuTrebiT aRmosavleT saqarTvelos 
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vazis gavrcelebis zonebSi, SesaZloa calkeul wlebSi mosalodnelma intensiurma 
gvalvam uaryofiTi gavlena iqonios mosavalze. amitom aqtiuri vegetaciis periodSi 
(VII-VIII), saWiro iqneba niadagis teniT uzrunvelyofa (morwyva an kultivacia 1-2-
jer).  
 scenaris mixedviT, temperaturis 1°C-iT matebisas, gazafxulze temperaturis 
10°C-is zeviT gadasvla iwyeba saSualod 6 dRiT adre, sabazisosTan (arsebuli) 
SedarebiT, xolo Semodgomaze 10°C-is qveviT gadasvla gvian wydeba da Seadgens 
daaxloebiT igive dReebis raodenobas. aRniSnulis Sedegad izrdeba savegetacio 
periodis xangrZlivoba 12 dRiT. temperaturis 2°C-iT matebisas, gazafxulze 10°C-is 
zeviT gadasvla iwyeba saSualod 10 dRiT adre, Semodgomaze 10°C-is qveviT gadasvla 
wydeba aseve 10 dRiT gvian, rac zrdis savegetacio periodis xangrZlivobas 20 dRiT. 
gazafxulze gaxangrZlivebuli 7-10 dRe saSualebas iZleva adre Catardes niadagSi 
organuli da mineraluri sasuqebis Setana da Caxvna. Semodgomaze gaxangrZlivebuli 
10 dRe SeiZleba gamoyenebuli iqnas zogierT raionSi niadagis adre momzadebisaTvis 
da sxva. 
 temperaturis 2°C-iT matebisas gaxangrZlivebuli savegetacio periodidan 
gamomdinare, vazi unda gaisxlas gazafxulze 10 dRiT adre sabazisos (arsebuli) 
vadasTan SedarebiT. amindis araxelsayreli pirobebis gamo, calkeul wlebSi vazis 
yvavilobis da nayofebis momwifebis vadebi xangrZlivdeba. yvavilobis periodSi 
agroteqnikuri vadebiT dadgenili TariRebi, ramdenadme SeiZleba gadaiwios, xolo 
nayofebis momwifeba gagrZeldes gvian Semodgomamde, rasac SeiZleba moyves 
mosavlis gvian aReba. 

 saqarTvelos regionebSi vazis kulturis sxvadasxva jiSebis ganlageba 
ganpirobebulia, am regionebSi sxvadasxa klimaturi pirobebiT. vazi savegetacio 
periodSi gadis Semdeg ZiriTad fenologiur fazebs: wvenTa moZraobis faza 
(,,tirili”), kvirtis gaSla, yvavilobis dawyeba, yvaviloba, simwifis dasawyisi, 
sruli simwife.  
 vazis fenologiuri fazebis (yvaviloba, nayofis simwife da sxva) 
ganviTarebisaTvis saWiroa garkveuli temperaturis jami. am fazebis ganviTarebis 
tempi damokidebulia im temperaturaze, romlis Sesabamisad diddeba an mcirdeba 
TviTeuli fazis ganviTarebisaTvis saWiro dReTa raodenoba. vazis mocemuli 
sagviano jiSebis fenologiuri fazebis vadebis gansazRvra xels uwyobs sxvadasxva 
saxis agroteqnikur RonisZiebaTa Catarebis winaswar dagegmvas. vazis - 
,,rqawiTelis”, ,,goruli mwvanis” ,,colikauris’’, ,,cicqas’’ yvavilobis an simwifis 
fazebis dadgomis winaswari (2-3 TviT adre) codna, saSualebas iZleva CavataroT 
mosamzadebeli samuSaoebi - mosalodneli gvalvebis SemTxvevaSi yvavilobis teniT 
uzrunvelyofisaTvis, nayofebis mosakrebad da sxva. 

fenologiuri prognozis meTodis SedgenisaTvis gamoyenebuli iqna 
maTematikuri statistikis meTodi da damuSavda mevenaxeobis  raionebisaTvis 
Catarebuli fenologiur dakvirvebaTa masalebi (sagviano jiSebisaTvis - 
rqawiTeli, saferavi, colikauri da sxva) - vazis kvirtebis gaSlis (20-50%) fazidan 
yvavilobis (20-50%) dadgomis fazamde. agreTve, yvavilobis dawyebidan (20-50%) 
nayofebis simwifemde (20-50%). mocemuli vazis kvirtebis gaSlis TariRsa da 
yvavilobis, agreTve yvavilobis TariRsa da nayofebis simwifis periodis 
xangrZlivobas Soris arsebobs mWidro korelaciuri kavSiri [6].  

miRebuli korelaciuri kavSirebidan gamomdinare, aRmosvleT saqarTvelos 
regionebisaTvis 2°C-iT da dasavleTis regionebisaTvis 1°C0-iT matebis scenarebis 
mixedviT, Sedgenili iqna regresiis gantolebebi, yvavilobisa da simwifis vadebis 
prognozirebisaTvis. yvavilobis fenologiuri fazis vadebis prognozis 
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gantolebas aqvs Semdegi saxe:  
y= -0.80b+53 aRmosavleT regionebisaTvis  (1), 

sadac: y - yvavilobis saprognozo TariRia (dReTa ricxvi ,,rqawiTelis” da 
,,goruli mwvanis”, ,,saferavis’’ kvirtebis gaSlis TariRidan yvavilobis dawyebis 
TariRamde);  
x - dReTa ricxvi 1 aprilidan kvirtebis gaSlis TariRamde.  
xolo, simwifis fazis dawyebis TariRis prognozis gantolebaSi:  
y= -1.15b+120 (2), 
y - nayofis simwifis TariRia (dReTa ricxvi yvavilobis TariRidan nayofis 
simwifis TariRamde);  
x - dReTa ricxvi 1 maisidan yvavilobis dawyebis TariRamde.  

saqarTvelos dasavleTis regionebisaTvis sagviano jiSebis yvavilobis 
dawyebis saprognozo gantolebas aqvs Semdegi saxe: 
y= -0.75b+58 (3), 
sadac y - yvavilobis saprognozo TariRia;  
x - dReTa ricxvi 1 aprilidan kvirtebis gaSlis TariRamde. 
simwifis fazis dawyebis TariRis prognozis gantolebaSi:  
y= -1.20b+125 (4), 
y - nayofis simwifis TariRia;  
x - dReTa ricxvi 1 maisidan yvavilobis dawyebis TariRamde.  

saprognozo gantolebebis dasaSvebi cTomileba Seadgens  =  4-5 dRes.   
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Summary 

The basic producers of vine in Georgia are regions: Kakheti, Kartli, Imereti, Racha-Lechkumi and in 

regions Samegrelo, Guria, Ajara and Abkhazia on some microclimatic conditions industrial wine growing is 

developed. Distribution of vine species on regions is predetermined by various soil-climatic conditions existing 

in these regions. The Establishment terms of coming phenological phases has the big practical value for duly 

carrying out of agro-technical actions and receptions of qualitative and guaranteed yield.  
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Tendency of global warming was observed on the territory of Georgia. Increase of the temperature in 

Eastern and Western Georgia is 0.4 and 0.2°C, respectively. According to scenarios, at the increase of 

temperature by 2 and 1°C active temperature sums (>10°C) increase by 440-480°C and 220-250°C in Eastern 

and Western Georgia, respectively. Sums of increase and decrease (in %) of atmospheric precipitation (mm) 

are taken into consideration according to grapevine distribution areas. By the scenario worked out at the 

increase of temperature by 1°C the duration of the vegetation period (day) increases and amounts to 12 days 

on average, and at the temperature increase by 2°C the duration amounts 20 days. In this study, zones of 

distribution by sea levels of various vine sorts on the territory of Georgia are considered taking into account 

supposed increase of temperature. For forecasting of coming phases - flowerings and ripen are made 

corresponding regression of equations. 
 
  

  B  
 

  mevenaxeobisaTvis samuSao agregatis srulyofa 
 

vladimer miruaSvili, Sorena qavTaraZe 
ssip soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centri, Tbilisi, saqarTvelo 

 
reziume. statiaSi ganxilulia yurZnis warmoebisaTvis saWiro samuSaoebis 

meqanizirebuli Sesrulebis sakiTxi.  dReisaTvis msoflioSi vazis (palmeturi 
vaSlis da sxva analogiur mravalwlian nargavebSi) movliTi samuSaoebis 
warmoebisaTvis gamoiyeneba, oTxTvala sawevari saSualebebi sxvadasxva markis 
traqtorebis saxiT, romlebic savali nawiliT (TvlebiT) moqmedeben mcenaris 
maxloblad niadagze, riTac wyveten da azianeben mcenaris fesvTa sistemas da 
auareseben niadagis struqturas, yovelive es akninebs vazs, amcirebs mis 
mosavlianobas da mosavlis xarisxs. amasTan sawevaris manevrirebisas warmoiqmneba 
rigSi mdgomi mcenareebis dazianebis saSiSroeba da venaxis gameCxerianeba.  

am mizniT sasurvelia gamoviyenoT iseTi energetikuli saSualeba, romelic 
SesaZleblobas iZleva, SevamciroT sasoflo-sameurneo agregatebis (ssa) savali 
nawiliT niadagze da mcenareze mavne zemoqmedeba. gavzardoT ssa-is samanevro 
Tvisebebi, romelic ssa-is manevrirebisas daicavs rigSi mdgom mcenareebs meqanikuri 
dazianebisa da ganadgurebisagan. 

dReisaTvis msoflioSi mcenareTa rigebSi samuSaod da sarevela mcenareebis 
gasanadgureblad, gamoiyeneba sxvadasxva saxis samuSao organoebi modebis ganis 
regulirebiT (kultivatoris TaTi, frezi, herbicidebis Semasxurebeli, 
gadaxurebuli orTqlis gamfrqvevi da a. S). yovel maTgans teqnologiurad aqvs, 
rogorc dadebiTi, ise uaryofiTi maxasiaTeblebi. niadagis meqanikuri damuSavebisas 
sabruni TaTiT an freziT niadagis damuSaveba mimdinareobs erTidaigive siRrmeze, 
romlis drosac, rom ar moxdes mcenaris dazianeba, iZulebuli varT samuSao 
organo gavataroT mcenarisagan garkveuli dacilebiT, rac mcenaris irgvliv  
zrdis daumuSavebel damcav farTs.  

SemoTavazebulia mravalwlovan mcenareTa rigebSi niadagis damamuSavebeli 
organos axali konstruqciuli Sesruleba, romelic SesaZleblobas iZleva, 
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mcenaris irgvliv niadagi daamuSaos wakveTili konusis formiT, romlis drosac 
samuSao organo minimumamde miuaxlovdeba mcenaris Zirs da amasTan mcenaris 
maxloblad ganviTarebul fesvTa sistemas daicavs dazianebisagan.  

saqarTvelo mevenaxeobis erT-erTi uZvelesi keraa. CvenSi vazis gaSenebisa da 
movlis wesebi cnobili iyo Zv. w. 3200-3300 wlis winaT [1]. saqarTveloSi mevenaxeobas 
misdeven iseTi regionebi, rogoricaa: imereTi, guria, aWara, samegrelo, afxazeTi, 
qarTli da kaxeTi, sadac 500-ze meti jiSi da 4000 originalia warmodgenili. 
samrewvelo da mcire fermerul meurneobebSi, vazis gamravlebis ori xerxia 
gavrcelebuli,  wipwiT (TesliT) da rqiT. wipwiT gamravlebisas vazis fesvi 
mTavarRerZiania, romelic Semdgom ikeTebs funja fesvebs. rqiT (CamuxvliT, 
gadawidvniT da mynobiT) gamravlebisas, vazis lerwi mraval fesvs ikeTebs muxlis 
areSi  niadagis zedapirTan axlos. ssa-s mravalwlovan (vazis, palmeturi vaSlis, 
atmis da sxva mravalwlovan) 

 
 

sur. 1. venaxis damuSavebis operaciebi: a. niadagis Rrmad damuSaveba vibraciuli 
samuSao organoTi; b. niadagis zedapiruli gafxviereba aqtiuri samuSao organoTi; 
g, d, e. venaxSi Zirebis gamoxvna; v, z. vazis Sewamvla; T. vazis ylortebis gadaWra; 

i. vazis rigSi balaxis orTqliT damuSaveba; k. yurZnis meqanizirebuli krefa. 

 
kulturebis nargavebSi, mcenareTa movlis da mosavlis aRebis dros, rigTaSoris 
erTsa da imave adgilze (saval ̀ bilikze~) weliwadSi ramodenimejer uxdebaT gavla, 
ris Sedegadac mcenaris maxloblad itkepneba niadagi (sur. 2). niadagis gatkepnisas 
mis zedapirze warmoqmneba garkveuli siRrmis kvali, romelSic naleqebis da 
morwyvis dros, niadagis wyalgamtarobis Semcirebis gamo, advilad grovdeba wyali, 
ris gamoc igi gvian ganicdis Srobas, rac Semdgom ssa-is gavlisas kidev ufro met 
deformacias ganicdis, rac iwvevs mcenareTa fesvTa sistemis kidev ufro metad 
dazianebas da niadagis struqturis gauaresebas. yovelive es uaryofiT zegavlenas 
axdens mcenaris zrda-ganviTarebaze, mis mosavlianobaze da mosavlis xarisxze. amas 
emateba isic, rom mcenareTa rigTaSoris samuSaoebis Sesrulebisas, rogorc 
traqtorze, ise ssm-ze moqmedebs arakanonzomierad cvladi faqtorebi, romlebic 
sistematurad arRveven agregatis  
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sur. 2. traqtoris gavlebiT gamowveuli niadagis deformacia. 

 
SerCeuli mimarTulebiT moZraobas, rasac vizualurad aRiqvams operatori 
(traqtoristi) da saWis meqanizmze zemoqmedebiT aRadgens agregatis sawyisi 
moZraobis mimarTulebas. dReisaTvis arsebuli da farTod gavrcelebuli 
traqtorebis sakidi sistemebiT muSaobisas, mcenareTa rigSi operatoris mier 
iZulebiT agregatis manevrirebisas, adgili aqvs ssm-is ganivad gadaadgilebas, 
traqtoris manevrirebis sawinaaRmdego mimarTulebiT, romlis drosac ssm da misi 
samuSao organoebi SeiWreba kulturul mcenareTa mwkrivSi (rigSi) da iwvevs maT 
dazianebas (sur. 3). es procesi gansakuTrebiT sazianoa venaxSi muSaobisas, radgan 
vazis mTlianad moWris an misi nazardis ssm-is CarCoze an mis samuSao organoebze 
wamodebis SemTxvevaSi, radgan igi mibmulia mavTulze, iwvevs mis win mdgomi vazebis 
dazianebas, rac venaxis gameCxerianebis erT-erTi ZiriTadi mizezTagania. 

 
sur. 3. farTod gavrcelebuli sakidi sistemiT, mcenareTa Soris, 

niadagdamamuSavebeli agregatis sqema, traqtoris manevrirebisas. 

 
am metad mniSvnelovani naklovanebaTa aRmofxvris mizniT da saqcevis bolos 
sabruni zolis Sesamcireblad, SeiZleba gamoviyenoT eqsperimentuli sakidi sistema 
[2] (sur. 4), romelmac warmatebiT gaiara laboratoriuli da savele gamocdebi.  

Tanamedrove teqnikaSi gansakuTrebuli dadebiTi maxasiaTeblebis - Zaluri 
gadacemis konstruqciuli simartive, momxmarebelTa simravle, maTi ganlagebis 
SeuzRudavoba da gadacemis ricxvis did diapazonSi usafexuro regulirebis 
SesaZleblobaTa gamo, manqanaTmSeneblobaSi farTod moikida fexi hidravlikurma 
gadacemebma, rasac xeli Seuwyo Tanamedrove manqanaTmSeneblobaSi maRali 
teqnologiiT (didi sizustiT) detalebisa da kvanZebis damzadebis SesaZleblobam.  
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sur. 4. eqsperimentuli sakidi sistemiT, mcenareTa Soris,  

niadagdamamuSavebeli agregatis sqema, traqtoris manevrirebisas. 

 
TavisufaldguSiani Sigawvis Zrava, Tu igi principulad Sesruldeba ise, 

rogorc igi warmodgenilia (sur. 5-ze) [3, 4, 5], SesaZleblobas iZleva, sawvavis 
dawvis Sedegad miRebuli Tburi (pnevmatikuri) energia, gardaqmnas hidravlikur 

energiad, romlis mqk 𝜂თდშძრ ≥ 0,6 aRemateba [6]. aseTi ZraviT aRWurvili traqtoris 

SesaZleblobebi kidev ufro mniSvnelovani da momgebiania, radgan 

TavisufaldguSiani Sigawvis Zravas Tburi mqk  𝜂თ = 95,8% − ს, ciklis mqk 𝜂ც =

56,6% − ს, fardobiTi mqk 𝜂ც = 80,2% − ს, rac gamowveulia imiT, rom Zravas ara aqvs 

muxla lilvi, e. i. igi konstruqciulad martivia, ar xarjavs energias ZravSi 
ganviTarebul xaxunze da dguSis Zirze ganviTarebuli pnevmaturi Zala pirdapir 
gadaecema plunJeris saSualebiT samuSao siTxes.  umartivesi gaangariSebebi 

    
sur. 5. TavisufaldguSiani Sigawvis Zravas principuli sqema. 1. cilindri, 2. wvis 

kamera, 3. dguSi, 
4. sawvavi narevis (karburatoriani Zravas SemTxvevaSi)  an haeris SemSvebi fanjara 

sawvavis priskiT Sefrqvevisas, 5-6. plunJeruli wyvili, 7. karburatori an 
haermwmendi filtri, 8. hidroZrava. 

 

gviCveneben, Sigawvis Zrava+hidroZravas saerTo 𝜂ს mqk,romelic  tolia: 

       𝜂ს = 𝜂თდშძრ ∙ 𝜂ჰძრ ≥ 0,6 ∙ (0,92 − 0,96) ≥ 0,55 … 0,58,          (1) 

xolo Tanamedrove traqtoris igive maCvenebeli tolia: 

             𝜂ს = 𝜂ძ ∙ 𝜂ტრ = 0,4 ∙ 0,87 = 0,35,                            (2) 

sadac:  𝜂თდშძრ - aris TavisufaldguSiani Sigawvis Zravas mqk;   

            𝜂ჰძრ − hidroamZravis mqk; 

            𝜂ძ − Tanamedrove dizelis Zravas mqk; 

            𝜂ტრ − traqtoris transmiisiis mqk. 
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(1) da (2) -dan miRebuli Sedegebi metyveleben, rom traqtori 
TavisufaldguSiani Sigawvis  ZraviT, wamyvan Tvlebze ganaviTarebs 23%-iT met 
simZlavres, vidre cnobili traqtorebi. 

mevenaxeobaSi zemoT moyvanili naklovanebebis aRmofxvris mizniT, 
damuSavebulia orTvliani sawevaris-traqtoris Sesrulebis SesaZlo sqemebi, 
romlis moZraoba da gverdiTi mdgradoba, damyarebulia sabavSvo orTvliani 
velosipedis principze (sur. 6. a), sadac orive ZiriTadi centraluli Tvali 
wamyvania, xolo traqtoris gverdiTi mdgradobis gazrdis mizniT, orive mxridan 
damagrebuli aqvs mcire zomis TviTmimmarTveli sayrdeni Tvlebi (sur. 6. b). igi 
konstruqciuli sqemis mixedviT SeiZleba iyos sxvadasxva saxiT Sesrulebuli (sur. 
7, 8, 9), rasac Tan mohyveba iseTi teqnikuri maxasiaTebelis Secvla, rogoricaa 
agregatis samanevro Tvisebebi, (mobrunebis radiusis sxvadasxva mniSvnelobebi, 
miuxedavad maTi erTnairi konstruqciuli zomebisa). aseTi traqtori niadagis 
deformacias ZiriTadad ganaxorcielebs vazis rigTaSoris centrSi (sur. 10), an 
centris maxloblad, xolo vazTan SedarebiT axlos niadagi umniSvnelo 
deformacias ganicdis TviTmimmarTveli TvlebiT. 

 

  
sur. 6. a. orTvliani sabavSvo velosipedi, b. amave principze momuSave, vazis rigebs 
Soris samuSao traqtoris sqema, gverdxedSi. 1 - CarCo, 2 - wamyvani ZiriTadi Tvlebi, 
3 - pasiuri gverdiTi sayrdeni Tvali, 4 - traqtoris qveda weva, 5 - amwi meqanizmis 
hidrocilindri, 6 - TavisufaldguSiani Sigawvis Zrava,  
7 - hidrogamanawilebeli, 8 - brunTa ricxvis regulirebadi hidroamZravi, 9 - saWis 
Tvali, 10 - mimmarTveli Tvlis da ganivi hidrocilindris dawyvilebuli 
hidrogamanawilebeli, 11 - saWis meqanizmis gamaZlierebeli hidrocilindri,  
12 - wina mimmarTveli Tvlis samagr-samarTi meqanizmi. 

 

 

 

    
sur. 7. ssa-is venaxSi muSaobis sqema, cnobili sakidi sistemiT: a. manevrirebis 

dawyebamde da b. manevrirebisas; 13 - sakidi sistemis vertikaluri wevebi,  
14 - ssm-is samanevro hidrocilindri. 
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sur. 8. gatexil CarCoiani traqtoriT, ssa-is muSaobis sqema, vazis rigTaSoris: a. 

manevrirebis dawyebamde;   b. manevrirebisas. 

 
sur. 9. traqtoris sqema, wina da ukana wamyvan-manevrirebadi TvlebiT, ssa-is  

muSaobisas, vazis rigTaSoris: 16. ukana Tvlis saxsari. a. ssa manevrirebis 
dawyebamde, b. manevrirebisas, g. saqcevis dasasruls ssa manevrirebisas. 

  
traqtori, romlis qveda wevebs Soris diagonaluradaa Cadgmuli 

hidrocilindri  (sur. 7. a), romlis muSa kamerebi, dakavSirebulia 
TavisufaldguSian `Zrav-tumbosTan~ dawyvilebuli hidrogamanawileblebidan 
erTerTTan, romlis mkveTarac dakavSirebulia taraqtoris manevrirebis saWis 
meqanizmTan, es ukanaskneli erTdroulad da sinqronulad moqmedebs saWis 
gamaZlierebel hidro sistemaze da traqtoris sakidi sistemis hidrocilindris 
(sur. 7. -  a)  saSualebiT, traqtoris qveda wevebze, romelTa saSualebiTac ssm-as, 
traqtoris mimarT, gadaadgilebs gverdiT, imave mimarTulebiT, saiTac axdens 
operatori traqtoris manevrirebas da rogorc traqtori, ise ss agregati, 
erTdroulad ubrundeba manamde SerCeuli moZraobis traeqtorias, romlis drosac 
rigSi mdgomi mcenareebi daculia dazianebisagan. am dros ar xdeba ssa-is samuSao 
organoebis myisieri Semobruneba, moZraobis mimarTulebis marTobad, rac icavs mis 
dgarebs da samuSao organoebs deformaciebisa da gatexvisagan. amasTan saqcevis 
dasasruls ssa-is manevrirebisas, mcirdeba agregatis sabruni zolis sigane. aqedan 
gamomdinare nakveTSi izrdeba sasargeblo farTi. 

 
sur. 10. vazis rigebs Soris momuSave traqtoris sqema. 

 
im SemTxvevaSi, rodesac traqtoris CarCo texadia (sur. 8), sakidi sistemis 

diagonaluri hidrocilindriT damatebiT dakavSirebulia saxsrulad SeerTebuli 

ბ ა 
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CarCos or nawilTan, rac SesaZleblobas iZleva traqtoris manevrirebisas, wina da 
ukana wamyvani Tvlebi, erTmaneTis paralelurad ganTavsdes. am dros CarCos 
saxsruli SeerTebis mimarT brunavs ssa, romlis drosac mcired ganivad 
gadaadgildeba, ssa-is manevrirebis sawinaaRmdego mxares da iqmneba saSiSroeba, 
rigSi mdgomi mcenareebis dazianebisa.   

roca traqtoris ukana wamyvani Tvalis morgvi saxsariTa da igive 
hidrocilindriTaa dakavSirebuli traqtoris CarCosTan (sur. 9. a), maSin traqtoris 
manevrirebisas (sur. 9. b), mxolod wamyvani Tvlebi ganicdian CarCos mimarT 
Semobrunebas erTsa da imave mimarTulebiT, xolo traqtoris CarCo da ssa grZiv 
moZraobasTan erTad asrulebs ganivad gadaadgilebas, e. i. ssa manevrirebisas 
moZraobs diagonalurad, ar xdeba ssa-is Semobruneba traqtoris CarCos mimarT, ris 
gamoc ssa-is samuSao organoebis mier Sesrulebuli teqnologiuri procesi 
naklebad icvleba. ssa-is saqcevis bolos sabrun zolSi manevrirebisas, operatoris 
mier, ukana Tvlis samanevro hidrogamanawilebelis kamerebi, winaswar gadairTveba, 
ris Sedegadac wina da ukana samanevro Tvlebi, erTdroulad da sinqronulad 
urTierT sawinaaRmdego mimarTulebiT  manevrireben (sur. 9. g). vinaidan nebismieri 
mobiluri manqana manevrirebisas brunavs mimmarTveli da ukana Tvlebis RerZebis 
gadakveTis warmosaxviTi wertilis irgvliv, amitom mobilur manqanebSi, mobrunebis 
radiusis Semcirebis mizniT, zrdian mimmarTveli Tvlis Semobrunebis kuTxes, xolo 
rodesac mobiluri manqanis wina da ukana Tvlebi erTdroulad axdenen urTierT 
sawinaaRmdego mimarTulebiT manevrirebas, aseT SemTxvevaSi mcirdeba maTi RerZebis 
gadakveTamde manZili da Sesabamisad agregatis mobrunebis radiusi. aqedan 
gamomdinare traqtoris Sesrulebis es varianti saukeTesoa warmodgenil sqemaTa 
Soris.   

cnobilia, rom vazis rigSi mcenareTa damuSavebisaTvis gamoiyeneba cvladi 
modebis ganis ssa-bi, romlebsac uSvebs mravali qveyana, sxvadasxva modelebs 

modebis ganis mixedviT (kultivators sabruni TaTiT), markebiT:  ВПМ-2А; МПВ-3; ПРВ-

4; КРВ-4; ПРВМ-3Х; МВУ-2; ОВП-0,45А; ТВС-2; ПАВ-8; ЧВЛ-2;  ЧВЛ-3; ЧВС; МУВ-1; ВЗ-1; ТК-4; 

ПРВМ-3; СВК-3М; КВ-0,57; Крым; ППВ-3; АВН-0,5Б; ПВСВ-0,5Б  CRV-3, MP4, CHS-1IA-C1, 2 

modeli; CHS-2IA-C1, 2 modeli; CHM-1IA-C1, 2 modeli; CHL-1IA-C1, 2 modeli; CFP-ს, 

CXP-s da sxva; frezebs TarazulRerZians: FPS, Derby 15  models, BV 12 models,, FS 

Rinier 8 models, vertikalurRerZians: EL 7 models, EL-A 6 models,  ELX 2 models,  

E-DUE  1 models,  EP 6  models, VELOX 5models da sxva)  [7, 8]. romelTa naklia is, 
rom dakecilia, Tu gaSlili samuSao organo, igi niadags amuSavebs erTsadaimave 
siRrmeze. dakecvisas da dakecil mdgomareobaSi, TaTi iwvevs mcenaris irgvliv, 
fesvTa sistemis dazianebas, gansakuTrebiT funja fesvebis; imisaTvis, rom mcenaris 
irgvliv Semcirdes fesvTa sistemis dazianeba,  iZulebiT mcenaris irgvliv toveben 
damcav daumuSavebel farTs, rac aseva arasasurvelia. 

                              
sur. 11. kultivatoris sabruni TaTi da misi muSaobis sqemebi a. principuli sqema; 
b. rigSi vazebs Soris niadagis damuSaveba, g. vazis gaswvriv niadagis damuSaveba. 

1 - kultivatoris CarCo, 2 - sabruni TaTis saxsari, 3 - sabruni TaTis dgara,  
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4 - sabruni TaTi, 5 - mgrZnobiare wkiris saxsrebi, 6 - mgrZnobiare wkiri. 
am naklis gamosworebis mizniT, Cvens mier damuSavebulia, sabruni TaTis axali 

konstruqcia (sur. 11. a), sadac sabruni TaTis dgara, saxsrulad da daxriladaa 

damagrebuli CarCoze. e. i. 𝛼 < 900 −ze. rac SesaZleblobas iZleva TaTis muSaobisas, 

vazis mwkrivSi niadagis damuSavebis siRrme а toli iyos, agroteqnikiT dasaSvebi 
siRrmis, xolo TaTis sruli Semobrunebisas, misi wveris mier niadagis damuSavebis 

siRrme а1 > а, xolo sabruni TaTis bolos mier niadagis damuSavebis siRrme  а2 = 0. 
amis sademonstraciod damzadda moqmedi modeli (sur. 12), romelic naTelyofs 
konstruqciis mier sasurveli miznis miRwevis SesaZleblobas. 

 
sur. 12. sabruni TaTis modeli sxvadasxva mdgomareobaSi: 

a. gaSlili; b. Semobrunebis dawyebamde; g. da d. Semobrunebuli. 

 
daskvnebi. 1. venaxSi momuSave traqtorebs, sasoflo-sameurneo operaciebis 

Sesasruleblad, vazis Ziris maxloblad, yovelwliurad mravaljer uxdebaT gavla, 
erTi da igive zolSi, rac iwvevs mcenaris fesvTa sistemis dazianebasa da niadagis 
struqturis gauaresebas; 
2. statiaSi warmodgenilia traqtoris axali sqema, romelic gamoricxavs aRniSnul 
naklovanebas; 
3. ganxilulia traqtoris SesaZlo Sesrulebis variantebi da misi ssa-Tan kavSiris 
sxvadasxva sqemebi, romlebic Tavisebur zegavlenas axdenen ssa-is muSaobis mis 
samanevro Tvisebebze. 
4. SemoTavazebulia venaxSi samuSao sabruni TaTis CarCoze damagrebis axali 
principuli sqema, romelic SesaZlebels xdis, rom vazis ZirTan niadagi daamuSavos 
konusuri formiT, romlis centrSic vazis Ziria ganTavsebuli. amiT igi Seamcirebs 
vazis garSemo damcav  daumuSavebel farTs da daicavs mcenares dazianebisagan.  
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Summary 

The article deals with the problem of mechanized performance of works necessary for grape 

cultivation and production. Today, for cultivation operations in vineyards (palmetto apple and other similar 

perennial plant orchards) four-wheeled tractors of various types are used, the running gear (wheels) of which 

affects the soil around plants, damaging thus the root system and deteriorating the soil structure. At the same 

time, upon maneuvering of the tractor the intercrops run the risk of damage. 

In our opinion, it is desirable to use for the purpose a completely new design of a power unit, which 

would make it possible to lessen the adverse impact of the running gear of the tractor unit on soil and plants, 

to increase the maneuverability properties of the machine in order to protect the intercrops from mechanical 

damage and destruction during the unit’s movement.  

Currently, different working units (with adjustable coverage, such as a hoe, cutter, herbicide sprayer, 

a superheated steam atomizer, etc.) are used for tillage and for weed control in the rows of plants, all of them 

having technologically both positive and negative properties. Upon mechanical tillage by a double-pointed 

shovel or cutter, the soil is tilled at the same depth, because of which we have to operate the working unit at a 

definite distance from the plant, which increases the uncultivated area around the plant.        

Proposed is a new design of the intercrop tiller, which allows for tilling around perennial plants 

conically, securing thus the protection of the root system developed near the plant from damage by its working 

unit. 
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Abstract 

  The objective of this paper is to characterize the use of GIS in a specific organization, describing the 

system and its practical usage for development of Georgian vine management. A specialized area of land and 

crop study can be examined in the area of wine-making and vineyard management. GIS technology has been 

employed in the wine industry by many producers seeking to maximize the quality and quantity of their 

product.  Remote sensing and GIS have been used for day-to-day vineyard management in a quasi-to-fully 

operational fashion in the American west coast and several other regions of the world for the past five to ten 

years [1,2]. Mapping technology can be used to provide cost-effective solutions for agricultural applications. 

Integrating GIS, GPS, and remote sensing technologies provides growers with the information they need at a 

scale they can use. As the accuracy and capabilities of these technologies improve, agriculture is poised to take 

full advantage of the benefits. 

mailto:vlmiruashvili@gmail.com
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Introduction 

  Depending on the modern structure of agriculture of Georgia, first of all, it may be considered as the 

priority of the fields that are currently functioning at a certain level and create competitive products. From this 

point of view, one of the important fields for Georgia is considered viticulture and winemaking, for which 

more effort is needed for the information provision, management and development of this field. 

  One of the prerequisites for the development and better management of this field is the technology of 

modern data spatial analysis technologies – geographic information systems (GIS), which are successfully 

used in almost every field of human activity in many countries of the world. The world practice has shown 

that computer systems based on Geographical Information System (GIS) are the most comprehensive software 

tools for systematization, organized storage and spatial-thematic analysis. GIS is a common standard format 

for geographical data (data with spatial and time component). It is the technology of data storage, distribution 

and multilateral analysis across the world. 

 Geographic Information System is a computer system based on computer maps and databases that are used 

for data collection, storage, management and analysis. G I S consists of several main directions: 

1. Geographical information systems. 

A) Creating digital topographical maps based on existing maps and aerospace photographs, making updated 

computer maps; B) Entering and processing spatial data, retrieving data, systematization, classification and 

organizing. Building geodesic bases, organizing of spatial and attributable information in a modern format of 

data storage - in the geographical information database; C) Create thematic maps - thematic visualization of 

spatial data; D) Spatial Planning - Developing and implementing of decision making information systems with 

all necessary visual materials; E) Spatial Analysis - Distance analysis, networked analysis (short routes, 

construction of the distribution network, analysis of service zones, etc.), density analysis, topographic and 

relief analysis (vision zones, inclination, exposition, etc.), hydrological Analysis, etc. F) Geostatical analysis - 

spatial interpolation, calculating and visualization of analytical parameters dissemination in space (eg, air 

pollution data analysis); G) Time analysis - Spatial-time review of development processes in space, review of 

accumulated information in a different time frame. 

2. Databases and Programming. 

A) Creation of computer information system - centralized storage of company data in a data base and 

development of the management system for the database; B) Creation of working software with databases - 

creation of information system software that includes data inspection, add, edit, search, analysis, report 

formation and other informational analytical blocks; C) Creation of search system - search and visualization 

of information; D) Conduct statistical analysis; E) Operational formation of accounts; 

Basic part 

The possibility of development of Georgian vineyard management by the  modern information systems let’s 

consider as an example, Seven Hills Vineyard in Milton-Freewater, Oregon, grows grapes for sale to premium 

wineries; they have purchased software and services from SureHarvest, a company based in Soquel, California, 

that was founded in 1999. By using personal digital assistants (PDAs) equipped with global positioning 

systems (GPS), SureHarvest's geographical information system (GIS) software, barcode readers and radio 

frequency identification (RFID) tags, these powerful tools can help vineyard and winery staff develop the wide 

range of information they now collect into a comprehensive vision for how they should operate the winery. 

The global positioning system is a satellite-based device that allows them to determine the exact latitude and 

longitude of each test site in the vineyard. The SureHarvest software presents information much the way 

reference maps use translucent overlays to add layers of detail to the display. Together, they synchronize data 

so that the vineyard staff and the winemaker can rapidly analyze data collected in the field [3].  
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  The GIS software is used to convert field data collected with GPS coordinates or georeferencing into 

user-friendly maps. The SureHarvest GIS tool offers fully integrated vineyard management software systems 

for vineyard operations, with the ability to display layers of information interactively and seamlessly with the 

database. The integrated software system allows users to collect data in the field as they monitor for 1) vine 

and soil moisture, 2) vine and berry development, 3) pests and natural enemies, and 4) yield estimate indication 

and pre-harvest Brix levels.   

 Team members can download a location that specifies data for tracking and analyzing detailed 

information for an entire ranch, a single block, a block subdivision or an individual row and vine. The vineyard 

staff can review soil type, irrigation patterns, leaf canopy, clusters per vine and berries per cluster, for example, 

and then determine how to balance these elements to produce the highest quality grapes. Eventually, they will 

scan all types of information from the vineyard directly into the PDAs. When they return to the winery from 

sampling in the field, they will download information such as bud break dates, cluster weight at lag phase 

(approximately 55 days after first bloom) and number of clusters per vine into winery computers. An important 

parameter, the Brix value (sugar content) is determined by a Hydrometer, which indicates a liquid's Specific 

Gravity (the density of a liquid in relation to that of pure water). The Brix scale is used to measure the ripeness 

of a grape and predict the expected alcohol level of the wine. Each degree of Brix is equivalent to 1 gram of 

sugar per 100 grams of grape juice; grapes gain more Brix value as they ripen. The sugar converts to alcohol 

during fermentation and therefore the higher the Brix, the greater the alcohol in the wine.   

  Mr. Christopher Van Coops, SureHarvest Vice President of Engineering, is responsible for managing 

all aspects of the company's software products and technical services. The company offers Farming InSight, a 

GIS-based decision support and reporting tool, which provides growers with a visual display of farming data, 

and Farming MIS (management information systems) software that helps to plan, schedule, record, map, 

analyze, and report farming management activities (Figure 1). ESRI ArcView is used to provide shapes and 

images applied to base maps in ESRI’s map repository. The Manifold GIS software is then used to perform all 

necessary map analysis functions. The software is of a modular structure, meaning that groups of functions—

such as pest and nutrition, soil and water, vineyard sampling and contract management—may each be 

purchased individually. However, all modules work seamlessly together to form a software system that serves 

the needs of each customer. (C. Van Coops, personal communication, December 3, 2010)[4].  

 

Figure 1. SureHarvest - A Workflow Management System 

  The database may be configured as a stand-alone or a networked system. Alternatively, the database 

may be installed off-site and accessed over a secure Internet connection. The desktop user may “disconnect” 

from the main database and operate it in stand-alone mode, when necessary, and the data will be synchronized 

upon reconnection. The software has a very professional look. It is laid out using vineyard, block and  sub-
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block hierarchies just like a Windows Explorer file system, making navigation intuitive. Blocks, sub-blocks or 

smaller units may be handled individually, or management groups can be created to make short work of some 

database tasks. Management groups can be created for anything the grower desires, such as all of the Merlot 

blocks, all of the vertical shoot position (VSP) trellis blocks or all of the E-W rows, etc. The data fields are 

almost all user-configurable. The software integrates with a PDA, as shown in Figures 2, used for remote data 

collection. The PDA may be synchronized with the parent database by any standard direct or wireless 

connection means. Vineyard operations are supported at many levels: from farm planning to assigning costs, 

to equipment operations and materials, to generation of work orders for vineyard tasks [5].  

 

Figure 2. PDA Display 

In conjunction with data input via handheld devices and smartphones in the field or from workstations 

on the desktop, weather station data along with aerial and satellite remote earth sensing are additional valuable 

tools used by premium vintners and winegrape growers to gauge the health of their vineyards.  

 As an example, GrayHawk, an NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) imaging, remote 

sensing and aerial photography company, maps vineyards in Napa, Sonoma and Santa Ynez valleys as well as 

the North Coast of California from a single-engine Cessna equipped with GPS navigation. NDVI images are 

obtained from 10,000 feet with a digital multi-spectral camera and special computer programs for transforming 

reflection image data into NDVI imagery. As shown in Figure 3, a computer then calculates pixel values for 

the red wave band and the near infrared band images. It divides the combined image into different color 

classifications based upon NDVI values. The bands represent the photosynthetic capacity of the vines 

compared to the standard infrared wavelength [6].   
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Figure 3. GrayHawk creates NDVI images to pinpoint unhealthy or dormant vines 

  The technology is sophisticated enough to recognize small differences in plant growth from changes 

in nutrition, leaf area, soil properties and irrigation patterns. It is a first step toward modeling relationships 

between water-holding capacities of the soil, leaf area, vine weights and lengths, percent of vine cover, percent 

of shaded area, and the crop coefficient, for example. The technology permits vineyard managers to track 

irrigation, mulching, mowing, tilling, disease and differential harvesting for each sub-block in the vineyard.  

Monitoring changes over time has proven to be one of the most valuable contributions of remote sensing for 

vineyard management.   

  Benefits of vineyard canopy management include improved wine quality, improved yield, reduced 

disease incidence and facilitation of mechanized operations. Remote sensing can potentially serve as a decision 

support tool in this regard by providing quantitative maps of leaf area. Value could be added to such a product 

in combination with yield data to calculate the leaf area to crop mass ratio, and then to provide a map of this 

vine ‘‘balance’’. For centuries, French vintners subscribed to the theory that the quality of the wine grape 

produced was driven in a large part by the environment. Terroir, the French term meaning soil or region, is 

used to describe the qualities of a wine attributable to the geographic origin of its wine grapes. Factors that 

define geographic origin can be described discretely using a GIS and include soils, slope, aspect, growing 

season and degree-days. When combined with features such as rootstocks, varieties, trellis systems, and 

irrigation systems, a specific variety of wine grape best suited to the site can be determined. Storing this 

information in a GIS provides growers a means to more effectively manage the inputs applied to a crop [7].   
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alkoholuri duRili rTuli bioqimiuri procesia, romelic mimdinareobs 
yurZenSi arsebul nivTierebeTa gardaqmniT RvinoSi. es gardaqmnebi ki 
damokidebulia velur da kulturul mikroorganizmebze. 

maRalxarisxovani Rvinoebis miRebisas  aucilebelia dadgenili da 
Seswavlili iqnes is faqtorebi da garemo pirobebi, romlebic mniSvnelovan rols 
asruleben safuvrebis zrdasa da maTi ujredebis gamravlebaze, nivTierebaTa 
cvlasa da metobolizmis produqtebis biosinTezze. 

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare Cveni kvlevis ZiriTad mizans 
warmoadgenda safuvrisa da fermentuli sistemebis aqtivacia, radgan maTzea 
damokidebuli Rvinis warmoebis teqnologiuri procesebis srulyofa. 

fazuri gardaqmnebi, romlebic xdeba koncentrirebuli monoqromotuli 
gamosxivebiT SeiZleba gaxdes fizikur safuZvlad bevri teqnologiuri procesisa.  
kvebis mrewveloba, maT ricxvSi misi meRvineobis dargi jer kidev Sors dgas iseTi 
fizikuri zemoqmedebis gamoyenebis SesaZleblobisagan rogoricaa lazeruli 
gamosxiveba, magram es mimarTuleba Zalze perspeqtiulia, radganac  mas 
warmetebulad iyenebs lazeruli qirurgia, qimiis, genetikis, metalurgiis da sxva 
warmoebis dargebi. 

lazeris gamoyeneba sxvadasxva teqnologiuri problemis gadasawyvetad 
moiTxovs gamosxivebis Tvisebebis Rrma codnas, radgan misi zemoqmedeba 
dafuZnebulia gamosxivebis unikaluri SesaZleblobebis Sexamebaze, romlebic 
lazers aqceven zemoqmedebis saocrad faseul da efeqtur instrumentad. 
gansakuTrebuli yuradReba ki Cven mivaqcieT lazeruli dasxivebis moqmedebis 
meqanizmebis Seswavlisas rezonansul STanTqmas, romelsac SeiZleba gaaCndes 
mastimulirebeli an damazianebeli moqmedeba. seleqciurad rezonansuli STanTqmis 
gamo im SemTxvevaSi, Tuki ujredSi moqmedebs dabali Tavisi intensivobiT lazeruli 
sinaTle, xdeba biologiuri da fotosinTezuri procesebis stimulireba, 
intensiuri gamosxivebis Semdeg ki bioqimiuri procesebis, ujredis struqturebis 
darRveva, maT ricxvSi ujredis birTvSi mimdinare procesebic. sxvadasxva 
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molekulebSi energiis doneTa Soris SeTanxmebuli rezonansi iZleva maTze 
efeqturi zemoqmedebis saSualebas. 

aRniSnulidan gamomdinare imisaTvis rom gamogveyenebina lazeri Rvinis 
safvarebis aqtivaciisaTvis amisaTvis aucilebel pirobas warmoadgenda dagvedgina: 

1. gamosxivebis talRebis sigrZeebis gadayvana talRis nebismier sigrZeze 
xilul, infrawiTel da ultraiisferi speqtris ubnebSi. swored lazeruli 
gamosxivebis xelmisawvdomoba talRis nebismier sigrZeze iZleva saSualebas 
gamokvleul iqnas atomebis da molekulebis TiTqmis nebismieri kvanturi 
gadasvlebi; 

2. dagvedgina lazeruli gamosxivebis intensiurobis damokidebuleba 
atomebTan da molekulebTan sxvadasxva garemoSi. erTkvanturi rezonansuli 
urTierTqmedebis dros nawilakebis mniSvnelovani nawili gadadis aRgznebul 
mdgomareobaSi. 

3. gamosxivebis drois damokidebuleba Rvinis safuvrebis aqtivaciasTan. 
4. monoqromatuloba uzrunvelyofda garkveuli saxis atomebisa da moleku-

lebis SerCeviT aRgznebulobas maT narevSi, rac gansakuTrebiT mniSvnelovania 
sxvadasxva teqnologiebsa da procesebSi 

5. gamosxivebis sivrcobrivi konkretuloba anu gamosxivebis fokusireba 
mcire farTze lokaluri zemoqmedebisaTvis. 

6. Segveswavla sxeulis zedapirze lazeruli gamosxivebis zemoqmedebisas 
sxvadasxva fizikur-qimiuri procesebi: zedapiruli qimiuri reaqciebi, komponentebis 
SerCeviTi lazeruli-stimulireba, romlebic mimdinareobs sinaTlis kvantebis 
energiis xarjze. 

eqsperimentuli kvlevisas Cven gamoviyeneT lazeruli dasxiveba safuvrebze 
dabal temperaturaze mimdinare alkoholuri duRilisas, xolo kvelevis obieqtad 
ki aRebuli gvqonda rqawiTelis jiSisagan miRebuli tbili da Rvinomasala. 

lazerul dasxivebas vaxorcielebdiT danadgarze ЛГН-105. am danadgarSi 
aqtiur ared gamoyenebulia heliumisa da neonis narevi. Ppraqtikulad es lazeri, 
romelsac ar aqvs rezonatori gadaqceulia kvantur gamaZliereblad. 

Kkvlevis obieqtad gamoyenebul iqna rqawiTelis yurZnis jiSisagan miRebuli 

tkbili, romelSic Saqris Semcveloba Seadgenda 20%. tkbils vaTavsebdiT minis 10 

litrian bocebSi. nimuSebSi Segvyavda safuvris wminda kulturebi Saccharomyces: 

rqawiTeli-61 da kaxuri-42 2%-is odenobiT.  

yurZnis tkbilis duRils vaxorcielebdiT 16-180C temperaturis farglebSi. 
lazeruli dasxivebis efeqturobas vafasebdiT eTanolis warmoqmnis, 

naxSirorJangis gamoyofis, Saqris aTvisebis safuZvelze da agreTve kultivirebuli 
safuaris biomasis avtolizis xarisxis mixedviT.  

am cdebis monacemebma gamoavlina, rom safuvris suspenziaze lazeruli 
zemoqmedeba arsebiT zegavlenas axdens duRilis procesze. es ZiriTadad asaxulia 
naxSirwylebis  srul daduRebaze. unda aRiniSnos, rom 6 dReSi dasxivebul 
nimuSebSi xdeboda naxSirwylebis daduReba TiTqmis 90%mde, rodesac sakontro-
loSi, e.i. dasxivebis gareSe imave periodSi duRilis procenti Seadgenda sul 75-
77%-s. yvela gamosacdel nimuSebSi eTanolis gamosvla iyo sakmaod maRali, romlis 
odenoba Seesabameboda daduRebul Saqars. eqspoziciis da mixedviT safuvris 
duRilis aqtiuroba sxvadasxvanairia, rac asaxulia ZiriTad maCveneblebSi. 
saukeTeso Sedegebi miRebulia lazeruli energiis zemoqmedebisas 2,8-3,8 mvt/sm2. 
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dasxivebis intensiurobis Semdegi momateba 7,6 mvt/sm2-mde axdens umniSvnelo 
zemoqmedebas safuvris aqtiurobaze, da ufro maRali eqspoziciisas – 9,8 mvt/sm2-mde 
spirtis warmoqmnis da daduRebuli naxSirwylebis Semcvelobis intensiurobis 
maCveneblebi ufro dabalia, vidre sakontrolo nimuSebSi. rogorc Cans, es 
ganpirobebulia safuaris ujredebis garkveuli daqveiTebiT da safuaris ujredebis 
nawilobrivi inaqtivaciiT.  

gamokvleuli safuaris Stamebis saerTo maCveneblebis Sedarebisas 

aRmoCenilia, rom Sacharomyces-vini kaxuri-42 garkveul wilad CamorCeba Sacharomyces-

vini rqawiTeli-61, romelsac am pirobebSi aReniSneba ufro maRali aqtiuroba, 

gamoxatuli intensiur spirtis warmoqmnaSi, naxSirwylebis Rrma duRilSi da CO2-s 
gamoyofaSi. magram ar aris gamoricxuli imis SesaZlebloba, rom sxva substratSi 
da cdebis Secvlil pirobebSi SeiZleba miRebuli iqnas sxva Sedegebi. 

duRilis energiis kvlevis Sedegebma gamoavlina, rom yvela sakvlev 
nimuSebSi, romlebic eqvemdebareboda safuaris lazerul aqtivacias, aRiniSneboda 

CO2-s  intensiuri gamoyofa.  
lazeriT dasxivebuli safuaris avtolizis eqsperimentis Sedegebma 

gamoavlina, rom saSualod avtolizis siRrme 2-2,5-jer maRalia sakontrolo 
nimuSebTan SedarebiT. ufro arsebiTad es asaxulia avtolizatebSi safuaris 
konversiis ZiriTadi komponentebis – aminomJavebis maRali Semcvelobis mixedviT. es 
metyvelebs imaze, rom lazeruli zemoqmdeba arsebiTad aaqtiurebs safuaris 
proteolitur da peptidazur sistemas. avtolizis Casatareblad dasxivebis yvelaze 
optimalur dozas warmoadgens 2,8 mvt/sm2. am SemTxvevaSi avtolizatebSi 
Sigaujrediseuli naerTebis Semcveloba aRwevs TiTqmis maqsimums, gamosxivebis 
intensiurobis Semdegi momateba – 7,6 mvt/sm2-mde umniSvnelod zrdis ZiriTadi 
komponentebis Semcvelobas, da lazeruli zemoqmedebis ufro maRali dozebi – 9,8 
mvt/sm2-mde aqveiTebs avtolizis xarisxs. es aixsneba, iseve rogorc duRilis 
maCveneblebis Seswavlisas imiT, rom lazeruli dasxivebis didi dozebi iwveven 
safuvris mniSvnelovan inaqtivacias. 

gvinda avRniSnoT, rom iseve rogorc alkoholuri duRilis maCveneblebis 
Seswavlisas lazeriT dasxivebuli safuvrebidan yvelaze maRal maduRar aqtiobas 

avlenda Saccharomyces vini rqawiTeli-61 saxeobis safuvrebi, aseve avtolizis xarisxis 
rezultatebma gamoavlines, rom yvelaze didi raodenobiT Sidaujreduli 
nivTierebebis gamosavali aCvena amave rigis safuvrebma, rac aixsneba am safuvrebis 
fermentuli sistemebis specifiurobiT. 

 dasxivebuli safuaris morfo-fiziologiuri kvlevebis Sedegebma 
gamoavlina, rom lazeruli zemoqmedeba iwvevs safuaris ujredebis arsebiT 
cvlilebebs. safuaris gamosacdelma rasebma myar garemoze warmoqmna koloniebi 
ZiriTadad xorkliani zedapiriT, swori an kbilovani boloebiT. am koloniebis 
zomebi meryeobda msxvilidan qondaramde 1-2,2 sm diametriT. aseTi koloniebis 
ujredebs aqvT momrgvalo, momrgvalo-ovaluri da sferoseuli forma. ferebiT _ 

ZiriTadad Calisferi da TeTri. tipiuri S-formebi. gvinda avRniSnoT rom calkeuli 
ujredebi 2-2,5-jer aRematebodnen zomebiT sakontrolo nimuSebs, anu dausxivebel 
safuvrebs. unda aseve aRiniSnos, rom safuaris ujredebis yvela gamosacdeli 
variantebi erTmaneTisagan gansxvavdebodnen didi mravalsaxeobiTa da 
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variabelobiT, rac Seadgenda `rqawiTeli-61~ da `kaxuri-42~ Txevad garemoze  6 da 
7 variants. 

aRniSnulia agreTve yvela gamosakvlevi rasebis safuaris ujredebis 
ujrediseuli struqturebis citologiuri cvlilebebi, romlebic gamoixateba 
citoplazmis Zlier vakuolizaciaSi da marcvlovnobis momatebaSi. 

aRmoCenilia lazeriT dasxivebuli safuvrebis sporebis warmoqmnis 
unarianoba. xorkliani koloniebidan aRiniSneboda rogorc rombiseuli, agreTve 
xazovani askebi, romlebic Seicavdnen sporebis 2-6 odenobas. 

safuaris ujredebis gamravlebis kvlevebma gamoavlina, rom lazeruli 
sxivebiT dasxivebul yvela rasebis gamravlebis siCqare iyo TiTqmis 1,7-jer maRali, 
vidre imaTi, romlebic dasxivebuli ar iyo. rogorc cnobilia fiziologiuri 
Tvisebebi xasiaTdeba kvebis tipiT, zrdiTa da energetikuli metabolizmiT. am 
Tvisebebis identifikaciisaTvis Cven SeviswavleT Semdegi monacemebi: Saqris 

daduRebis SesaZlebloba anaerobul pirobebSi eTanolamde da СO2(duRili), uazoto 
naxSirbad Semcveli naerTebis aTvisebis SesaZlebloba maTi daJangvis gziT 
(asimilacia), azotis sxvadasxva wyaros aTviseba da zrdisaTvis optimaluri 
temperaturebis dadgena. 

   im monacemebze dayrdnobiT, romlebic Cven miviReT Rvinis safuarze 
lazeruli zemoqmedebiT duRilis aqtiobaze dadebiTi efeqtis dadgenisas 
dasxivebis optimaluri intervali warmoadgens 2,8-3,8 mvt/sm2. aqedan gamomdinare  
dasxivebis optimaluri intervalis dadgenis mizniT konkretuli saxeobis Rvinis 
warmoebisaTvis Cven CavatareT cdebi. lazeruli zemoqmedebis efeqturobas 

vadgendiT co2 gamoyofis intensiurobiT da duRilis ZiriTadi maCveneblebis 
dadgeniT rogorc sacdel aseve sakontrolo nimuSebSi.  

mduRare tkbilze lazeruli zemoqmedebis zegavlenis obieqturi 
Sefasebisas gamokvleuli iqna miRebuli Rvinomasalebis ZiriTadi qimiuri 
komponentebi. kerZod, gansazRvruli iqna: eTanolis, titruli da aqroladi mJavebis 
Semcveloba, cila, saerTo eqstraqti, fenoluri naerTebi, saerTo azoti da 
polisaqaridebi dasxivebis sxvadasxva eqspoziciebisas.  

cdebis Sedegebma Rvinomasalebis ZiriTadi komponentebis gansazRvrisas 
gamoavlina, rom lazeruli zemoqmedebisas imatebs eTanolis, saerTo eqstraqtis 
Semcveloba. aRiniSneba mqroladi mJavianobis da titruli mJavianobis mniSvnelovani 
kleba. Farsebobs azri, rom fenoluri naerTebi ionizirebuli gamosxivebis 
moqmedebis qveS ganicdis destruqcias. Aaseve, lazeruli dasxivebis Sedegad 

standartebs scildeba galis mJava da umartivesi fenolebi, xolo y- gamosxivebis 
Sedegad xdeba polifenolebis kondensacia da depolimerizacia, amis Sedegad 
warmoiqmneba mciredi nawilakebi romelTac gaaCniaT energiis didi maragi. imis 
gaTvaliswinebiT, rom Rvinis fenolebs umetesad aqvT uaryofiTi muxti, ar aris 
gamoricxuli maTi urTierTqmedeba kaliumis da kalciumis kaTionebTan. rac Seexeba 
biopolimerebs – cilebs da polisaqaridebs  dasxivebis Sedegad isini ganicdian 
sxvadasxva qimiur da fizikur-qimiur gardaqmnebs. cilebis Semcveloba lazeruli 
damuSavebisas arsebiTad mcirdeba. es imaze metyvelebs, rom Rvinis safuaris 
lazeruli aqtivirebisas aqtiurdeba maTi fermentuli sistemebi, ris xarjzec 
xorcieldeba erTis mxriv, safuaris ujrediseuli kedlebis lizisi da meores 
mxriv, biokataliuri procesebis gaaqtiureba, mciremolekuluri cilebi iSlebian  
aminomJavebad. rogorc cxrilidan sCans azotovani nivTierebebis kargi 
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regulatoria lazeruli gamosxivebisa da dabali temperaturis urTierTqmedeba. 

duRilis mimdinareoba 16-180С farglebSi da safuvrebis lazeruli dasxiveba 
saSualebas gvaZlevs miviRoT Rvinoebi azotovani nivTierebebis minimaluri 
SemcvelobiT. momatebuli duRilis temperatura iwvevs azotovani nivTierebebis 
raodenobis zrdas, kerZod aminuri azotis, vinaidan xdeba safuvrebis swrafi kvdoma 
da avtolizi. am dros azotovani nivTierebebi warmodgenilia dabalmolekuluri 
naerTebiT-peptidebiT da aminomJavebiT, isini avtolizis produqtebia. 

 Cveni dakvirvebis Sedegad, azotovani nivTierebebis balansis safuZvelze, 
romelsac moixmaren safuvrebi da Semdeg kvlav gamoyofen duRilis sxvadasxva 
temperaturis pirobebSi da lazeruli aqtivaciisas  metnaklebad zomierad 

moixmaren azotovan nivTierebebs  16-180С farglebSi da  dasxivebis intensiurobisas 

3 mvt/sm2. am pirobebSi mTeli duRilis periodSi safuvris ujredebis mier azotovani 
nivTierebebis gamoyofa analitikurad ar dafiqsirebula. Cveni azriT es procesi 
mimdinareobs, magram azotis moxmareba safuvrebis mier xdeba ufro intensiurad 
vidre maTi gamoyofa. 

Rvinomasalebis qimiuri Semadgenlobis yvelaze sasikeTo Sedegebi 
gamokvleuli obieqtebis yvela SemTxvevaSi miRebuli iqna dasxivebis 
intensiurobisas 3 mvt/sm2. dasxivebis eqspoziciis Semdgomi momatebisas (4 mvt/sm2-
mde) dadebiTi efeqti umniSvnelo iyo. 

Semdeg Catarebuli iqna Rvinis safuaris dasxivebis optimaluri drois 
dadgenis kvlevebi lazeruli zemoqmedebis intensiurobisas 3 mvt/sm2 mduRare 
suspenziis 1 kg-ze. amisaTvis winaswar cdebze dayrdnobiT, yurZnis tkbilis nimuSebs 
vasxivebdiT miTiTebuli eqspoziciisas 2-10 wuTis ganmavlobaSi. 

dasxivebis optimaluri drois efeqturobas adgendnen, rogorc pirvel 

SemTxvevaSi CO2-s gamoyofis intensiurobis gziT, duRilis ZiriTadi maCveneblebis 
dinamikis gansazRvris gziT.  

am cdebis monacemebma gamoavlina, rom duRilis energiis kinetika 
damokidebulia duRilis droze, es aRiniSneba pirdapir proporciul 

TanafardobaSi lazeruli zegavlenis 2-dan 7 wuTamde. amis Semdeg CO2-s gamoyofa  
umniSvneloa. es damaxasiaTebelia kvlevis yvela nimuSebisaTvis. aqedan gamomdinare, 
dasxivebis optimalur dros 3 mvt/sm2 warmoadgens saSualod 7 wuTi.  

 
dasxivebis drois xangrZlivobiT xorcieldeba eTanolis odenobis, saerTo 

eqstraqtis, fenoluri naerTebis, saerTo azotis da aqroladi mJavebis erTgvari 
namati. 7-wuTiani lazeruli zemoqmedebis intensiurobisas 3 mvt/sm2 miTiTebuli 
naerTebis Semcvelobis momateba umniSvneloa. Sesabamisad, biopolimerebi (cila, 
polisaqaridebi) dasxivebis drois Sesabamisad, maTi Semcveloba aseve icvleboda. 
magram unda aRiniSnos, rom dasxivebis intensiurobis momatebisas, maTi Semcveloba 
mcirdeboda, da 10-wuTiani eqspoziciias am naerTebis Semcveloba umniSvnelod 
icvleboda. 

ase rom, roca vaanalizebT monacemebs duRilis energiis kinetikis da 
Rvinomasalebis ZiriTadi damaxasiaTebeli komponentebis dagrovebis Sesaxeb, 
lazeruli zemoqmedebis dadgenili optimaluri dro dasxivebis intensiurobisas 3 
mvt/sm2 – 7 wuTia. es monacemebi SeiZleba gamoyenebuli iqnas Cvens mier sufris 
Rvinomasalebis miRebis gaumjobesebuli teqnologiuri sqemis damuSavebisas Rvinis 
safuaris lazeruli aqtivaciis dros.  
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Rvinis yvelaze mniSvnelovan fiziko-qimiuri maxasiaTeblad iTvleba 
siblante, filtracia, eleqtrogamtarianoba, zedapiruli daWimuloba da a.S. 
rogorc wina kvlevebma gvaCvenes lazeruli zemoqmedebis qveS xdeba biopolimerebis 
raodenobrivi da Tvisobrivi cvilileba. es is naerTebia romelTa Warbi raodenobis 
arseboba ganapirobebs aris siblantes da zedapirul daWimulobas. 

Cvens mier Catarebulma eqsperimentebma gvaCvenes, rom lazeruli dasxivebis 
zemoqmedebiT xdeba Rvinomasalis siblantis Semcireba. siblantis Semcireba 
SeiZleba aixsnas tanatebisa da polisaqaridebis nawilobrivi destruqciiT, 
cilebis daSliT. 

       tanatebs scildebian galis mJava da martivi fenolebi. aseTi 
gardaqmnebi xdeba mxolod Jangbadis TanxlebiT, romelic aqtiurdeba lazeruli 
dasxivebis Sedegad. 

biopolimerebis raodenobrivma da struqturulma cvlilebam SeiZleba 
daarRvios molekulaTa Soris damakavSirebeli Zalis balansi. amis Sedegia 
zedapiruli maCveneblis zrda. cnobilia, rom nivTierebebi romlebic iwveven 
Ozedapirul daWimulobis zrdas arian zedapirulad araaqtiurebi. Sesabamisad, 
Rvinomasalaze lazeruli dasxiveba iwvevs qimiur reaqciebs, romlebic xels 
uwyoben zedapirulad aqtiuri naerTebis daSlas da iseTi naerTebis warmoqmnas, 
romlebic zrdian zedapirul daWimulobas. 

Rvinomasalis eleqtrogamtarianobis maCveneblis zrda lazeruli dasxivebis 
Semdeg SeiZleba gamowveuli iyos nawilakebis qaosuri moZraobis siCqaris da aseve 
spontanuri Sejaxebebis zrdiT. es procesebi SeiZleba aixsnas ori poziciidan : a) 
Rvinis zedapiris, romelic kontaqtirebs lazeris sxivTan, Termuli gacxelebiT; b) 
lazeruli dasxivebis dartymis ZaliT. 

miRebuli Rvinomasala Tavisi organoleptikuri da  fizikur-qimiuri 
maCveneblebiT  imsaxurebs dadebiT Sefasebas da akmayofilebs  saxelmwifo 
standartis moTxovnebs .  
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Summary 

In order to intensify process of wine making and improve quality of product one of the prospective 

directions is activation of yeasts and enzymatic systems.  

Today, when customers’ demand is environmentally clean product, the main attention must be paid to 

the enzymatic systems of grape yeast, as the effective production of wine depends on them.  

Changes caused by impact of concentrated monochromatic radiation may become the bases for the 

new technological processes. We concluded that laser impact on yeast cells stimulates the process of 
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multiplication of cells, activates sporogenesis and intensifies fermentation process.  

Presented report represents the results of this research. 
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ABSTRACT 

The Eurasian wild grapevine, Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi, from the South Caucasus 

region played a significant role in the domestication of grapevine. Due to this fact a holistic prospection on 

wild grapevine populations was carried out in several zones of this, including the countries of Georgia, 

Armenia and Azerbaijan. Results show the different types of natural habitats, ampelographic differences 

between male and female individuals and the main species of the accompanying vegetation. On the other 

hand, they show the presence of infestation caused by eriophyid mites and infection caused by the North 

American fungi, powdery and downy mildews. The presence of invasive Vitaceae from North American 

origin, escaped from cultivation, as Isabella and rootstocks, is also indicated. It is concluded, that a legal 

figure of preservation for wild grapevine, the parental of cultivars, which constitutes one of the most important 

natural legacy in Southern Caucasus, should be promulgated by competent authorities in each country. 
Key words: accompanying vegetation, habitats, legal figure of preservation, sanitary status, Vitis vinifera 

subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi 

INTRODUCTION 

In Eurasia the only actual native grapevine is Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi. Their 

populations are disseminated in natural ecosystems between the Iberian Peninsula and the Hindu Kush 

mountain range (Arnold, 2002). Some populations are also conserved in Norhthen Africa (Maghreb). An 

approximation of the latitude range could be limited by the parallels 49° (Rhine river, Germany) and 30° 

(Ourika river, Morocco) of the North Hemisphere (Ocete et al., 2007). 

     These wild exemplars are dioecious and heliophillous woody lianae which climb by tendrils on some 

botanical species, trees and bushes from the accompanying vegetation, in order to get an adequate intensity 

of light (Ocete et al., 2007). They constitute the ancestor of cultivars, which are mainly hermaphrodites and 

belong to the taxon Vitis vinifera L. subsp. sativa (D.C.). 

      The South Caucasian region, situated between the Black and Caspian seas, was an important refugee for 

several botanical species in the different ice ages (Gunz, Mindel, Riss and Würm) along the Pleistocene 

(Ramishvili, 2001). However, several parental of fruit producers, including grapevine, used in the wild and 

cultivated later by man were present in those survivor phytoassociations refugees by the High Caucasian 

mountain range (Huglin and Schneider, 1986). This geographical area actually belongs to Georgia, Armenia 

and Azerbaijan and Turkey, where the presence of fossils of grapevine is registered from the Miocene 

(Negrul, 1938). It constitutes the territory with the highest Eurasian grapevine diversity of wild exemplars 



 
 

198 
 

and also cultivars (Vavilov, 1926). They exhibited, mainly, the chlorotypes C and D, meanwhile in Western 

Europe the A is the most frequent Arroyo García et al. (2006). The study carried out on plastidial DNA by 

Pipia et al. (2012) confirms the relevance of the Caucasus wild populations in the process of domestication 

of grapevine. 

        It is interesting to remark that in natural wild populations could appear mutations affecting male vines 

which can originate hermaphrodite individuals with self-fartilization (Picq et al. 2014). These vines were 

selected by man, due to higher production of berries to establish by plantation of selected canes the first 

vineyards outside river-bank forests (Forni, 2006, This et al. 2006). 

    There are morphological differences between seeds from cultivars and wild grapes. At present 

tridimensional scanner procedures can be used to discriminate both kinds of pips (Terral et al., 2010). So it is 

possible to determinate if a sample of them found in archaeological sites belongs to whichever of the both cited 

groups. According to the actual information available, the first cultivated seeds were found in the excavations 

of the archaeological site of “Shulaveri Gora” in the South part of Georgia. In this place fragments of vessels 

with chemical rests residue of must or wine were also collected. Their antiquity is about 8.000 years B.P. 

(McGovern, 1999, Chilashvili, 2004). Based on this facts and on other numerous archaeological, historic and 

botanical evidences and the cited high biodiversity of grapevine turn the South Caucasus into the oldest Cradle 

of the Viticulture and Winemaking (McGovern, 2003, 2004). 

       At present, the Eurasian wild grapevine is considered a threatened phytogenetic resource due to diverse 

anthropocentric actions (Arnold, 2002). On the other hand, the importation of fungal diseases from North 

America, such as downy and powdery mildews, played a very important role to reduce population levels. 

Furthermore, after Phylloxera infestation, there was a massive incorporation of North American Vitis species 

in Eurasian vineyards. They were used as root-stocks, and also to produce grape fruit in the case of direct 

producer hybrids (French-American hybrids). Both kinds of plants escaped from cultivation showed a heavy 

invasive character as feral plants in wild habitats, highly competitive for the autochthonous wild grapevine 

(Ocete et al., 2007). 

      According to the above paragraphs, an expedition to know the ecology of wild grapevine in the South 

Caucasian region, mainly habitats, parasitic species and accompanying vegetation, was carried out inside the 

research program of the COST Action FA1003 on ‘East-West Collaboration for Grapevine Diversity 

Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding’. The present article constitutes a resume on the 

results of that prospective activity. 

        MATERIAL AND METHODS 

        A prospecting of the main ampelograpic descriptors of the vines, natural habitats, pest, diseases and 

accompanying vegetation of the Eurasian wild grapevine, was carried out on 13 natural populations from 

three country of the South Caucasus Armenia, Azerbaijan and Georgia in 2013.  

        To carry out the study of ampelographical descriptors and symptoms caused by pests and diseases aerial 

organs were observed up to 3 m of high. Roots were observed up to a maximum depth of about 40 cm. The 

main species of the accompanying vegetation was determined with usage of botanical keys. On the other 

hand, there has been a special effort in the identification of exotic invasive Vitaceae from North American 

origin. 

 
 

RESULT AND DISCUSSION 

Habitats 

The studied populations were situated along river bank forests, floodplains and colluvial positions. Data on the 

regional distribution, coordinates, type of habitat of each population are compiled in Table 1. 
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List of populations prospected in Southern Caucasus region 

                                                                                                                                   Table 1. 
Site name District River Interval of 

latitude N 

Interval of 

longitude E 

Alt. P

* 

Georgia       

Nakhiduri Marneuli Ktsia 41º29′26″ - 

41º29′13″ 

44º40′ 51″ - 

44º41′22″ 

445  C 

Tsitsamuri Mtskheta Aragvi 41º52′28″ - 

41º52′38″ 

44º43′51″ - 

44º43′ 57 

469 C 

Tedotsminda Gori Liakhvi 42º2′4″- 

42º2′20″ 

44º3′19″-

44º3′42″ 

639 C 

Gardabani Gardabani Mtkvari  41º22′10″- 

41º22′19″ 

45º4′6,3″ - 

45º4′37″  

274 F 

Skra Gori Mtkvari 41º59′11″ - 

41º59′13″ 

44º2′47″ - 

44º2′47″ 

609 C 

Lagodekhi Lagodekhi Matmiskhevi  41º48′2″- 

41º48′45″″ 

46º19′12 - 

46º20′24″ 

501 A 

Azerbaijan       

Guruchai-1 Quba Guruchai 41º24′1″ 41º26′37″ 680 F 

Guruchai-2 Quba Guruchai 41º26′3″- 

41º26′3″ 

48º33′ 41″ - 

48º33′50″ 

404 F 

Rostov road 

Qusarchai 1 & 2 

Quba Qusarchai 41º28′6″ - 

41º28′9″ 

48º33′57″ - 

48º33′59″ 

385 F 

Dellekkend** Quba Guruchai 41º24′37″ 48º35′13″ 413 F 

Ağbil** Quba Qusarchai 41º25′32″ - 

41º25′35″ 

48º33′54″ - 

48º34′4″ 

415 F 

Armenia       

Akhtala Akhtala Debed 41º6′18,3″- 

41º7′15,8″ 

44º42′23 - 

44º45′16,3″ 

644 C 

Getahovit  Tavoush Getik 40º54′6″-  

40º54′ 8,7″ 

45º7′5 –  

45º7′ 9,6″ 

719 C 

 Alt. altitude . P* (Position): A: riverbank forest; C: colluvial position (slope of a hill); F: flood plain. 

          Main ampelographical characters 

         There is a great diversity of foliage in size and contour. Male plants generally have smaller and more 

divided leaves than female ones, as occurs in Western European relict populations (Ocete et al., 2007). On 

the other hand, there is a great variety of sizes of the petiolar sinus, which, in general, tends to oscillate 

between open (female individuals) and very open (male ones). Bunches show always red berries with 

subspherical shape.      

       Symptoms caused by phytophagous and pathogen agents 
      Any symptoms caused by the American phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) (Homoptera, 

Phylloxeridae) have been detected on leaves and roots, as it happens in the European wild populations. 

Although the vines are sensitive to this root phase of the homopteran. It is due to the edaphic characteristics 

of the soil which are waterlogged several months each year. The insect was detected on cultivars from 

Southern Russia in 1863 (Negrul, 1952). A little bit later (1870) its symptoms were described in the Georgian 

province of Abkhazeti, near the town of Sokhumi. Between 1889 and 1891, this sanitary problem had spread 

to almost all the vineyards in Western Georgia. In the Eastern part of the country it was observed from 1893 

in the province of Kartli. Between 1906 and 1910 the first root infestations were found in Kakheti (Kantaria 

and Ramishvili, 1983).  

      On leaves, symptoms caused by the mite of the erineum strain of Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari, 
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Eriophyidae) are very abundant in all the populations, affecting almost the totality of the vines. Less common 

are the symptoms of caused by Calepitrimerus vitis (Nalepa) (Acari, Eriophyidae). 

       The presence of symptoms caused by powdery mildew, Erysiphe necator (Schwein.) Burriel, known as 

natsari and downy mildew, Plasmopara viticola (Berlease and de Toni), called tchraki, appear in all 

populations, mainly on leaves and canes. They are not frequent on bunches. The presence of powdery mildew 

has been documented since the 1850s in the provinces of Guria and Samegrelo (Western Georgia). The 

mildew began to be sighted at the end of the s. XIX (Encyclopedia, 1986). 

No symptoms caused by root-rot fungi and root knot nematodes were detected. 

       Botanical supporters 

      These vines take as supporters to several species of the accompanying vegetation, such as Carpinus 

betulus, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus caucasica, Mespilus germanica, Paliurus spina-christi, 

Prunus divaricata, Punica granatum, Cydonia oblonga, Pyrus caucasica, Quercus iberica, Salix capreae and 

Ulmus minor.  

 

Invasive exotic vines 

North American species, such as Vitis rupestris, Vitis riparia, Vitis berlandieri and also hybrids 

between European and American vines, as well as French-American direct producer hybrids, are frequents in 

several ditches and mounds with remains of native vegetation in Black sea surroundings, near Batumi, and 

also in several of the populations cited in this article. Observations indicate that Isabella variety is the most 

frequent. It is also the most widespread in the traditional vineyard of the archipelago of the Azores (Portugal) 

and several South American regions. Throughout Georgia, vines of this variety are often used as ornamental 

plants in gardens and houses, grape of which is used to make a wine for domestic use, due to its resistance to 

American parasites. In any case the cited vines should be controlled in wild areas. 

Final conclusion 

A legal figure of preservation for wild grapevine, the parental of cultivars, which constitutes one of 

the most important natural legacy in Southern Caucasus, should be promulgated by competent authorities in 

each country. 
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da moxmarebisadmi sruliad gansxvavebuli Sexedulebebis Sesaxeb msoflioSi 
cnobilia da amas sakmaod myari safuZvlebi gaaCnia.  

 Tvals Tu gadavavlebT qarTveli eris arsebobis sxvadasxva periods naTlad 
davinaxavT, rom misTvis Sroma da garja Tandayolili da ganuyofelia.bunebriv- 
klimaturi, geografiuli, reliefuri pirobebi gaxda safuZveli Camoyalibebuliyo 
mravaldargobrivi soflis meurneoba, Seqmniliyo kvebis produqtebis warmoebis 
teqnologiebi, romlebic ukve msoflios sxvadasxva kuTxis momxmarebelTa 
samzareuloSi imkvidrebs adgils da did mowonebas imsaxurebs.  

meRvineobis produqcia yovelTvis prioritetul mdgomareobas inarCunebda da 
dResac mdgomareoba ucvlelia. Tundac gasuli saukunis 90-iani wlebidan dRemde 
saqarTvelos damoukidebel qveynad gamocxadebis Semdeg erTaderTi dargi, 
romelmac gauZlo ekonomikuri, politikuri da socialuri balansis rRvevis 
procesebs da SeZlo SeenarCunebina sicocxlisunarianoba mevenaxeoba-meRvineobaa. 
bunebrivia arc es dargi iyo gamonaklisi, romelic negatiuri zegavlenis qveS 
moeqca. Semcirda venaxis zvrebis saerTo farTobi, yurZnis warmoeba, Rvinis 
damzadeba da a.S. magram SesaZlebeli gaxda Rvino produqciis xarisxis sagrZnobi 
amaRleba, msoflio masStabiT Rvinis eqsportis geografiis gafarToeba, jiSobrivi 
struqturis gaumjobeseba, adgilobrivi aborigenuli jiSebis gamoyenebis 
teqnologiis SemuSaveba, ojaxuri teqnologiebiT Rvinis warmoebis stimulireba, 
Rvinis turizmis danergva da a.S. 

mTavari ganmsazRvreli faqtorebi, romelmac ganapiroba saqarTveloSi da maT 
Soris aWara-guriis regionSi mevenaxeoba-meRvineobis dargis SenarCunebisa da 
reabilitacia-ganviTarebis procesis Seuqcevadoba pirvel rigSi ra Tqma unda 
vazisadmi didi siyvaruli, misgan damzadebuli sxvadasxva produqtebis 
mravalferovneba da sargeblianoba, yurZnisa da misgan damzadebuli alkoholiani 
da ualkoholo sasmelebis gansakuTrebuli xarisxi da gemuri Tvisebebia. meores 
mxriv saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebSi kargad xarobs sxvadasxva aborigenuli da 
introducirebuli vazis jiSebi romelTa nedleuli adgilobrivi bunebriv 
klimaturi pirobebis zegavleniT maRalxarisxiani bioqimiuri Semadgenlobis, 
konkurentunariani sasmelebis damzadebis saSualebas iZleva, rac kidev ufro 
zrdis sasoflo-sameurneo miwebis racionalurad gamoyenebis SesaZleblobas, es ki 
Tavis mxriv mevenaxeoba-meRvineobaSi dasaqmebulTa socialur-ekonomikuri 
mdgomareobis donis amaRlebis garantiebs qmnis.  

mesame da mTavari gansazRvreli faqtoria Rvinis warmoebis qarTuli 
tradiciuli teqnologiebis gamoyenebiT miRebuli produqciis gamorCeuli 
maxasiaTeblebi, romlebic msoflio masStabiT sul ufro mimzidveli xdeba. 
qarTuli qvevris Rvinos ukve icnobs sxvadasxva qveynebis Rvinis momxmarebeli, 
moixmaren da ecdebian am teqnologiis danergvas sakuTar warmoebaSi. aseTi 
magaliTebi sakmaod bevria da geografiuli masStabiT bevr qveyanaSi fiqsirdeba. 
bolos mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTareba saxelmwifos prioritetuli 
programis rangSia ayvanili da es pozitiur Sedegs iZleva (1). 

2016 wels q. baTumSi mevenaxeoba-meRvineobis saerTaSoriso organizaciis 
egidiT Catarda Savi zRvis qveynebis mevenaxeoba-meRvineobis forumi. saerTaSoriso 
forumis Catareba baTumSi mniSvnelovani RonisZiebaa da kidev ufro jansaR 
mastimulirebel zegavlenas axdens qveyanaSi mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebis 
xelSemwyobi garemos Seqmnaze, Rvino produqciis xarisxis uzrunvelyofaze 
msoflio standartebis damkvidrebaze, erovnuli produqciis sxvadasxva bazrebis 
segmentebze diversifikaciis gazrdaze, konkurentunariani produqciis warmoebis 
xvedriTi wilis amaRlebaze.  
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forumis monawileTa raodenoba, kompetencia, warmodgenili Rvinoebis 
sakonkurso nimuSebis mravaferovneba da maRali xarisxi, maTi damzadebisas 
gamoyenebuli teqnologiebis progresuloba da Taviseburebebi, midgomebis maRali 
meToduri da praqtikuli gamoyenebis Rirebulebebi adastureben RonisZiebis 
iniciatorebisa da organizatorebis maRal pasuxismgeblobas, RonisZiebis miznebisa 
da amocanebis dasabuTebis maRal dones. am saerTaSoriso donis Rvinis festivalis 
CatarebaSi udaod didi iyo survili Cveni qveynis mxridan da SeiZleba dabejiTebiT 
iTqvas, rom mizani miRweuli iqna da Semdgom periodSi es tradicia gagrZeldeba, 
kidev ufro daixveweba saqmiani da partnioruli urTierTobebi Savi zRvis auzis 
qveynebs Soris mevenaxeoba-meRvineobis dargis problemaTa gadaWraSi, SesaZlebelia 
uaxloes periodSi am qveynebis mier festivalebis Catareba yovelwliurad 
ganxorcieldes da msoflioSi cnobili titulovani festivalebis rigebSi Cadges 
(3). 

aWaraSi ukve aTi welia tardeba ojaxuri teqnologiiT damzadebuli 
Rvinoebis yovelwliuri festivali. am wamowyebam mxardaWera moipova da 
avtoritetuli gaxda mTeli saqarTvelos masStabiT. am xnis ganmavlobaSi 
yovelwliurad konkursSi monawileobas Rebulobs 150-200 mewarme. Sedegebi 
adekvaturi iyo molodinisa.Rvinis nimuSebis mravalferovneba, gamorCeuli gemuri 
Tvisebebi, improvizirebuli TviTnabadi teqnologiebi da sxva maCveneblebi 
fiqsirdeboda bioqimiuri kvlevisa da degustaciebis Catarebisas (2). 

degustatorTa maRali profesionalizmi da mkacri obieqturi moTxovnebis 
pirobebSi bevri konkursantis mier warmodgenili nimuSebi sxvadasxva kategoriis 
jildoebiT dasaCuqrda. Sedegad miviReT is rom msxvili sawarmoebis gverdiT mcire 
masStabebiT, magram maRali samomxmareblo Tvisebebis mqone ojaxuri Rvinoebis 
warmoebam ganviTareba daiwyo da daixvewa teqnologiuri midgomebi.  

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis meRvineobis 
koordinatorTa jgufi yovelwliurad damtkicebuli samuSao Tematuri gegmis 
farglebSi iTvaliswinebs saerTaSoriso Rvinis festivalis doneze gamoTqmul 
rekomendaciebs, winadadebebs da azrebs maTi praqtikuli gamoyenebisaTvis. 

qarTuli vazis jiSTa simravlem da Rvinis warmoebis originalurma 
teqnologiebma myarad daimkvidra adgili sameurneo-sayofacxovrebo sferoSi, 
SeZlo Camoyalibebuliyo konkurentunarianobis maRali potencialiT, daimsaxura 
momxmarebelTa didi interesi, msoflios misca saSualeba ziareboda sruliad 
gansxvavebuli produqciis unikaluri teqnologiebiT damzadebas. 

qveyanaSi aRricxulia unikaluri sufrisa da saRvine yurZnis jiSebi 500-mde 
dasaxelebis jiSi, romelTa gamoyenebis potenciali bolomde Seswavlili ar aris 
da momavalSi mosalodnelia mniSvnelovani siaxleebi axali saxis Rvino 
produqciis damzadebisa da zvrebis gaSenebis kuTxiT. saqarTveloSi mevenaxeoba-
meRvineobis dargSi sakmaod mniSvnelovania introducirebuli vazis jiSebis 
danergva-gamoyeneba, rac kidev ufro aqtiurs xdis TanamSromlobas sxvadaxva 
qveynebis mevenaxeoba-meRvineobis sferoSi. 

sabazro ekonomikuri urTierTobebis Camoyalibebam qveyanaSi da maT Soris 
aWara-guriis regionSi Zireuli koreqtivebi Seitana mevenaxeoba-meRvineobis 
ganviTarebis strategiaSi. es dargi mTlianad moeqca kerZo seqtorSi, gafarTovda 
moxmarebis moculoba da struqtura, rac ganapiroba turistuli industriis 
ganviTarebam da Rvinoproduqciis eqsportis zrdam. Seiqmna ojaxuri da fermeruli 
meurneobebi, romlebic momxmarebels awvdian sxvadasxva teqnologiebiT 
damzadebul Rvinoproduqcias. 

dRes rodesac qveyana damoukidebelia da gaaCnia sakuTari strategiuli kursi 
sul ufro mniSvnelovani xdeba sabazro ekonomikuri urTierTobebi da CarTuloba 
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Sromis saerTaSoriso danawilebaSi. mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebis 
problemebis gadaWraSi aucilebelia saerTaSoriso donis sxvadasxva RonisZiebebSi 
monawileoba. 

sxvadasxva dros Catarebul saerTaSoriso festivalebSi, forumebSi, 
konferenciebSi, gamofenebSi Tu sxva RonisZiebebSi monawileobis amsaxveli 
masalebi, miRebuli gadawyvetilebebi, rekomendaciebi Tu winadadebebi sakmaod 
sainteresoa da adasturebs qarTuli mevenaxeoba-meRvineobis did rols am sferoSi 
msoflio masStabiT, xazs usvams dargisadmi mecnieruli midgomebis aqtualobas, 
did praqtikul gamocdilebas. 

jer kidev gasuli saukunis dasawyisSi daiwyo aWara-guriis regionebSi 
mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTareba samrewvelo doneze. Catarda 
mniSvnelovani mecnieruli kvlevebi jiSebis gamovlenis, maTi gamoyenebiTi 
maxasiaTeblebis dadgenis  daraionebis, nedleulis warmoebisa da gadamuSavebis 
teqnologiuri uzrunvelyofis mimarTulebiT calkeuli zonebis, administraciuli 
erTeulebis, soflebis doneze ganisazRvra sxvadasxva jiSis yurZnis gaSenebis 
adgilebi, SemuSavda rekomendaciebi, rac saSualebas iZleva am informaciiT 
vixelmZRvaneloT dargis ganviTarebis proeqtebisa da programebis SemuSavebaSi (4). 
 
 administraciuli erTeulebi 

(raionebi), zonebi, soflebi, 
mikroraionebi 

mevenaxeoba-meRvineobis dargis 
ganviTarebis prioritetuli 
mimarTulebebi, daskvnebi, 
rekomendaciebi 

1 aWara - qobuleTis raioni (xucubani-
kvirike, qaquTi-aWi, muxaestate- 
alambari, CaqvisTavi, qaquTi, aWi, 
muxaestate, xucubani, sameba, kvirike, 
Caisubani, xala, alambari, saxalvaSo, 
aWisTavi. 

-masobrivi moxmarebis sufris 
Rvinoebis damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da 
yurZnis warmoeba; 
-kvebis produqtebis damzadeba. 

 

2 baTumis raioni –mTispira zona, yvela 
sofeli (axlandeli xelvaCauris 
municipaliteti) 

-masobrivi moxmarebis sufris 
Rvinoebis damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da 
yurZnis warmoeba; 
-kvebis produqtebis warmoeba. 

3 qedis raioni- qeda- zvare, dandalo- 
cxmorisi, qeda-pirveli maisi, merisi. 

-masobrivi moxmarebis sufris 
Rvinoebis warmoeba; 
-unikaluri samomxmareblo 
Tvisebebisa da maRalxarisxiani, 
adgilwarmoSobis Rvinoebis 
damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da  
yurZnis warmoeba; 
-kvebis produqtebis damzadeba. 

4 xulos raioni – (axla xulosa da 
Suaxevis municipalitetebis 
teritoria). zomieri klimaturi 
pirobebis zonebi da mikrozonebi, 
soflebi. 

-masobrivi moxmarebis sufris 
Rvinoebis warmoeba; 
-adgilwarmoSobis Rvinis damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da 
yurZnis warmoeba; 
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-kvebis produqtebis damzadeba. 

5 guria - Coxatauris raioni-dablacixe, 
ianouli, bereJouli, gubazeulis 
xeoba, koxnari-saWamiaseri, sxva 
zonebi da mikroraionebi. 

-masobrivi moxmarebis sufris Rvinis 
damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da 
yurZnis warmoeba; 
-kvebis produqtebis damzadeba. 

6 maxaraZis raioni (axla ozurgeTis da 
lanCxuTis municipaliteti) dablobi, 
mTispira, maRalmTiani zonebi, 
baxvaswyali, nigoiTi, nagomari, 
axalsofeli, baileTi, gurianTa, 
meria, konWkaTi, zedobani, Sroma, vake, 
Txinvali, xrialeTi, omfareTi, 
ZimiTi, silauri, jumaTi da a.S. 

-masobrivi moxmarebis sufris 
Rvinoebis warmoeba; 
-unikaluri samomxmareblo 
Tvisebebisa da 
maRaladgilwarmoSobis Rvinoebis 
damzadeba; 
-sufris yurZnis jiSebis gaSeneba da 
yurZnis warmoeba; 
-kvebis produqtebis damzadeba. 

 
aWara-guriis regionisaTvis imdroindeli informaciiT da rekomendaciebiT 

adgilobrivi bunebriv-klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT arsebul da 
rekomendirebul jiSebs Soris dasaxelebulia: sawuri, brola, xofaTuri, 
colikouri, livanura, cxenis ZuZu, mekrenCxi, butko, Cxaveri, aligote, javaxeTura, 
Woli, TeTra, SavSura, qorqaula, koloSi, almura da a.S. 
dReisaTvis garda zemoaRniSnulisa moZiebulia calkeuli nargavebi gavrcelebis 
mcire arealiT, magram iSviaTi formebiT, romelTa nergebis gamoyvana da gaSeneba 
didad waadgeba mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTarebas da rentabelobis 
amaRlebas. maT Soris unda aRiniSnos baRis yurZeni gorgouli, Turvandi, 
kaikaciSvilis TeTri, kvirisTava, klarjuli, mwvanura, mwvane aWaruli, orWosuli, 
sxalTaura,  WeWibera, xarisTvala da a.S. 
aWara-guriis teritoriaze gavrcelebuli endemuri adgilobrivi yurZnis jiSebis 
SenarCuneba-gadarCena erovnuli saqmea da am mimarTulebiT realuri proeqtebis 
SemuSaveba-ganxorcieleba sxvadasxva bazrebze gamorCeuli gemuri Tvisebebis mqone 
Rvino-produqtis miwodebas uzrunvelyofs. meores mxriv maTi gamoCena sasoflo-
sameurneo kooperativebSi, fermerul da ojaxur meurneobebSi mTeli rigi 
socialur-ekonomikuri problemebis gadaWras Seuwyobs xels. 

aWara-guriaSi warmoebuli yurZnisa da misgan damzadebuli Rvinoebis maRal 
xarisxze da samomxmareblo Tvisebebze miuTiTebs Semdegi faqtorebi: 
 
yurZnis jiSi misgan damzadebuli 

Rvino 
Sefasebebi da aRiareba 

Cxaveri sufris Rvino, 
cqriala Rvino, 
naxevradtkbili 
Rvino 

-Ria vardisferi nazi da harmoniuli 
alkoholisa da simJavis normaluri 
Semcveloba. alkoholis raodenoba 11-12%. 
xarisxiani sufris Rvino. Cxaveris 
naxevradtkbili Rvino iwarmoeba 1934 
wlidan. sxvadasxva konkursebze da 
festivalebze miRebuli aqvs 1 oqros, 4 
vercxlis, 1 brinjaos medali.  
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Qqarxnuli wesiT damzadeba. cqriala Rvino 
“Cxaveri” – degustatorTa SefasebiT 
unikaluri da perspeqtiulia. 

colikauri evropuli da 
imeruli cqriala 
wesiT damzadebuli 
maralxarisxovani 
sufris da 
bunebrivad 
naxevradtkbili 
Rvinoebi. 

saukeTeso adgilwarmoSobis Rvino (tviSi) 
umaRlesi xarisxis naxevradtkbili. 
-spirtSemcveloba – 10-11% 
Saqrebis koncentracia – 30-50% 
-titruli mJavianoba – 5.5-7.0% 
-aqroladi mJavianoba – 1.0% 
-dayvanili eqstraqtis masis koncentracia – 
16%. 

sawuri ordinaruli 
Rvinoebi. yurZnis 
wveni da sakoniake 
spirti 

-alkoholis Semcveloba -9%; 
-perspeqtiuli jiSi saqarTvelos mTiani 
regionebisaTvis. 

 
bolo wlebSi Catarebuli kvlevebis masalebi cxadyofen, rom aWara-guriis 

regionSi intensiurad viTardeba mevenaxeoba-meRvineoba. 2008-2016 wlebSi festivalze 
wardgenili 841 nimuSidan 350-ze meti swored aWara-guriis regionebidan iyo 
warmodgenili, maT Soris 80% CaiTvala xarisxianad, aqedan 45%-mde umaRlesi 
Sefaseba daimsaxura, 35% dabali Sefaseba miiRo, xolo 20% moixsna konkursidan 
(2). Tu wlebis mixedviT vimsjelebT 10 wlis ganmavlobaSi uxarisxo Rvinis nimuSebis 
xvedriTi wili klebadi tendeciiT xasiaTdeba da bolo wlebSi minimumamde daeca 
(1-2%). aqve unda aRiniSnos, rom nimuSis warmomdgenTa mier mowodebuli informaciiT 
didia Ziebisa da improvizaciis faqtebi Rvinoebis damzadebis teqnologiebSi. es 
exeba rogorc yurZnis sxvadasxva nedleulis gamoyenebas, maT kupaJirebas, ise  
teqnologiebis gaumjobesebas. aRniSnuli garemoebebi kidev erTxel adasturebs 
aWara-guriis regionSi mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebis perspeqtiulobas, axali 
saxeobis jiSebis danergvisa da gamoyenebis realur potencials. miRebuli 
Sedegebis kidev ufro gaumjobesebis saqmeSi mniSvnelovani roli unda Seasrulos 
dargisadmi saxelmwifos mxridan xelSemwyobi politikis gatarebam ganaTlebis, 
mecnierebisa da biznesis integraciis procesis gaRrmavebam. aseve didi yuradReba 
unda mieqces marketinguli kvlevebis gafarToebas, bazrebze diversifikaciis gzebis 
Ziebas. sainteresoa is faqtebi, rom marto aWaraSi gasuli saukunis 80-90-iani 
wlebisaTvis venaxis farTobi saSualod 1000 ha-mde iyo dagegmili, romlidanac 
mosavlis prognozuli moculoba gansazRvruli iyo 5600t. odenobiT. dReisaTvis es 
cifrebi raTqmaunda gansxvavebulia, magram cxadia rom dargis ganviTarebisaTvis 
miwis resursebi sakmaodaa da sul ufro aqtiurdeba stimuli am dargSi samewarmeo 
saqmianobisaTvis. 

imisaTvis, rom bazrebze aTvisebuli iqnas axali segmentebi da myarad  moxdes 
damkvidreba erTaderT gzad rCeba Rvinis unikaluri da iSviaTi maRalxarisxovani 
Rvinoebis warmoeba. bazrebidan TandaTan gamoidevneba dabalxarisxovani Rvinoebi. 
2014 wlis monacemebiT saqarTvelodan 41 qveyanaSi eqsportirebuli Rvinis 
Rirebulebam 130 miln dolars gadaaWarba (4). magram es bevrad mcirea imasTan 
SedarebiT ra warmoeba-miwodebis potencialic gaaCnia qveyanas. aWara-guriis 
regionSi istoriul eTnografiuli da Tanamedrove kvleviT SesaZlebelia 2-3 jer 
gaizardos Rvinis turizmi. 
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evropis qveynebSi sakmaod maRalia mevenaxeoba-meRvineobis dargis reitingi da 
potenciali, warmoebuli Rvino produqciis xarisxi, sakmaod srulyofili da 
Tanamedrovea dargis teqnologiuri da teqnikuri saSualebebiT uzrunvelyofa. 
amitomac samecniero konferenciebis sxvadasxva saxis forumebis, gamofenebis, 
festivalebis gamoyenebiT saqarTveloSi gza gaexsneba maRalxarisxovani Rvino 
produqciis warmoebas. 
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1. aWaraSi gavrcelebuli vazis jiSebisagan Rvinis damzadebis teqnologiebi da 
produqciis konkurentunarianoba. g. papuniZe, a. devaZe. saqarTvelos mecnierebaTa 
erovnuli akademiis aWaris avtonomiuri respublikis regionuli samecniero centri. 
Sromebi. krebuli 2. baTumi. 2017 weli; 
2. ojaxSi damzadebuli Rvinis festivalis masalebi. baTumis da lazeTis eparqia. 
aWaris avtonomiuri respublikis ganaTlebis, kulturisa da sportis saministros 
finansuri mxardaWeriT gamocemuli. 2008-2015 wlebi. s.s. gamomcemloba “aWara”. 
baTumi; 
3. Rvinisa da alkoholuri sasmelebis konferenciis masalebi. 15-16 noemberi 2016 

weli. q. baTumi. Catarda “vazisa da Rvinis saerTaSoriso organizaciis (O.I.V)“ 
patronaJiT; 
4. aWaris avtonomiuri respublikis saxelmwifo arqivis masalebi. 1921-1990 wlebi. 
 

 
DEVELOPMENT OF VITICULTURE AND WINEMAKING IN THE ADJARA-GURIA REGION  

Guram Papunidze, Aslan Devadze  
Batumi Shota Rustaveli State University 

Institute of Agrarian and Membrane Technologies, Batumi, Georgia 

Summary 

Adjara and Guria regions historically viticulture and winemaking development traditionally marked by 

an active attitude, which demonstrates the historical and ethnographic research materials and historical 

monuments, local indigenous grape varieties and diversity of the area. 

Studies carried out in the Soviet period, which were carried out by Georgian and foreign specialists, 

have been basis for elaboration of grape zoning schemes, regions, zones and villages in Adjara-Guria region. 

The area of distribution of vineyards and table grape varieties and approximate scale of production were 

determined.  

Establishment of market economic relations in the country in the Adjara-Guria region provided 

fundamental corrections to the viticulture and wine development strategy. This field has become totally private 

sector, changed and expanded the volume and structure of consumption. The family and farming farms have 

been created which provide consumers with their own wine products produced by different types and 

technologies. 

Viticulture and winemaking turned into a guarantee of increasing the real income of large part of 

population and improving socio-economic conditions. 

Particularly important is the endemic varieties of Adjara-Guria in small quantities, but the wine-

producing unique characteristics of different species on the origin of origin.This is the way in which to increase 

the production and supply of goods in the country and outside markets.  

The results of the International Wine Festival of Black Sea and Festivals of wine made by family 

technologies show that the development of viticulture and winemaking in Adjara-Guria region has a significant 

perspective. 

European countries share experiences, selection and introduction of technologies and technological 

means, establishment of an effective marketing system is a way to diversify its products in different markets 

in the region of viticulture and wine in Adjara-Guria region. 
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INTERNATIONAL COOPERATION FOR INCREASING RESILIENCE AND 

PRODUCTIVITY OF GEORGIA’S GRAPEVINE RESOURCES  

Jozef Turok 

University of Bratislava, Slovakia 

 

Climate change, drought and land degradation are interconnected processes, affecting large parts of 

the Caucasus.  Addressing the challenges requires a combination of technological innovations, enabling 

policies, supportive institutions and economic incentives. 

Since 2003, several international projects made concerted efforts to identify, collect, characterize and 

ensure conservation of the rich diversity of grapevine genetic resources in Georgia and five other countries in 

the Caucasus and Northern Black Sea region as a basis for improving local viticulture and wine making 

industry.  An initial inventory had resulted in the identification of 1283 local grapevine varieties, with 75% of 

them found only in the collections within the region.  Further efforts were made to establish and ensure 

maintenance of new conservation collections, such as Vashlidjvari in Georgia, partly from germplasm re-

introduced from the other countries.  Ampelographic and genetic research was conducted using local varieties 

as well as wild vine, with results widely published in international journals.  Consequently, human and 

institutional capacities were built, and researchers joined a broader East-West network aimed at exploration of 

diversity and mobilization of adaptive traits in grapevine germplasm. 

Besides genetic resources, integrated production systems such as agroforestry offer promising avenues 

towards more resilient, diversified and productive viticulture.  Agroforestry can be tailored to various resource 

situations and consists of intercropping trees with annual or perennial crops, but is weakly referenced with 

grapevine.  Nevertheless, agroforestry vineyards exist and examples of positive effects of intercropped and 

neighbouring trees on temperature dynamics and soil quality have been demonstrated. Research and policy 

making in European countries pay increasing attention to demonstrated, available options for reducing 

vulnerability and managing risk in areas affected by climate change. 
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THE UNION OF EUROPEAN ACADEMIES FOR SCIENCES APPLIED TO AGRICULTURE, 
FOOD AND NATURE (UEAA) - CURRENT STATUS AND PERSPECTIVE. 

Michel Thibier – Professor, President of the UEAA. Académie d’Agriculture de France, Paris, France. 

 

Introduction 

By the late 20th century a number of scientists and members of Academies of Agriculture met 

in Brussels or elsewhere to the point to which they ultimately envisaged to set up a forum of 

discussion related to agriculture and science to make it brief. One of the rationale among many others 

was that most of the European Academies or associated institutions in countries where such 

Academies do not exist had a high added value on others in that members had a strong professional 

experience and most of all in most cases some independence from the Governments or from political 

influence.  

The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA) 

was created in October 2000 under the leadership of Italy and France and namely Professor F 

Scaramuzzi from Florence (Accademia dei Georgofili) and Jean Marc Boussard from Paris 

(Académie d’Agriculture de France). 

 At the beginning, 14 National Academies joined in both from European member Academies and 

neighbouring countries. They were joined later by 15 others including the Georgian Academy of 

Agricultural Sciences. 

One striking feature of that period of setting up such an Association was that all members were 

committed to the advancement of science as stated at the first line of the UEAA charter 

(www.ueaa.info ). 

Figure 1 illustrates the various meetings held between 2000 and 2017. 

 

 
 

Figure 1. – History of the previous UEAA conferences (copied from the UEAA web site; 

www.ueaa.info ) 

 

 

 

http://www.ueaa.info/
http://www.ueaa.info/
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1. The aim of the UEAA 

As reported on the UEAA web site: “the Academies have indicated among their main 

objectives to foster comparative studies on a European scale regarding the development and 

dissemination of knowledge and the innovation and sustainable development agriculture, land use 

and food supply. Furthermore, the exchange of information among scientists, the dissemination of 

science-based information for the proper education of the public, as European citizens demand to be 

better and correctly informed”. 

From these principles, the following were identified as targets for the UEAA 

 To promote academic activities related to the science of agriculture, the production of food 

and the conservation of resources; 

 To promote the production and dissemination of knowledge, the new technologies, innovation 

and sustainable development; 

 To encourage the exchange of information between members; 

 To ensure the production of correct information for the proper education of public opinion 

particularity for younger consumers; 

 To promote relationships between scientists throughout the world; 

 To promote the acceptance of scientific methodology; 

 To give advice, and to make recommendations, to opinion formers and decision makers within 

and without Europe. 

 

2. Governance 

Members 

I. – Academies and similar Institutions of European countries which are committed to the Science for 

the advancement of Agriculture, for Food and Nature may become members of the “Union Of 

European Academies For Science Applied To Agriculture, Food And Nature”, (“UEAA”) 

2 – Other Academies and similar Cultural Institutions which pursue the same objectives in Europe, 

may apply to become members of UEAA. 

3 – Membership requests are subject to the final approval by the General Assembly. 

 

The General Assembly 

1 – The General Assembly is made up of the Members and is convened every two years. Each 

Member may participate formally with a maximum of two representatives. 

./.. 

4 – The General Assembly, having heard the Report by the President of the Steering Committee, 

expresses its opinion on the activities of UEAA, deliberates with regard to the acceptance of new 

Members, elects the Members of the Steering Committee, and adopts the necessary provisions for the 

Charter and the activities of the Union. 

 

The Steering Committee 

1 – The Steering Committee is composed of 7 to 9 Members, as follows: 

 a representative of the Member who hosted the previous General Assembly 

 a representative of the Member who will host the following General Assembly, 

 members elected by the General Assembly, half of whom must be renewed every two years. 

The elections is by absolute majority of those present at the Assembly.  
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3. Recent achievements 

3.1 The 2016 Paris UEAA Colloquium 

 

In October 2016, was held in Paris an international conference back to back to the General 

Assembly entitled: “Science in agriculture: historical perspectives and prospective insights”. 

The overall idea mentioned by the President M Thibier as an introduction to this Colloquium was to 

make the claim that: 

- Agriculture, as a generic subject including all disciplines under its umbrella (animal 

production, forestry etc..), needs innovation more than ever, for many reasons, but in 

particular in relation to the extraordinary increase of the human population on our beloved 

planet, 

- The only way to progress is to stimulate sound science-based research and development, 

so as to put “science” in the heart of innovation in Agriculture in our contemporary world. 

So how can the Academies of Agriculture or related bodies demonstrate to Society as a whole that 

there is no alternative to meeting the considerable challenges in: 

 Feeding a world population that will soon be 9 billion people,  

 respecting the whole environment of humankind,  

 and ensuring that the people involved in producing food – farmers and breeders, wherever 

they are in the world – can make a decent living out of doing so. 

 

This Colloquium was organized by the scientific committee under three headings: 

- to establish the intrinsic link between Agriculture and science in the past, at present, and 

hopefully, but certainly necessarily, in the future, 

- to report on the various disciplines involved in this very necessary process of innovation: 

agronomy, animal breeding, forestry, ecology, sociology, economics etc.. 

- and to show that this intimate link between science and agriculture is a reality, whatever the 

local climatologic, pedologic etc. . patterns may be, across the whole of Europe, from 

Scandinavia to the Mediterranean Sea and from the Atlantic Ocean to the Ural Mountains. 

So to translate those ideas into practice, this Colloquium was divided into three sessions: 

- the first began with some historical perspectives thanks to our “agrarian historian colleagues”, 

followed by some current perspectives on the impact of climatic change, and finally to the EU 

Commission’s plans for research and innovation in the next few years. 

- the second session was devoted to present and future challenges for land and soil management, 

with some practical applications in one case study, that of Latvia in the Baltic area. 

- The third included a case study, from Romania, and then was more oriented to the future, with 

reference to biotechnology and genomics research for sustainable innovation in agriculture. 

The last paper was an interesting reflection on the way the younger generation envisages 

agriculture in the future. 

 

In total, 15 communications were presented from Academicians from various countries and their 

Abstracts are all reported on the UEAA web site ( www.ueaa.info) . All presentations of high level 

met the objectives previously defined. The conference was very well attended in the auditorium of 

the Académie d’Agriculture de France (Paris, France) which was full (in the very initial auditorium 

of the Academy founded on the 1st of March 1761, by King Louis XV, King of France). There were 

more than 15 UEAA member countries delegations at this meeting. 

 

http://www.ueaa.info/
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3.2. The Steering Committee meeting and the meeting with the E U Commissioner 

in charge of Agriculture Ph Hogan, Brussels, 28 September 2017 

 

The Steering Committee of the UEAA met recently in Brussels and made on this very occasion a 

double “Première” which is of notice and will constitute a landmark to the UEAA history and 

achievements. 

The Steering Committee first met on its own with 18 delegates from 9 countries, most of the 

delegations included two persons, the member elected at the Steering Committee the previous year in 

Paris and a Common Agricultural Policy (CAP) expert as the topic of that meeting was essentially 

that about the future  post 2020 C A P. 

After a presentation by each delegation, an attempt was made to draft a common position of the 

UEAA on this future C A P, and so it did. 

So, for the first time, UEAA had presented a common position, the “UEAA position” on the post 

2020 CAP. The details of this position are posted on the UEAA web site (www.ueaa.info).  

The second Première of that meeting was the meeting with the Commissioner Ph Hogan. At this 

meeting the rapporteur of the UEAA Steering Committee presented the UEAA position to the 

Commissioner. In his response, Ph Hogan mentioned in brief the following: 

 His intention to strengthen the environmental and ecological aspects of the CAP and in 

particular by implementing the UN Sustainable Development Goals and the 2015 Paris 

Agreement. 

 Research, innovation and knowledge transfer are deemed hugely important: precision 

agriculture, Big Data, Digitalization... 

 He emphasized the facts that: 

o  those markets should be more consumers oriented “the consumer is King”, 

o  the markets should be made more transparent and accordingly establish some market 

observatories for all EU products,  

o the policy of market orientation should be continued, but by taking into account the 

volatility of prices. That is why it is necessary to maintain the direct payments as a 

"cushion", combined with other stabilization measures in link with the EU market 

observatories. 

o the capping and reduction of direct payments for big farms should be progressive 

("soft landing") in order to permit their adaptation. 

 

 

3.3 The UEAA Agricultural Education Commission. 

 

Following the project presented by J P Bastié at the Paris General Assembly, it was approved 

that such a Commission be organized under his leadership. This was also a significant step to the 

UEAA.  

The terms of reference are the following: establishment of a UEAA network on “what kind of 

agricultural education will need the farmers in 2030?”. The commission will focus as a first step on 

to the technical agricultural education and not on to higher education. 

This Commission worked through an Electronic Working Group (EWG) and a first questionnaire was 

sent to the members interested. The four questions were the following: 

 What is the level of education required for a person to start to run a farm? 

http://www.ueaa.info/
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 In what kind of schools does this person get trained? (Special agricultural schools? 

Technical schools? Ordinary schools?) 

 In case there are specific agricultural schools in your country, what percentage of such 

scholars would this represent on the total number of school boys and girls? 

 What kind of training are put in place to support the current agriculture mutation: initial 

and/or continuing training (linked to higher education)? 

 J P Bastié made a step report to the last meeting of the steering committee in Brussels in September 

2017 and made the following statement as a conclusion to this step report: 

“From the results of this first questionnaire, it appears as a common denominator to all these types 

of agriculture that it is through: 

1. the contribution of research,  

2. initial and continuous training and  

3. by the advice given to farmers through the extension services  

that they will be able to meet those challenges of today and tomorrow.” (www.ueaa.info ). 

The chair person of this Commission J P Bastié wishes to enlarge the members of the EWG 

so that anyone can still add his/her own contribution. 

 

Conclusion 

The UEAA has almost reached its maturity being over 17 years old. Some recent advancements have 

shown that it is an invaluable institution . It should now reinforce its relationship both within UEAA 

member countries and also with the European Union Commission and Parliament. The task will be 

that of the future President of the UEAA in 2018, Professor G Maracchi from Italy. 

 

References: 

www.ueaa.info  

 

Summary 

The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature 

(UEAA) was created in October 2000 by 14 National Academies, both from European Union 

members and neighbouring countries, all committed to the advancement of science. 

Among its terms of reference, one can notice the following: (1) to promote academic activities related 

to the science of agriculture, the production of food and the conservation of resources; (2) to promote 

the production and dissemination of knowledge, the new technologies, innovation and sustainable 

development, (3) to encourage the exchange of information between members and (4) to ensure the 

production of correct information for the proper education. 

The UEAA has its General Assembly accompanied by a colloquium every other year and in between 

its steering committee meets. During those last years, the UEAA held a most interesting Conference 

in Paris, October 2016 on the following topic “Science in agriculture: historical perspectives and 

prospective insights. In end of September 2017, it held a meeting with the E U Commissioner for 

Agriculture Mr. Ph Hogan, in Brussels. On this occasion, the UEAA managed for the first time to 

stand with a UEAA position on the future of the CAP (see www.ueaa.info) which was the basis for a 

stimulating discussion with the Commissioner. In addition, the UEAA in Paris (October 2016) set up 

a new commission on Agricultural Education with an Electronic Working Group to exchange ideas, 

the main topic is “What should be the basic knowledge for young farmers in 2030”. Finally, the 

President elect, our colleague from Italy, Professor Maracchi, will hold the UEAA G A meeting in 

May 2018 with the theme “Agricultural Education”. 

http://www.ueaa.info/
http://www.ueaa.info/
http://www.ueaa.info/
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ბიოაქტიურ დანამატად კულმუხოსა (Inula helenium) და  სალბის (Salvia officinalis) 

გამოყენების პერსპექტივები მეღვინეობაში 

გურამ ტყემალაძე, გიორგი ქვარცხავა,  ხათუნა მურვანიძე, მარინე დემეტრაშვილი, სოფიო 

ძნელაძე, გოჩა ჭუმბურიძე, თამარი საჩანელი-ქადაგიშვილი, კონსტანტინე მაღრაძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

E-mail: guram.tkemaladze@yahoo.com 

     სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასურსათო 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ერთ-ერთ მიმართულებას 

წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო, საქართველოში ველურად მოზარდი და 

კულტივირებულიმცენარეების გამოყენებით ქართული წარმოების სურსათის, მათ შორის, 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებისათვის ტექნოლოგიებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავება, აგრეთვე მათი ასორტიმენტის გაუმჯობესება და ახალი რეცეპტების 

შემუშავება; უფრო მეტი სასარგებლო თვისებების მინიჭება; შენახვის ვადის გახანგრძლივება; 

სტაბილურობის, ფერის, სუნის, გემოსა და არომატის შეძენა; ადამიანის გუნება-განწყობილების, 

გონებრივი განვითარების, სასიცოცხლო ტონუსისა და შრომითი  აქტიურობის ამაღლება; დაბერების 

პროცესების შენელება  და სხვ. ამგვარად, ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო, მცენარეული 

ინგრედიენტებით დაბალანსებული სურსათის წარმოება - ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა 

და კეთილდღეობის მკვეთრად გაუმჯობესებისა და სხვადასხვა დაავადებისაგან  

დაცვისაუცილებელი წინაპირობაა. 

     მიზნის მისაღწევად საჭიროა სამი ძირითადი პრობლემის გადაწყვეტა: 

1. პროდუქტების ფალსიფიკაცია; 

2. ჯანმრთელობისათვის საშიში ხელოვნური საკვებდანამატებით სარგებლობა; 

3. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საკვებად გამოყენება. 

აღნიშნულ პრობლემათა გადასაწყვეტად აუცილებელია: 

 სურსათის წარმოება და გადამუშავება მიმდინარეობდეს ეკოლოგიურად სუფთა და 

უსაფრთხო გარემოში. ამისათვის საჭიროა: წარმოების ადგილისა და მიმდებარე 

ტერიტორიების ბიოცენოზის გაჯანსაღება − ქიმიური, მიკრობიოლოგიური და ფიზიკური 

დაბინძურებისაგან გათავისუფლება; ეფექტური გამწმენდი შენობა-ნაგებობებით 

უზრუნველყოფა და მათს გამართულ მუშაობაზე მუდმივმოქმედი კონტროლის 

დაწესება.საკვები პროდუქტების ტრანსპორტირებაზე,  ტექნიკასა და აღჭურვილობაზე, 

აგრეთვე  შეფუთვა-ეტიკეტირებასა და  შენახვაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფა.  

 იმ ადგილობრივი მცენარეების მოძიება, რომლებიც გამოირჩევა ფიზიოლოგიურად 

აქტიური ნივთიერებების მაღალი შემცველობით და ხასიათდება პროფილაქტიკურ-

სამკურნალო თვისებებით;იწვევს ნივთიერებათა ცვლის მოწესრიგებას; მჟავა-ტუტოვანი 

წონასწორობისა და სისხლის წნევის რეგულირებას; ამცირებს სასუნთქი გზების 

დაავადებებს; სიმსივნეების განვითარების რისკს; აუმჯობესებს ნერვული, გულ-

სისხლძარღვთა, საჭმლის მომნელებელი სისტემების მოქმედებას; აგრეთვე მხედველობას, 

მეხსიერებასა და ორგანიზმის ფიზიკურ შესაძლებლობებს; აქვს უძილობის 
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საწინააღმდეგო მოქმედება; აძლიერებს ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტს, საყრდენ-

მამოძრავებელ სისტემასა და სხვ.  

 მცენარეები შეირჩევა მისაღები ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით, გავრცელების 

არეალით, ჩვენში ვეგეტაციის მისაღები პირობებით, მცენარეული რესურსების 

ხელმისაწვდომობით, კულტივირებისა და მათგან ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებების გამოყოფის შედარებითი სიადვილით, ტოქსიკურობის დასაშვები 

ხარისხით, გადამუშავების ტექნოლოგიური ციკლის საგრძნობი სიმარტივითა და 

ეკონომიურობით.  

 საკვებ პროდუქტებში  მცენარეული ინგრენდიენტების ჩართვის ხასიათი განისაზღვრება 

მომხმარებელთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, 

ფიზიკური დატვირთვის, სქესის, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანთა 

ჯანმრთელობაზესეზონურობისა და კლიმატისგავლენის, აგრეთვე  ქართული 

კულინარიული ტრადიციებისა და ეთნიკური თავისებურებების 

გათვალისწინებით.კვლევა წარიმართება  შერჩეული მცენარეების გამონაწვლილის 

(ნაყენის) უსაფრთხოების ყველა აუცილებელი სტანდარტის  დაცვით, აგრეთვე   მთელი  

რიგი  ქიმიური, ფიზიკური და ბიოქიმიური მახასითებლების დადგენით.  
     ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დადებითი მხარის გარდა, კვლევის შედეგად, ხელი შეეწყობა 

პროფილაქტიკურ-სამკურნალო, არომატული და სხვა უნიკალური სახეობების  გენეტიკური 

რესურსების გამრავლებასა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. შესაბამისად, გაიზრდება 

სოფლად დასაქმების სფერო, ხელი შეეწყობა ახალგაზრდობის დაბრუნებასა და დამკვიდრებას, 

გარკვეულად შემცირდება უმუშევრობა.  მოიმატებს ტურისტთა რაოდენობა (გაიზრდება უცხოური 

ვალუტის შემოდინება). მცენარეული ორგანიზმებიდან დამზადებული ინგრედიენტები 

საგრძნობლად  შეამცირებს ადგილობრივ და, განსაკუთრებით, იმპორტულ სურსათში არსებული 

საკვებდანამატებით  გამოწვეულ სხვადასხვა დაავადებათა რისკებს. 
ჩვენ მიერ კვლევის ობიექტად და ინგრედიენტებად კულმუხოსა და სალბის შერჩევა 

განპირობამათშიბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მრავალფეროვანმა შემცველობამ,  

მრავალმხრივმა  სამკურნალო-პროფილაქტიკურმა, სასარგებლო თვისებებმა და ევროპაში,ამ 

კუთხით, დიდმა პრაქტიკულმა გამოცდილებამ. 

კულმუხო - რთულყვავილოვანთა ოჯახის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. კულმუხო 

გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. იზრდება ნესტიან ადგილებში, მდინარის 

ნაპირებზე, ბუჩქნარებში დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე. ყვავილობს ივლისიდან 

სექტემბრამდე ნედლეულის - ფესვებისა  და ფესვურების ( rhizomata et Radices Inula ) დამზადების 

პერიოდი ადრე  გაზაფხული (ვეგეტაციის დასწყისი)  ან შემოდგომაა (ვეგეტაციის დასრულება, 

მიწისზედა ნაწილის კვდომა) [1-3]. ძველ ქართულ სამედიცინო ხელნაწერებში კულმუხო გვხვდება 

აგრეთვე ,,ცხრაღონას’’ [4], ,,ანდუზის’’, ,,კურმუხოს’’  და  ,,რასინის’’ სახელწოდებით [2.3.5.]. 

       კულმუხოს სამკურნალო თვისებები უკავშირდება მის ფესვსა და ფესვურაში არსებულ 

ნივთიერებებს. კერძოდ: ინულინს (44%-მდე); სესკვიტერპენოიდებსა  და ტრიტერპენოიდებს;  

სტეროიდებს; საპონინებს, უმაღლეს ალიფატურ ნახშირწყალბადებს, ლიპიდებს, ლინოლმჟავას 

(63,7%), ლინოლენმჟავას (4%),  მირისტინის (0,6%), პალმიტინისა (17,5%) და ოლეინმჟავას (7,9%) და 

სხვ [6]. 

     კულმუხო აღიარებულია არა მარტო ხალხურ მედიცინაში, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის 

ოფიციალურ მედიცინაში [7]. კულმუხოს პრეპარატები გამოიყენება როგორც ამოსახველებელი 

საშუალება სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებების, ტუბერკულოზის, ბრონქული ასთმის, 

ტრაქეიტებისა და  ბრონქიტების დროს. აგრეთვე გასტროენტერიტებისა და არაინფექციური 
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წარმოშობის ფაღარათის, ენტეროკოლიტის, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსისა და ღრძილების 

ანთების, ნეფრიტის, ლარინგიტის, შაქრიანი დიაბეტის, ქოლეცისტიტისა და ჰეპატიტის 

სამკურნალოდ. ასევე გულის გახშირებული ცემის დასაწყნარებლად. კულმუხოს  ანტიჰელმინთური  

და ანტიმიკრობული თვისებები გამოიყენება  ასკარიდოზის  დროს [8-12]. კულმუხო გამოიყენება, 

როგორც ჭრილობების შესახორცებელი და რეგენერაციის მასტიმულირებელი [10-13], თირკმელების 

სამკურნალო პრეპარატების შემადგენელი კომპონენტი და აგრეთვე ცხვირიდან სისხლდენის 

შესაჩერებელი საშუალება  - ,,რასინი სისხლსა დასწმენდს და დაამცრობს’’  [5] 

     სალბი -Lamiaceae (Labiatae) -ს ოჯახის  ბუჩქოვანი მცენარეა.  მისი  მრავალრიცხოვანი ყლორტები 

ქვედა მხარეზე  ხემაგვარია, ზედა მხარეზე კი ბალახნაირი. მოგრძო ფორმის, ღეროებზე მორიგეობით 

განლაგებული ყუნწიანი ფოთლებით [2-4, 8]. სალბი  მკვეთრად გამოხატული მწკლარტე  

არომატისაა. [14]. ,, ...სუნი აქვს ძლიერი, გემო მომწარო, არომატული, რომლის გამო აქვს ძალი 

ბალღმის გამყოფელი, ...’’ [4 ]  

     ძველ ქართულ სამედიცინო ძეგლებში [4,5,15] გვხვდება სახელწოდებით ,,ხოსიათულსალ-

სალაბი’’. საქართველოში მოღვაწე  ცნობილი გერმანელი აგრონომისა და ბოტანიკოსის ადოლფ 

როლოვის [2.3.] მიხედვით, ამ გვარის მცენარეები მედიცინაში იხმარებოდა გულის, ფილტვების 

დაავადების, აგრეთვე თირკმელკენჭოვანი დაავადებებისას,ხოლო მცენარის მწვანე ნაწილების 

ნახარში გამოიყენებოდა  გაციების საწინააღმდეგო საშუალებად.სალბი  საქართველოში ველურად 

არ გვხვდება, მაგრამ იგი წარმატებით არის კულტივირებული. ნედლეულად გამოიყენება სალბის 

ფოთლები  - folia Salviae. ჰიპოკრატემ სალბს,მრავალფეროვანი სამკურნალო თვისებების გამო, 

,,საღვთო ბალახი’’ უწოდა [14]. იგი სალბის  მიიჩნევდა გამაახალგაზრდავებელ და ძალის მომცემ 

მცენარედ.  

     სალბი შეიცავს  ისეთ ბიოლოგიურად აქტიურ  ნივთიერებებს, როგორებიცაა:     მონოტერპენები, 

სესკვიტერპენები,ეთერზეთები (0,3-0,5%), რომელიც ძირითადად შედგება ლინალოოლისგან, 

ძმარმჟავისაგან, არომატული ფისებისაგან, პინენისაგან, ჭიანჭველმჟავისაგან, ფლავანოიდებისა და 

მთრიმლავი  ნივთიერებებისაგან [14], ეთერები,  ფენოლები,ფიტონციდები, ალკალოიდები, 

ფლავანოიდები. ურსოლინმჟავას შემცველობის გამო, სალბი ითვლება კუნთოვანი ატროფიისა  და  

ქსოლივილებში ცხიმისა და სისხლში გლუგოზის შესამცირებლად,  ხასიათდება ანტიანთებითი,  

ანტიმიკრობული მოქმედებით. გამოიყენება მელანომის თერაპიასა და პროფილაქტიკაში და სხვ,. 

ქლოროგენმჟავას შემცველობის გამო სალბი ხასიათდება ძლიერი ანტიოქსიდანტური, 

ანტიმუტაგენური, ანტიმიკრობული აქტივობით [7.16.17] . 

     სამკურნალო სალბი შეტანილია მრავალი ქვეყნის ფარმაკოპეაში [18].მისგან მზადდება 

სხვადასხვა სამკურნალო პრეპარატი.სალბი გამოიყენება   პირის ღრუსა და ყელში გამოსავლებ, 

ანთების საწინაარმდეგო, მადეზინფიცირებელ საშუალებად სტომატიტებისა და  ზედა სასუნთქი 

გზების კატარის დროს. სამეცნიერო და ხალხურ მედიცინაში  სალბის ფოთლები გამოიყენება 

გასტრიტების, კოლიტის, ღვიძლის, თირკმელების დაავადებებისას, გლომერულონეფრიტის, 

პიელონეფრიტის, ქრონიკული კოლიტისა და ქოლეცისტიტის დროს [10-13], ბრონქიტის დროს  

ამოსახველებლად, ხველის შემარბილებელ და შარდმდენ საშუალებად. სალბის ნაყენის მიღება 

ამცირებს ოფლისა და რძის გამოყოფას, რის გამოც  მისი პრეპარატები სიფრთხილით უნდა 

მიიღონ მეძუძურმა დედებმა. სალბის ნაყენში დასველებული დოლბანდის საფენები კი 

გამოიყენება ჭრილობების, დამწვრობისა და  მოყინვის დროს [16-17].  

      დღეს მსოფლიოში ღვინის მწარმოებელმა უმსხვილესმა ქვეყნებმა - საფრანგეთმა, იტალიამ, 

ესპანეთმა - საშუალო ხარისხის ღვინის ჭარბწარმოებით გამოწვეული ეკონომიკური 

სიძნელეების გამო, გადაწყვიტა:  მეღვინეობის პროდუქციის ხარისხის კიდევ უფრო ამაღლება; 

სუფრის ყურძნის  ჯიშების წარმოების განვითარება; ყურძნის ახალი დანიშნულებით გამოყენება 
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(ყურძნის შაქრისა და საკვები საღებრების წარმოება); ახალი ტიპის სასმელების, კერძოდ, 

დაბალალკოჰოლიანი ღვინოების, აგრეთვე ხილთან შერეული წვენების წარმოება და 

სხვ.აღნიშნულს ადასტურებს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების (Agriculture and  

Rural  Develipment) ევროპული კომისია,  რომელიც, ეყრდნობა   საერთო საბაზრო ორგანიზაციის  

(General Marketing Organizacion – GMO ) 2013 წლის  რეფორმებს და   ღვინის სექტორისთვის  

გვთავაზობს ახალი ინოვაციური ნომენკლატურის  შექმნას, რაც გულისხმობს ღვინის  

პროდუქციასთან  დაკავშირებული ახალი  პროდუქტების,  პროცესებისა და ტექნოლოგიების 

შემუშავებას  [19.20]. 

      ორიოდე სიტყვით, ევროპაში მეღვინეობის თანამედროვე მდგომარეობისა და განვითარების 

პერსპექტივების შესახებ. ყურძნისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის [The International 

Organization of Vine and Wine (OIV), რომელიც მთავრობათაშორისი, სამეცნიერო-ტექნიკური 

ხასიათის,  ყურძნისა და ღვინის საერთაშორისო  ორგანიზაციაა.  შეიქმნა  2001 წლის  3  აპრილს. 

მისი  სამეცნირო-ტექნიკური ხასითის სამუშაოები  უკავშირდება   ყურძნის,  ღვინის,   ღვინის 

საფუძველზე  ახალი  სასმელების,  ყურძნის საფუძველზე  ქიშმიშისა და სხვა პროდუქტების 

წარმოებას.] 2013-2017 წლების მონაცემებით [19,20.] ღვინის მწარმოებელ მსოფლიოს სამ 

უმსხვილეს  ტრადიციულ ქვეყანას - იტალიას, საფრანგეთს, ესპანეთს, აგრეთვე ჩინეთსა და 

თურქეთს უკავია მსოფლიო ვენახების  თითქმის 50% (სურ.1.) და, მიუხედავად იმისა, რომ 

ევროპის ამ და სხვა ქვეყნებშიც შეიმჩნევა სავენახე ფართობების გარკვეული შემცირება (სურ.№2). 

იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი უზრუნველყოფს სუფრის, მაღალხარისხიანი სპეციალური და 

ცქრიალა ღვინოებისმსოფლიო წარმოების თითქმის 45%-ს. (ცხრ.1.). აღსანიშნავია, რომ 

საფრანგეთი და პორტუგალია უპირატესად აწარმოებს წითელ ღვინოებს (შესაბამისად 79% და 

67%),ხოლო ავსტრია, ჩეხეთი, გერმანია, უნგრეთი, საბერძნეთი და  შვეიცარია - თეთრ ღვინოებს 

(შესაბამისად, 99%; 90%; 85%; 85%; 86% და 63%). განვითარებადი მეღვინეობის ქვეყნებში  

შეიმჩნევა წარმოებისა და ხარისხის ზრდისადმი სწრაფვა,  მეღვინეობის მაღალგანვითარებულ 

ქვეყნებში კი ყურადღება უპირატესად მახვილდება სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების 

მიერ ახალი ტექნოლოგიების შექმნასა და ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებაზე,  აგრეთვე  ყურძნის 

გამოყენების ახალი გზების ძიებაზე.  

 

 
 

სურ.1. ღვინის მწარმოებელი 5 მოწინავე ქვეყნის მიერ დაკავებული ვენახის  ფართობი (%), 

 2017 წელი 
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სურ.2. სავენახე ფართობების მსოფლიო არეალის ცვლილება 2000-2016 წწ. მლნ. ჰექტარი 

 

               მსოფლიოს  ქვეყნების ღვინის წარმოების მოცულობა ათას ჰექტოლიტრებში 

                                                                                                                                   ცხრილი 1. 

 

ქვეყანა 

2013 2014 2015 2016 2017 

იტალია 54,000 44,200 50,000 50,900 39,300 

საფრანგეთი 42,100 46,500 47,000 45,200 36,700 

ესპანეთი 45,300 39,500 37,700 39,300 33,500 

აშშ 24,400 23,100 21,700 23,600 23,300 

ავსტრალია 12,300 11,900 11,900 13,100 13,900 

არგენტინა 15,000 15,200 13,400 9,400 11,800 

ჩინეთი 11,800 11,600 11,500 11,400 11,400 

სამხრეთ აფრიკა 11,000 11,500 11,200 10,500 10,800 

ჩილე 12,800 9,900 12,900 10,100 9,500 

გერმანია 8,400 9,200 8,900 9,000 8,100 

პორტუგალია 6,200 6,200 7,000 6,000 6,600 

რუსეთი 5,300 4,900 5,600 5,600 5,600 

რუმინეთი 5,100 3,700 3,600 3,300 5,300 

ბრაზილია 2,700 2,600 2,700 1,300 3,400 

უნგრეთი 2,600 2,400 2,800 2,800 2,900 

დანარჩენი მსოფლიო 31,000 27,100 26,800 27,300 24,600 

მსოფლიო 290,100 269,500 274,700 268,800 246,700 
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       თანამედროვე ევროპაში ღვინო განსაკუთრებული კვლევის საგანი გახდა ფიზიოლოგიური 

და კლინიკური თვალსაზრისით. საფრანგეთში შეიქმნა ღვინის მეგობარ-მედიკოსთა ასოციაცია, 

რომელიც მეცნიერულად  სწავლობს ყურძენსა და ღვინოს და ატარებს საერთაშორისო 

კონფერენციებს.    

      საქართველოში  ვაზისა  პოპულარობასა  და  ღვინის ისტორიულ და ტრადიციულ ასპექტებზე  

[21] არ შევჩერდებით, აღვნიშნავთ მხოლოდ, რომ  ღვინოს ჩვენში, როგორც მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში, ღვთიური სასმელი, ანუ  ღმერთების სასმელი ეწოდებოდა. ეგვიპტეში ვაზი შეიტანა 

ოზირისმა, საბერძნეთსა და რომში დიონისემ და ბახუსმა, არმენიაში - ნოემ, კიპროსში - 

სატურნმა, ესპანეთში ნახევრად ღმერთმა გერიონმა. პლატონი ღვინოს მოხუცთა რძეს 

უწოდებდა. ლუი პასტერი ღვინოს მიიჩნევდა ყველაზე უფრო ჯანმრთელ და ჰიგიენურ 

სასმელად. ავიცენა წერდა: ღვინო ჩვენი მეგობარია, მაგრამ მასში სახლობს სივერაგე: სვამ ბევრს - 

საწამლავია, ცოტას - წამალი [22.]. 

მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკური პერიოდიდან მოყოლებული არსებობდა  სამკურნალო და 

პროფილაქტიკური დანიშნულების სასმელების მიღების პრაქტიკა,  როგორც ღვინის 

დამზადების პროცესში, ისე მზა ღვინოზე სხვადასხვა მცენარეული ინგრედიენტების 

დამატებით. საქართველოს არა აქვს ღვინის  წარმოებაში მცენარეების გამოყენების   რამდენადმე  

მნიშვნელოვანი პრაქტიკული  გამოცდილება.  

       ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ ველურად  მოზარდი 

და კულტივირებული მცენარეული ინგრედიენტების გამოყენებით ალკოჰოლიანი და 

უალკოჰოლო სასმელების ასორტიმენტის გამრავალფეროვნება  და მათთვის მეტი სასარგებლო 

თვისებების მინიჭება.  კერძოდ, კულმუხოს ფესვებისა და სალბის ფოთლების  გამოყენებით, 

შევისწავლეთ რქაწითელის ჯიშის ღვინის მიკროფლორა და ინგრედიენტების გავლენა  ღვინის   

ორგანოლეპტიკურ მახასიათებლებზე.  

       სახალხო მედიცინაში არის მონაცემები კულმუხოს ფესვების ნაყენის ღვინოდ (ე.წ 

„კულმუხოს ღვინოდ’’ ) გამოყენების შესახებ. ასეთი „ღვინო’’,თუმცა ხასიათდება მწარე და 

მწკლარტე გემოთი, ის მრავალი სასარგებლო და პროფილაქტიკური თვისებების მატარებელია 

და მას სიყმაწვილის სასწაულმოქმედ ელექსირსაც უწოდებენ [23, 24]. ჩვენ შევისწავლეთ 

გამომშრალი და წვრილად დაქუცმაცებული კულმუხოს ფესვების, აგრეთვე სალბის ფოთლების 

გავლენა რქაწითელის ჯიშის ყურძნის სპირტულ დუღილზე. აღნიშნული ცდები ტარდებოდა 

სქემით:  

1. კონტროლი - დურდოს მადუღარი სითხე (12ლ)  

2. ცდა - კონტროლი + კულმუხო (100გ ფესვი)  

3. ცდა - კონტროლი + სალბი (200გ ფოთოლი) 

     ცდები ტარდებოდა ოთახის ტემპერატურაზე, 20-25 0C და 1ატმ წნევის პირობებში . სურ.3 

წარმოდგენილია კულმუხოს ფესვებისა და სალბის ფოთლების გავლენა შაქრების 

შემცველობაზე.  

რქაწითელის ყურძენში შაქრების საერთო შემცველობა  შეადგენდა დაახლოებით 21გ/ლ. სურ.1-

დან ჩანს, რომ პირველ ეტაპზე, 1-3 დღის განმავლობაში, ცდის სამივე ვარიანტში, შაქრების 

შემცველობა უმნიშვნელოდ და პრაქტიკულად ერთნაირად მცირდება. შემდგომ ეტაპზე, მე-5 

დღისთვის შაქრების საგრძნობი შემცირება შეიმჩნევა სალბისა და კულმუხოსათვის, 

შესაბამისად, 30% და 17%, ხოლო კონტროლის შემთხვევაში  შემცირებამ შეადგინა 10%. 

ვფიქრობთ, ეს გამოწვეული უნდა იყოს სალბისა და კულმუხოს გავლენით სპირტული დუღილის 
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გაძლიერებით. შემდგომ ეტაპზე 25-ე  დღისათვის ადგილი აქვს შაქრების რაოდენობის თითქმის 

განახევრებას საწყის რაოდენობასთან შედარებით. ნიმუშებში სიმკვრივის განსაზღვრამ მე-15 და 

30-ე  დღისათვის, როგორც მოსალოდნელი იყო, აჩვენა სიმკვრივის შემცირება: კონტროლში, 

შესაბამისად, 1,009გ/ლ და 0.992, კულმუხოს ვარიანტში: 1.002გ/ლ და 0.997გ/ლ. სალბის 

შემთხვევაში 0.995გ/ლ და 0.987გ/ლ. ეს მონაცემები მოწმობს, რომ სალბის შემთხვევაში ადგილი 

აქვს სპირტული დუღილის შედარებით მეტი ინტენსივობით წარმართვას. 

     საკვლევ ნიმუშებში შესწავლილ იქნა მიკროელემენტებისა და მძიმე მეტალების შემცვე- ლობა. 

ცდები ტარდებოდა ამერიკული ფირმა  Agelent-SPS4-ის მასსპექტრომეტრზე (ცხრ. 2). 

 

 

 

სურ.3. საცდელ ნიმუშებში კულმუხოს ფესვებისა და სალბის ფოთლების გავლენა შაქრების 

შემცველობაზე 

საკვლევ ნიმუშებში მიკროელემენტებისა და მძიმე მეტალების შემცველობა (მკგ/ლ). შსგ - 

შედარებითი სტანდარტული გადახრა.  ზდკ - ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია. 

                                                                                                                                  ცხრილი 2. 

ნიმუში 

 

 

 

ელემენტი 

კონტროლი ცდა 

კონტროლი + კულმუხო 

ცდა 

კონტროლი + სალბი 

 

ზდკ 

1 ა 1 ბ 2 ა 2 ბ 3 ა 3 ბ 

ალუმინი  

 შსგ 

313,3 351,9 409,8 367,5 487,4 489,2  

2,5 1,4 1,1 0,7 0,8 0,9 

ქრომი  

შსგ 

3,0 3,0 2,8 2,7 3,5 3,6 500,0 

2,8 1,2 3,1 2,5 2,1 1,2 

მანგანუმი  

შსგ 

1083,9 1005,0 1165,4 1172,6 1339,1 1344,9  

0,8 0,3 1,1 0,6 0,3 0,6 

რკინა  

შსგ 

203,3 283,4 314,5 357,5 195,8 268,6  

1,2 1,1 0,1 1,1 1,3 1,4 

კობალტი  

შსგ 

0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8  

7,7 6,5 3,1 5,2 1,1 4,6 
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ნიკელი  

შსგ 

8,7 7,8 16,5 15,4 11,5 11,5  

1,5 1,3 2,1 1,1 0,9 2,0 

სპილენძი  

შსგ 

352,4 325,0 201,7 202,1 295,5 298,3 5000,0 

0,7 0,7 0,5 0,7 1,0 0,7 

თუთია  

შსგ 

22,2 21,7 897,0 893,7 353,0 356,5 10000,0 

3,2 3,6 0,4 0,7 0,6 0,5 

დარიშხანი  

შსგ 

2,9 2,0 1,8 1,5 1,6 1,6 200,0 

7,5 3,1 1,3 4,9 3,7 2,0 

სელენი  

შსგ 

2,4 2,0 2,9 3,1 2,1 1,9  

18,2 20,6 7,8 16,5 18,0 36,2 

მოლიბდენი 

შსგ 

198,7 180,9 208,5 203,3 884,8 870,2  

0,7 1,1 1,5 2,5 0,2 0,2 

კადმიუმი 

შსგ 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 30,0 

34,4 44,7 16,2 5,5 11,2 25,3 

ტყვია 

შსგ 

11,0 10,6 2,3 2,5 2,9 3,1 5000,0 

0,3 0,4 1,1 1,5 0,9 1,1 

 

    შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ კულმუხოსა და სალბის გავლენით პრაქტიკულად არ 

იცვლება ქრომის, მანგანუმის, სელენის, რკინისა და კადმიუმის რაოდენობები. რაოდენობრივ 

მატებას ჰქონდა ადგილი ალუმინის (კულმუხო ~ 1.2-ჯერ, სალბი ~ 1.5-ჯერ), კობალტის 

(კულმუხო ~ 1.7-ჯერ, სალბი ~ 2.3-ჯერ) და ნიკელის (კულმუხო ~ 2-ჯერ, სალბი ~ 1.5-ჯერ) 

შემთხვევებში.  თუთიის რაოდენობა განსაკუთრებულად მატულობდა კულმუხოსა (~ 40-ჯერ) და 

სალბის (~ 17-ჯერ) ვარიანტებში. მოლიბდენის რაოდენობა სალბის დამატებისას გაიზარდა ~ 5-

ჯერ. რაოდენობრივი შემცირება აღინიშნა სპილენძის (კულმუხო ~ 1.7-ჯერ, სალბი ~ 1.15-ჯერ ), 

დარიშხანის (კულმუხო და სალბი ~ 1.6-ჯერ) შემთხვევებში. განსაკუთრებით მცირდებოდა 

ტყვიის შემცველობა კულმუხოს (~4.5-ჯერ) და სალბის (~3.6-ჯერ) გავლენით.  

     გამოყენებული ნედლეულით (კულმუხო, სალბი) დამზადებული ღვინომასალების ფიზიკურ-

ქიმიური პარამეტრების ანალიზის შედეგები მოცემულია ცხრ.3-ში. ანალიზი ჩატარდა შ.პ.ს 

„ღვინის ლაბორატორიაში“ . გამოცდის ოქმი 1,   14.11.2017. 

 

 

                          საკვლევი ნიმუშების ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი 

                                                                                                                                  ცხრილი 3. 
No. პარამეტრი კონტროლი კონტროლი + კულმუხო კონტროლი + სალბი 

1     ტიტრული მჟავიანობა ,გ/ლ 6.2 5.0 6.4 

2      pH 3.53 3.5 3.58 

3     შაქრიანობა, გ/ლ 3.8 24.2 2.6 

6      Cu  ,მგ/ლ 0,3 0.5 0.3 

7      Fe , მგ/ლ 1.2 

 

1.8 1.5 

8      დაყვანილი ექსტრაქტი, გ/ლ 31.0 29.2 25.3 

9       ალკოჰოლი, % 13.7 12.5 14.2 
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        კვლევის შედეგების თანახმად, გამოყენებული ნედლეულით  (კულმუხო, სალბი) 

დამზადებული ღვინომასალების ცხრილში წარმოდგენილი პარამეტრები შეესაბამება დარგის 

მარეგულირებელი დოკუმენტაციით დადგენილ მოთხოვნებს. სერტიფიცირებული 

დეგუსტატორის, პროფ. მარიამ ხომასურიძის დასკვნით: კულმუხოსაგან დამზადებული  ნიმუში 

ხასიათდება სასიამოვნო არომატით, მცენარისათვის დამახასიათებელი სენსორული 

თვისებებით და ჰარმონიულად ერწყმის ღვინომასალის ჯიშურ არომატს. სალბის გამოყენებით 

დამზადებულ ნიმუშში დომინირებს მცენარეული ნედლეულისათვის დამახასიათებელი 

გემოვნური თვისებები. შესაბამისად, დგინდება, რომ არომატიზირებული ღვინის დამზადება 

კულმუხოსა და სალბის გამოყენებით პერსპექტიულია და კონკრეტული რეცეპტურის 

შემუშავებისათვის საჭიროა შემდგომი კვლევა. 

      ცდების მეორე სერიაში განვსაზღვრეთ საკონტროლო და საცდელ ნიმუშებში გამოყოფილი 

საფუვრების მიკრობული პეიზაჟები. კვლევისათვის  ავირჩიეთ უნივერსალური საფუვრის არე, 

WLN(Wallerstein Laboratory Nutrient ) . თითოეული ნიმუში დავთესეთ 9 მლ გამოხდილ წყალში 

(5 განზავებით, 101 -105) სტანდარტული სერიული განზავების მეთოდით. თითოეული ნიმუშის 5 

განზავება ინოკულირებულ  იქნა საკვებ არეზე WLN.  მიკროორგანიზმთა ინკუბაცია 

მიმდინარეობდა 2 – 5 დღის განმავლობაში  აერობულად  ოპტიმალური ტემპერატურის 

პირობებში  (თერმოსტატში, 25-30 ˚C-ზე). სურ. 4 წარმოდგენილია საკონტროლო და საცდელი 
ნიმუშების მიკრობული პეიზაჟები. მიკრობთა საერთო რაოდენობა დათვლადი აღმოჩნდა სამივე 

ნიმუშის მეხუთე განზავებაში (ცხრ. 2 ).  გარდა ამისა, ყველა საკვლევ ნიმუშში აღმოჩნდა  

საფუვრის ორი  სახის კულტურა (სურ. 5).   

 

 

 
 

სურ. 4. საკონტროლო და საცდელი ნიმუშების მიკრობული პეიზაჟები 
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სურ. 5. საკვლევ ნიმუშებში აღმოჩენილი  საფუვრის ორი  სახის კულტურა 

       

                                       მიკროორგანიზმთა რაოდენობა საკვლევ ნიმუშებში. 

                                                                              ცხრილი 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საფუვრების ცალკეული კოლონიები  შეიღება  გრამის წესით. აღმოჩნდა ,რომ ეს 

კოლონიები ეკუთვნოდა Saccharomyces გვარს. 

       ცდის შედეგად დადგინდა, რომ სალბის სინჯში ადგილი ქონდა   საფუვრების ზრდის  

დათრგუნვას, რაც, გამოწვეული  უნდა იყოს სალბის ანტისეპტიკური თვისებებით. 
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THE PROSPECTS OF APPLICATION OF  ELECAMPANE (INULA HELENIUM)  AND SAGE 

(SALVIA OFFICINALIS)AS BIOACTIVE ADDITIVES IN WINEMAKING 

Guram Tkemaladze, Giorgi Kvartskhava, Khatuna Murvanidze, Marine Demetrashvili,Sofio Dzneladze, 

Gocha Chumburidze,Tamar Sachaneli-Kadagishvili, Konstantine Maghradze 

Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia  
E-mail: guram.tkemaladze@yahoo.com 

 

Summary 
One of investigation trends at the Department of Food Technology of the  Faculty of Agricultural 

Science and Biosystem Engineering is the development of technologies for production of eco-friendly and 

safe products, including alcoholic beverages and soft drinks, using wild and cultivated plants of Georgia. 

To this end, it is necessary: to select the plants that contain high concentrations of biologically active 

substances and have high organoleptic characteristics. When selecting the plants, we take into 

consideration easy accses to raw plant materials andrelatively simple and low-cost processing. 

Introduction of vegetable ingredients into foods is determined by individual possibilities, a state of health, 

physical exercise, sex, and age of consumers, by seasons and climate, and also by culinary traditions and 

ethnicity. The safety of infusions of the selected plants is tested in accordance with all essential standards, 

as well as a number of their chemical, physical and biochemical characteristics are studied. Today, because 

of economic difficulties caused by excessive production of medium quality wine, the largest wine-

producing countries, Italy, France, Spain and others, have decided to improve further the quality of the 

products of winemaking; to develop the production of table grape varieties; to develop new applications 

of grape (production of grape sugar and food colorings); to produce beverages and soft drinks of new types, 

including low-alcohol wines and mixed grape and fruit juices, etc. It is noteworthy that since antiquity 

there has been a practice of obtaining of medical and prophylactic drinks as during the production of wine, 

so also by addition of various vegetable ingredients to ready-made wine. Despite the centuries-old history 

of winemaking, Georgia has no serious experience of practical use of various plants in wine products. 

Hence our goal is to diversify the range of alcoholic beverages and soft drinks by using local wild and 

cultivated plants as ingredients, to give them new qualities, and to improve their stability and organoleptic 

characteristics. The use of sage and elecampane as ingredients is due to the diversity of biologically active 

substances they contain and their application for medical and prophylactic purposes in Europe.There are 

presented preliminary results of influence of elecampane and sage on wine main characteristics. 
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კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის იშვიათი ვაზის ჯიშების ფენოლოგიური და ენო - 

კარპოლოგიური შესწავლა 

ლევან  უჯმაჯურიძე, ლონდა მამასახლისაშვილი   

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, 

0159, თბილისი, საქართველო 

l_ujmajuridze@yahoo.com, londa.mamasakhlisashvili@gmail.com 

 

რეზიუმე. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სოლომონ 

ჩოლოყაშვილის სახელობის ჯიღაურას ვაზის ნარგაობათა ეროვნულ კოლექციაში GEO 038 

დაცული ქართული ვაზის ჯიშების გენოფონდში შემავალი შვიდი კახური და ორი რაჭა-

ლეჩხუმის ადგილწარმოშობის იშვიათი  ჯიშებისათვის  2015-2016 წლის სავეგეტაციო პერიოდის 

განმავლობაში შესწავლილი იქნა  ფენოლოგიური,  ქიმიური და ენოკარპოლოგიური 

მახასიათებლები.  BBCH შკალის (Lorez et al. 1994) გამოყენებით 7 დღიანი ინტერვალით აღირიცხა   

ფენოლოგიური ფაზების მსვლელობა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობამ შეადგინა 162 – 

163 დღე. ენოკარპოლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრა მოხდა  COST action FA1003, 

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული (Rustioni et al. 2014b)  ფენოტიპირების მეთოდით.  

გამოკვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, საერთო ანტოციანების მაღალი შემცველობა 

დაფიქსირდა ახმეტური შავის კანის ექსტრაქტში (790.5 მგ/კგ ყურძენი). თეთრყურძნიანი 

ჯიშებიდან კანის ექსტრაქტში საერთო პოლიფენოლების მაჩვენებელი იყო 1489მგ/კგ ყურძენი 

(ინსტიტუტის გრძელმტევანა), ხოლო წითელყურძნიანი ჯიშებიდან - 1217.3 მგ/კგ ყურძენი 

(ნაკუთვნეული). კანისა და წიპწის ექსტრაქტში საერთო პოლიფენოლების  შემცველობის 

მიხედვით ჯიშები გაერთიანდა შემდეგნაირად: (>500 მგ/კგ ყურძენი) მხარგრძელი, 

ნაკუთვნეული, კახური ღრუბელა;  (>1000 მგ/კგ ყურძენი) ხარისთვალა, გაბაშა, კახის თეთრი;  

(>1500 მგ/კგ ყურძენი)ახმეტური შავი, საფენა; (>2000 მგ/კგ ყურძენი) გრძელმტევანა.  

მოპოვებული ექპერიმენტული  მასალა შესაძლებელს გახდის სამეურნეო და სასელექციო 

თვალსაზრისით თითოეული   ჯიშის გაშენებისა და დონორად გამოყენების შემთხვევაში, 

შედეგების წინასწარ პროგნოზირებას. 

საკვანძო სიტყვები:  ფენოლოგია, ანტოციანები, პოლიფენოლები, გენოფონდი 

შესავალი.   ქართული ვაზის  ჯიშების გენოფონდის დაცვა, შესწავლა და მათგან უკეთესის 

გამორჩევა განაპირობებს  მევენახეობის დარგის მდგრადობას და მის ბიომრავალფეროვნებას.  

კულტივირების ხანგრძლივმა პერიოდმა განაპირობა ვაზის გენეტიკური რესურსების სიმრავლე, 

რომლებიც ცალკეულ ისტორიულ-გეოგრაფიულ რეგიონებში და შესაბამისად განსხვავებულ 

ნიადაგურ-ეკოლოგიურ პირობებშია ლოკალიზებული.  

    ქართულ გენოფონდში შემავალი ვაზის ჯიშები ამპელოგრაფიული, ფენოლოგიური და 

სამეურნეო - ტექნოლოგიური ნიშნების მიხედვით გასულ  საუკუნეში (კეცხოველი, რამიშვილი, 

ტაბიძე 1960, რამიშვილი 1986 და სხვ.) იყო შესწავლილი. წინამდებარე ნაშრომში კვლევა ეხება იმ 

იშვიათ ვაზის ქართულ ჯიშებს, რომელთა შესახებ  არასრულ ინფორმაციას ვხვდებით ხსენებულ 

ლიტერატურულ წყაროებში. ეს ჯიშები დაცულია სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის ჯიღაურას კოლექციაში, რომელიც რეგისტრირებულია და  მინიჭებული  აქვს FAO-ს 

საერთაშორისო კოდი GEO038. კლიმატის გლობალური ცვლილებებიდან გამომდინარე უკეთესი 

ჯიშების გამორჩევის, ასევე პოპულარიზაციის მიზნით აუცილებელი ხდება ქართული  იშვიათი 
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ვაზის ჯიშების მახასიათებლების ფენოლოგიური, ქიმიური და ენოკარპოლოგიური 

მახასითებლების შესწავლა საველე და ლაბორატორიულ პირობებში, რომლის კვლევასაც ეხება 

აღნიშნული ნაშრომი. 

მასალები და მეთოდები.   ჯიღაურას ვაზის ნარგაობათა ეროვნულ კოლექციაში GEO 038 

დაცული ქართული ვაზის გენოფონდის 450 - ზე მეტი ნიმუშიდან  საკვლევად აღებული იყო 

საღვინე მიმართულების თეთრი და წითელყურძნიანი იშვიათი  ვაზის 9  ჯიში, რომლებიც 

წარმოდგენილია საქართველოს ორ რეგიონში: კახეთი - საფენა, ინსტიტუტის გრძელმტევანა, 

ხარისთვალა, კახის თეთრი, მხარგრძელი, ახმეტური  შავი, კახური ღრუბელა;  ;  რაჭა-ლეჩხუმი - 

გაბაშა, ნაკუთვნეული.    

კოლექციაში თითოეული ჯიში დაცულია 20-20 მცენარის ოდენობით.  

BBCH შკალა (Lorenz et al. 1994), შემოთავაზებული COST FA1003 პროექტის მიერ  (Rustioni 

et.al. 2014a), გამოყენებული იყო ფენოლოგიური ფაზების აღრიცხვის მიზნით , რომელიც დაიწყო 

2015-2016 წ.წ. გაზაფხულზე (აპრილი) მცენარეთა ვეგეტაციის დაწყებისას და დასრულდა ამავე 

წლების სავეგეტაციო პერიოდის ბოლოს (ნოემბერი). ფენოლოგიური ფაზების აღრიცხვა 

მიმდინარეობდა 7 დღის ინტერვალით. 

ნაყოფის ენოკარპოლოგიური მაჩვენებლები  ანტოციანებისა და პოლიფენოლების 

რაოდენობრივი განსაზღვრა მოხდა COST FA1003 საერთაშორისო პროექტის მიერ შემუშავებული 

მეთოდიკის მიხედვით (Rustioni et al. 2014b).  თითოეული საცდელი ობიექტის ფარგლებში  

აღებული იქნა   ჯიშის დამახასიათებელი   9 მტევანი. 3  განმეორებად კარპოლოგიური 

ანალიზისათვის  შესწავლილი იქნა რიგი პარამეტრები: მტევნის და მარცვლის წონა, მარცვლის 

ზომები, კანის და წიპწის წონა, მარცვლის წიპწების რაოდენობა. ციფრული რეფრაქტომეტრით 

ჯიშების მიხედვით განისაზღვრა საერთო ხსნადი ნივთიერება ტიტრაციის  მეთოდით 0.1 N 

NaOH - ით ყურძნის წვენის მჟავიანობა და ყურძნის წვენის pH. 

საკვლევი  ჯიშის თითოეული განმეორებისათვის  ცალ- ცალკე დაფიქსირდა კანი და წიპწა 

შემჟავებულ ეთანოლის  ხსნარში. წიპწისა და კანის ექსტრაქტში საერთო ანტოციანები და საერთო 

პოლიფენოლები განისაზღვრა სპექტროფოტომეტრით. 

შედეგები და განზოგადება. ფენოფაზებზე დაკვირვების შედეგებიდან  გამოიკვეთა, რომ 

საკვლევი  ჯიშებისათვის 2015 -2016 წლის სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში კვირტის 

დაბერვის  დასაწყისი დაფიქსირდა საშუალოდ  7 – 19 აპრილის ინტერვალში; 2015 წლის 

სავეგეტაციო პერიოდისათვის კვირტის გაშლა დაიწყო  26 აპრილი  – 4 მაისის  ჩათვლით (საფენა- 

კახის თეთრი);  (2016) ეს  პერიოდი აღინიშნა 19-22 აპრილს  (საფენა-ნაკუთვნეული). ყვავილობის 

დასაწყისი (2015) მოიცავდა 7-10 ივნისს შესაბამისად (საფენა-ნაკუთვნეული), ხოლო  (2016) იგივე 

პერიოდი  აღინიშნა 5 ივნისიდან  9 ივნისის ჩათვლით და საკვლევი ჯიშები ამ ფენოფაზისათვის 

განლაგდა  საფენასა და   ხარისთვალას შორის.  2015 წლის ყურძნის ტექნიკური სიმწიფის 

პერიოდი დადგა  - 21 სექტემბერიდან (ინსტიტუტის გრძელმტევანა) და გაგრძელდა 4 

ოქტომბრამდე (გაბაშა), ხოლო 2016 წლისათვის 22 სექტემბერიდან (საფენა)  28 სექტემბრის 

ჩათვლით (ახმეტური შავი). სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობამ საკვლევი ჯიშებისათვის 

2015 წელს კვირტის გაშლიდან  სიმწიფემდე შეადგინა 162 დღე ,  2016 წლის სავეგეტაციო  

პერიოდისათვის კი - 163 დღე.  

შესწავლილი ჯიშების კარპოლოგიური პარამეტრები 2015– 2016 წლის კვლევების 

საშუალო მაჩვენებლით განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მარცვლის წონა მერყეობდა 1.9 – 4.8 გ 

ფარგლებში  (ინსტიტუტის გრძელმტევანა, მხარგრძელი - ხარისთვალა). ყველაზე დიდი 

მტევნის წონა დაფიქსირდა ჯიშ - ახმეტური შავზე (349გ) , ყველაზე პატარა (216გ)  ჯიშ - 

მხარგრძელზე.  საერთო ხსნადი ნივთიერების (◦Brix)  შემცველობის მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა 
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ჯიშმა - საფენა (24%), ხოლო ყველაზე დაბალი - ნაკუთვნეულმა (21.0 ◦ Brix). ყველაზე მაღალი 

ტიტრული მჟავიანობა დაფიქსირდა ჯიშ ახმეტური შავის ყურძნის წვენში (8.0 გ/ლ), ყველაზე 

დაბალი - მხარგრძელი (6.0 გ/ლ). გამოკვლეული ჯიშების ყურძნის წვენის pH მერყეობდა 3.27  - 

3.79  მაჩვენებელს შორის. 

   საერთო ანტოციანები შესწავლილი იქნა 4 ფერადყურძნიან ჯიშში : კახური ღრუბელა - 277,  

ნაკუთვნეული - 422, გაბაშა - 567, ახმეტური შავი - 790.5 (მგ/კგ ყურძენი). 

    გამოკვლეული  ჯიშების კანის ექსტრაქტში (ცხრილი 1) საერთო პოლიფენოლების მაღალი 

შემცველობა აჩვენა ფერადყურძნიანმა  ჯიშმა ნაკუთვნეული (1217.3 მგ/კგ ყურძენი), ყველაზე 

დაბალი - კახური ღრუბელა (661 მგ/კგ ყურძენი). თეთრყურძნიანი ჯიშებიდან ყველაზე მაღალი 

შემცველობა დაფიქსირდა  ინსტიტუტის გრძელმტევანაში  (1489 მგ/კგ ყურძენი), ყველაზე 

დაბალი - მხარგრძელში (453.8 გ/კგ ყურძენი).   საკვლევი ჯიშების ბიოქიმიური პარამეტრებიდან 

გამომდინარე  გამოიკვეთა, რომ  ყველა ჯიშის  წიპწებიდან ექსტრაგირებული პოლიფენოლების 

რაოდენობა მნიშვნელოვნად ნაკლებია კანთან შედარებით (ფიგურა1., ფიგურა 2). 

წითელყურძნიანი ჯიშების წიპწაში პოლიფენოლების რაოდენობა 192.2 –  381.6  მგ/კგ ყურძენი  

ფარგლებშია, ხოლო  თეთრყურძნიანი ჯიშების წიპწის საერთო პოლიფენოლები 353 – 676 მგ/კგ 

ყურძენი  ფარგლებში. 

     ჯიშები საერთო (ჯამური, კანი და წიპწა) პოლიფენოლების შემცველობის მიხედვით 

გაერთიანდა შემდეგნაირად: (>500 მგ/კგ ყურძენი) მხარგრძელი, ნაკუთვნეული, კახური 

ღრუბელა;  (>1000 მგ/კგ ყურძენი) ხარისთვალა, გაბაშა, კახის თეთრი;  (>1500 მგ/კგ ყურძენი) 

ახმეტური შავი, საფენა; (>2000 მგ/კგ ყურძენი) გრძელმტევანა.  

    კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ზოგადი იშვიათი ვაზის ჯიშების შესწავლისას დაფიქსირდა 

გამოკვლეული პარამეტრების სხვაობა, რომლებიც დამოკიდებულია, როგორც ჯიშურ 

თავისებურებაზე, აგრეთვე გენეტიკურ პოტენციალზე და გარემო კლიმატურ, მათ შორის 

ტემპერატურულ ფაქტორზე.  თითოეული ჯიშის ხარისხობრივი პოტენციალის შესაფასებლად 

გამოვლინდა მაღალი საერთო ანტოციანებისა (ყურძნის კანის ექსტრაქტი) და საერთო 

პოლიფენოლების (კანისა და წიპწის ექსტრაქტი) შემცველი ჯიშები.  თეთრყურძნიანი და 

წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშების ასორტიმენტის გამდიდრების მიზნით განისაზღვრა 

სამრეწველო მიზნებისათვის მათი გამოყენების შესაძლებლობა.  
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ვაზის ჯიშების ბიოქიმიური პარამეტრები 

                                                                                                                       ცხრილი 1. 

__________________________________________________________________________________ 

ჯიში         მარცვლის      TSS*                 TA*              ყურძნის          Tant*             კანი                        წიპწა 

                       ფერი          (◦Brix)     (გ/ლ)ღვინის        წვენის           (მგ/კგ)               TP*                          TP                                                       

მჟავა                 pH           ყურძენი     (მგ/კგ)ყურძენი    (მგ/კგ)  

 (◦Brix) TSS* - საერთო ხსნადი ნივთიერება;  TA* - ტიტრული მჟავიანობა;   Tant* - საერთო 

ანტოციანები ყურძნის კანში;  TP* - საერთო პოლიფენოლები ყურძნის კანსა და წიპწაში   
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სურ.1. თეთრყურძნიანი ჯიშების კანის საერთო პოლიფენოლები   მგ/კგ ყურძენი 

 

 

       სურ. 2. თეთრყურძნიანი ჯიშების წიპწის საერთო პოლიფენოლები მგ/კგ ყურძენი 
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ENOCARPOLOGICAL AND PHENOLOGICAL INVESTIGATION OF THE RARE 

VARIETIES OF GRAPE VINE FROM KAKHETI AND RACHA-LECHKHUMI   

                                          Levan  Ujmajuridze, Londa  Mamasakhlisashvili  

 LEPL Scientific Center of Agriculture, 6  Marshal Gelovani Ave. 0159,  Tbilisi, Georgia 

l_ujmajuridze@yahoo.com, londa.mamasakhlisashvili@gmail.com 

 

Summary 

 The phenological, chemical and endocarpological characteristics of seven Kakhetian and two Racha-

Lechkhumian rare varieties of grape vine from the Georgian grape vine gene fond, preserved in Solomon 

Cholokashvili national collection of grape seedlings GEO 038, of the LEPL Research Center of Agriculture of 

village Jigaura have been studied during vegetation periods of 2015-2016. Phenological phases were studied 

with 7 days interval, using BBCH scale (Lorez et al. 1994.) Duration of the vegetation was 162-163days. 

Endocarpological indices were studied following the  phenotyping method, elaborated in frames of COST 

action FA1103 project (Rustioni et al., 2014b). According to observations the high content of total 

anthocyanins was established in berry skin extract of “Akhmeturi shavi”(Akhmetian black, 790.5mg/kg of 

grapes). The total content of polyphenols of berry skin extract of the white varieties made 1489mg/kg of grapes 

(“Long-cluster” form of the Institute), while among red varieties – 1217.3mg.kg of grapes (“Nakutvneuli”).   

Following the content of the total polyphenols in skin and seeds extract, the studied varieties were grouped as 

follows:  (>500mg/kg of grape) “Mkhargrdzeli”, “Nakutvneuli”, “Kakhuri grubela”; (>1000mg/kg of grape) 

“Kharistvala”, “Gabasha”, “Kakhis tetri”; (>1500 mg/kg of  grape ) “Akhmeturi shavi”, “Sapena”; (>2000 

mg/kg of grape) “Grdzelmtevana”. Obtained experimental data will make possible to predict the results in case 

of cultivation and source-application of the studied varieties for agricultural and selective purposes.  
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UDC (uak) 634 

        გარემო ფაქტორების გავლენა საფერავის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე და 

მიკროზონის რევიზია 

ლევან უჯმაჯურიძე, მაია მირველაშვილი, დავით ჩიჩუა 

საქართველო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, თბილისი, საქართველო 
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შესავალი. ღვინის ორიგინალურობას   განაპირობებს ნიადაგის ტიპი, კლიმატური 

პირობები, შერჩეული ვაზის ჯიში და მასზე მორგებული აგროტექნიკური 

ღონისძიებების ერთობლიობა. ერთი ან რომელიმე კომპონენტის ცვლილება  გავლენას 

ახდენს როგორც ყურძნის, ასევე მისგან დამზადებული ღვინის ქიმიურ შედგენილობაზე. 

აქედან გამომდინარე მუკუზნის დასახელების ღვინის წარმოების ადგილის (ეტალონი) 

მიმდებარე ტერიტორიების ანალოგების მოძიებისა და ღვინის ქიმიური მაჩვენებლების 

განსაზღვრის თვალსაზრისით განხორციელდა სავენახე ფართობების გადასინჯვა, 

მუკუზნის მიკროზონის აღმოსავლეთით, თბილისი-თელავის საავტომობილო გზის 

გასწვრივ, თელავის ადმინისტრაციული ტერიტორიის მიმართულებით, რასაც წინ 

უძღოდა ამ დარგში მომუშავე  XX საუკუნის ცნობილი ქართველი მეცნიერების მიერ 

შემუშავებული ლიტერატურული წყაროების დასკვნებში [5,6,7,8,9] ფუნდამენტალურ 

კვლევებზე დაყრდნობით ვერტიკალური ზონალობის  მიხედვით არის აღწერილი 

მუკუზნის და მიმდებარე ტერიტორიებიდან მიღებული წითელი ღვინოების 

სპეციფიკური და ორიგინალური თვისებები.  ,,ყველა ვინც კი კახეთის მეღვინეობას 

იცნობს ფრიად მაღალ შეფასებას აძლევს ახაშენის, ჩუმლაყის, მუკუზნის, ურიათუბნისა 

და წინანდლის კლასიკურ წითელ ღვინოებს. ამ ნიადაგებზე გაშენებული ვენახები 

იძლევიან კარგი ხარისხის, როგორც წითელ, ისე თეთრ ღვინოებს, მაგრამ წითელი 

ღვინოები (საფერავისაგან ) უმაღლესი ხარისხის არის ხოლმე - ’’ [14]. მუკუზნის 

მიკრორაიონი წარმოადგენს წინანდლის მიკრორაიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთის 

გაგრძელებას სოფელ შრომიდან მდინარე ფაფრისხევამდე ამ ფართობებზე ღვინის ტიპი 

და ხარისხი იცვლება ნიადაგის და ექსპოზიციის ცვლილების მიხედვით. ტერიტორია 

იყოფა სამ ნაწილად: ზედა ზონაში  ვენახები განლაგებულია მთისძირა ზოლზე 

დაახლოებით 500-600მ სიმაღლეზე ნეშომპალა კარბონატული ტიპის ნიადაგებზე და 

მოიცავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებს: ვაჩნაძიანი, კალაური, შაშიანი, 

ვაზისუბანი, ზეგაანი, ახაშენი, მუკუზანი. 

საშუალო ზონაში ვენახები განლაგებულია თელავი - გურჯაანის გზატკეცილის 

ქვედა მხარეს დაახლოებით 450-500მ სიმაღლემდე. ნიადაგები მუქი ყავისფერია, 

ყავისფერ-თიხიანი და თანდათან გადადის კარბონატულ თიხებში და მოიცავს სოფლებს: 

ვაჩნაძიანი, კალაური, ვაზისუბანი, მუკუზანი, ახაშენი.  

ქვედა ზონის ვენახები განლაგებულია ვაკეზე, ზღვის დონიდან 400მეტრამდე  და  

მოიცავს სოფ. ველისციხის ტერიტორიებს. ნიადაგის ტიპებიდან აქ გავრცელებულია 

ტყის მუქი ნაცრისფერი და ალუვიურ კარბონატული ნიადაგები.  ზონა განკუთვნილია 

ორდინალური ღვინოების დასამზადებლად. 
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ღვინო ,,მუკუზანი’’ პირველად დამზადდა 1888  წელს შიდა კახეთში, ჭავჭავაძეთა 

საუფლისწულო მამულებში.  სახელმწიფოს მიერ ღვინო დაცულია კანონით 

(საქართელოს კანონი „ვაზის და ღვინის შესახებ“, 2005). 2006 წელს ღვინომ რეგისტრაცია 

გაიარა ლისაბონის საერთაშორისო ბიუროში და მიეკუთვნა ხარისხის ნიშანი. 

მიზანი. ბოლო პერიოდში მუკუზნის დასახელების ღვინოზე მზარდმა მოთხოვნამ 

ბაზრის კონიუნქტურიდან  გამომდინარე განაპირობა არსებული სანედლეულო ბაზის 

გადასინჯვის საჭიროება (საკითხს მიძღვნილი აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი), რაც 

სრულ შესაბამისობაშია მოქმედი კანონის სამართლებრივ რეგლამენტებთან. ჩვენი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ლიტერატურული მონაცემების გათვალისწინებით, 

ანალოგების მოძიებისათვის (ნიადაგურ - კლიმატური პირობების თანხვედრის 

შემთხვევაში), საძიებო სამუშაოების ჩატარება, ღვინის ქიმიური მაჩვენებლების 

განსაზღვრა და საჭიროების შემთხვევაში ,,მუკუზანი’’-ს დასახელების ღვინის  

წარმოებისათვის საჭირო სანედლეულო ბაზის გეოგრაფიული არეალის  კორექტირება.  

ობიექტი და მეთოდები. ობიექტი ვრცელდება ცივგომბორის ქედის ჩრდილო-

აღმოსავლეთი დაქანების მთისწინებსა (თელავი - თბილისის  საავტომობილო გზის 

გასწვრივ) და ალაზნის დაბლობზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და 

მოიცავს სოფლებს: ვაზისუბანი, კალაური, შაშიანი, ვაჩნაძიანი და კახიფარი. 

კვლევა განხორციელდა მევენახეობა-მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

(oiv) მიერ   1990 წლის 17 სექტემბრის 2670/90 დადგენილი ანალიზის მეთოდების და 

ამპელოგრაფიული მეთოდიკის (მ. რამიშვილი 1963) გამოყენებით. კვლევის საგანს 

შეადგენს მუკუზნის სანედლეულო ბაზის მიმდებარე, ტერიტორიებზე ვაზისუბანი, 

კალაური, შაშიანი, ვაჩნაძიანი,  კახიფარი ნიადაგურ - კლიმატური ფაქტორების  და 

საფერავის  სამეურნეო-ტექნოლოგიური მაჩვენებლების  (კვების არე, დატვირთვა, შტამბის 

სიმაღლე, ფორმირების სახე, მორწყვის ფორმა, ძირითად დაავადებებთან  და 

მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებები, ღვინის ქიმიური შედგენილობის) შესწავლა.  

      საფერავი კახეთის რეგიონის უძველესი  აბორიგენული წითელყურძნიანი 

საშუალოზე ძლიერი ზრდის ვაზის ჯიშია. მდიდარი სახეშეცვლილი ფორმებით და 

ვარიაციებით, იგი ვაზის წითელი ჯიშების მსოფლიო სორტიმენტის ერთერთი საუკეთესო 

წარმომადგენელია. მტევნები საშუალო ზომის (140-145 აღწევს).  ფორმა  ჩვეულებრივ 

განიერ კონუსისებრია და ფუძესთან დატოტვილი. მეტწილად  მტევანი მეჩხერია, 

იშვიათად კი საშუალო სიმკვრივისაც გვხვდება. მარცვალი საშუალო ზომისაა, ოვალური 

მუქი ლურჯი, თითქმის შავი. ცვილისებრი ფიფქი  საკმაოდ სქელია, მარცვლის კანი 

თხელი, მაგრამ მკვრივი. რბილობი წვნიანი და მდნარი, ოდნავ მკვრივი წიპწების ირგვლივ. 

მევენახეები განასხვავებენ: ნამდვილ, მამალ, დედალ, ბუდეშურისებრ, მრგვალმარცვალა 

და წვრილმარცვალა  საფერავს. 

ნიადაგი საკვლევ ობიექტზე გამოყოფილია ყავისფერი ნიადაგების 4, მდელოს 

ყავისფერი ნიადაგების 4, ალუვიური ნიადაგების 5 და დელუვიური ნიადაგების 2 

სახესხვაობა. ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებაზე, ზედა 

სარტყელში წარმოდგენილია ტყის ყავისფერი ნიადაგები. ამ კალთების ქვედა ზოლში 

მდინარე ალაზნის მეორე ტერასის მიჯნაზე და ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის 

გაყოლებაზე ვხვდებით მდელოს ყავისფერ ნიადაგებს. ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის 
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ქვემოთ, მეორე ტერასაზე, მდინარე ალაზნის პირველ ტერასამდე კი ვრცელდება 

ალუვიური ნიადაგების ჯგუფი. 

კლიმატი. საკვლევი ტერიტორიებისათვის დამახასიათებელია ცხელი ზაფხული 

და ზომიერად ცივი ზამთარი. მზის ნათების წლიური ხანგრძლიობა სავეგეტაციო 

პერიოდში შეადგენს 2150-2220 საათს, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 1550-1600 საათის 

საზღვრებში იცვლება. ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა საკმაოდ 

მაღალია და 12,40C უდრის. ყველაზე ცივი თვის იანვრის საშუალო ტემპერატურა  +9°C. 

ყველაზე თბილი თვეების ივლისის და აგვისტოს ტემპერატურები  კი ერთმანეთს 

უახლოვდება და 23,1-22,9°Cუდრის. ჰაერის ტემპერატურის დღე-ღამური ამპლიტუდა 

ყველაზე მაღალია ზაფხულის თვეებში (ივნისი, ივლისი, აგვისტო) და საშუალოდ 9°C-

ზე   მეტია. ზამთარში ეს მაჩვენებლი  კლებულობს 4,8-5,5°C-მდე. დღეღამური საშუალო 

ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა (ვაზის აქტიური ვეგეტაციის 

დასაწყისი) იწყება 8. IV-ს, ხოლო ქვევით დაცემა აღინიშნება შემოდგომაზე 30.X-ს. 

სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლიობა გრძელდება 211 დღეს. აღნიშნულ პერიოდში 

გროვდება 3730°C აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი. ატმოსფერული ნალექების წლიური 

ჯამი შეადგენს 884 მმ-ს, აქედან სავეგეტაციო პერიოდში მოდის 662 მმ-ი. 

ვაზის სამეურნეო-ტექნოლოგიური მაჩვენებლები და აგროტექნიკური 

ღონისძიებები. ჩვენი დაკვირვება მიმართული იყო ზემოთ ჩამოთვლილ სოფლების: 

ვაზისუბანი, კალაური, შაშიანი, ვაჩნაძიანი,  კახიფარი -საფერავის ჯიშით გაშენებულ 

ვენახებში აგროტექნოლოგიური რეგლამენტების განსაზღვრასთან და ყურძენში შაქარ-

მჟავიანობის დინამიკის (რთველისწინა პერიოდში) განსაზღვრასთან. დაკვირვებამ 

ცხადყო, რომ ექსპოზიციის და ზღვის დონიდან სიმაღლის ცვლილებასთან ერთად 

მონიშნულ ადგილებში განსხვავებული იყო დარგვის სქემა, სხვლის ფორმა, 

დატვირთვის ნორმა და მიღებული მოსავლის ხარისხი და რაოდენობა (ცხრილი 1). 

საფერავის სამეურნეო ელემენტების შესწავლამ აჩვენა     (ცხრილი 1), რომ ზღვის 

დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად ყურძნში შაქრიანობა კლებულობს და 

შესაბამისად მაღალია მჟავიანობა. 

ღვინო ,,მუკუზანი’’ ადგილწარმოშობის დასახელების კონტროლირებადი 

უმაღლესი ხარისხის მშრალი წითელი ღვინოა. დამახასიათებელი ბროწეულისფერი 

შეფერვით, გამოხატული ჯიშური არომატით, ბუკეტით და მაღალი ექსტრაქტით.ჩვენს 

მიერ  საკვლევი ფართობებიდან მიღებული  ღვინის ნიმუშების ძირითადი 

მახასიათებლები მოცემულია ცხრილ1 -ში (სპირტის შემცველობა, ტიტრული 

მჟავიანობა, აქროლადი მჟავები, ნარჩენი შაქარი და ექსტრაქტები). როგორც 

მონაცემებიდან ჩანს, ეთილის სპირტის მაღალი შემცველობით (14%-ზე მეტი) 

ხასიათდებიან საფერავიდან მიღებული ღვინოები სოფ. ვაჩნაძიანიდან და სოფ. 

წინანდლიდან. თუმცა სხვა სოფლებიდან აღებული ღვინომასალებიც შეიცავენ 

არანაკლებ 12,5% ეთილის სპირტს.  ჩამოთვლილი ღვინოები გამოირჩევიან მაღალი 

სპირტ და ექსტრაქტ შემცველობით და სრულად აკმაყოფილებენ ღვინო „მუკუზანი“-ს 

წარმოებისათვის საჭირო პარამეტრებს.  
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აგროტექნოლოგიური რეგლამენტები   

                                                                                                              ცხრილი 1.                                                                                                                                              

ადგილის

დასახელე

ბა 

სიმაღლე

ზღვის 

დონიდან 

გავრცელ

ებული 

კვების 

არე (მ2) 

დატვირ

თვა 

კვირტები

თ 

მსხმოია

რობის 

კოეფ. 

(K) 

მტევნის 

საშ. წონა 

(გ) 

მოსავალი 

ძირზე (კგ) 

მუკუზანი 470 მ 2,2X1,5 24 -26 1,0 165 2,8 

ახაშენი  450 მ 2,15X1,4 22 -23 1,1 160 3,0 

ჩუმლაყი  460 მ 2,2X1,5 24 - 25 1,0 170 2,7 

ვაჩნაძიანი  560 მ 2,5X1,5 22 – 24 1,0 150 2,5 

შაშიანი  610 მ 2,2X1,5 18 – 20 1,0 170 3,1 

კახიფარი  640 მ 2,5X1,5 18 – 20 1,0 172 3,0 

წინანდალ

ი  
450 მ 2,5X1,5 21 – 22 1,0 168 2,6 

       

 

ღვინის ძირითადი მახასიათებლები სოფლების მიხედვით  

                                                                                                           ცხრილი 2. 

ადგილის 

დასახელება 

ეთილის 

სპირტი 

აქროლადი მჟავები 

(გ/ლ) 

ტიტრული 

მჟავები(გ/ლ) 

მუკუზანი 13,5 0,72 5,83 

ახაშენი 12,4 0,52 5,6 

ჩუმლაყი 12,9 0,40 5,85 
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ვაჩნაძიანი 14,8 0.53 7,5 

კახიფარი 12,5 0,52 5,7 

 

 

 

დასკვნა. მუკუზნის მიკროზონის სავენახე ფართობების ანალოგიების მოძიების და  

რევიზიის მიზნით  ჩვენს მიერ მიმდებარე ტერიტორიებზე დაკვირვების შედეგებმა და 

მიღებული ღვინის ანალიზმმა აჩვენა, რომ აღნიშნული მიკროზონის გაფართოება შესაძლებელია 

ფაფრისხევიდან თელავის მიმართულებით (ზღვის დონიდან 450-650მ სიმაღლის ფარგლებში, 

საავტომობილო გზის გასწვრივ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბოლო სოფლის -კახიფარის 

ჩათვლით), რადგანაც  ამ ადგილებში მიღებული ღვინის გემური მაჩვენებლები და 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგები სავსებით შეესაბამება ღვინო ,,მუკუზანი’’-ს დადგენილ  

პარამეტრებს. 

ლიტერატურა 
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4. Jorge Ricardo Ducati, Magno G. Bombassaro, Diniz C. Arruda, Virindiana C. Bortolotto,  Rosemary 

Hoff. Terroir effects from the reflectance spectra of the canopy of vineyards in four viticultural regions. 
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5. Д. Табидзе „Раиони виноградаства Кахети’’ Т. – 1940; 
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE QUALITY OF SAPERAVI AND 

MICROZONE REVISION  

Levan Ujmajuridze,  Maia Mirvelashvili,  Davit Chichua 

Agricultural Scientific-Research Center,  Tbilisi, Tbilisi 

l-ujmajuridze@yaxo.com,  m_mirvelashvili@hotmail.com, d.chichua@agruni.edu.ge 

Summary 

The origin of the wine is determined by the type of soil, climatic conditions, selected grape 

varieties and combination of adapted agro technical measures. Changing one or any 

componentinfluenceson chemical composition of both: grapes and vine made from this grapes. 

In order to identify of analogous adjacent territories of place of production of Mukuzani vine and to 

determine chemical indicators of vine was carried out clarification of vineyards in the east along 

Tbilisi-Telavi highway, in the direction of Telavi administrative territory.  

Research was carried out by using of methods of analysis of International Organization of 

Vine and Wine, (#2670/90, 17th September 1990) and ampelographic methods (M. Ramishvili 1963). 

The local vine ,,Mukuzani’has been produced in Kakheti since 1988 yearfrom collected grapes in 

Chavchavadze feudal land and in its surroundings.Market’s growing demand resulted in the 

necessity of clarification the boundaries of existing territories (in connection with the quality of 

wine). 

As a result of our observations and the analysis of vineyards carried out in the surrounding 

territories to find and revision of analogous adjacent territories of Mukuzani micro-zone shows that 

it is possible expansion of the above mentioned micro zone from Papri ravine to Telavi direction 

(within the range of 450-650 m above sea level, along highway – including of village Kakhipari of 

Gurjaani Municipality). Because vine tasting parameters and laboratory results are well suited to the 

parameters of the wine "Mukuzani". 
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მევენახეობა და მეღვინეობა აჭარაში 

ზაურ ფუტკარაძე 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის საინფორმაციო 

საკონსულტაციო ცენტრი, ბათუმი, საქართველო 

ელ. ფოსტა: z.futkaradze@bsma.edu.ge 
 

mevenaxeoba saqarTvelos erT-erTi uZvelesi da tradiciuli dargia, 
razedac metyvelebs aq gavrcelebuli da Semonaxuli vazis 500–mde  
kulturuli jiSi. mecnierebi da mkvlevarebi aRar daoben imaze, rom TviT 
qarTuli sityva `Rvino~ daedo fuZed am sasmelis aRmniSvnel sityvebs 
msoflio xalxTa enebSi. berZnuli `oinos~, laTinuri `vinum~, xeTuri `viana~, 
somxuri `vini~, rusuli `vino~, germanuli `vain~, arabuli `vainun~, ebrauli 
`iain~, asurul-babilonuri `inu~ da  mravali sxva qarTuli RvTiuri sasmelis 
saxelisagan Rvinodan modis.  

მევენახეობა და მეღვინეობა ოდითგანვე ითვლებოდა საქართველოს ერთ-ერთ 

უძველეს და მნიშვნელოვან დარგად. საქართველოს და ქართველი ერის ისტორია მჭიდრო 

კავშირშია ვაზის კულტურის  ისტორიასთან. ვაზისადმი განსაკუთრებული სიყვარული 

გამოიხატება ქართულ ტრადიციებში, კულტურაში, ადათ-წესებში, სტუმარ-

მასპინძლობაში, არქიტექტურაში, მხატვრობასა და სხვა დარგებში. ვაზი 

უპირველესყოვლისა გამოიყენებოდა ყურძნის წვენის და ღვინოს დასაწურად, აგრეთვე 

ამზადებდნენ თათარას, ჩურჩხელებს და ბადაგს. გარდა ამისა, ვაზი გამოიყენებოდა 

სამკურნალო და დეკორატიული დანიშნულებით. 

გარდა ტრადიციული და საყოველთაოდ ცნობილი დანიშნულებებისა, 

საქართველოში ვაზის გამოყენებამ ფართო განვითარება ჰპოვა რიგი სხვა 

მიმართულებითაც, კერძოდ: ვაზის ფიცრებისგან ხშირად აკეთებდნენ ეკლესიის კარებს, 

ჩუქურთმებით რთავდნენ ტაძრებსა და მონასტრებს და ა.შ. ისტორიული წყაროების 

თანახმად, წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლისას ხელში ეჭირა ვაზისგან შეკრული 

ჯვარი. ძველ დროში ქართველები ვაზს „წმინდა“ მცენარედ და რელიგიის სიმბოლოდ 

თვლიდნენ. აგრეთვე აღსანიშნავია ვაზის როგორც სავაჭრო ურთიერთობების 

ისტორიული მნიშვნელობა იმდროინდელი სახელმწიფოსათვის. ღვინის ექსპორტი 

ხორციელდებოდა მეზობელ ქვეყნებში, რაც გლეხს აძლევდა დამატებით სტიმულს 

დაეთმო განსაკუთრებული ყურადღება მევენახეობისათვის. საქართველოს 

დამპყრობლები და მტრები ცდილობდნენ ვენახის განადგურებას შემოსავლებისა და 

ეკონომიკის დაქვეითების მიზნით. ცხადია, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს  

თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო ვაზი ქართველი ერის ისტორიაში.   

დღესდღეობით საქართველომ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება მევენახეობა-

მეღვინეობის დარგში და განიხილება როგორც  ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანა ამ 

მიმართულებით, რასაც ადასტურებს აქ არსებული ჯიშების (გარეული და 

კულტურული აბორიგენული ჯიშების) მრავალსახეობა და აგრეთვე მაღალხარისხოვანი 

ღვინოების დამზადების უძველესი ტექნოლოგიები. ქართველი და უცხოელი 

მკვლევარები ერთხმად აღიარებენ საქართველოს მოწინავე ადგილს მსოფლიო 

მევენახეობისა და მეღვინეობის ასპარეზზე. აღსანიშნავია აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ 

ქართული ღვინის ექსპორტი დადებით ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის სავაჭრო ბალანსზე, 

რაც თავის მხრივ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი 

მასტიმულირებელი გარემოება გახლავთ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, 

ქართული ღვინის ექსპორტი ყოველწლიურად იზრდება. 2016 წელს ექსპორტზე გავიდა 

ქართული წარმოების 50 მლნ-მდე ბოთლი ღვინო, რამაც საერთო ჯამში 114 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა. გრაფიკი #1 წარმოადგენს 2016 წლის ღვინის ექსპორტის მონაცემებს 

ქვეყნების მიხედვით.   
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საქართველოს მევენახეობის და მეღვინეობის მდიდარ ისტორიაში 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს აჭარას. friad saintereso da sagulisxmoa is 
faqti, rom geografiulad iseT patara teritoriaze rogoric aWaraa – Seiqmna 
da kulturul formad Camoyalibda vazis 60-mde adgilobrivi jiSi, msgavsi 
dedamiwis sxva arc erT kuTxeSi ar moiZebneba. vaxuSti bagrationi aWaris 
Sesaxeb werda: `ars aWaris xeoba venaxovani, xiliani, mosavliani, Tvinier 
brinj-bambisa, yovliTa marcvliTa, aris tyiani, kldiani, viwro, xramovan-
Rratoiani, mTiani, tyian-nadiriani; kacni xelovani xis muSakobiTa~, xolo iv. 
javaxiSvili Tvlis, rom aWara iyo venax-xiliani zoli.  

როგორც ისტორიკოსები იუწყებიან, აჭარის მოსახლეობა ძველი დროიდანვე 

აქტიურად მისდევდა მევენახეობას. ამას ადასტურებს წლების განმავლობაში აჭარაში 

აღმოჩენილი უძველესი ქვევრები და მარნები. მაგრამ მე-17 საუკუნიდან აღნიშნული 

დარგის განადგურება დაიწყო და დროთა განმავლობაში დავიწყებას მიეცა, რაც 

გამოწვეული იყო იმ ხანებში მაჰმადიანური რელიგიის გავრცელებით ჩვენს კუთხეში. 

აგრეთვე, უარყოფითი ზეგავლენა იქონია წლების მანძილზე განვითარებულმა 

სხვადასხვა დაავადებებმა. შედეგად კი მივიღეთ, შეიძლება ითქვას, განადგურებული 

ვაზის კულტურა, რომლის აღორძინებაც მხოლოდ საბჭოთა ხელისუფლების მოსვლის 

შემდეგ დაიწყო. თავის ნაშრომში „ გურიის, აჭარისა და სამეგრელოს ვაზის ჯიშები“, 

ამპელოგრაფი მაქსიმე რამიშვილი მოგვითხრობს, რომ მე-20 საუკუნის 30-ან წლებამდე 

აჭარაში ერთი ჰექტარი დაბლარი ვენახიც კი არ იშოვებოდა. თუმცა 1945 წლისათვის 

ეს მაჩვენებელი უკვე 160 ჰექტრამდე გაიზარდა. ავტორი აღნიშნავს, რომ ვენახის 

ჯიშებიდან ყველაზე გავრცელებული (დაახლოებით 90-95%) ცოლიკოური გახლდათ, 

შემდგომ კი საწური (საწურავი) სარგებლობდა პოპულარულობით. საწური მაღლარ 

ხეივნებზე ხარობდა საუკუნეების განმავლობაში, ხოლო საბჭოთა კავშირის დროს 

დაიწყეს მისი დაბლარშიც გაშენება. როგორც ჩანს, ამ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა, 

და დროთა განმავლობაში საწური გურული ჯიშის ვაზმა ჩხავერმა ჩაანაცვლა. ჩხავერი 

გამოირჩევა შედარებით მაღალი იმუნურობით დაავადებებისადმი, რამაც კიდევ უფრო 

შეუწყო ხელი მის პოპულარიზაციას აჭარის მოსახლეობაში. ერთ-ერთი ვერსიით, 

ჩხავერის სამშობლო აჭარა ყოფილა და გურიაში ის შემდგომ პერიოდებში გაუშენებიათ. 

დღესდღეობით, ჩხავერი საკმაოდ პოპულარულია აჭარაში და მთლიანობაში 14-15 

ჰექტარ ფართობზეა გაშენებული. 

აჭარაში ძირითადად არა ჰიბრიდული ვაზის ჯიშებია გავრცელებული, თუმცა 

ზოგიერთ სოფელში ჰიბრიდული ჯიშებიც მოიპოვება, მაგალითად საწური. აჭარაში 

ყველაზე მეტად გავრცელებული ყურძნის ჯიში ცოლიკაური სწორედ რომ არა 

ჰიბრიდული ჯიშის კატეგორიას მიეკუთვნება. ამჟამად, სხვადასხვა წყაროების 
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მიხედვით, ცოლიკაური აჭარაში გაშენებული ვენახების 70-80% შეადგენს. აღნიშნული 

ვაზის ჯიში იმერეთში იღებს დასაბამს და აჭარაში მხოლოდ მე-20 საუკუნის 30-ან 

წლებიდან გააშენეს საბჭოთა აგრონომებმა. საბჭოთა აჭარაში მიზნად დაისახეს მაღლარი 

ვენახი დაბლარით ჩაენაცვლებინათ და ცოლიკაური გახლდათ იდეალური მაგალითი 

აღნიშნული გეგმის მისაღწევად. გრაფიკი #2 წარმოგვიდგენს აჭარაში ყველაზე მეტად 

გავრცელებული ვაზის ჯიშების პროცენტულ თანაფარდობას: 

 

 
 

დღესდღეობით აჭარაში არსებული ვენახების ჯამური ფართობი შეადგენს 180 

ჰექტარს, მაგრამ როგორც გრაფიკი #2 ცხადყოფს, ცოლიკაურის ჯიშის ვენახი 

აბსოლუტურ დომინანტ პოზიციას იკავებს (70%), შემდეგ კი ჩხავერი 8%-ით. სხვა 

კატეგორიას განეკუთვნება მრავალი ინტროდუქცირებული და ადგილობრივი ვაზის 

ჯიშები, რომელთა საერთო რაოდენობა 40-ს აღემატება აჭარაში. ჩვენს რეგიონში 

არსებული სხვა ვაზის ჯიშებიდან აღსანიშნავია: ალმურა თეთრი, ალმურა შავი, 

შავშურა, ჩიტისთვალა აჭარული, ჭეჭიბერა,  ხარისთვალა აჭარული, კორძალა, თეთრა, 

კირწწითელა, კაჭიჭი, იზაბელა, ოჟალეში, პოვნილი, წვიტე, საფერავი აჭარული, 

ლივანურა შავი, ლივანურა თეთრი, მაგარა, მწვანურა,  ორჯოხული, პოვნილი, შიშველი, 

ცვითე, ბაღის ყურძენი, თურვანდი, სალიკვლევი, სხალთაური, ჯინეში, კვირისთავა, 

ბათომურა, მეკრენჩხი, ჭოდი, ხოფათური, ჩხუში, ჯავახეთურა, ტყის ყურძენა, 

ჭიპაკური, ბროლა, ცხენისძუძუ აჭარული და სხვა.  

ტრადიციულად, აჭარაში მევენახეობა-მეღვინეობა ყველაზე გავრცელებული 

ქედის მუნიციპალიტეტში გახლდათ. ქედის ზოგიერთ სოფელში დღემდე არი 

შემონახული უძველესი ღვინის დასამზადებლად საჭირო დანადგარები. მაგალითად, 

სოფელ ბობოჩოღლებში აღმოჩენილია ძვ.წ. აღრიცხვით III საუკუნით დათარიღებული 

საწნახელი. ხოლო უახლოესი წარსულიდან, შეგვიძლია გავიხსენოთ 2015 წელს სოფელ 

კაპნისთავში აღმოჩენილი მარანი, რომელიც VI-XI საუკუნეებით თარიღდება. 

ზემოხსენებული და სხვა მრავალი ანტიკური არქეოლოგიური აღმოჩენები კიდევ 

ერთხელ მიუთითებს მეღვინეობის ძირ-ძველ ტრადიციაზე აჭარაში.   

აჭარაში ვაზის გაშენებას, მოვლა-მოყვანასა და ყურძნის გადამუშავებას 

განსაკუთრებული ყურადღება 2012 წლიდან ექცევა. Uუkanaskneli 4-5 wlis 

ganmavlobaSi ამ მიმართულებით დაფინანსდა  ოთხი სასოფლო-სამეურნეო  

კოოპერატივი, რომლებმაც გააშენეს 2 ჰა-ზე ვაზი (ჩხავერი, ციცქა, ცოლიკაური), 

ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს თანადაფინანსებით გადაეცათ ვაზის ნერგები, 

ბუკლეტები და სხვა საჭირო ინფორმაცია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
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მთავრობა ცდილობს ხელი შეუწყოს ამ პროცესებს. კერძოდ კი შეიქმნა უახლესი 

ევროპული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საწარმოები, თანამედროვე სტანდარტების 

შესაბამისი ლაბორატორიები, ღვინის დასაწური და გაადამამუშავებელი კომპანიები. 

სოფელ აჭარისწყალში დაფუძნდა შპს „აჭარული ღვინის სახლი“, რომელიც 

ყოველწლიურად იბარებს ყურძნის მოსავალს ადგილობრივი მოსახლეობიდან. 

„აჭარული ღვინის სახლი“-ს ყველაზე ცნობილი ბრენდებია „ქვევრი“ და „პორტო-

ფრანკო“, რომლებიც ადგილობრივი ყურძნის ჯიშებისგან, ცოლიკაურისგან და 

ჩხავერისგან მზადდება.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გვარა–ხუცუბნის ტერიტორიაზე  მოეწყო ვაზის 

სადედე–საკოლექციო, სადემონსტრაციო სანერგე სადაც გაშენდა 32 ჯიშის ვაზის 3030 

ძირი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშები.  

კიდევ ერთი ქარხანა, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში 2014 წელს გაიხსნა და 

წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას, გახლავთ შპს „კახური ტრადიციული 

მეღვინეობა“. იგი ქედის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. 

საწარმო განკუთვნილია 1000 ტონამდე ყურძნის გადამუშავებისათვის. შპს „კახური 

ტრადიციული მეღვინეობის“ ტერიტორიაზე აშენდა „აჭარული დარბაზი“, სადაც 

ტურისტებს შეუძლიათ გაეცნონ ადგილობრივ სამზარეულოს და დააგემოვნონ 

კომპანიის საფირმო სასმისები. აღნიშნული ფაქტი მიზნად ისახავს რეგიონში ღვინის 

ტურიზმის განვითარებას. რასაკვირველია ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენს 

კუთხეში მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლებაზე რათა მეტი ყურადღება დაუთმონ 

მევენახეობას.    
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Summary 
Viticulture is one of the oldest and traditional fields of Georgia, which is proved by up to 500 

of preserved vine species. This is why Georgia has been recognized as the homeland of the cultural vine; 

scientists and researchers do not deny that the Georgian word "Gvino" is the foundation of this word for 

other languages throughout various countries. Greek "Oino", Latin "Vinu", Haiti "Vana", Armenian 

"Winnie", Russian "Vino", German "Vine", Arabic "Wanun", Hebrew "Yain" and Assyrian-Babylonian 

"In" are derived from the Georgian name of wine. Additionally, it is very interesting to note that 

geographically in such a small area as Adjara were created and cultivated up to 60 local varieties of 

vine, which are unique and are not found in any other parts of the earth.  

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://georgianwine.gov.ge/geo/research/5/
http://vinoge.com/mikrozonebi/aWaris-meRvineobis-raioni
http://vinoge.com/mevenaxeoba/aWaraSi-mevenaxeoba-meRvineoba-iRviZebs
http://www.tspress.ge/ka/site/articles/12179/
http://old.gobatumi.com/ge/feelit/tourism-resorts/wine-tourism
http://vinoge.com/mevenaxeoba/aWaraSi-vazis-iSviaTi-jiSebisadmi-interesi-izrdeba
http://batumelebi.netgazeti.ge/weekly1/12753/#sthash.OXKO4uow.dpbs
https://allwine.ge/ka/blog/rogor-rvinos-ayenebdnen-tradiciulad-awarasi-da-rit-gamoirceva-awaruli-mervineoba_845/
https://allwine.ge/ka/blog/rogor-rvinos-ayenebdnen-tradiciulad-awarasi-da-rit-gamoirceva-awaruli-mervineoba_845/
mailto:zpn1962@gmail.com
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Vakhushti Bagrationi wrote about Adjara: "There is a vineyard in the Adjara valley, full of 

fruits, various berries, forest, cliffs, and mountains", additionally Ivane Javakhishvili considered Adjara 

as vineyard-line region. Currently, there are about 36-40 local and other different species of vineyards 

in the region. 

Special attention is devoted to the cultivation, grape harvesting and grape processing from 2012. 

Four agricultural cooperatives have been financed in this direction, which have planted various 

vineyards (Chkhaveri, Tsitska, Tsolikouri) on the area of 2 ha. Additionally booklets and other necessary 

information have been provided to farmers and other interested people. There was arranged a vineyard-

session on the territory of Gara-Khutsubani of Kobuleti municipality, where 3030 of vineyards and over 

32 various species were planted. During 2014, in the framework of the special agro-credit project of the 

Ministry of Agriculture of Georgia, "Kakheti Traditional Winemaking" company has been granted a 

preferential loan to construct a wine factory in Keda with modern standards, which inspired local farmers 

even further for development of viticulture and winemaking fields. 

 

 B  

მსოფლიო  სოფლის  მეურნეობა  და მევენახეობა 

ნაპოლეონ ქარქაშაძე 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, საქართველო 

 

  სასურსათო პროდუქციის წარმოება ადამიანების მიზანდასახული საქმიანობის 

უძველესი ფორმაა, მიუხედავად ამისა  სასურსათო პრობლემა დღესაც პრობლემატურია და 

მოითხოვს მსოფლიოს მოსახლეობის ერთობლივ   ძალისხმევას. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, ურთულესი პროცესია, ამ 

პრობლემასთანაა  შერწყმული არა მარტო ეკონომიკური, არამედ სოციალური, 

პოლიტიკური და მეტად ფაქიზი ეკოლოგიური პრობლემებიც,  ვინაიდან ამა თუ იმ  ქვეყნის 

სასურსათო უზრუნველყოფა დაკავშირებულია ბუნებრივ მოვლენებზე, რომლებიც 

ყოველთვის ადამიანების მიმართ კეთილგანწყობილები არ არიან. მსოფლიოში ხშირია  

გვალვები, წყალდიდობები, სხვადასხვა სახის  მცენარისა და ცხოველების დაავადებები. 

მათ  წინააღმდეგ ბრძოლა მოითხოვს დიდ ხარჯებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ასეთი 

რესურსები მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობას ჯერ კიდევ არ გააჩნია. 

სასურსათო პრობლემის არსის გარკვევისას, გასათვალისწინებელია როგორც 

ტექნიკური, ბიოლოგიური, ეკონომიკური და  სოციალური, ისე პოლიტიკური 

ფაქტორებიც. მსოფლიოში წარმოებული ომების უმრავლესობა, უხსოვარი დროიდან  

დღემდე, უკავშირდება ამა თუ იმ ქვეყნის რესურსების ხელში  ჩაგდებას და მეომარი 

ქვეყნების სასურსათო უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას. 

სასურსათო პრობლემის განხილვისას, მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ  

ქვეყნები საკვების წარმოებისა და მოხმარების დონით ერთმანეთისაგან მკვეთრად 

განსხვავდებიან, რაც  გავლენას ახდენს წარმოებული პროდუქციის მოხმარებაზე და 

მოსახლეობის კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის კოეფიციენტზე. 

შიმშილის წინააღმდეგ კაცობრიობის მიერ გამოცხადებული ბრძოლა 

განპირობებულია თანამედროვე ცივილიზაციის მოთხოვნებითაც. მხოლოდ მაძღარ 

ადამიანს შეუძლია მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება, ახალი ტექნოლოგიების 

შექმნა. ხელოვნების, მწერლობის განვითარება და ყველა იმ  სიკეთის შექმნა, რომელმაც 

ადამიანი კოსმოსში გაიყვანა. 

მსოფლიოს ტექნოლოგიურად  განვითარებულ ქვეყნებში, მკვეთრადაა გამოსახული 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების სპეციალიზაცია, ანუ გარკვეული სახის 

პროდუქციის წარმოება იმ რეგიონებში, რომლებშიც ამისათვის არსებობს ყველაზე  
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ხელსაყრელი არა მარტო ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, არამედ მომხმარებელი ბაზრის 

სიახლოვე, წარმოებული პროდუქციის მაღალფუჭადობა, პროდუქციის შენახვა-  

გადამუშავების პირობები და ა.შ. 

საჭიროა ვიცოდეთ, რომ მსოფლიოში არსებობს  სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოებისათვის ხელსაყრელი, ნაკლებ ხელსაყრელი და არახელსაყრელი რეგიონები. 

ბოლო ორი კატეგორია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იძლევა პროდუქციის მეტ-ნაკლები 

რაოდენობით წარმოების საშუალებას, როდესაც ბუნებრივ  ფაქტორებთან  გონივრულადაა 

შეთანაწყობილი ადამიანის მიზანდასახული შრომა. 

ადამიანის არსებობის აუცილებლობიდან გამომდინარე, სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტი (გადამუშავებული საბოლოო სახით) პირობითად იყოფა ა. სტრატეგიულ ანუ 

აუცილებელ პროდუქტად და ბ. არასტრატეგიულ (სასურველ) პროდუქტად. თავისი 

მნიშვნელობიდან  გამომდინარე, ჯერ კიდევ მე-19   საუკუნეში, გამოიკვეთა, სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის წარმოების  რამოდენიმე გეოგრაფიული ზონა. არსებობს 

მარცვლეულის, მეცხოველეობის, შერეული, მერძეული და მებაღე-მებოსტნეობის 

გეოგრაფიული ზონები. ასეთი დაყოფის საფუძველია: ბუნებრივ - კლიმატური პირობები, 

წარმოების  ტრადიცია, ბიზნესთან სიახლოვე და სხვა ფაქტორები. 

მევენახეობა - მსოფლიო სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი სეგმენტია, 

რომელსაც ძალიან დიდი ისტორიული ფესვები აქვს. აღნიშნული კვლევის მიზანია ამ 

დარგის თანამედროვე მდგომარეობა მსოფლიოში და საქართველოში. 

მევენახეობის პროდუქცია (ღვინო, ღვინის  მასალები) სასურსათო ბალანსის 

მნიშვნელოვანი სეგმენტია, რომელსაც ადამიანი როგორც კვების პროდუქტს  მოიხმარს 

უხსოვარი დროიდან. საქართველო, მსოფლიოს იმ ქვეყნების რიგშია, სადაც ვენახის 

გაშენებას და ყურძნის გადამუშავებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. უხსოვარი დროიდან, 

საქართველო არა მარტო ღვინის ექსპორტიორი, არამედ მისი მოვლა-მოყვანისა და 

პროდუქციის გადამუშავების განსხვავებული ტექნოლოგიების შექმნის ქვეყანასაც 

წარმოადგენდა. 

დღევანდელ მსოფლიოში ყურძნის წარმოება და მისი გადამუშავება  

წარმოდგენილია მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტზე, რაც ამ პროდუქტის მოხმარების 

მსოფლიო მნიშვნელობაზე მეტყველებს. 

ყურძნის წარმოების ყველაზე დიდი რაოდენობა  მოდის ევროპაზე, კონტინენტების 

მიხედვით კი დინამიკა ასეთია: 2005 წელს მსოფლიოში აწარმოეს 61,1 მილიონი ტონა 

ყურძენი, რომლის 62, 5 % მოდიოდა ევროპაზე,  2012 წელს ეს  მაჩვენებელი შეიცვალა და 

ევროპის  წილად მოდიოდა ყურძნის  მსოფლიო წარმოების  39 %, თუმცა აბსოლუტურ 

მაჩვენებელში ცვლილებები 2,3-2,5 % ფარგლებშია. ამის მიზეზია ის, რომ მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა ყურძნის წარმოება სხვა კონტინენტებზე, კერძოდ აზიაში 19,4 % -დან 31,2 %-მდე, 

აშშ- ში 12 %- დან 21%-მდე და ა.შ. 

2012 წლის მონაცემებით ყურძნის მწარმოებელი ქვეყნების ათეული ასე 

გამოიყურება ჩინეთი, იტალია, აშშ, ესპანეთი საფრანგეთი, თურქეთი, ჩილე, არგენტინა, 

ინდოეთი, ირანი. 

რაც შეეხება ღვინის წარმოებას, აქ ლიდერობენ იტალია და საფრანგეთი. 2012 წელს 

მსოფლიოში  წარმოებული  ღვინის  (25 721 000 ტონა) 15,9%  მოდის იტალიაზე,  ხოლო  15,8 

%  საფრანგეთზე. საგულისხმოა, რომ რეიტინგში საქართველო წარმოებული  95 000 ტონა 

ღვინით 0,37 % -იანი წილით   მსოფლიოს  ღვინის  მწარმოებელ ქვეყნებს  შორის 26-ე 

ადგილზეა.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიო ღვინის ბაზარი კლებადი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2009 წელთან შედარებით 2012 წელს  ღვინის წარმოება 6,3 % შემცირდა. 

შემცირების  ყველაზე მაღალი  მაჩვენებელი დაფიქსირდა შემდეგ ქვეყნებში : რუმინეთი (-

39 5%), უნგრეთი (-41,4%), კვიპროსი (-45,5%), ჩეხეთი (-22,6%). აღსანიშნავია, რომ ბოლო 

წლებში ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობაში ღვინის წარმოების მაჩვენებელი მცირდება. 
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საინტერესოა ღვინის მოხმარების მონაცემები.  2012 წელს მსოფლიოში მოხმარებული 

ღვინის  13 % - მოდიოდა აშშ-ზე, შემდეგ  მოდის საფრანგეთი - 11,6%. საქართველოზე 

მოდის მსოფლიო ღვინის მოხმარების  0,3 % (40 - ე ადგილი). 

ღვინის მოხმარება ერთ სულზე გადაანგარიშებით ასეთ სურათს იძლევა: 2009-2012 

წლებში მსოფლიოში  საშუალო მოხმარება 3, 5 ლიტრია. ღვინის ყველაზე აქტიური 

მომხმარებელი მოსახლეობა ცხოვრობს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, 

სლოვენია, ხორვატია, მაკედონია, პორტუგალია (დაახლოებით 43 ლიტ.) საქართველოში ეს 

მაჩვენებელი 16,5 ლიტრია. 

ქართული ღვინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: რუსეთი, ბელორუსია, 

უკრაინა, ყაზახეთი, იზრდება ღვინის ექსპორტი ევროპის ქვეყნებსა და ჩინეთში. რუსეთში 

ღვინის მოხმარება ერთ სულზე 2012 წელს 8,6 ლიტრს შეადგენდა, ბელორუსიაში  - 6,6 

ლიტრს, უკრაინაში 4,6 -ს, ხოლო ყაზახეთში 2,1 ლიტრს. 

2012 წლის მონაცემებით, მსოფლიოში ვენახები გაშენებული იყო 7 009 726 ჰექტარზე. ბოლო 

პერიოდში ვენახების ფართობების ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებით 

გამოირჩეოდნენ ისრაელი (40%), ინდოეთი (39%), პერუ (25%) და არგენტინა ( 23%). 

მსოფლიო ვენახების ფართობების  0,8% მოდის საქართველოზე. 2004 წლის მონაცემებით 

ვენახის საერთო ფართობი საქართველოში 48 ,0 ათას ჰექტარს შეადგენდა. ცნობისათვის ეს 

მაჩვენებელი 1960 წელს შეადგენდა 77,9 ათას ჰექტარს, 1970 წელს - 66,8 ათას ჰექტარს, 

ხოლო 1984 წელს - 87, 9 ათას  ჰექტარს.  

საქართველოში, ვენახების ფართობების უმეტესი ნაწილი მოდის აღმოსავლეთ 

საქართველოზე (კერძოდ კახეთზე) -  68, 0 %, დასავლეთ საქართველოში წამყვანია იმერეთი 

- 18 %, ქართლზე მოდის - 9 %. ყურძნის ხვედრითი წილი საქართველოს მთლიან  შიდა  

პროდუქტში დაახლოებით 1,4% - ია.  2012 წლის მონაცემებით საქართველოში ვენახების 

ფართობი გაიზარდა 56, 0 ათას ჰექტრამდე (საორიენტაციო მაჩვენებელი). 

საქართველოში ყურძნის წარმოების ყველაზე მაღალი  მაჩვენებელი 2007 წელს 

დაფიქსირდა -  227 ათასი ტონა. მომდევნო წლებში ადგილი ჰქონდა კლებას, 2013 წლიდან 

დაიწყო მატება - 223 ათასი ტონა.  2013  წლის საქართველოში წარმოებული ყურძნის 

მხოლოდ 8% იქნა ნატურალური სახით  მოხმარებული, დანარჩენი - 92 % მოხმარდა ღვინის 

წარმოებას. 

მევენახეობის პროდუქცია გამოიყენება  4 საწარმოო მიმართულებით, კერძოდ: 

სუფრის ყურძნის წარმოება, საქიშმიშე ყურძნის წარმოება, ღვინის ( ღვინის პროდუქტების 

-კონიაკი, შამპანური) წარმოება და საკონსერვო ნედლეულის (ყურძნის წვენი, ბადაგი, 

კომპოტი, მურაბის, უალკოჰოლო პროდუქციის) წარმოება, მათ შორის ცხადია  მთავარი 

ღვინის  წარმოებაა. 2014 წლის მონაცემებით ღვინის ექსპორტიდან ქვეყანაში შემოვიდა 62,2 

მილიონი დოლარი. 

მსოფლიოში, ვაზის 4 ათასამდე ჯიშია, მათ შორის 525 ჯიში ქართული 

წარმომავლობისაა. რეგიონების მიხედვით ღვინოების ჩამონათვალი, ყურძნის ჯიშების 

მიხედვით შემდეგნაირია: იმერეთის რეგიონში გავრცელებულია ციცქა, სვირი, 

ცოლიკაური, კრახუნა, ცხანური, ქვიშხური. რაჭის რეგიონებში გავრცელებული ღვინოები: 

ხვანჭკარა, ალექსანდროული, მუჯურეთული, ძელშავი, თეთრა. 

ცხადია ღვინის წარმოების ძირითადი რეგიონებია: კახეთი (კერძოდ შიდა კახეთი და 

გარე კახეთი). ქართლი (ქვემო, შიდა და ზემო ქართლი ), მესხეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, კერძოდ 

(საკუთრივ რაჭა და ლეჩხუმი), იმერეთი  ( ზემო, შუა და ქვემო იმერეთი), აგრეთვე შავი 

ზღვისპირეთი : აჭარა, გურია, სამეგრელო, აფხაზეთი. 

ღვინის წარმოების ზონები, განსხვავებულია ერთმანეთისაგან როგორც კლიმატური, ისე   

ნიადაგობრივი პირობებით, სწორედ ამითაა გამოწვეული ქართული ღვინის 

მრავალფეროვნება. 

საქართველოში  58-60 % მოდის კახეთზე, იმერეთზე და შიდა ქართლზე 17-18 %,  

ხოლო 20-22 %  დანარჩენ რეგიონებში. 
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საქართველოსათვის, ღვინის პროდუქცია წარმოადგენს ყველაზე ექსპორტირებად 

პროდუქტს. სოფლის  მეურნეობის პროდუქტებიდან. ყოფილ სსრკ-ში ღვინის ექსპორტი 

ორიენტირებული იყო ძირითადად რუსეთსა და კავშირის სხვა რესპუბლიკებზე.  

დამოუკიდებლობის შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ექსპორტის გეოგრაფია,  

მოძიებული იქნა სხვა ბაზრებიც, მაგრამ რუსეთი დღესაც რჩება ძირითად ექსპორტირებად 

ქვეყნად. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეულია: რუსეთი, 

უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ლატვია. რუსეთში გადის ქართული  საექსპორტო 

ღვინის 70 -% მდე. 

ვაზის მოვლა საკმაოდ შრომატევადია, მსხმოიარე ვენახი მოითხოვს გაზაფხულზე 

გასხვლას, მწკრივებს შორის  მიწის დამუშავებას (ხელით ან მექანიზმებით). ე.წ. 

აყვავებიდან მოსავლის მიღებამდე უნდა ჩატარდეს 3-4 - ჯერ „მწვანე ოპერაცია,“ ვარჯის 

დამუშავება, 3-5 ჯერ შეწამვლა და ბოლოს მოსავლის აღება. 

ვაზი დარგვიდან 4-5   წელიწადში იძლევა მოსავალს, 8-10 წელში აღწევს სრულ 

მოსავლიანობას ,რაც  დაახლოებით 40-45  წელს გრძელდება. საქართველოში 1 -ჰა  ვენახის 

მოვლის ხარჯები წლიურად 1500 -დან 1600 რამდე ჯდება. დღეისათვის ჯერ კიდევ 

ძირითადი საოჯახო მეურნეობებია,  რომლებშიც ხელით შრომა ჭარბობს. მოსავლიანობაზე 

გავლენას ახდენს ბუნებრივი პირობები ( ტემპერატურა, წყლის რეჟიმი, სეტყვა და სხვა). 

ყურძნის ფასები დიფერენცირებულია  ვენახის ჯიშების მიხედვით და  მიღებული 

შედეგების უნივერსალურობით. საქართველოში იგი მერყეობს 2,5 - დან 8-9    ლარამდე 

(ალექსანდრული და მუჯურეთული), თუმცა 1 კგ უსახელაური 2014 წელს 15 ლარადაც 

გაიყიდა. 

ღვინის ფასებიც დამოკიდებულია ყურძნის უნივერსალურობაზე. მაგალითად 1 

ლიტრი ღვინის საშუალო  ფასი საოჯახო მეურნეობაში შეიძლება იყოს: ციცქა - 4-5 ლარი, 

ცოლიკაური - 4-5 ლარი, კრახუნა - 6 ლარი, ხვანჭკარა - 20-25 ლარი,  უსახელაური - 30 

ლარი. ისინი სეზონის მიხედვით  მერყეობენ. 

            ღვინის ქარხნების  მიერ წარმოებული პროდუქციის  ფასზე, სეზონურობა გავლენას 

ვერ ახდენს. იგი ოჯახური მეურნეობის ღვინის ფასზე  მაღალია. ქარხნული ღვინოები 

ჩამოსხმულია მინის  ჭურჭელში, მათ აქვთ საბრენდო დასახელება,  სათანადო ეტიკეტი, 

პროდუქციის დიდი ნაწილი საექსპორტოა. ღვინის ქარხნები ინახავენ ძვირადღირებულ 

ღვინოებს, ისინი მომხმარებელთა  ვიწრო წრისთვისაა განკუთვნილი, მას უმთავრესად 

როგორც საჩუქარს, ისე ყიდულობენ. მაგ. „უსახელაურის“ ფასი მერყეობს 150-170 ლარის 

ფარგლებში. მაღალია „ხვანჭკარას“  ფასიც, იგი 45-დან  70 ლარამდე მერყეობს. ღვინის 

ფასები ოდნავ  განსხვავდებიან მწარმოებელი კომპანიების მიხედვით. ყოველდღიური 

მოხმარების ღვინის ფასი დაბალია,  იგი 1 -დან 1,5 ლარამდეა (ჩამოსასხმელი ღვინო). 

             ღვინო ქართული კულტურის  ნაწილია, იგი ტრადიციებისა და ყოფის  

აუცილებელი ატრიბუტია. ღვინო ქართული ოჯახებისათვის ყოველდღიური  

ტრადიციული მოხმარების საგანია. წლიურად საქართველოში მოიხმარება 76 000 -დან 

80 000 ტონამდე ღვინო (რესტორნების, ბარების, კაფეების და ა.შ. ჩათვლით). 

მევენახეობის სექციას აქვს საკმაოდ დიდი დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები, რომლებიც  

სრულიად ჯერ კიდევ არაა ათვისებული. მაგ  არაყი,  წარმოადგენს ღვინის წარმოების 

თანმდევ  პროდუქტს, რომელიც მიიღება ყურძნის დაწურვის შედეგად მიღებული 

ნარჩენებისაგან და დარჩენილი ნალექისაგან (ჭაჭა).  მასში ალკოჰოლის  შემცველობა 

მაღალია, დაახლოებით 60 გრადუსამდე. ერთი ტონა ყურძნის ნარჩენებისაგან მიიღება 

დაახლოებით  60-65 ლიტრი არაყი. მას ძირითადად ამზადებენ საოჯახო მეურნეობაში და 

გასაყიდი ფასი 5-6 ლარია. არაყისაგან (სპირტი) მზადდება კონიაკი, რისთვისაც არაყი უნდა  

მოთავსდეს კასრებში რამოდენიმე წლით. 

               ყურძნისაგან მზადდება აგრეთვე ყურძნის წვენი,  წიპწებისაგან ზეთი, რომელიც 

გამოიყენება კულინარიასა და კოსმეტოლოგიაში. მისი ფასი (250 გრ.) 19-20 ლარამდეა. 
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               საქართველოში, კვების უსაფრთხოებასთან და  ხარისხთან დაკავშირებით 

მოქმედებს სპეციალური კანონი, რომელიც არეგულირებს იმ ფიზიკური და  იურიდიული 

პირების საქმიანობას, რომლებიც დასაქმებულები არიან კონკრეტულ დარგებში, ამ 

შემთხვევაში მევენახეობა-მეღვინეობაში.  კანონი ხელს უწყობს მევენახეობა- მეღვინეობის 

დარგის განვითარებას,  კონკურენტუნარიანი პროდუქციის დამზადებას და რეალიზაციას, 

ფალსიფიცირებული პროდუქციისაგან ბაზრის დაცვას და ა.შ. 

                კანონი აწესებს რეგლამენტაციებს ვაზთან და ღვინოსთან  დაკავშირებით სრული 

საწარმოო ციკლისათვის: კერძოდ სარგავი მასალიდან უცხოურ ბაზარზე  რეალიზაციის 

ჩათვლით. 

               ქვეყანაში არსებობს ყურძნისა და  ღვინის მწარმოებელთა  ასოციაციები, 

მაგალითად: ასოციაციები  „ქართული ღვინო“, „ქვევრის ღვინო“, ქართული ტრადიციების 

ღვინის  ფონდი და ა.შ. 

                დარგის განვითარება მთავრობის სერიოზული ყურადღებისა და მონიტორინგის 

ქვეშაა, რომელიც დიდ სამუშაოებს  აწარმოებს საერთაშორისო ბაზრების მოპოვებაში,  

თანამედროვე ტექნოლოგიების  ხელმისაწვდომობაში, შეღავათიანი კრედიტების მიღებაში, 

თანამედროვე განათლებაში, საერთაშორისო მასალების, ინფორმაციების მიღებაში და სხვა. 

                დარგის განვითარებაზე  პასუხისმგებელია „ღვინის სააგენტო“, რომელსაც აქვს 

სამთავრობო ფუნქცია. 

 

 

WORLD AGRICULTURE AND  VITICULTURE 

Napoleon Karkashadze  

Georgian Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia 

Summary 

Viticulture products are an important segment of food balance. Grape production and its 

processing is actual in all five continents of the world. 

Europe has leading position in grape production, according to continents in the 2005year 

dynamics 61.1 million tons of grapes produced in the world out of which 62, 5% came to Europe,  

this figure was changed with 39,0% in 2012, the reason is that the grape production have increased 

significantly in other continents: Asia - from 19,4% to 31.2%, in the US from 12% to 21%, etc. 

According to the data of 2012, grape producing countries are: China, Italy, USA, Spain, 

France, Turkey, Chile, Argentina, India, Iran. As for wine production, the leaders are Italy and 

France. 

In today's world, the wine market is characterized by declining trend, especially in the EU 

countries. Georgia comes with 0.3% of world wine production. 

Average wine consumption in the world is 3.5 liters. The active users of wine are in Europe. 

This figure in Georgia is 16, 5 liters. 

The main exporting countries of Georgian wine are Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan. 

Wine export is increasing in European countries and China. 

According to the 2012 data, the area of vineyards in the world was 7 009 726 hectares. In 

recent years, vineyards have the highest rate of growth: Israel, India, Peru, Argentina. Georgia has 

about 0,8% of the world's vineyards (2009 data). Most of these areas are from East Georgia. The 

largest number of grape production in Georgia was identified in 2007 with  227 thousand tons. 

 

Key words: vineyard, wine, world, Europe, Georgia, grape production, wine market. 
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 B  

მევენახეობაში გამოყენებული ინოვაციური სამანქანო ტექნოლოგიების 

ბიოენერგეტიკული შეფასება 

1ოთარ ქარჩავა, 2შოთა ცუკოშვილი  
1სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, თბილისი, საქართველო, 

2საქართველოს გრარული  უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი 

o.karchava@agruni.edu.ge,    sh.tsuloshvili@gmail.com 

 

რეზიუმე                     

     მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ბიოენერგეტიკული შეფასებისთვის 

შექმნილი ენერგეტიკული ექვივალენტების არსებული ბაზა არ შეიცავდა ვენახში 

ჩატარებული მექანიზებული ტექნოლოგიური ოპერაციების ენერგეტიკულ ექვივალენტებს. 

აღნიშნული კოეფიციენტების  დადგენისთვის ჩატარებული იქნა ქრონომეტრაჟული 

დაკვირვებები ფირმა Aric-ის კუთვნილ მემცენარეობის მიმართულების მეურნეობაში 

საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორმუღანლოს ტერიტორიაზე,  სადაც გაშენებულია ვენახი, 

რომელიც უკვე მოსავალს იძლევა და ამჟამადაც მიმდინარეობს ვენახის გაშენება. აღნიშნულ 

ფართობებზე არსებულ სატრაქტორო სამუშაოების ტექნიკურ და ეკონომიკურ 

მაჩვენებელებზე ჩატარებული იქნა ქრონომეტრაჟული დაკვირვებები და აღებული იქნა 

საწყისი ინფორმაცია, რომლის  ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე  

განსაზღვრული იქნა მობილური ტექნოლოგიური აგრეგატების მუშაობისას ფაქტიური 

საათური წარმადობის და საწვავის ხარჯის საშუალო მნიშვნელობები, ვარიაციის, 

ასიმეტრიის და ექსცესის კოეფიციენტები.  მიღებული მონაცემების და სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკის ლითონშემცველობის არსებული ბაზის საფუძველზე  განსაზღვრული 

იქნა მევენახეობაში გამოყენებული ძირითადი მექანიზებული ტექნოლოგიური 

პროცესების ენერგეტიკული ექვივალენტები პრაქტიკული გამოყენებისთვის დასაშვები 

სიზუსტით, რითაც მოხდა მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ბიოენერგეტიკული 

შეფასების არსებული ბაზის სრულყოფა მევენახეობის მექანიზაციის მიმართულებით. 

ამჟამად საქართველოში ინტენსიურად მიმდინარეობს ვენახების და ხილის ბაღების 

გაშენება. გაშენების პროცესი ხასიათდება მაღალი შრომატევადობით, ამიტომ აუცილებელი 

ხდება სამანქანო ტექნოლოგიის გამოყენება.  სამრეწველო ვენახების უმრავლესობა 

შპალერზეა გაშენებული და მოწყობილია სტანდარტული სქემით. ბოძებს შორის მანძილი 

და ბოძების ნიადაგში ჩასმის ტექნოლოგია დამოკიდებულია ნიადაგის რელიეფურ და 

აგროტექნიკურ პარამეტრებზე. ვენახში შპალერის მოწყობა დაკავშირებულია შემდეგი 

ოპერაციების შესრულებასთან: ღუზების დაყენება, ჩამარხვა ნიადაგში, კიდურა საღუზე 

ბოძების დაყენება, შუალედური საყრდენის ბოძების დაყენება, ბოძებზე მავთულის გაბმა. 

კიდურა და შუალედური ბოძების ჩასმა ხდება სპეციალური მოწყობილობით, 

რომელიც მონტაჟდება ტრაქტორზე და იყენებს ტრაქტორის ჰიდროამძრავის ენერგიას. 

ბოძების ჩასმა შეიძლება მოხდეს უშუალოდ ნიადაგში ან ჩასმამდე მოხდეს ნიადაგის 

წინასწარ გაბურღვა და ბოძის ჩასასმელი ორმოს მომზადება. შპალერის მავთულების 

დაჭიმვა ხდება ხელის ჯალამბარის ან სხვა მექანიზმის საშუალებით. 

     ორმოსათხრელი-ბოძების დამსობი აგრეგატის დანიშნულებაა საყრდენი ბოძების 

დასობა პალმეტური ბაღებისა და ვენახის გასაშენებელი შპალერის მოსაწყობად. არსებულ 

შპალერებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისას დაზიანებული ბოძების შეცვლა, 

mailto:o.karchava@agruni.edu.ge
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აგრეთვე ბაღ-ვენახების შემოსაღობად ბოძების ჩასმა როგორც თავისუფალ, ისე არხისპირა 

და ფერდობის მიმდებარე ადგილებში. 

     კომპლექტაციის მიხედვით ორმოსათხრელი აგრეგატი ტრაქტორის მიმართ 

შეიძლება შესრულებული იყოს წინა, უკანა, ან გვერდითი დაკიდებით. ძირითადად 

გავრცელებულია ორმოს მთხრელი აგრეგატის ტრაქტორის მიმართ უკანა დაკიდება. 

    გარდა აღნიშნულისა ამჟამდ ბაღ-ვენახებში შპალერის მოსაწყობად და 

სარემონტოდ გამოიყენება ვენახის სარემონტო მანქანები, რომელთა მწარმოებლობა 

საკმაოდ დიდ დიაპაზონში იცვლება, უნივერსალური ორმოსათხრელი მანქანები, 

რომელთაც ცვლადი დიამეტრის მქონე ბურღები უყენდება, ჰიდროამძრავიანი ბურღები, 

ერთ რიგიანი და ორ რიგიანი ბოძების დამსობი მოწყობილობები,  შტამპისძირა ბოძების 

დამსობი მოწყობილობები. ასევე ვენახში მექანიზებული წესით ტარდება შემდეგი სახის 

ტექნოლოგიური ოპერაციები: რიგთაშორისების და მათი დამცავი ზოლების დამუშავება, 

მულჩირება, ცის გახსნა, სასუქების, შხამქიმიკატების და ჰერბიციდების შეტანა და სხვა.  

უკანასკნელ პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე, საწვავ-საზეთი 

მასალებზე, სასუქებზე, შხამქიმიკატებზე და სხვა სახის აგრომასალებზე ფასების დიდ 

საზღვრებში მერყეობამ დოლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, საგრძნობლად 

გაართულა მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ისეთი  ობიექტური ეკონომიკური 

შეფასება, რომელიც პრაქტიკისთვის გამოსადეგი იქნებოდა. სწორედ ასეთი ინფლაციის 

პირობებში, როდესაც რაღაც პერიოდში მიღებული ეკონომიკური შედეგი გამოუსადეგარი 

გახდა იმავე  სამეურნეო წლის სხვა პერიოდებისთვის, უფრო ეფექტური და პრაქტიკისთვის 

უფრო მისაღები გამოდგა მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ბიოენერგეტიკული 

შეფასება (1), რომელიც ითვალისწინებს წარმოების საშუალებების, საწვავ-საზეთი 

მასალების, და აგრომასალების  წარმოებაზე, ასევე შრომითი რესურსების ენერგეტიკულ 

დანახარჯებს მეგაჯოულებში გამოსახულს და არ არის დამოკიდებული ინფლაციურ 

პროცესებზე და შესაბამისად მათი სიზუსტის ხარისხი მნიშვნელოვნად მაღალია 

ეკონომიკურ კრიტერიუმებთან შედარებით.  

იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა ვაზის გაშენებისას და სრულასაკოვან  ვენახში 

ჩატარებული მექანიზებული ოპერაციების ენერგეტიკული შეფასება, ჩატარებული იქნა 

ქრონომეტრაჟული დაკვირვებები მრავალდარგოვანი ფირმა Aric-ის კუთვნილ 

მეურნეობაში საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორმუღანლოს ტერიტორიაზე,  სადაც 

გაშენებულია 64 ჰექტარზე ვენახი, რომელიც უკვე მოსავალს იძლევა და მიმდინარეობს 

ამჟამად 175 ჰექტარ ფართობზე გაშენება დამატებით. აღებული იქნა საწყისი მონაცემები 

ყველა იმ ძირითადი მექანიზებული ტექნოლოგიური პროცესების შესრულებისას, 

რომლებიც ვენახის გაშენებისას სრულდება. საწყისი ინფორმაციის ალბათურ-

სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე  განსაზღვრული იქნა მობილური ტექნოლოგიური 

აგრეგატების მუშაობისას ფაქტიური საათური წარმადობის და საწვავის ხარჯის საშუალო 

მნიშვნელობები, ვარიაციის ასიმეტრიის და ექსცესის კოეფიციენტები / 2, 3 /.  მიღებული 

მონაცემები საშუალებას იძლევა, განსაზღვრული იქნას მევენახეობაში გამოყენებული 

ძირითადი მექანიზებული ტექნოლოგიური პროცესების ენერგეტიკული ექვივალენტები 

პრაქტიკული გამოყენებისთვის დასაშვები სიზუსტით. მემცენარეობის პროდუქციის 

ენერგოტევდობაში იგულისხმება მისი ერთეულის წარმოებაზე ენერგიის  დანახარჯები 

ყველა იმ კომპონენტის მიხედვით, რომელსაც მოიცავენ მექანიზებული ტექნოლოგიური 

ოპერაციები. აღნიშნული დანახარჯის ანგარიშისათვის აუცილებელია 

ენერგოდანახარჯების ანგარიში ფართობის ერთეულზე ტექნოლოგიური პროცესების 

შესრულებაზე, რომელიც  განისაზღვრება გამოსახულებით: 
 

𝐸საჰ =
𝐸სთ

𝑊სთ
=  

𝐸ამ.სთ  + 𝐸სსმ.სთ +  𝐸შა.სთ

𝑊სთ
= 
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=
1

𝑊სთ
(

𝑀ტრ𝑒ტრ

𝑇ტრ
+

𝑀მან𝑒მან

𝑇მან
+

𝑁ძრ𝑘ძრ𝑔ინდ𝑒საწ

𝛾
+ 𝑓ოპ) 

სადაც  Eსთ  არის მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგატის მიერ ერთი საათის განმავლობაში 

დახარჯული სრული ენერგია მეგაჯოულებში  (მჯ/სთ); 

Eამ. სთ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგატის მიერ ერთი საათის განმავლობაში 

დახარჯული ენერგია მეგაჯოულებში ტექნოლოგიური აგრეგატის შექმნაზე და 

ამორტიზაციაზე (ტექნიკური მომსახურება, რემონტი, აღდგენა)  (მჯ/სთ); 

Eსსმ. სთ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგატის  საწვავ-საზეთ მასალების მიერ  ერთი 

საათის განმავლობაში დახარჯული ენერგია მეგაჯოულებში (მჯ/სთ); 

Eშრ. სთ - მოცემული ტექნოლოგიური აგრეგატის ოპერატორის მიერ  ერთი საათის 

განმავლობაში დახარჯული ენერგია მეგაჯოულებში  (მჯ/სთ); 

Mტრ და  Mმ შესაბამისად არის  ტრაქტორის და ტექნოლოგიური მანქანების მასები კგ;   

nმ - მანქანათა რაოდენობა ტექნოლოგიურ აგრეგატში; 

T მორ.ტრ  და T მორ.მან - მანქანის დატვირთვა მორალური ცვეთის ვადაში სთ; 

Gნ - ტრაქტორის ნომინალური საათური  საწვავის ხარჯი კგ/სთ; 

 Kძრ - ძრავის საშუალო დატვირთვის ხარისხი; 

  γ - საწვავის კუთრი წონა გ/სმ3;    

Wსთ - აგრეგატის საათური მწარმოებლობა ჰა/სთ, (ტ.კმ/სთ, ტ/სთ, მ3/სთ); 

 Uმას - აგრომასალების (სასუქების, სათესი მასალების, შხამქიმიკატების და ა.შ. შეტანის 

ნორმა ტ/ჰა);  

eტრ და eმ - შესაბამისად 1 კგ ტრაქტორის და ტექნოლოგიური მანქანის მასის 

ენერგოტევადობა მჯ/კგ; 

 eშრ - შრომის დანახარჯები ენერგეტიკულ ერთეულებში მჯ/კაც.სთ;  

 eსაწ - 1 ლ საწვავის ენეგოტევადობა მჯ/ლ;  

eმას - აგრომასალების (სასუქების, შხამქიმიკატების და ა.შ. ენეგოტევადობა) მჯ/კგ. 

     

 ფირმა ARIC-ში აღებული მონაცემების ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზის შედეგების 

და ზემოთ მოცემული მეთოდიკის გამოყენებით დადგენილი იქნა ვენახის გაშენებისას 

გამოყენებული რამოდენიმე  მექანიზებული ტექნოლოგიური ოპერაციის ენერეგეტიკული 

ექვივალენტების რიცხობრივი მნიშვნელობები ერთ ჰექტარზე გადაანგარიშებით, 

რომლებიც მოცემულია 1 ცხრილის მე-8 სვეტში. 
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მექანიზებული ტექნოლოგიური პროცესების ტექნიკურ-ეკონომიკური და ენერგეტიკული 

მაჩვენებლები ვენახის გაშენებისა და მოვლისთვის 

ცხრილი 1. 
N 
 

 

# სამუშაოს დასახელება      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ნაკვეთის ზედაპირული 

ქვებისგან გაწმენდა 115 

ზედაპირული 

ქვების ამკრეფი 

მანქანა 

0,59 28,5 1,7 356,6 96,9 

2 ნაკვეთის სიღრმისეული 

ქვებისგან გაწმენდა 
156 

ნიადაგიდან ქვების 

ამომყრელი მანქანა 
0,49 46,4 2,04 550 149,5 

3 ნაკვეთის ჯაგებისგან 

გაწმენდა 
115 

ტყებუჩქნარისგან 

გამწმენდი  მანქანა   
0,64 26,3 1,57 329,2 89,5 

4 ნაკვეთის რელიეფის 

გასწორება ტრაქტორის 

დანით 

115 

ტრაქტორის 

ფრონტალური დანა 0,5 33,3 2 416 113,0 

5 
ნაკვეთის ღრმად (50 სმ 

სიღრმეზე) დამუშავება 
156 

ჩიზელური ღრმად 

გამაფხვიერებელი  
0,59 38,7 1,7 458,3 124,5 

6 
კომბინირებული 

მინერალური სასუქების 

შეტანა ვენახში  

40 

მინერალური 

სასუქის შემტანი 

მისაბმელი 

0,98 5,95 1 90,9 24,7 

7 
დაჩიზელებული 

ნაკვეთის გადახვნა 22-24 

სმ სიღრმეზე 

115 ვენახის გუთანი 0,67 25 1,5 295,3 80,2 

8 
გადახნული ნაკვეთის 

მოსწორება 
115 

მომსწორებელი 

(მომშანდაკებელი) 
0,84 20 1,2 250 67,9 

9 

ნერგების  სარგავი 

ორმოს ამოღება 60X50 

ზომებით 3300 ცალი 

40 
ორმოს ამომღები 

საკიდი 
0,03 

194,

3 
33,3 2637 716,6 

10 

კომბინირებული 

ორგანული სასუქის 

ადგილობრივი შეტანა 

40 

ორგანო-

მინერალური 

სასუქების შემტანი 

მიმმართველით 

0,98 5,95 1 90,9 24,7 

11 
ბოძების დასობა  760 

ცალი 
80 

ბოძების დამსობი 

მანქანა 
0,04 

145,

7 
25 2457 667,7 

12 
რიგთაშორისების 

დამუშავება   
80 ბაღის გუთანი 0,84 13,9 1,2 186,4 50,7 

13 

რიგთაშორისების 

დამცავი ზოლის 

დამუშავება აქტიურ მუშა 

ორგანოებიანი მანქანით  

80 

ფრეზული დამცავი 

ზოლის 

დამამუშავებელი  

0,7 16,6 1,4 223,7 60,8 

14 

რიგთაშორისების 

დამცავი ზოლის 

დამუშავება პასიურ მუშა 

ორგანოებიანი მანქანით 

80 
ექსცენტრულ 

დისკოებიანი 
0,7 14,0 1,4 201,5 54,8 
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15 

შხამქიმიკატების 

შესხურება venaxSi 

საკიდი მანქანით 

40 
შხამქიმიკატების 

შემსხურებელი 

საკიდი 

0,8 7,3 1,25 122,8 33,4 

16 

შხამქიმიკატების 

შესხურება venaxSi 

მისაბმელი მანქანით 

40 
შხამქიმიკატების 

შემსხურებელი 

მისაბმელი 

0,72 8,1 1,31 142,8 38,8 

17 

ვენახის 

რიგთაშორისების 

მულჩირება 

40 
ბუნებრივი მულჩის 

წარმომქმნელი  
0,72 8,3 1,31 141,4 38,4 

18 
ჰერბიციდების შეტანა 

ვენახში 
40 

ჰერბიციდების 

შემტანი 
0,8 7,3 1,25 122,8 33,4 

19 
მწვანე ოპერაციების 

ჩატარება 
80 

წვეროების და 

გვერდითი 

გამონაზარდების 

მომჭრელი  

0,75 8,1 1,28 138,7 37,7 

  

    ვინაიდან უკვე დადგენილია ვენახში არსებული მექანიზებული ტექნოლოგიური 

ოპერაციების ენერგოტევადობა, როცა გვეცოდინება 1 მეგაჯოული ენერგიის ღირებულება 

მოცემული საანგარიშო პერიოდისთვის, უკვე შეიძლება პრაქტიკისთვის დასაშვები 

სიზუსტით იქნას განსაზღვრული ფულადი სახსრების საექსპლუატაციო დანახარჯები 

აღნიშნული ოპერაციების შესრულებაზე. მაგალითისთვის ა.წ. ივლისის თვისთვის 

განისაზღვრა ფულადი სახსრების საექსპლუატაციო დანახარჯები ზემოთ ჩამოთვლილი 

ოპერაციების შესრულებაზე, როცა 1 მეგაჯოულის საბაზრო ღირებულება იყო   0,26 

ლარი/მჯ, რომელიც მოცემულია 1 ცხრილის  მე-9 სვეტში. 

დასკვნა. 

უშუალოდ საწარმოო პირობებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე პირველად 

არის განსაზღვრული ვენახში არსებული მექანიზებული ტექნოლოგიური ოპერაციების 

ენერგოტევდობები და დადგენილია შესაბამისი ენერეგეტიკული ექვივალენტების 

რიცხობრივი მნიშვნელობები, რითაც მოხდა ენერგეტიკული ექვივალენტების არსებული 

ბაზის სრულყოფა მევენახეობის მექანიზაციის მიმართულებით; 

აღნიშნული ენერგეტიკული ექვივალენტების საშუალებით მოცემული საანგარიშო 

პერიოდისთვის შესაძლებელი გახდა პრაქტკისთვის დასაშვები სიზუსტით ფულადი 

სახსრების ხვედრითი საექსპლუატაციო დანახარჯების პროგნოზირება ვენახში არსებული 

მექანიზებული ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულებისას დამატებითი 

ქრონომეტრაჟული დაკვირვებების ჩატარების გარეშე. 
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1. Shpilko A. The Economical Effectiveness Mechanisation Agricultural Produce.    Russian  AN 
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2. ქარჩავა ო. მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების ანტეროზიული სამანქანო 

ტექნოლოგიების ეკონომიკური და ენერგეტიკული შეფასება.  გამომც."თბილისი" 

მსოფლიო ბანკის პროეტ CGS-04-11-ის დაფინანსებით. თბილისი 2005.  36 გ; 

3. ქარჩავა ო. და სხვ. სატრაქტორო სამუშაოების მოცულობის ეკონომიკური შეფასება 

ენერგეტიკული კრიტერიუმით. ჟ.  აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები N 1 თბილისი 2008. 18....22 გგ.  
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BIOENERGETIC EVALUATION OF INNOVATIVE MACHINERY TECHNOLOGIES 

USED IN VITICULTURE 
1Otar Karchava , 2Shota Tsukoshvili  

1Agricultural Research Center, Tbilisi, Georgia 
2Georgian Agrarian University,Tbilisi, Georgia 

o.karchava@agruni.edu.ge,   sh.tsuloshvili@gmail.com 
Summary 

The existing base of energy equivalents created for bioenergetic evaluation of plant 

production products did not contain energy equivalents of mechanized technological operations 

carried out in the vineyard. For the determination of these coefficients, timeline observations were 

conducted on the territory of Aric's plant growing farm in Sagarejo region, village Iormuganlo, 

where the vineyard is situated and is still in the process of cultivation. On the mentioned lands the 

timeline observations were conducted on the tractor works’ technical and economic indicators. The 

initial information was taken from the same land, based on which a probability-statistical analysis 

was conducted and was determined the actual hourly productivity and fuel consumption average 

values, variations, asymmetry and excesses ratios during the work of mobile technological machine. 

Based on the metal-containing existing base of agricultural equipment and the received data, the 

energy equivalents were determined with the precision for the practical usage of the main 

mechanized technological processes used in the viticulture. This helped to perfect the existing base 

of bioenergetic assessment of the nursery products production in the framework of viticulture sector 

mechanization. 

 B  

დელიკატესი სადესერტო ღვინის ტექნოლოგიის შემუშავება, შავი ჯიშის 

ყურძნის „იზაბელას“ (Labruska L ) ნაყოფისა და შავი მაყვლის (Rubus L) 

ნაყოფის წვენის კუპაჟისგან 
გულნარა ღვალაძე   

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.  

საქართველოში გადამამუშავებელი საწარმოების გაფართოება, სანედლეულო 

ბაზების შექმნა, ტექნიკის, ტექნოლოგიების, საზოგადოებრივი წარმოების ორგანიზაციის 

სრულყოფას ნიშნავს.  

განსაკუთრებით კი ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებისთვის, რათა შეიქმნას პრიორიტეტული დარგების საწარმოები, რომელიც 

ქვეყნის სტრატეგიას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია საქართველოში 

კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, რომლის საშუალებას იძლევა 

საქართველოს ნიადაგის კლიმატური პირობები, მდიდარი მცენარეთა და ცხოველთა 

ბიომრავალფეროვნების ბაზები და კვების პროდუქტად გადამუშავების არსებული 

ტექნოლოგიები.  

ამ მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაჭრა მხოლოდ მეცნიერულად 

დასაბუთებული კვლევის შედეგადაა შესაძლებელი.  

ჩემი კვლევის ობიექტს წარმოადგენს პროექტი ხილ–კენკროვანი ღვინოების 

გადამამუშავებელი წარმოების დაარსებითვის, ახალი სახის დელიკატესი, სადესერტო 

mailto:o.karchava@agruni.edu.ge
mailto:sh.tsuloshvili@gmail.com
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ხილის ღვინოების ტექნოლოგიების შემუშავება, ასორტიმენტის გაფართოება  (პროექტი 

დაცულია  საავტორო უფლებით).  

წინამდებარე სტატიაში წარმოდგენილია, დელიკატესი სადესერტო კუპაჟირებული 

ღვინის ტექნოლოგიური ოპერაციების მოკლე მიმოხილვა, რომელიც მიიღწევა შავი ჯიშის 

ადესის „იზაბელას“(Labruska L ) ნაყოფისა და შავი მაყვლის (Rubus L) ნაყოფის წვენის 

კუპაჟით, მიღებული ღვინის  ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები ფერი, გემო, არომატი 

არის საუკეთესო, რაც კვების პროდუქციის ღირსების ერთ–ერთი განმსაზღვრელია. კვების 

მრეწველობაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება პროდუქციის ასორტიმენტის 

გაფართოებას და მის მრავალფეროვნებას. განსაკუთრებით კი იგი აქტუალურია 

ტურისტულ ქვეყნებში, რომელთა შორისაა საქართველო.  

ყურძნის შავი ჯიში ადესა „იზაბელა“ ქართული ვაზის ჯიში არ არის. იგი 

საუკუნეების წინ შემოტანილია აშშ–დან  და ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ 

საქართველოში, კერძოდ: აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში.  

იზაბელას (Labruska L) ნაყოფი ხასიათდება საუკეთესო განსხვავებული ეგზოტიკური 

გემოთი, არომატით, მუქი მოიისფრო მოწითალო შეფერილობის კანით. მართალია 

იზაბელას ნაყოფის წვენშემცველობა ნაკლებია სხვა ჯიშის ყურძნის წვენშემცველობასთან 

შედარებით, მაგრამ მისი არომატული რბილობი საუკეთესოდ კუპაჟირდება სხვადასხვა 

ხილთან, მათ შორის მაყვლის (Rubus L) ნაყოფის წვენთან.  

მაყვალი (Rubus L) საქართველოში ენდემური ჯიშია. იგი გავრცელებულია ველური 

ფორმით, თუმცა ახლა მისი პლანტაციების გაშენება და კულტივირება დაიწყეს.  

მაყვლის ნაყოფი მორფოლოგიური შემადგენლობით მიეკუთვნება კენკრას, იგი 

შედგება მრავალი შეკრული წვრილი ბურთის ფორმის მარცვლებისაგან, რომელშიც არის 

მხოლოდ წვენი და თესლი (წიპწა) . აქედან გამომდინარე ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევის 

შედეგად დავადგინე, რომ მაყვლის ნაყოფი არის გადამუშავების ნედლეული მხოლოდ 

კვების მრეწველობის საღებავების, წვენის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების 

მისაღებად. მის წვენს აქვს ზომიერი მჟავიანობა, შეიცავს შაქრებს, აქედან გამომდინარე მის 

შაქარმჟავა ინდექსი საუკეთესოდ შეესაბამება იზაბელას ტკბილ დაბალმჟავიან  ნაყოფის 

წვენს.  

იზაბელას ნაყოფი და მაყვლის ნაყოფი ექვემდებარება ხილ–კენკროვანი ღვინოების 

მიღების ტექნოლოგიას, რომელიც მიმდინარეობს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

ტექნოლოგიური პროცესი იწყება ნედლეულის სახეობის შერჩევით, ნედლეულის 

მომზადება ღვინის წარმოებისთვის, მოსავლის აღება, ტრანსპორტირება და შენახვა, ხილის 

დახარისხება, ნედლეულის გარეცხვა, ნედლეულის ჩენჩოზე  ან უჩენჩოდ დუღილით 

წყალგაურევლად, თუმცა ზოგჯერ დადუღებამდე დასაშვებია წყლის დამატება, იმის 

შესაბამისად თუ რა მჟავიანობას და შაქარს შეიცავს კუპაჟირებული წვენი. წვენის გამოყოფა, 

წვენის გაწმენდა, წვენის სულფიტირება, წვენის დესულფიტირება, დუღილი, წმინდა 

კულტურის საფუვრების გამოყენება, წვენის კუპაჟირება. ამ ოპერაციების შემდეგ ხდება 

დაბალანსება კუპაჟირებულ–დადუღებულ ღვინოებში სპირტის რაოდენობის, შაქრიანობის  

და სიმჟავის შემცველობის, ღვინის გაწმენდა, ღვინის გაფილტვრა, რომლიც ერთერთი 

მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროცესია. მას ღვინის სიმღვრიისაგან განთავისუფლების 

მიზნით მიმართავენ. გაფილტვრის სხვადასხვა მეთოდია: თვითდაწმენდით, მაგრამ 

საწარმოებში იყენებენ სხვადასხვა ფილტრ–წნეხებს, სადაც გამფილტრავ მასალად 

გვხვდება ქსოვილი, ცელულოზა აზბესტი. ფილტრაცია შესაძლებელია ჩატრდეს ღია 

ფილტრებში და დახურულ ფილტრებში.  
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ფილტრაციის შემდეგ გაფილტრული ღვინის იზაბელას ჩამოსხმას ვაწარმოებთ 

ბოთლებში. ვინაიდან აღნიშნული პროდუქცია დელეკატესია და საგემოვნო თვისება 

ახასიათებს მიზანშეწონილად მიმაჩნია მისი ნახევარლიტრიან ბოთლებში ჩამოსხმა.  

დელეკატესი – სადესერტო ღვინის „იზაბელას“ ტექნოლოგიური პროცესი 

მითითებულია მხოლოდ ზოგადი მიმოხილვა . ვინაიდან პროდუქცია დაცულია საავტორო 

უფლებით.  

კონფერენციაზე წარმოდგენილი სტატია მოიცავს სამეცნიერო–საინფორმაციო 

პროექტს ახალი სადესერტო კუპაჟირებული ღვინოების ახალი ხაზის შექმნის თაობაზე, 

ღვინოების ასორტიმენტის გაფართოებას, რომელიც აქტუალურია. 

 

CREATIVE TECHNOLOGY OF DELICIOUS – DESSERT  WINES FROM THE MIXED  

JUICE OF BLACK GRAPE “IZABELA” AND BLACKBERRY 

Gulnara Ghvaladze 

Akaki Tsereteli State University,Kutaisi, Georgia 

 

Summary 

Widening the processing factories in Georgia  and creating raw-material basis includes  the 

perfection of technique, technology  and organization of social production.  

This very important problem can only be  solved with the help of scientific research.  

My research objective is delicious – dessert  wine from the nixed juice of black  grape Odessa 

“Izabela” (Labruska L) and blackberry (Rubus L) and  creating the new technology of getting  it the 

black grape Odessa – Izabela came  from America. It is widely spead in   Georgia: Adjara, Guria and 

regions of Imereti. Izabela is characterized by the best, different  egzotic taste, aroma. It has a dark 

purple, reddish colour. It’s true that the juice composition of Izabela is less than compared to other 

grapes, but it’s thick softness, high sugar composition can well be mixed with  blackberry juice, by 

processing of which  we can get the new taste, new aroma  and the best colour of delicious-dessert  wine 

– “Izabela” (production is saved by  copywrite).  

Creating the new line of mixed  delicious-dessert wines, widening the assortiment  of wines by 

working out creative  technologies is actual.  

 

 B  
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დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისა და განვითარების მთავარი 

ინდიკატორს სავაჭრო ბალანსი წარმოადგენს, სადაც სხვა საექსპორტო საქონელთან ერთად 

მნიშვნელოვან სეგმენტს ყურძნის გადამუშავების პროდუქტები იკავებს. ამასთან ჩვენი 

ქვეყნის სოფლის მოსახლეობის ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობის სფერო სწორედ 

მევენახეობა-მეღვინეობაა. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ შემოსული ტურისტების 

ყოველწლიურად მზარდი ნაკადების ძირითადი მიზეზი ტრადიციული ყურძნისეული 
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პროდუქტების ფართო ასორტიმენტი და ინსტიტუციების გარეშე განვითარებადი და 

ეროვნულ ტრადიციებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი კვების სფეროა.  

სწორედ ამ ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული  სფეროების სტანდარტულ 

ჩარჩოებში მოქცევა მხოლოდ ზიანს მოუტანს და არ წაადგება მათ განვითარებას. 

მაკონტროლებელი ორგანოების რაოდენობის ზრდა ხელს კი არ უნდა უშლიდეს ბიზნესის 

განვითარებას, არამედ პირიქით ახალისებდეს და ეხმარებოდეს ახალი პროდუქტების 

ასორტიმენტის ზრდასა და გაფართოებას. სასურველია თუ ამ ფუნქციას ჯერადობით 

ნაკლები სახელფასო დანამატებით, თუ მაღალინტელექტუალური სამეცნიერო კადრები 

შეითავსებს რეგიონებში განთავსებული უნივერსიტეტებიდან. ამით ბიზნესიც მოიგებს და 

ბიუჯეტიც. 

ალბათ მეტი ყურადღება წარმოების სფეროს განვითარებას უნდა დავუთმოთ, 

რადგანაც წარმოების განვითარებას უნდა მოყვეს მომსახურებისა და რეალიზაციის 

სფეროების განვითარება და ეს არ უნდა ხდებოდეს პირიქით.  

უნივერსიტეტების ხარისხის მართვის სამსახურები მხოლოდ სილაბუსებით  არიან 

დაკავებული და ნაკლებად ზრუნავენ თანამედროვე ტიპის სამეცნიერო-კვლევების 

ლაბორატორიების შექმნაზე სადაც სტუდენტსა და მეცნიერს საშუალება ექმნება 

თანამედროვე სახის ტექნიკური საშუალებებით ისარგებლონ და შესაბამისი კვლევები 

აწარმოონ.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ჩვენი ქვეყნის სავაჭრო ბალანსის მნიშვნელოვან ნაწილს 

სასმელები ქმნის. ამიტომ ძალიან აქტუალურია ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების 

გაღრმავება და გააქტიურება, რათა ხელი შევუწყოთ არა მარტო ახალი ასორტიმენტის 

პროდუქტების შექმნას, არამედ ნუ დავკარგავთ იმ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციებით 

შექმნილ ხალხურ აღმოსავლურ ტკბილეულს ყურძნისეული პროდუქტების სახით, 

რომელთა ექსპორტს ჩვენს ნაცვლად მეზობელი ქვეყნები ეწევიან. 

გარემოს რადიონუკლეიდური ფონის ზრდა და საკვები პროდუქტების ქიმიზაცია 

ადამიანის ორგანიზმის ანტიოქსიდანტური ბალანსის რღვევითა და იმუნური სისტემის 

პათოლოგიებით ხასიათდება. აღნიშნული პათოლოგიების მკურნალობა-პროფილაქტიკა 

და ორგანიზმიდან ტოქსიკური ნივთიერებების გამოდევნა კი მხოლოდ  ძლიერი 

ანტიოქსიდანტური, ანტიტოქსიკური და საკვებით გამოწვეული დაავადებების 

პრევენციული მცენარეული საშუალებებითაა შესაძლებელი. ასეთი საშუალებებისა და 

საკვები დანამატების საწარმოებლად კი საუკეთესო სანედლეულო ბაზას  ეკოლოგიურად 

სუფთა ანუ შხამქიმიკატების გამოყენების გარეშე კულტივირებული ვაზის ფერადი 

ჯიშების ყურძნის ნედლეული წარმოადგენს.  

ფერადი ყურძნის წიპწისა და კანის ფენოლური ნაერთები, გასული საუკუნის მეორე 

ნახევრიდან მეცნიერების განსაკუთრებული კვლევის ობიექტს წარმოადგენს და ზედმეტია 

იმის მტკიცება თუ რამდენად დიდია მათი როლი ბიოლოგიურად აქტიური საკვები 

დანამატებისა და მაღალეფექტური პოლიფენოლური პრეპარატების წარმოების საქმეში. 
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სურ.1. ანტოციანების შემცველობა  ყურძნის მარცვალში, მგ/კგ [2]. 

1-მონოგლუკოზიდები და 2 -დიგლუკოზიდები ევროპულ ჯიშებში,  

3-მონოგლუკოზიდები და 4-დიგლუკოზიდები კლონებსა და ჰიბრიდებში. 

 

იმერეთის მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონებში კულტივირებული ვაზის 

ზოგიერთ სამრეწველო (ალადასტური, ძელშავი, მგალობლიშვილი, ...) და არასამრეწველო 

(ზეიბელი, იზაბელა, ჯვარისულა, ...) ჯიშებიდან მიღებულ ფერადი ყურძნის ნედლეულს 

ღვინის ქარხნები ფაქტიურად არ იბარებენ, რასაც მტკივნეულად განიცდის ადგილობრივი 

მოსახლეობა. გამომდინარე აქედან საჭიროა გარკვეული ტექნოლოგიური რეგლამენტების 

ძიება ამ სახის ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების 

საკითხებზე.  

ნ.ბაღათურიას [1], ზ.კიშკოვსკისა და ი. სკურიხინის [2], ს.დურმიშიძისა და ო. 

ხაჩიძის [3,4,5] და სხვა მეცნიერების კვლევებიდან ჩანს, რომ ყურძნის ევროპული ჯიშები 

მალვიდინის მონოგლუკოზიდს 1000 მგ/კგ-ის ფარგლებში შეიცავენ, ხოლო მალვიდინის 

დიგლუკოზიდის შემცველობა რიგ შემთხვევებში 200 მგ/კგ-მდე შეიძლება ავიდეს. მაშინ, 

როცა უწამლი კლონები და ჰიბრიდები მალვიდინის მონოგლუკოზიდს 1200 მგ/კგ-მდე, 

ხოლო დიგლუკოზიდს 800 მგ/კგ-მდე შეიცავენ (სურ.1). ანალოგიურად სხვა ანტოციანების 

შემცველობა  (გარდა პეონიდინის მონოგლუკოზიდისა) უწამლ კლონებსა და ჰიბრიდებში 

მნიშვნელოვნად მეტია. აქედან შესაძლოა გავაკეთოთ დასკვნა, რომ უწამლი ფერადი 

ყურძნის ახლადგამოწნეხილი კანი და წიპწა საუკეთესო ნედლეულია მაღალეფექტური 

პოლიფენოლური პრეპარატების წარმოებისათვის. 

განსაკუთრებით საინტერესოა ყურძნის წიპწა, რომელიც ყურძენში არსებული  

ფენოლური ნაერთების საერთო რაოდენობის 65-70%-ს შეიცავს და ძირითადად 

ბიოფლავანოიდებითაა  წარმოდგენილი.   ისინი ხელს უშლიან ტრომბული პროცესების 

განვითარებას, აუმჯობესებენ ლიპიდურ ცლას, რაც თავის მხრივ ამცირებს გულის 

იშემიური დაავადებების პათოლოგიას და ზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას.  

ფლავონოიდების სამკურნალო პროფილაქტიკური დღიური  ნორმა ზრდასრული 

ადამიანისათვის 80-85 მილიგრამია, ხოლო მედიცინის მიერ მიღებული ზედა  დასაშვები 

ზღვარი კი 120 მგ/დღეში.  ისინი ადამიანის ორგანიზმში აძლიერებენ კიბოს უჯრედების 

გამანადგურებელ სიგნალებს, ისე, რომ ჯანმრთელი უჯრედები უვნებელი რჩებიან.2006 
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წელს  ამერიკელმა მედიკებმა წიპწის ეთანოლიან ექსტრაქტში აღმოაჩინეს პროტეინები, 

რომლებიც ხელს უწყობენ კიბოს უჯრედების რღვევას.  

ყურძნის წიპწის ბიოფლავანოიდები ფართოდ გამოიყენებიან ევროპის ქვეყნებსა და  

შეერთებულ შტატებში წარმოებულ საკვებ დანამატებში, როგორც ძლიერი 

ანტიოქსიდანტები. ისინი  სისხლის პლაზმაში წარმოადგენენ სუპეროქსიდური 

რადიკალებისა და ჰიდროქსილური რადიკალების აქტიურ სორბენტებს.    

ექსპერიმენტალურად დადასტურებულია, რომ ყურძნის კანისა და წიპწის ჯამური 

პოლიფენოლების შემცველი საკვები დანამატები ხასიათდებიან ძლიერი 

ანტიოქსიდანტური სინერგიზმით  და კიდევ უფრო აქტიურდებიან ასკორბინის მჟავას 

თანაობისას. ამიტომ სასურველია ასეთი დანამატების შექმნა ვაკუუმით 

კონცენტრირებული სამკურნალო მცენარეული ექსტრაქტების კომპოზიციებისაგან  და არ 

იქნებიან ტოქსიკური ხანგრძლივად გამოყენების პირობებშიც კი.  

შესაბამისად  აქტუალურია იმერეთის მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონაში 

კულტივირებული ფერადი  ყურძნის ნედლეულიდან ხსნადი ჯამური პოლიფენოლების 

თხევად ფაზაში ექსტრაქციისათვის ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება, 

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, ანტირადიანტული, ანტიტოქსიკური და  საკვებით 

გამოწვეული დაავადებების პრევენციული ბიოლოგიურად აქტიური პოლიფენოლური 

კონცენტრატის წარმოებისათვის.  

სწორედ ამ მიმართულებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური 

მხარდაჭერით აქტიური სამუშაოები წარმოებს ისეთი საკვები დანამატებისა და 

კონცენტრატების შექმნაზე, რომლებიც ყურძნის კანის [6], წიპწისა და კლერტის 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთებით იქნებიან გამდიდრებული საკვებით გამოწვეული 

დაავადებების მაღალი პრევენციული ეფექტი გააჩნიათ.  აღნიშნულ დანამატებში 

გამოყენებულია ასევე ველურად მზარდი ასკილის კანისა და რბილობის 

მიკროდისპერგირებული ფხვნილი, როგორც ასკორბინმჟავას საუკეთესო წყარო.  

აღნიშნული პოლიფენოლური კონცენტრატების წარმოება  ფაქტიურად 

გამოუყენებელი ფერადი ყურძნის კანიდან და წიპწიდან აქტუალურია სამკურნალო 

პროფილაქტიკურ საკვებ დანამატებზე მზარდი მოთხოვნების გამო.  დამუშავების 

პროცესშია ასევე ეკო ღვინოების, ეკო-სასმელების და სხვა ყურძნისეული პროდუქტების 

კომპლექსური ინოვაციური ტექნოლოგიები.  

კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ფინანსური მხარდაჭერით". (გრანტი N 216752 "ძლიერი ანტიოქსიდანტური 

პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება") 
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DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF DRASTIC ANTIOXIDANT 

POLYPHENOL CONCENTRATES 

Temur Gvinianidze  

A. Cereteli State University, Kutaisi, Georgia 

 

                                                       Summary 
Growth in radionuclide environmental background and chemicals use in food products are 

charactereized by upset of antioxidant balance of human organism and pathologies of the immune 

system. Treatment and prevention of the mentioned pathologies and excretion of toxic substances from 

the body are possible only by using the drastic antioxidant, antitoxic and foodborn disease preventing 

plant preparations. The best raw material base for producing such preparations and nutritional 

supplements is represented by environmentally safe, i.e. cultivated without using chemicals, colored 

grape varieties. Of particular interest is a grape stone, which contains 65-70% of total amount of phenol 

compounds existing in grapes, and is mostly represented by bio-flavonoids. They prevent the 

development of thromobotic proceses, improve lipid metabolism that in turn reduces pathologies of 

cardiac ischemic diseases and extends life expectancy.  

Therapeutic-preventive daily norm of flavonoids for adults is 80-85 mg, but the upper 

acceptance limit in medicine is 120 mg/per day. They strengthen eliminating signals for cancer cells in 

human organism, so that they do not harm the healthy cells. In 2006, American scientists found proteins 

in the grapeseed ethanol extract, which foster the destruction of cancer cells.   

The grape-stone bio-flavonoids are widely used as the drastic antioxidants in nutritional 

supplements producing in European countries and USA. In a blood plasma they represent the active 

sorbents of superoxide and hydroxyl radicals.  
It has been experimentally established that nutritional supplements containing total polyphenols 

of grape skins and stone are characterized by strong antioxidant synergism, and they are activated even 

further in the presence of ascorbic acid. Thus, it is desirable to create such supplements from the 

compositions of therapeutic plant-based extracts concentrated by vacuum, and they will not be toxic 

even in the conditions of their long-term consumption.   

Therefore, of high topicality is the development of innovative technologies of extracting 

dissoluble total polyphenols from raw materials of colored chemical-free grape varieties cultivated in 

the Imereti region’s viticulture-winemaking micro-zone, for producing biologiclly active drastic 

antioxidant, antiradiant antiradiation, antitoxic and foodborn diseases preventing preparations.   

 B  

ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედეში ფიტოტექნიკური 

ოპერაციების სრულყოფისათვის 
ლევან  შავაძე  

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო 

Levanshavadze@yahoo.com 

 
ფილოქსერა (Viteus vitifoliae Fitch) ვაზის ფესვთა სისტემის ძლიერ საშიში მავნებელია. 

ვაზის ფილოქსერა პირველად აღმოაჩინეს აშშ-ში. სადაც ფიტჩემ ახალ სახეობად აღწერა 

1854 წელს. ამერიკიდან ფილოქსერა პირველად XIX საუკუნის 60-იან წლებში გავრცელდა 

ინგლისსა და საფრანგეთში. გადავიდა ევროპული ვაზის ფესვებზე, ფილოქსერამ მოკლე 

ხანში ვენახების დიდი ფართობი გაანადგურა. ფილოქსერამ უდიდესი კატასტროფა 

გამოიწვია: საფრანგეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, საბერძნეთში, იუგოსლავიაში, 

უნგრეთში, რუმინეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში. მარტო საფრანგეთში ფილოქსერა 21 

წლის განმავლობაში 1660,000 ჰექტარ ვენახში გავრცელდა და თითქმის ერთი მილიონი 

ჰექტარი ვენახი დაღუპა. დანარჩენ ქვეყნებში, აფრიკაში და აზიაში ფილოქსერამ მოსპო 4 
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მილიონი ჰექტარი ვენახი, ხოლო მსოფლიოში 6 მილიონამდე, იმ დროს არსებული 9 

მილიონიდან ე.ი. 70%. 

საქართველოში ფილოქსერა პირველად აღინიშნა სოხუმში 1881 წელს, ივლისში. შემდეგ 

1889 წელს, მაშინდელ ქუთაისის გუბერნიაში ფილოქსერა ყველგან იქნა აღმოჩენილი. 

კახეთში დაფიქსირდა - 1910 წელს სოფ. ლელიანში. 1913 წელს საქართველო უკვე 

აღიარებულია ფილოქსერით მთლიანად მოდებულად. 

იმ მრავალი საშუალებიდან, რომელიც გამოყენებული იყო მკვლევართა მიერ 

ფილოქსერას საწინააღმდეგოდ (ვენახების აჩეხვა, წყლის დატბორვა ვენახში, ქვიშნარ 

ნიადაგებზე ვენახების გაშენება, ფილოქსერას საწინააღმდეგო სხვადასხვა შხამქიმიკატების 

გამოყენება და სხვა.), ყველაზე უკეთესი შედეგი გამოიღო მოსავლის მომცემი ვაზის 

დამყნობამ ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეებზე. 

ფილოქსერაგამძლე საძირეები ვაზის ნამყენი ნერგის წარმოების ძირითადი 

საფუძველია. მათზეა დამოკიდებული ფილოქსერაგამძლე პირველხარისხოვანი ნამყენი 

ნერგის გამოსავლიანობა, მუდმივ ადგილზე გაშენებული ნამყენი ვაზის გახარება, მისი 

შემდგომი ზრდა-განვითარება, ყურძნის მოსავალი, ნარგაობის საექსპლოატაციო 

ხანგრძლივობა და სხვა. 

„ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით საქართველოში, როგორც 

ფილოქსერიან რეგიონში, სამრეწველო ვენახი მხოლოდ ნამყენი ნერგით უნდა გაშენდეს, 

რომლის საფუძველს ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეები წარმოადგენს.“[1] 

1980-90_იან წლებში ქვეყანაში ფუნქციონირებდა 18 სპეციალიზირებული სანერგე 

სასათბურე კომპლექსი, სადაც ყოველწლიურად იწარმოებოდა 18-20 მილიონამდე ვაზის 

ნამყენი ნერგი, რომლის ჭარბი რაოდენობა ქვეყნის გარეთაც გაჰქონდათ[3]. 

ფილოქსერაგამძლე ვაზის სადედე გაშენებული იყო 1000 ჰა-ზე მეტ ფართობზე, სადაც 

თავმოყრილი იყო რეკომენდებული საძირე ვაზის ჰიბრიდების ჯიშთა სრული 

სორტიმენტი, მათ შორის ქართველი მეცნიერების მიერ გამოყვანილი ქართული X 

ამერიკული ვაზის ჰიბრიდები[3]. 

დღეისათვის საქართველოში ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედეებს 40-50 ჰა-

მდე ფართობი უკავია, საიდანაც წარმოებული საძირე მასალა მინიმალურადაც კი ვერ 

დააკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნილებას[3]. 

ხშირია შემთხვევა როდესაც ნერგის მცირე რაოდენობით მწარმოებლები საძირე მასალას 

მიტოვებული ვენახებიდან აგროვებენ, რაც ყოვლად დაუშველია, ხოლო შედარებით დიდი 

სანერგეები საძირე მასალის საზღვარგარეთიდან შემოტანას მიმართავენ, რაც თავის მხრივ 

სამარცხვინოა ქვეყნისთვის, რომელსაც ასეთი მდიდარი ისტორია აქვს მევენახეობა-

მეღვინეობის თვალსაზრისით, როგორიც არის საქართველო [3]. 

ეს ყოველივე განაპირობებს ვაზის სადედე მეურნეობების გაშენების აუცილებლობას. 

სადედე მეურნეობები თავის მხრივ უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ მოთხოვნებს: 

დაცული უნდა იყოს ჯიშის სიწმინდე, სადედე ვაზი უნდა იყოს ჯანსაღი - უვირუსო, 

სანამყენოთა სადედეში აგროტექნოლოგიური ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს 

იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იქნას დიდი რაოდენობით საკვირტე მასალის 

წარმოება, რომელიც დააკმაყოფილებს მოთხოვნილ სტანდარტებს; საძირეთა სადედეში 

ჩატარებული სამუშაოები მიმართული უნდა იყოს სტანდარტული საძირე მასალის-

ლერწის დიდი რაოდენობით გამოსავლიანობისაკენ; 

სანამყენეთა სადედე უნდა გაშენდეს ისე, როგორც სამრეწველო ვენახი, სადედეში 

მუდმივად უნდა ტარდებოდეს მონიტორინგი და ლაბორატორიულად უნდა 

კონტროლდებოდეს ვაზის სიჯანსაღე, რაც უზრუნველყოფს შემდგომში უვირუსო ჯანსაღი 

ნერგის წარმოებას. 

ჩვენი კვლევა მიზნად ისახავს ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზის სადედეში ვაზის  

აღზრდა - ფორმირების რაციონალური წესების დადგენას. 
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კვლევა წარმოებს კახეთის რეგიონში - ყვარელში კომპანია „მეღვინეობა ხარებას“ 

მეურნეობაში არსებულ ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედეში. ჩვენს მიერ 2016 

წლიდან დაყენებულია სტაციონალური - საწარმოო ცდა - ვაზის კორდონული ფორმების 

გამოცდის მიზნით. 

კვლევითი სამუშაოების დასაწყისისათვის ნარგაობა 2 წლის გაშენებული იყო და 

ფორმირებული ე.წ. „თავიანი ფორმა“ - ის სახით.  

ჩვენ მიზნად დავისახეთ ნარგაობა ფორმირებული ყოფილიყო კორდონული წესით 

(სხვადასხვა ვარიანტებით). 

გაზაფხულზე, როდესაც ყლორტებმა 30-40 სმ სიგრძეს მიღწიეს, ჩავატარეთ ყლორტების 

დანორმების ღონისძიება, შევარჩიეთ კარგად განვითარებული 1-2 ყლორტი საჭიროების 

მიხედვით (ერთშტამბიანი ფორმებისათვის ერთი ყლორტი, ხოლო ორ შტამბიანისათვის 

ორი ყლორტი) და აღვზარდეთ სასურველი ფორმით, რათა ჩამოგვეყალიბებინა შტამბი და 

მხრები. ყლორტის სასურველი ფორმირების შემდეგ ჩავატარეთ ყლორტის წვერის 

წაწყვეტის ოპერაცია, რითიც პროვოცირება გავუკეთეთ ნამხრევების აქტიურ ზრდა-

განვითარებას. ნამხრევებზე 3-4 ფოთლის განვითარების ფაზაში ჩავატარეთ არასასურველი 

- ზედმეტი ნაზარდის მოცილების აგროღონისძიება, სრულად გავასუფთავეთ შტამბის 

ზონა, მხრის ზონაში განვითარებული ნამხრევები დავტოვეთ მხოლოდ იმ ადგილებზე 

სადაც განვიზრახეთ სასხლავი რგოლის ჩამოყალიბება. დანარჩენი ნაზარდი ჩავთვალეთ 

ზედმეტად და მოვაცილეთ ვაზს. 

დატოვებული ნამხრევები აღვზარდეთ ისე, როგორც მოსავლი - ლერწი. ყლორტებს 

ვაცლიდით მასზე განვითარებულ მეორად ნამხრევებს და პერიოდულად, საჭიროების 

მიხედვით ვაწარმოებდით ახვევას (აკვრას) კორდონის იარუსებზე ჰორიზონტალურად - 

ქვემოთ დასახელებული ვარიანტების შესაბამისად.  

სავეგეტაციო წლის განმავლობაში აგროტექნოლოგიური ოპერაციები: ნიადაგის 

დამუშავება, სარეველებთან ბრძოლა, მწვანე ოპერაციები და სხვა. ყველა ვარიანტისათვის 

საერთო იყო. 

2016 წლის სავეგეტაციო პერიოდში ლერწის გამოსავლიანობის აღრიცხვის შედეგების 

საფუძველზე დადგენილ იქნა გამოცდილი ვარიანტების შედეგები.  

 

სააღრიცხვო ელემენტები: 

 გაზომილ იქნა:  

1. ლერწის მთლიანი სიგრძე სანტიმეტრებში; 

2. ლერწის მომწიფებული ნაწილი (მომწიფებას ვადგენდით ვიზუალურად) 

სანტიმეტრებში; 

3. მყნობისათვის გამოსადეგი - სტანდარტული (6-12 მმ) სისქის ნაზარდის სიგრძე 

სანტიმეტრებში; 

 აწონილ იქნა: 

1. ვაზის საერთო ნაზარდი გრამებში; 

ცდა წარმოებდა 6 ვარიანტზე, თითოეულ ვარიანტში აღვრიცხავდით 6 ძირ ვაზს: 

I ვარიანტი - „ვერტიკალური კორდონი“, ვაზი აღზრდილია ვერტიკალურად 4 იარუსიან 

შპალერზე, თითოეული იარუსის გასწვრივ წარმოქმნილია სასხლავი რგოლი საიდანაც 

ამოზრდილი ყლორტები აღიზრდება კორდონის შესაბამის მავთულზე - იარუსზე 

ჰორიზონტალურად; 

II ვარიანტი - „დაბალშტამბიანი, გრძელი ცალმხრივი კორდონი“ შტამბის სიმაღლე 40 

სმ-ია, მახარი ფორმირებულია 4 იარუსიანი შპალერის პირველ იარუსზე, მისი სიგრძე 220 

სმ-ია, რომელზეც წარმოქმნილია 7 სასხლავი რგოლი, საიდანაც ამოზრდილი ყლორტები 

აღიზრდება შპალერის ზედა სამ იარუსზე თანაბრად განაწილებითა და 

ჰორიზონტალურად აღზრდით; 
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III ვარიანტი - „დაბალშტამბიანი, მოკლე ცალმხრივი კორდონი“ შტამბის სიმაღლე 40 სმ-

ია, მახარი ფორმირებულია 4 იარუსიანი შპალერის პირველ იარუსზე, მისი სიგრძე 120 სმ-

ია, რომელზეც წარმოქმნილია 5 სასხლავი რგოლი, საიდანაც ამოზრდილი ყლორტები 

აღიზრდება შპალერის ზედა სამ იარუსზე თანაბრად განაწილებითა და 

ჰორიზონტალურად აღზრდით; 

IV ვარიანტი - „დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი კორდონი ორი შტამბით“ შტამბის 

სიმაღლე 40 სმ-ია, მხრები ფორმირებულია 4 იარუსიანი შპალერის პირველ იარუსზე, ერთი 

მხრის სიგრძე 110 სმ-ია, რომელზეც წარმოქმნილია 4 სასხლავი რგოლი ე.ი. ერთ ვაზზე სულ 

8 სასხლავი რგოლი, საიდანაც ამოზრდილი ყლორტები აღიზრდება შპალერის ზედა სამ 

იარუსზე თანაბრად განაწილებითა და ჰორიზონტალურად აღზრდით; 

V ვარიანტი - „დაბალშტამბიანი, მოკლე ორმხრივი კორდონი ორი შტამბით“ შტამბის 

სიმაღლე 40 სმ-ია, მხრები ფორმირებულია 4 იარუსიანი შპალერის პირველ იარუსზე, ერთი 

მხრის სიგრძე 60 სმ-ია, რომელზეც წარმოქმნილია 3 სასხლავი რგოლი ე.ი. ერთ ვაზზე სულ 

6 სასხლავი რგოლი, საიდანაც ამოზრდილი ყლორტები აღიზრდება შპალერის ზედა სამ 

იარუსზე თანაბრად განაწილებითა და ჰორიზონტალურად აღზრდით; 

VI ვარიანტი - „დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი კორდონი ერთი შტამბით“ შტამბის 

სიმაღლე 40 სმ-ია, მხრები ფორმირებულია 4 იარუსიანი შპალერის პირველ იარუსზე, ერთი 

მხრის სიგრძე 110 სმ-ია, რომელზეც წარმოქმნილია 4 სასხლავი რგოლი ე.ი. ერთ ვაზზე სულ 

8 სასხლავი რგოლი, საიდანაც ამოზრდილი ყლორტები აღიზრდება შპალერის ზედა სამ 

იარუსზე თანაბრად განაწილებითა და ჰორიზონტალურად აღზრდით; 

კორდონული წესით ფორმირებულ სადედეში, სადაც ვაზს გააჩნია შტამბი, 

გაადვილებულია მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება და განსხვავებით პრაქტიკაში 

მიღებული - თავიანი ფორმისაგან, კორდონული წესით ფორმირებულ სადედეში 

შესაძლებელია ჰერბიციდების გამოყენება სარეველა მცენარეებთან ბრძოლის მიზნით. 

ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზი სათანადოდ უნდა იქნეს ფორმირებული. 

ფორმირებისათვის საორიენტაციოდ შეიძლება მიღებული იქნას ჩვენს მიერ ჩატარებული 

კვლევის შედეგები (თუმცა კვლევა არ მოიცავს მრავალწლიან მონაცემებს), რომელიც 

თავმოყრილია ცხრილში 1, 2 და 3: 

                                                                                                                      ცხრილი 1. 

 
№ 1 - ვერტიკალური კორდონი; № 2 – დაბალშტამბიანი, გრძელი ცალმხრივი კორდონი; № 3 – 
დაბალშტამბიანი, მოკლე ცალმხრივი კორდონი; № 4 – დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი 
კორდონი ორი შტამბით; № 5 – დაბალშტამბიანი, მოკლე ორმხრივი კორდონი ორი შტამბით; № 6 - 
დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი კორდონი ერთი შტამბი.                                                                                                                       
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საკონტროლო ვარიანტს წარმოადგენს წარმოებაში მიღებული - ფილოქსერაგამძლე 

ვაზის აღზრდა-ფორმირების წესი - „თავიანი ფორმა“, ყლორტების აღზრდა სამ იარუსიანი 

ვერტიკალური შპალერის თითოეულ მავთულზე თანაბარი განაწილებით და 

ჰორიზონტალურად აღზრდით. 

 

გამოცდილი ვარიანტების გამოსავალი 1 ჰა ფართობიდან - სტანდარტული, სამყნობად 

გამოსადეგი (6-12 მმ სისქის) 40 სმ სიგრძის ლერწის რაოდენობა ერთეულებში 

                                                                                                        ცხრილი 2. 

 
 

 

 

ცდაში ჩართული ვარიანტების აღრიცხვის შედეგები 1 ჰა-ზე (1 ჰა-ზე 2.5 X 2.5 სქემით 1600 

ძირი ფილოქსერაგამძლე ვაზი) და პროცენტებში გამოსახული შედეგების გრაფიკული 

გამოსახულება 

                                                                                                         ცხრილი 3. 

 
№ 1 - ვერტიკალური კორდონი; № 2 – დაბალშტამბიანი, გრძელი ცალმხრივი კორდონი; № 
3 – დაბალშტამბიანი, მოკლე ცალმხრივი კორდონი; № 4 – დაბალშტამბიანი, გრძელი 
ორმხრივი კორდონი ორი შტამბით; № 5 – დაბალშტამბიანი, მოკლე ორმხრივი კორდონი 
ორი შტამბით; № 6 - დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი კორდონი ერთი შტამბით 
 

ცდაში ჩატარებული აღრიცხვის საფუძველზე გამოგვაქვს შემდეგი დასკვნები: 
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ჩვენს მიერ გამოცდილი ფილოქსერაგამძლე ვაზის შტამბიანი ფორმების, ყველა 

ვარიანტის გამოსავლიანობა საგრძნობლად აღემატება წარმოებაში მიღებული „თავიანი 

ფორმის“ გამოსავლიანობას. 

ფილოქსერაგამძლე ვაზის საძირეთა სადედეში ვაზის ფორმირება სასურველია ჩვენს 

მიერ გამცდილი ვარიანტის - № 4 – „დაბალშტამბიანი, გრძელი ორმხრივი კორდონი ორი 

შტამბით“ რომლის გამოსავლიანობა ყველაზე მაღალია, როგორც ჩვენს მიერ გამოცდილ 

სხვა ვარიანტებთან შედარებით, აგრეთვე საკონტროლო ვარიანტთან შედარებით.  

ვარიანტი № 4 - ის გამოსავლიანობა საკონტროლო - წარმოებაში მიღებულ „თავიანი 

ფორმა“-ს 165 % - ით აღემატება. 

 

      ლიტერატურა 

1. „მევენახეობა-აგროტექნოლოგია“, ნ. ჩხარტიშვილი და სხვები., თბილისი 2016 წელი; 

2. აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, „ვაზის ნერგის წარმოების არსებული 

მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ“ სმმ აკადემიის მაცნე #2(57), 

ივნისი, 2015 წელი; 8-10 გვ. 

3.  “საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის წარსული და სამომავლო 

მიმართულებები”, ნ. ჩხარტიშვილი, ლ. უჯმაჯურიძე, თბილისი 2008 წელი; 

4. „მევენახეობის აგროწესები“ ნ. ჩხარტიშვილი, „საბჭოთა საქართველო“ თბილისი 1985 

წელი; 3-10 გვ. 
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Summary 

Viticulture-winemaking is a high-profitable field in Georgia. In the 90s of the last 

century, viticulture was 18-20% of the country's agricultural products. 

The most dangerous hazardous of phylloxera vine root system was first discovered in 

the US. From America, Phyloxera first appeared in the 60s of the 19th century in England and 

France. Phylloxera destroyed a large area of vineyards in a short time. 

In Georgia Phyloxera was first mentioned in Sokhumi in July, 1881. In 1913, Georgia 

has been recognized as a as fully spread of phylloxera. 

    A new era begins from the spread of phylloxera in viticulture; this period is associated 

with new subdivisions in viticulture: origin of the rootstocks, greenhouse and nursery farms; 

In the 1970s - 1990s, the phylloxera resistant vine was planted on more than 1000 hectares 

of land, where there was a full assortment of hybrid varieties of recommended rootstock vines, 

including GeorgianXAmerican Vine hybrids  produced by Georgian scientists. 

Based on the mentioned, it is necessary to take measures to provide phylloxera resistant 

material in the country. For this purpose was held stationary tests by us in phylloxera-resistant 

rootstocks vines in Kakheti, which provides: Test of rootstocks cultivation scheme, upbringing 

sprout and cordon shapes. 

Based on the experiments conducted rise-forming rule of phylloxera resistant vines 

gives a better result: “"Low-stamped long bilateral cordon with two stamps", with equally 

distributed and horizontally upbringing of four-wire wall on each tier, which outcome is the 

highest among the other variants we have experienced, and compared to the control variant, 

which is manufactured  -"Headed form", more than 165% standard,  good vine shoot for 

grafting- root material was obtained. 
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სეტყვასთან ბრძოლა მევენახეობის მცირე და საშუალო 

ფერმერულ მეურნეობებში 
 

ელგუჯა შაფაქიძე, შოთა ჭალაგანიძე, მერაბი  ქვარცხავა  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, საქართველო, 
EE-mail: shapakidze-elgudja@rambler.ru 

 

სოფლის მეურნეობისათვის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სტიქიურ მოვლენას 

წარმოადგენს სეტყვა, რომელიც ძირითადად მექანიკურად აზიანებს მცენარეთა 

ვეგეტატიურ ნაწილებს, ყვავილებს, ნაყოფებს; მასთან ერთად სექტყვისაგან დაზიანებულ 

მცენარეებზე ხშირად ვითარდება მავნებლები და დაავადებები, რომლებიც საჭიროებენ 

მეტი რაოდენობით შრომით და მატერიალურ დანახარჯებს. ამ სტიქიური მოვლენისაგან 

ყოველწლიურად ნადგურდება მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი 3-5 %-დან 30-50 %-მდე 

და რიგ შემთხვევებში 100%-ით.  

ლიტერატურული წყაროებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სეტყვა 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აღინიშნება (ცხრილი 1). მისი ინტენსივობა და 

სიხშირე განსაკუთრებით მაღალია აღმოსავლეთ საქართველოში. ყოველწლიურად ძლიერი 

სეტყვის 5-დან 15-მდე შემთხვევა ფიქსირდება, რის შედეგადაც ნადგურდება 

სასოფლოსამეურნეო სავარგულების 0.7-დან 8.0%-მდე. არასრული მონაცემებით, ბოლო 13 

წელიწადში ქვეყნისათვის სეტყვისაგან მიყენებულმა ზარალმა საქართველოში 140 მლნ. 

ლარს გადააჭარბა. 

 

საქართველოს რეგიონებში სეტყვის ინტენსივობის მაჩვენებლები 

                                                                                                                             ცხრილი 1. 
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ახალქალაქი 2014 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 

ახალქალაქი 2016 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

ახალქალაქი 2013 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

ახალქალაქი 2015 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 

ახალციხე 2016 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

ახალციხე 2013 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 

ახალციხე 2014 0 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 8 

ახალციხე 2015 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

ბაკურიანი 2016 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

ბაკურიანი 2015 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 

ბაკურიანი 2014 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 8 

ბოლნისი 2016 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

ბოლნისი 2015 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

ბოლნისი 2014 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 5 
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დედოფლისწყარო 2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

გორი 2015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

გორი 2016 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

გორი 2014 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

გორი 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ხაშური 2013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

ხაშური 2015 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

ხაშური 2016 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

ხაშური 2014 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

ხერთვისი 2013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

ლიკანი 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ლიკანი 2014 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

ლიკანი 2013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

ლიკანი 2015 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

მაღაროსკარი 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ფასანაური 2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ფასანაური 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ფასანაური 2015 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

საგარეჯო 2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

საგარეჯო 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

საგარეჯო 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

თბილისი,დიღომი 2013 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

თელავი 2015 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

თელავი 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

თიანეთი 2016 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

თიანეთი 2014 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

თიანეთი 2015 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

წალკა 2013 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

წალკა 2015 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

წალკა 2014 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

წალკა 2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის სეტყვა დიდი პრობლემაა. მხოლოდ 2012 წელს 

სეტყვამ 11 ათასი ჰექტარი დააზიანა. 2013 წელს ეს ციფრი 400 ჰექტარით  შემცირდა, თუმცა 

არ ვიცით, რა იქნება წლეულს ან გაისად, ვინაიდან 2015 და 2016 წლებში სეტყვისაგან 

მოსახლეობამ დიდი ზარალი განიცადა; ამიტომ საჭიროა სეტყვის საწინააღმდეგო 

ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებს ბევრ 

ქვეყანაში იყენებენ. მიჩნეულია, რომ ყოველ დახარჯულ 1 აშშ დოლარზე მას 8 აშშ 

დოლარის სარგებელი მოაქვს. გამოდის, თუ ამ საქმისთვის 20 მილიონს დავხარჯავთ, 160-

მილიონიანი ეფექტი უნდა მივიღოთ. 

მნიშვნელოვანია სეტყვასთან ბრძოლის გარკვეული ლოკალური მეთოდები და მათი 

პერსპექტივები შედარებით მცირე და საშუალო ფერმერული მეურნეობებისათვის, 

რომელთა ძირითადი მიმართულებაა მევენახეობა, მაგალითად კახეთის რაიონები, 

რომელთაც სეტყვის სიხშირისა და ინტენსივობის მხრივ ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი 

უკავიათ მსოფლიოში და   სადაც  საქართველოს ვენახების 65-70% კონცენტრირებული (33 

582 ჰა). მოსავლიანობა შეადგენს 2-2.5 ტონა/ჰა-ს (სულ 75 ათასი ტონა), რაც საკმაოდ 

დაბალი მაჩვენებელია. კარგ პირობებში, შესაძლებელია ამ მაჩვენებლის გაზრდა (4-5 
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ტონა/ჰა-მდე), რისი ტენდენციაც ნამდვილად შეინიშნება. საერთო მოსავლიანობის 

დანაკარგები წლების მიხედვით იცვლება 1.1%-დან 18%-მდე, საშუალოდ ყოველწლიური 

დანაკარგი შეადგენს 7%-ს. გარდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისა, სეტყვიანობა და 

მისი თანმდევი ქარიშხლები და ნალექები დიდ ზიანს აყენებს ფლორას, ფაუნას, შენობა-

ნაგებობებს, საკომუნიკაციო საშუალებებს, იწვევს ნიადაგის ეროზიას და ა.შ.  

ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის და ძირითადად მევენახეობის რეგიონებისათვის, 

სეტყვა დიდი პრობლემაა, ამიტომ საჭიროა სეტყვის საწინააღმდეგო ეფექტური 

ღონისძიებების განხორციელება. მნიშვნელოვანია სეტყვასთან ბრძოლის გარკვეული 

ლოკალური მეთოდები და მათი პერსპექტივები შედარებით მცირე და საშუალო 

ფერმერული მეურნეობებისათვის, რომელთა ძირითადი მიმართულებაა მევენახეობა. 

ფერმერულ მეურნეობებში, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს 

რეგიონებში, სეტყვისაგან დაზიანებული ვენახი და ხეხილი რამდენიმე წლის 

განმავლობაში კარგავს მოსავლის მიღების უნარს.  

სეტყვისგან მიყენებული დანაკარგების შესამცირებლად დიდი ხანია გამოიყენება 

პასიური მეთოდი ანუ ბადეების სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია სეტყვასაშიშ 

რეგიონებში სეტყვის მიმართ უფრო მდგრადი მცენარეების კულტივაციაზე და აგრეთვე 

მცენარეების გადაფარვაზე ლითონის ან კაპრონის ბადეებით.  

სეტყვისაგან ვენახების დასაცავად პოლიმერული ბადეებით გადახურვა 

საქართველოში დაიწყო 1975 წლიდან და იგი დღესაც გრძელდება. დიდი სამუშაო აქვს ამ 

მიმართულებით ჩატარებული ყოფილ მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის 

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს და საკმაოდ წარმატებულადაც. 1980 წლისათვის 

პოლიმერული ბადეებით გადახურული ვენახების ფართობმა შეადგინა 50 ჰა. ჩატარებული 

სამუშაოების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ გარდა სეტყვისაგან დაცვისა, ბადეებით 

გადახურვა აუმჯობესებს ნარგაობის მიკროკლიმატურ პირობებს. მზის რადიაციული 

რეჟიმის გაუმჯობესების ხარჯზე იზრდება მცენარეთა ფოტოსინთეზი, ინტენსივობა და 

პროდუქტიულობა, 10-15 %-ით იზრდება მოსავლიანობა და სხვა. 

 ევროპის მევენახეობით განთქმულ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი და 

იტალია, წარმატებით იყენებენ სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეებს, მაგრამ ისინი ძვირი 

სიამოვნებაა და საქართველოს მევენახეებისათვის მათი შეთავაზება ჯერ ადრეა. გარდა 

ზემოთ აღნიშნული  ინსტიტუტისა, ამ საკითხზე საქართველოშიც ბევრი მეცნიერი 

მუშაობდა;  მათ შორის საინტერესოა სეტყვისაგან ვენახების დამცავი ბადის ერთ-ერთი 

კონსტრუქცია, რომლის პროექტი დაამუშავეს  ყოფილი საქართველოს  სასოფლო-

სამეურნეო ინსტიტუტის თანამშრომელებმა და იგი  დაცულია საავტორი მოწმობით 

გამოგონებაზე (საავტ. მოწმ. #520076, ავტორები ე. შაფაქიძე და დ. თაქთაქიშვილი), 

რომელიც განსხვავდება სხვა ანალოგიური კონსტრუქციებისაგან სიმარტივით, სადაც ბადე 

მაგრდება ვენახის შპალერის ზედა მავთულზე ყოველგვარი დამატებითი მავთულების 

რიგისა და კონსტრუქციებისა, ხოლო მავთულზე დამაგრებული ბადის მდგრადობა 

უზრუნველყოფილია ვენახის შპალერის საყრდენი ბოძის ანკერული დამჭერების 

საშუალებით (სურ. 1.). კონსტრუქციის სიმარტივე მეტად მნიშვნელოვანია მცირე და 

საშუალო ფერმერებისათვის.  

მოწყობილობა (სურ.1-ა) შედგება შპალერის ზედა 1 და მისი პერპენდიკულარული 

მავთულისაგან 3, რომლის ერთი ბოლო შუალედური ბოძების 5 საშუალებით მაგრდება  

ანკერებით 9. ამრიგად მავთულისაგან შეკრული ჩარჩო მდგრადია და იგი გაუძლებს 

გარკვეული სიჩქარის ქარს. Mმავთულის ჩარჩოს სიმაღლეა 2,2 მეტრი, რაც საკმარისია 

ვენახის რიგთაშორისებში მექანიზებული სამუშაოების ჩასატარებლად.  კაპრონის ან სხვა 

სინთეთიკური მასალისაგან დამზადებული ბადის 7 სიგანეა 1,6 მ და იგი გადაჭიმულია 

ვენახის შპალერის თავზე, ხოლო მეზობელ რიგებში გაჭიმულ ბადესთან იგი მაგრდება 

ელასტიური თოკით. ბადის უჯრედების ზომები მიზანშეწონილია იყოს 4X7 მმ ან 5X10 მმ. 

ბადეების ზედაპირზე სეტყვის მასის განტვირთვის მიზნით მოთავსებულია ფარჯრები 9; 
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ბადეების ზედაპირზე დაგროვებული სეტყვის მასა ელასტიური თოკის წყალობით ცვივა 

ვენახის რიგთაშორისებში. მოსავლის აღების შემდეგ ბადე 7 იკეცება და მაგრდება შპალერის 

ზედა მავთულზე 1 მომავალ სეზონამდე (ნახ.1-ბ). 

 

  

  
 

                          ა.                                                                                            ბ.  

სურ. 1. ვენახების სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა (საავტ. მოწ. #520076). 

ა - დამცავი მოწყობილობის საერთო ხედი სამუშაო მდგომარეობაში; 

ბ - დამცავი მოწყობილობა დაკეცილ მდგომარეობაში. 

 

როგორც ზემოთაღნიშნულიდან ჩანს, სეტყვისაგან მიყენებული ათეული 

მილიონობით ზარალის თავიდან აცილება შესაძლებელია დამცავი ბადეების გამოყენებით, 

თუ იქნება ფერმერებისათვის შექმნილი შესაბამისი პირობები, რაც გულისხმობს ბადეების 

საქსოვი წარმოების აღდგენას ან ახლის შექმნას, ფერმერებისათვის იაფი კრედიტების 

გაცემას, მეცნიერების და მკვლევარების ამ პროცესში ფართოდ ჩამბმას და ა.შ., მაგრამ ეს არ 

გულისხმობს სეტყვის საწინააღმდეგო სხვა მეთოდების უგულველყოფას, რომელზედაც 

მუშაობა საქართველოში დღესაც გრძელდება. 
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MEASURES TAKEN AGAINST THE HAIL IN SMALL AND MEDIUM SIZE  

VITICULTURAL FARMS 

Elguja Shapakidze, Shota Chalaganidze, Merab Kvartskhava 

Georgian Academy of agricultural Sciences, Tbilisi, Georgia 

EE-mail: shapakidze-elgudja@rambler.ru 

Summary 

One of the most dangerous natural calamities is hail which brings upon physical 

damage to plants, flowers and fruit.  Besides, the pests often appear on the injured plants 

which require more labor work and material expenses. In the result of hail, a considerable part 

of the crop is lost, sometimes the losses vary from 3-5% to 30-50%, and in exceptional cases, 

even 100% of the total crop is lost. 

  To reduce the losses a mechanical method of covering the vineyard with a special net-

cover has been used in Georgia.  The methods of cultivation of hail- resistant plants are 

applied; also covering the gardens and vineyards with metal or plastic nets is often used.  

Protecting vineyards from hail with the help of plastic net-covers started in Georgia in 1975 

and it is still applied. One of those safety constructions is protected by copyright in Georgia ( 

Patent # 520076. The authors: E. Shapakidze and D. Taktakishvili).  One of the excellent 

features of the cover is that it has a simple construction which is very important for small and 

medium-size farms.  

 We consider that it would be possible to avoid huge financial losses in case a wide 

application of the net-covers invented by us would be widely implemented. To achieve this 

goal it is necessary to create adequate conditions, such as: rehabilitation of existed net-

producing plant, affordable agricultural credits for the farmers, and involvement of 

researchers and experts in the process of improvement and implementation of the system. 

However, it does not mean that other methods of fighting against the hail should be neglected. 

The researchers in Georgia continue to work on this very urgent problem till present.  

  

 

 B  
                        vardisferi Rvinoebis damzadebis teqnologia 

                               yurZnis adgilobrivi jiSebis gamoyenebiT 
 

cisana SilakaZe, beqa baRaTuria 
saqarTvelos teqnikuri universiteti, kvebis mrewvelobis samecniero-

kvleviTi instituti, Tbilisi, სaqarTvelo  

vardisferi Rvinoebi “rozeebi”, romlebsac zafxulis Rvinoebsac 
uwodeben, gamoirCevian xilis harmoniuli aromatiT, sixalisiT da simsubuqiT. 

saqarTveloSi vardisferi Rvinoebis damzadebas, didi potenciuri 
SesaZleblobebi gaaCnia, rogorc yurZnis jiSebis, aseve niadagobriv-klimaturi 
pirobebis gaTvaliswinebiT. 

Kkvebis mrewvelobis institutSi SeviswavleT vardisfer RvinoebSi 
antocianebisa da saerTod fenoluri naerTebis Semcveloba, radgan aRniSnuli 

http://www.fortuna.ge/setyvastan%20brdzola/
http://www.agronews.ge/
mailto:shapakidze-elgudja@rambler.ru
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Rvinoebis Seferiloba, tipiuroba da gemovnebiTi Tvisebebi ZiriTadad 
ganpirobebulia maTSi antocianebisa da maTi gardaqmnis  produqtebis  
raodenobrivi da Tvisobrivi SemadgenlobiT. 

vardisferi mSrali Rvinoebis dasamzadeblad gamoyeნebulი iqna, 
rogorc wiTeli yurZnis jiSebi da misgan miRebuli wveni da durdo (saferavi, 
kaberne, aseve TeTri yurZnis jiSebi (rqawiTeli, mwvane) da misgan miRebuli 

dawmendili tkbili. vardisferi Rvinoebi damzadebulი iqna sxvadasxva 
SefardebiT wiTeli da TeTri YyurZnis Sereviთ, wiTeli durdos da TeTri 
tkbilisUurTierT da sxva variantebis gamoyenebiT. 

sacdel da sakontrolo Rvinis nimuSebSi vsazRvravdiT alkohols, 
Saqars, saerTo mJavianobas, eqstraqts, fenolur naerTebs – kerZod 
antocianebs, kateqinebs, flavonolebs, leikoantocianebs da maTi 

polimerizaciisa da kondensaciis produqtebs aldehidebs, aminomJavebs, рН–s, 
saerTo azots, cilovan nivTierebebs, glicerins da sxva komponentebs, 
meRvineobasa da teqnikur bioqimiaSi dReisaTvis gamoyenebuli saerTaSoriso 
meTodebis gamoyenebiT. 

yurZnis kondiciebi Seadgenda – rqawiTeli – Saqari 20,5 %, titruli 
mJavianoba – 6,7g/dm3; saferavisa – Saqari – 22,1 %, titruli mJavianoba – 5,8 
g/dm3. miRebuli axalgazrda Rvinoebis kondiciebi da maTSi antocianebisa da 
fenoluri naerTebis Semcveloba mocemulia cxrilSi 1. 

 
antocianebisa da  sxva  fenoluri naerTebis Semcveloba sxvadasxva 

meTodebiT damzadebul vardisfer RvinoebSi 
                                                             cxrili 1. 

rogorc cxrilidan Cans, vardisferi Rvinoebis damzadebis meTods didi 
mniSvneloba aqvs, maTSi antocianebisa da sxva fenoluri naerTebis 
Semcvelobaze.  Tavisufali antocianebis yvelaze maRali Semcveloba, 
romliTac ganpirobebulia vardisferi Rvinoebis xarisxobrivi maCveneblebi, 
aris im RvinoebSi, romlebic damzadebulია TeTri da wiTeli yurZnis 
SekupaJebis Sedegad miRebuli tkbilis  uWaWod daduRebით  da saferavis 

durdos nawilobrivi duRiliT, miRebuli TviTnadenis   uWaWod daduRebiT. 
daduRebul wiTel durdoze, TeTri yurZnis tkbilis daduRebis Sedegad 
miRebul vardisfer RvinoebSi, antocianebis Semcveloba sagrZnoblad 

 
maCveneblisdasaxeleba 

variantebis dasaxeleba 
 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

alkoholi, moc.% 

titruli mJavianoba, 

g/dm 3 

eqstraqti, g/dm3 

antocianebi, mg/dm3 

flavonoidebis 

polimerebi,  mg/dm3 

flavonoidebis monomerebi  

mg/dm3 

araflavonoidebis 

monomerebi, mg/dm3 

leikoantocianebi, mg/dm3 

12.4 

 

5,8 

22,8 

146,0 

 

136,0 

 

216,0 

 

284,0 

144,0 

12.3 

 

5,7 

23,4 

114,0 

 

168,0 

 

188,0 

 

260,0 

130,0 

12.3 

 

5,8 

23,1 

104,0 

 

216,0 

 

210,0 

 

274,0 

140,0 

12.4 

 

5,7 

22,9 

132,0 

 

148,0 

 

190,0 

 

298,0 

164,0 
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naklebia, amave dros aq aRiniSneba flavanoidebis polimerebisa da 
gansakuTrebiT araflavanoidebis monomerebis maRali Semcveloba, rac am 
RvinoebSi antocianebis daJangviT polimerizaciaze miuTiTebs da uaryofiTad 
moqmedebs vardisferi Rvinoebis xarisxze. 
     rac Seexeba leikoantocianebs, variantebis mixedviT maTi Semcveloba 
didad ar gansxvavdeba erTmaneTisagan, rac imaze miuTiTebs rom damzadebis 
teqnologia mniSvnelovan gavlenas ar axdens vardisfer RvinoebSi maT 
Semcvelobaze. miRebuli Sedegebi saSualebas iZlevian SevarCioT vardisferi 
Rvinoebis damzadebis iseTi optimaluri reJimebi, romlebic uzrunvelyofen 
maTSi antocianebisa da sxva monomeruli fenoluri naerTebis maRal 
Semcvelobasa da polimeruli fenoluri naerTebis SedarebiT dabal 
Semcvelobas. 

vardisferi Rvinoebis damzadebis meTodi, garkveul gavlenas, axdens 
miRebuli vardisferi  Rvinoebis fiziko-qimiur Semadgenlobaze. amasTanave 
yvelaze meti gansxvaveba SeimCneva antocianebis, eqstraqtisa da fenoluri 
naerTebis saerTo raodenobis Semcvelobaze.Aaqedan gamomdinare, damzadebis 
meTodebis SerCeviT, SesaZlebelia mniSvnelovnad vareguliroT, vardisfer 
RvinoebSi  ara marto antocianebis, aramed agreTve fenoluri naerTebis saerTo  
raodenobisa da uSaqro eqstraqtis Semcveloba, rac Seexeba sxva komponentebs, 
rogoricaa spirtianoba, mqrolavi da titruli mJavianoba, glicerini, 
azotovani nivTierebebi da sxva, maTi Semcveloba damzadebis sxvadasxva 
meTodebis mixedviT, vardisfer RvinoebSi didad ar gansxvavdebian 
erTmaneTisagan. Yyvela zemoT CamoTvlili komponentი, Tavsdebა mSrali 
vardisferi RvinoebisaTvis gaTvaliswinebuli standartebis moTxovnebis 
farglebSi. Seswavlil iqna agreTve, sacdeli vardisferi Rvinoebis 
organoleptikuri maCveneblebi da Seferilobisadmi wayenebuli 
moTxovnebi.Yyvela sacdeli Rvino Sefasebuli iqna, rogorc maRalxarisxovani 
vardisferi Rvino, damaxasiaTebeli organoleptikuri maCveneblebiTa da 
tipiuri SeferilobiT. amasTanave, ufro maRali organoleptikuri 
maCveneblebiT xasiaTdebian, is vardisferi Rvinoebi, romlebic damzadebul 
iqnen II da IVUvariantebis mixedviT. 

maCveneblis dasaxeleba 

 

damzadebis variantebi 

I II III IV 

antocianebi,  mg/dm3 

fenoluri naerTebis 

Semcveloba, mg/dm3 

eqstraqti, g/dm3 

alkoholi, moc.% 

titruli mJavianoba g/dm3 

mqrolavi mJavianoba, g/dm3 

glicerini g/dm3 

saerTo azoti, mg/dm3 

aminuri azoti, mg/dm3 

cilis azoti , mg/dm3 

aldehidebi, mg/dm3 

acetalebi, mg/dm3 

рН 

rkina, mg/dm3 

spilenZi, mg/dm3 

103,0 

 

0,73 

20,8 

11,8 

5,6 

0,68 

6,9 

240 

52,5 

11,7 

28,1 

7,7 

3,0 

8,0 

1,2 

112,0 

 

0,86 

20,6 

11,7 

5,5 

0,69 

7,1 

228,0 

50,1 

10,8 

29,4 

8,2 

3,0 

7,6 

- 

110,0 

 

0,79 

20,9 

11,8 

5,5 

0,78 

7,0 

230,0 

44,7 

12,1 

27,0 

10,6 

3,1 

7,0 

1,3 

120,0 

 

0,88 

21,0 

11,7 

5,6 

0,75 

7,2 

247,0 

53,6 

12,7 

27,9 

9,8 

3,1 

8,8 

0,6 
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      dadgenil iqna, antocianebis, flavonolebis, kateqinebis da fenoluri 
naerTebis saerTo Semcvelobis optimaluri zRvrebi: antocianebi 100-250 mg/dm3, 

flavonolebi 160-250mg/dm3 da fenoluri naerTebis saerTo Semcveloba 600-800 
mg/dm3. 

Semdgomi kvlevis mizans Seadgenda, dagvemuSavebina vardisferi Rvinoebis 
teqnologiuri damuSavebisa da stabilizaciis optimaluri reJimebi.Aam mizniT, 
gamokvleul iqna, vardisferi Rvinoebis stabilizaciis procesi, sxvadasxva 
organuli da araorganuli gamwebavi nivTierebebis gamoyenebiT. aRniSnuli 
Rvinoebis teqnologiuri damuSavebisa da stabilizaciis teqnologia 
mniSvnelovnad gansxvavdeba evropuli tipis TeTri Rvinoebis stabilizaciis 
teqnologiisagan, rac gamowveulia imiT, rom vardisferi Rvinoebis 
dasamuSaveblad iseTi meTodebi da reJimebi unda SeirCes, romelTa gamoyeneba 
mniSvnelovnad ar Seamcireben RvinoSi antocianebisa da sxva fenoluri 
naerTebis monomeruli formebis Semcvelobas, romlebic ganapirobeben 
vardisferi RvinoebisaTvis damaxasiaTebel standartul Seferilobas da 
amasTanave maqsimalurad uzrunvelyofen azotovani nivTierebebis, peqtinisa da 
polifenolebis polimerizaciisa da maTi cilebTan SeerTebis naerTTa 
maqsimalur gamoleqvas. 

eqsperimentulad dadgenili iqna, rom vardisferi Rvinoebis 
stabilizaciis mizniT ukeTes Sedegs iZleva, organuli gamwebavi nivTierebebis 
(Jelatini, Tevzis webo) gamoyeneba, vidre araorganuli nivTierebebisa, 
rogoricaa bentoniti, diatomiti, ceoliti da sxva, romlebic intensiurad 
amcireben RvinoSi monomeruli antocianebis Semcvelobas, ris Sedegadac 
mkveTrad mcirdeba vardisferi RvinoebisaTvis damaxasiaTebeli Seferiloba da 
tipiuroba.Ppolimeruli gamwebavi nivTierebebidan, ukeTes Sedegs iZleva 
polivinilpirolidonis dabali dozebis gamoyeneba. Ppasterizaciis 
gamoyenebisas, vardisferi Rvinoebi winaswar unda damuSavdnen gogirdovani 
anhidridis optimaluri dozebiT, raTa ar moxdes antocianebisa da sxva 
fenoluri naerTebis intensiuri daJangviTi gardaqmnebi da feris intensivobis 
sagrZnobi Semcireba. vardisferi Rvinoebis siciviT damuSavebis dros, feris 
intensivobis mniSvnelovan cvlilebebsAara aqvs adgili. 
     Catarebuli gamokvlevebis Sedegad SemuSavebulia, qarTuli mSrali 
vardisferi Rvinoebis damzadebis racionaluri teqnologia, romelic 
uzrunvelyofs maRal xarisxovani Rvinoebis miRebas xangrZlivi periodis 
ganmavlobaSi maT stabilurobas am tipis RvinoebisaTvis  damaxasiaTebel 
Seferilobas. 
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Ria vardisferi 

8,9 

vardisferi 
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Summary 
Study of the physico-chemical and organoleptic properties of Rose Wines produced by various 

technologies have been performed. It has been found that the manufacturing method has some 

influence on the physiological-chemical properties of rose wines. The greatest difference in 

experimental samples is observed in the amount of anthocyanins, extract and phenolic compounds. By 

selecting the methods of preparation, it is possible to regulate Rose Wines not only the anthocyanins 

but also the general phenolic compounds. Experimental usage of organic and inorganic gluing 

substances, established that better outcome for Rose wines is achieved by organic gluing substances 

(gelatin, fish glue), than inorganic substances, such as bentonite, diatomite, zeolite, and other, which 

significantly reduce content of monomeric antocyanin content, resulting in dramatically reduced color 

and Rose Wine specific properties. Technology has been developed to provide high-quality Rose dry 

wines, longer preservation of their stability and specific color for this type of wines. 

 B  
UDC (uak) 631.8 

vაზით aTvisebuli niadagis nayofierebis gaumjobeseba 

zaur Canqseliani, giorgi RambaSiZe, naira kenWiaSvili 
soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centri, 

niadagis nayofierebis kvlevis samsaxuri, 
Tbilisi, saqarTvelo 

zaur.chankseliani@srca.gov.ge 
 

Cveni qveynis bunebrivi resursebi da qarTuli aborigenuli vazis jiSuri 
mravalferovneba gansakuTrebul pirobebs qmnis mravalferovani, 
maRalxarisxovani, konkurentunariani Rvinoebis da Rvinoproduqtebis 
warmoebisaTvis. 

saerTaSoriso bazris moTxovnebidan gamomdinare produqciis warmoeba 
unda xorcieldebodes jiSuri agroteqnikisa da Rvinis tipebis Sesabamisad. 
yurZnis mosavlis raodenoba ar unda aRematebodes mocemul mikroraionebSi 
jiSisa da Rvinis tipebisadmi mkacrad reglamentirebul normebs, romelic 
sxvadasxva ekologiur pirobebSi erTi da imave jiSisaTvis SeiZleba 
gansxvavebuli parametrebiT iyos warmodgenili. aRniSnulidan gamomdinare 
SemuSavebuli unda iqnas reglamentirebuli mosavlis miRebis parametrebi; 
aRzrda-formirebis, datvirTvis, mcenaris kvebis iseTi sistemebi, romelTa 
regulirebis meSveobiT, mcenaris sasicocxlo procesebis dinamiurobis 
SenarCunebiT advilad mosargebi iqneba sxvadasxva ekogaremosaTvis da 
garantirebuli iqneba adamianis janmrTelobisTvis usafrTxo, ekologiurad 
sufTa produqciis miReba. 

sameurneo daniSnulebis mixedviT, Cinuris produqcia gaTvaliswinebulia 
xarisxovani sufris TeTri da cqriala Rvinoebis dasamzadeblad. sxvadasxva 
ekologiur pirobebSi icvleba misi mosavlianoba da xarisxi. aseve 
gansxvavebuli agroteqnikis fonze icvleba misi sameurneo da teqnologiuri 
maCveneblebi, msxmoiare ylortebis procenti, mtevnebis saSualo wona, rqis 
produqtiuloba, wvenis gamosavlianoba, qimiuri da bioqimiuri maCveneblebi da 
sxva. aRniSnuli RonisZiebebidan gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba mcenaris 
kvebis optimizacias, romelic sxvadasxva ekologiur pirobebSi erTi da imave 
jiSisaTvisac ki SeiZleba gansxvavebuli parametrebiT iqnes warmodgenili. 

Cveni samuSao swored am metad aqtualur sakiTxs eZRvneba. mocemul 
regionSi vazis kvebis normebis dadgena, romelic gansazRvravs mcenaris 
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optimaluri da maRalxarisxovani, ekologiurad usafrTxo produqciis 
warmoebas da mis fonze mcenaris ZiriTadi sameurneo maCveneblebis 
reglamentirebas. kerZod, igi eZRvneba Sida qarTlis (Tbilisis sagareubno 
mikrozonaSi) pirobebSi erT-erTi wamyvani standartuli jiSis Cinuris 
axalgazrda nargaobis balansirebuli kvebis reJimis dadgenas, rac aRniSnul 
aspeqtSi pirvelad Sesrulda da vfiqrobT igi savsebiT pasuxos qarTuli 
mevenaxeoba - meRvineobisadmi wayenebul Tanamedrove da samomavlo problemebs. 

sasoflo-sameurneo kulturebs Soris vazi garemo pirobebisadmi kargi 
Seguebulobis unariT xasiaTdeba. am Tvisebis gamo misi warmoeba TiTqmis yvela 
tipis niadagzea SesaZlebeli, garda daWaobebuli da damlaSebulisa. amis 
miuxedavad, igi Zalze mgrZnobiarea niadagis nayofierebis mimarT. 

niadagis nayofiereba Tanamedrove msoflios erT-erTi umwvavesi 
problemaa, radgan saxnavi miwebis maragi msoflios yvela qveyanaSi 
faqtobrivad amowurulia, amitom mosaxleobis zrdasTan dakavSirebuli 
sasoflo-sameurneo produqtebis warmoebis zrda, arsebuli saxnavi miwebis 
xarjze unda ganxorcieldes. aRniSnulis gamo niadagis nayofierebis klebis 
procesi ufro Seuqcevadi gaxda da igi yvela qveynis socialur politikuri 
problemebis rangSia ayvanili. 

es procesi gansakuTrebuli aqtivobiT venaxebiT aTvisebul niadagebSi 
mimdinareobs, radgan vazi mravalwliani mcenarea da sicocxlis mTeli cikli 
erTsa da imave adgilze iwarmoeba. amis gamo venaxebSi Teslbrunvebis 
ganxorcieleba ver xerxdeba da venaxebiT aTvisebuli niadagebis nayofierebis 
gaumjobesebis ZiriTadi saSualeba sasuqebis racionalurad gamoyenebaa. 
mineraluri sasuqebis zrdam da moxmarebis tempma ekologiuri problemebis 
gauareseba rom ar gamoiwvios, amisaTvis venaxebis ganoyierebis ara Tu 
sistemis, aramed misi TiToeuli elementis damuSaveba daxvewili da kargad 
gaazrebuli meTodikiT unda ganxorcieldes, sadac gaTvaliswinebuli iqneba 
nayofierebis ganmsazRvreli faqtorebi. esenia, niadagis genetikuri Tvisebebi 
da uwinaresad profilis Senebis Tavisebureba, Camorecxvis xarisxi 
ganmsazRvreli imisa, Tu niadagis romeli horizontia saxnavad gamoyenebuli 
da niadagis ganoyierebis xarisxi. am faqtorebidan Zalze mniSvnelovania 
ganoyierebis xarisxi. 

venaxebiT aTvisebuli niadagebis nayofierebis gaumjobeseba Semdegi 
faqtorebis gamoyenebiT xorcieldeba; esaa niadagis fizikur-qimiuri 
Tvisebebis maregulirebeli RonisZiebebi, raSic igulisxmeba wrebrunvaSi - 
ZiriTadi sakvebi nivTierebebis dadebiTi balansis Camoyalibeba. sakiTxis aseTi 
mdgomareobis gamo, gamovikvlieT mineraluri sasuqebis dozebisa da 
Sefardebebis gavlena niadagis nayofierebaze. imasTan dakavSirebiT, rom vazis 
Semwovi (mkvebavi) fesvebi ZiriTadad niadagis 0–60 sm-is fenaSia ganlagebuli, 
niadagis calkeuli siRrmeebis mixedviT maTi ganxilva ar vcaniT 
mizanSewonilad da cxrili teqstSi ganxiluli gvaqvs sami 0-20, 21-40 da 41-60 
sm-is saSualo. 

kvlevis Sedegebi warmodgenilia 1 da 2 cxrilSi. niadagis analizi 
Catarda yvavilobis, isrimobis da yurZnis teqnikuri simwifis fazaSi. sami 
wlis ganmavlobaSi sasuqebis sistematiuri gamoyenebiT, sacdeli nakveTis 
niadagSi hidrolizuri azotis, moZravi fosforis da gacvliTi kaliumis 
Semcveloba mineraluri kvebis yvela fonze, Tumca mcired, magram momatebulia. 
miuxedavad mcired matebisa, igi Zalzed mniSvnelovania, radgan nayofiereba 
ara marto SenarCunebulia aramed gaumjobesebulia. rogorc kvlevis 
Sedegebidan Cans, sacdeli nakveTis niadagSi hidrolizuri azotis mateba, 
azotis SedarebiT maRali dozebiT gamoyenebis SemTxvevaSi, ufro TvalsaCinoa. 
aRniSnuli imaze miuTiTebs, rom am niadagSi azoti pirvel minimumSia, amitom 
yurZnis maRali mosavlis da niadagis nayofierebis gaumjobesebis 
TvalsazrisiT, misi SedarebiT maRali dozebis gamoyeneba mizanSewonilia. 
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hidrolizuri azotis, moZravi fosforis da gacvliTi kaliumis 
cvalebadoba mineraluri kvebis sxvadasxva fonze 0-60 sm fenaSi (1998 weli)                                                 

                                                                 cxrili 1. 

varianti yvaviloba isrimoba teqnikuri 
simwife 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

mg/100 g 

1 sakontrolo 
(0) 

3.00 1.16 19.7 3.02 0.99 20.0 2.24 1.09 19.2 

2 N80P40K40 3.09 1.29 24.7 3.20 1.08 23.8 2.57 1.30 21.2 

3 N100P60K60 4.05 1.36 23.5 4.07 1.05 21.0 2.71 1.27 22.3 

4 N120P80K80 3.66 1.59 25.7 4.00 1.08 21.2 3.01 1.39 29.1 

5 N140P120K100 3.22 1.42 22.8 3.07 1.27 21.0 3.00 2.01 23.4 

6 N160P120K100 3.70 2.01 22.4 3.12 1.09 23.7 3.12 1.98 25.7 

7 N160P100K120 4.18 1.92 26.2 3.80 1.18 26.8 3.21 2.00 25.4 

8 N160P120K120 4.58 2.01 29.0 3.69 2.00 28.5 2.98 1.99 28.7 

9 N180P120K100 3.72 2.08 27.5 3.99 2.11 25.7 3.49 2.09 29.8 

10 N180P100K120 4.03 1.86 29.7 4.12 1.99 30.0 3.08 2.01 26.8 

11 N180P120K120 4.21 1.68 25.0 3.31 2.09 29.8 4.11 2.02 25.9 

 

hidrolizuri azotis, moZravi fosforis da gacvliTi kaliumis 
cvalebadoba mineraluri kvebis sxvadasxva fonze 0-60 sm fenaSi (2000 weli)   
                                                                      cxrili 2. 

varianti yvaviloba isrimoba teqnikuri 
simwife 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

mg/100 g 

1 sakontrolo 
(0) 

3.01 1.24 20.8 3.00 1.01 20.7 3.00 1.10 18.2 

2 N80P40K40 3.09 1.62 24.8 3.27 1.67 24.9 3.21 1.12 23.8 

3 N100P60K60 4.27 1.83 23.9 4.08 1.12 27.2 3.97 1.76 28.3 

4 N120P80K80 4.56 2.99 28.7 4.20 1.97 30.6 4.51 1.01 31.7 

5 N140P120K100 3.97 1.67 27.8 5.01 2.03 29.8 4.99 2.12 29.7 

6 N160P120K100 3.46 2.07 28.4 4.80 1.39 30.1 5.04 2.51 30.6 

7 N160P100K120 4.28 2.00 29.1 4.09 1.97 29.8 4.38 2.49 32.4 

8 N160P120K120 4.01 2.02 30.6 4.79 2.38 31.1 4.56 2.48 31.7 

9 N180P120K100 5.01 2.40 29.8 4.81 2.46 30.2 4.21 3.07 33.7 

10 N180P100K120 5.10 2.06 31.7 5.02 3.01 32.7 5.19 2.71 31.7 

11 N180P120K120 4.86 2.14 27.7 4.38 2.86 30.8 4.97 3.01 29.6 

 

moZravi fosforis mateba erTi SexedviT umniSvnelod Cans, magram ufro 
saRi analiziT es ase araa, radgan maCiginis meTodiT moZravi fosforis 1-2 
mg/100gr Semcveloba karbonatul niadagSi indeqsis mixedviT fosforiT 
Raribad iTvleba. e.i. indeqsi Zalzed dabalia. amitom romelime RonisZiebiT 
da, mocemul SemTxvevaSi ganoyierebiT misi mcire matebac Zalze 
mniSvnelovania. amgvarad, me-2 cxrilSi motanili kvlevis Sedegebis mixedviT 
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moZravi fosfori TvalsaCinodaa momatebuli da fosforis dozebis 
Sesabamisad mateba niadagSi Seadgens 0.38–0.94 mg/100gr.  

rac Seexeba gacvliT kaliums, misi mateba, moZravi fosforis matebasTan 
SedarebiT jeradobiT maRali Cans, faqtobrivad, kaliumis mateba, araTu 
maRali, Zalzed dabalia, radgan moZravi kaliumi indeqsis mixedviT 20–30 mg/100 
gr Semcvelobis niadagSi, moZravi kaliumiT Raribi niadagebis jgufSia 
moqceuli. amitom kaliumiT ganoyierebis efeqti, niadagis nayofierebis 
gaumjobesebis TvalsazrisiT gacilebiT dabalia, vidre fosforis. isrimobis 
da yurZnis teqnikuri simwifis fazaSi ganxiluli maCveneblebi yvavilobis 
fazis analogiuria da amdenad maTi detaluri ganxilva saWirod ar vcaniT. 
amasTan erTad, vazis mier sakveb nivTierebebze moTxovnilebis kritikul 
periodad yvavilobisa da isrimobis fazebi iTvleba. maTgan yvavilobis faza 
ufro mniSvnelovania, radgan am fazaSi vazi agresiuli kvebiT gamoirCeva da 
bunebrivia am fazaSi niadagis  nayofierebis yvela maCvenebeli amdenad 
saimedoa. amitom igi Tavisuflad  SeiZleba niadagis nayofierebis doned iqnes 
miCneuli. 

sami wlis kvlevis Sedegebis analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, 
rom qarTlis mevenaxeobis Tbilisis zonis dabalnayofier aluviur-
karbonatul niadagze vazis jiS CinuriT gaSenebuli venaxebis 
produqtiulobis amaRlebis, yurZnis saheqtaro mosavlianobis gadidebis, 
maRalxarisxovani, ekologiurad sufTa produqciis da am niadagis 
nayofierebis gaumjobesebis uzrunvelsayofad gamoyenebuli unda iqnes 
mineraluri sasuqebis dozebi, romelic aris Semdegi N160 P120 K100  kg/ha-ze. 
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IMPROVEMENT OF VINEYARD SOIL PRODUCTIVITY  

Zaur  Chankseliani, Giorgi  Ghambashidze, Naira Kenchiashvili 

Scientific-Research Centre of Agriculture, Soil Fertility Division 

Tbilisi, Georgia 

 

Summary 
In the light of improvement vineyard soil productivity, researching program was added the issue 

considerving the influence of mineral fertilization dozes and confermation states fertilization dozes and 

confermation states according to the soil of the experimental plot.  

Researching results are exposed in the schedule. Analysis of the soil involves three phases: 

blooming the period of turning green and technical ripeness of grapes. The experimental soil that was 

systematically provided with fertilization during three years demonstrated increased consistence of N, 

P, K in each variant. Despite slight augmentation, it appears to be very important as productivity of the 

soil is improved. 

The conclusion of three year research demonstrates, that N160P120K100 in the size of kg/ha should 

be applied for increasing the vineyard soil productivity, harvest and ecologically high quality of products 

as well.  
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aWaraSi mevenaxeoba-meRvineobis da Rvinis turizmis ganviTarebis 
mniSvnelovani potenciali arsebobs 
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istoriulad aWara dasavleT saqarTvelos regionTa Soris bunebrivi 

klimaturi pirobebiT, reliefiT, niadagis SemadgenlobiT, vazis jiSebis 
mravalferovnebiT gamoirCeva, rac mniSvnelovani pirobaa meRvineoba-
mevenaxeobis dargis ganviTarebisaTvis. aq yvelaze gavrcelebuli vazis 
jiSebia: colikouri, Cxaveri, aseve Segvxvdeba ojaleSi, aladasturi.  adre 
sabWoTa periodSi adgilobrivi Rvinis qarxnisTvis sanedleulo bazas 
ZiriTadad sawuri (sawuravi) da colikouri warmoadgenda. 

2000 wlidan aWaraSi daiwyo axali venaxebis da dRemde SemorCenili, 
aborigenuli vazis jiSebis moSeneba, romelTa gavrcelebis areali mxolod am 
regionisTvisaa damaxasiaTebeli. es jiSebi sainteresoa, rogorc sufris 
yurZnis, ise saRvine nedleulis warmoebisTvis. aWaraSi mevenaxeoba-meRvineobis 
dasturia aq amoqmedebuli Rvinis qarxana, Rvinis saxlebi,  Rvinis marnebi da 
sxva obieqtebi (1).  

mecnieruli kvlevebiT dadgenilia, rom aWaraSi gavrcelebuli unikaluri 
vazis jiSebis gamoyenebiT SesaZlebelia Rvinis sxvadasxva saxeobebis da kvebis 
produqtebis damzadeba, romelTac gaaCniaT unikaluri samomxmareblo 
Tvisebebi da miuxedavad maTi SesaZlo warmoebis moculobis SezRudulobisa 
didia Sansi sxvadasxva bazrebze diversifikaciisaTvis, rogorc yurZnis 
nedleulis, ise Rvino produqciis maRali fasebis gamo. gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba TiToeuli jiSis nedleulis Sesabamisi teqnologiis 
SemuSavebas, warmoebaSi danergvas. dReisaTvis aWaris teritoriaze 
sakanonmdeblo da samecniero-kvleviT organizaciebSi aseTi kvlevebi tardeba, 
Sedegebi pozitiuri da perspeqtiulia. am miznis miRwevas emsaxureboda 
baTumisa da lazeTis mitropolitis, meufe dimitris idea - aWaraSi ojaxSi 
damzadebuli Rvinis festivalis Catareba, romelmac mniSvnelovnad Secvala 
mevenaxeTa da meRvineTa damokidebuleba dargis ganviTarebisadmi: 
- amaRlda meRvineTa pasuxismgebloba Rvinis nimuSebis warmodgenis 
moTxovnebisadmi; 
- gamoikveTa ojaxuri teqnologiebiT Rvinis damamzadebeli ZiriTadi 

subieqtebis nusxa, romlebic stabilurad monawileoben sxvadაsxva wlebSi 
Catarebul festivalebSi. mniSvnelovnad gafarTovda maT mier warmodgenili 
Rvinis nimuSebis asortimenti da amaRlda xarisxi; 
- gaizarda im ojaxuri da fermeruli meurneobebis xvedriTi wili, romlebsac 
gaaCniaT zvari da amzadeben Rvinos sakuTar zvarSi dakrefili nedleulidan, 
daiwyo moZraoba yurZnis jiSobrivi siwmindis dacvis, adgilmdebareobis 
maRali SesaZleblobebis da xarisxovani nayofis momcemi jiSebis gaSenebis 
mimarTulebiT. 
- mniSvnelovnad mowesrigda Rvinis damzadebis teqnologiebi da am 
teqnologiebis ganxorcielebisTvis materialur-teqnikuri baza: marani, 
teqnikuri mowyobilobebi, meRvineobaSi nebadarTuli da rekomendirebuli 
saSualebebi, tara-WurWeli, Senaxvis pirobebi da a. S. 
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- im meRvine subieqtebma, romlebsac ar gaaCndaT sakuTari venaxis nargavebi, 
festivalebze miRebuli rekomendaciebisa da winadadebebis safuZvelze 
gaaumjobeses Rvinis dayenebis procesis sruli cikli ( saWiro nedleulis 
SerCeva-SeZena, nedleulis gadamuSavebis reglamentis dacva. mza produqciis 
xarisxis Camoyalibebis procesis marTva). 
- aWaris regionSi mevenaxe-meRvine subieqtebis ricxvis zrda, axali nargavebis 
gaSenebisadmi interesis gafarToeba, axali zvrebis mowyoba, zrunva 
adgilwarmoSobisa da saxelobiTi Rvinoebis warmoebis organizaciisaTvis. 
- aWaraSi mevenaxeobis daraionebis problemebisadmi axleburi xedvis 
Camoyalibeba. adgilobrivi aborigenuli jiSebis aRorZinebisadmi zrunvis 
zrda, introducirebuli jiSebisadmi yuradRebis gamaxvileba. 
-mevenaxeoba-meRvineobaSi mecnieruli potencialis gamoyenebis gafarToeba, 
TandaTanobiT inergeba axali gaumjobesebuli teqnologiebi, yurZnis krefis, 
transportirebis, pirveladi damuSavebis, duRilis da produqciis Senaxvis 
reJimebi. 
- euflebian da icaven mevenaxeoba-meRvineobis sferoSi qveyanaSi moqmedi 
kanonmdeblobis moTxovnebs. 
 - Rvinis turizmis ganviTarebaSi pirveli nabijebis gadadgma. Rvinis turebis 
CatarebisaTvis saWiro infrastruqturis Seqmnis xelSewyoba (2). 

Rvinis turizmis arsi mdgomareobs imaSi, rom momxmarebelma daagemovnos 
Rvino mxolod misi warmoebis adgilas, rom sasmelis gemo da buketi myarad 
asaxos mis mexsierebaSi da igrZnos Tavi Rvinis mwarmoebeli qveynis 
mcxovreblad, Seicnos qveyana da misi kultura, piradad gaicnos mevenaxeebi 
da meRvineebi. evropa brwyinvale magaliTs iZleva transnacionaluri Rvinis 
turizmis ganviTarebisaTvis. 

konkurenciuli upiratesoba qarTuli Rvinis turizmisa mdgomareobs 
Rvinoebis unikalur saxeobebSi, romlebic araa cnobili ucxoelebisTvis. 
aWara mevenaxeoba-meRvineobis ganviTarebis TvalsazrisiT saqarTvelos 
tradiciul regionebTan SedarebiT Rvinis turizmis mimarTulebiT 
mokrZalebul potencials flobs. miuxedavad amisa bolo wlebSi am dargis 
ganviTarebisadmi mosaxleobis didma interesma, mecnier-mkvlevarTa muSaobam es 
mimarTuleba aRmaval gzaze daayena. aWara aris is regioni, sadac dRemde 
SemorCenilia mravali aborigenuli vazis jiSi, romelTa gavrcelebis areali 
mxolod aq da mimdebare teritoriebzea. aWaraSi Rvinis turizmis 
ganviTarebisaTvis SesaniSnavi SesaZleblobaa vazis, maRlari venaxis saxiT 
gaSeneba, romelic msoflioSi aseT masiur xasiaTs ar atarebs an saerTod ar 
gamoiyeneba. aWaraSi Rvinis turizmi regionis ekonomikuri ganviTarebis 
stimuli gaxdeba. 

qveynis damoukideblobam Zireulad Secvala erovnuli ekonomikis 
strategia, dRis wesrigSi dadga dargobrivi infrastruqturis optimaluri 
variantis Camoyalibebis aucilebloba, saerTaSoriso Sromis danawilebis 
procesSi da sabazro savaWro sistemaSi CarTulobam ganapiroba meRvineoba-
mevenaxeobis dargis ganviTarebis prioritetuloba da aseTma cdam Sedegi 
gamoiRo. moxda Rvinoproduqciis moxmarebis geografiis gafarToeba, 
imavdroulad TandaTan xdeba turizmisa da mevenaxeoba-meRvineobis dargis 
intensiuri procesebis gaaqtiureba (3).  

Sedegebi ukve pozitiuria da momavali kidev ufro STambeWdavi gaxdeba, 
evropis qveynebi am saqmeSi daxmarebas gagviweven. 
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Summary 

Adjara is one of the oldest places of viticulture and winemaking from western regions of Georgia 

and has a worthy place in establishing ancient traditions of vineyard cultivation. The contribution of this 

region is important in creation of  the richest genealogy of the vine. 

More than 40 cultural grape varieties are created and approved in natural conditions of Adjara. 

The most common vine types are: Chkhaveri, Tsolikouri,  Ojaleshi, Aladasturi. Satsuri (Satsuravi) was 

widely spread in the past, which was distributed to farmers in wine factories and was one of their source 

of income. 

In recent years, the new vineyards and the existing aboriginal vine varieties have been started, 

whose area of spread is characteristic only for that region. These varieties are interesting for the 

production of table grapes and wine as well. 

The result of viticulture and winemaking development and conducted wine festivals are wine 

factory, wine house, cellars and also activation of family, farmers and cooperative entrepreneurs. 

The excellent sight for development of wine tourism in Adjara is historically high-grown 

vineyards. This tradition is rare in the world or not used at all. 

For Adjara as for the tourist region, it is important  to development of various types of wine 

production technologies from local grape varieties. 

 

 B  

 

ვაზი და ღვინო საქართველოში 

(ფრაგმენტები ისტორიიდან, დღევანდელი მდგომარეობა, სამომავლო 

მიმართულებები) 
1ნოდარ ჩხარტიშვილი,2 ნინო ჩხარტიშვილი  

1საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, საქართველო 
2საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

 

საქართველო - გეორგია (GEORGIA), რომლის სახელიც მიგვანიშნებს 

მიწათმოქმედზე, უძველესი მიწათმოქმედების ქვეყანაა, მრავალი კულტურული მცენარის 

(ხორბალი, ვაზი, ზოგიერთი ხეხილოვანი) ფორმათა წარმოშობის პირველად კერად - 

სამშობლოდაა მიჩნეული. ქართველი ხალხის მატერიალური და სულიერი კულტურის 

საგანძურში ვაზსა და ღვინოს კი დასაბამიდანვე გამორჩეული ადგილი ეჭირა.  

ადგილმდებარეობა - გეოგრაფიული არეალი: 

ჩვენს პლანეტაზე ვაზის კულტურის  გავრცელების (სამხრეთით 360 და ჩრდ. 

განედის 520) არეალში საქართველოს მევენახეობა  ერთ-ერთ საუკეთესო (აღმოსავლეთ 

გრძედის 40005I - 46044 I და ჩრდ.განედის 41007 I - 43035 I)  შუალედშია მოქცეული. იგი 

მდებარეობს სამხრეთ კავკასიის (ამიერკავკასია) ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილში; 



 
 

279 
 

ლეგენდარული - დიდი კავკასიონი ჩრდილოეთიდან ქვეყანას იცავს ჰაერის ცივი მასების 

შემოჭრისაგან; დასავლეთიდან - შავი ზღვისა და აღმოსავლეთიდან - კასპიის ზღვის აუზთა 

შორის, რომლებიც განსაზღვრავენ აქაური ჰავის კონტრასტულობას, ბუნებრივ 

მრავალფეროვნებას: დასავლეთი საქართველო - სუბტროპიკული და აღმ. საქართველო 

ზომიერი კონტინენტური, მშრალ სუბტროპიკულში გარდამავალი ჰავის ფორმირებას და 

განსაკუთრებულ გარემოს ქმნის ორიგინალური, თვითნაბადი მევენახეობა-მეღვინეობის 

განვითარებისათვის: სუფრის მშრალი და წითელი, ბუნებრივად ტკბილი და ცქრიალა 

ღვინისა და ყურძნის გადამუშავების სხვა პროდუქტებისათვის: ქართული კონიაკი, ჭაჭის 

არაყი და სხვა პიკანტური, ეროვნული პროდუქტებისათვის. 

კლიმატური გარემო: მევენახეობა-მეღვინეობის ტრადიციულ ზონებში აქტიური 

ტემპერატურული ჯამი 3200-45000-ის ფარგლებშია; წლიური საშუალო ტემპერატურა 11-

120-ია; ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა - 150-ზე დაბლა იშვიათად (20 წელიწადში 

ერთხელ) შეიძლება განმეორდეს; მზის ნათების ხანგრძლივობა სავეგეტაციო პერიოდში 

1600-1700საათს შეადგენს, ვაზის ვერტიკალური გავრცელების არეალი ზღვის დონიდან 

1200 მეტრამდე აღწევს; სამეწარმეო - მევენახეობა-მეღვინეობა 800 მეტრამდე ვრცელდება. 

ნალექები:  დას. საქართველო, ძირითადად ნალექებით უზრუნველყოფილი 

რეგიონია. მევენახეობით დაკავებულ ადგილებში 1200-1500 მმ-ის ნალექი მოდის; ვენახის 

მორწყვის აუცილებლობა იშვიათად წარმოიქმნება. 

აღმოსავლეთ საქართველოს მევენახეობის ძირითად, ტრადიციულ რეგიონებში ნალექების 

რაოდენობა - 400-1000მმ ფარგლებშია. ვენახების უმეტესი ნაწილი სარწყავია. 

ნიადაგები: საქართველოში თითქმის ყველა ტიპის ნიადაგია წარმოდგენილი. 

აღვნიშნავ მხოლოდ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული ვენახების 70% ყავისფერ, 

კარბონატულ, ხირხატიან ნიადაგებზე მოდის, რაც განსაზღვრავს ხარისხოვანი ღვინის 

წარმოებას. 

ვაზი და ღვინო ბიბლიაში: ვაზისადმი თაყვანისცემის, მისი სარწმუნოებრივი, 

ქვეყნის სიმბოლოდ აღქმისა და ღვთაებრიობამდე ამაღლების ნიმუშია -  მეოთხე საუკუნეში 

ვაზის ჯვრით წმინდა ნინოს შემობრძანება საქართველოში, ქრისტიანობის საქადაგოდ და 

სახელმწიფო რელიგიად დასამკვიდრებლად, რაც ქართველთა მოქცევის - ქრისტიანული 

სარწმუნოების გზაზე შედგომის სათავე გახდა. ვაზი ბიბლიურ შემეცნებაში - „სამოთხის ხე“ 

სიცოცხლის ხე“-დ არის აღქმული. საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც ვაზისა 

და სარწმუნოების ერთიანი სიმბოლო აქვს - „ჯვარი ვაზისა“ - ხატია სალოცავთა „მოგცეს 

ღმერთმა ცვარი ცისა, სინაყოფე მიწისა, უხვი ხორბალი და ღვინო“, დალოცა იაკობმა 

თავისი შვილები,. დალოცა მომავალი,.... 

ფრაგმენტები ისტორიიდან: ფართომასშაბიანი არქეოლოგიური, ისტორიული, 

პალეონტოლოგიური, პალეობოტანიკური, ლინგვისტური, ამპელოგრაფიული 

გამოკვლევების საფუძველზე შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ სამხრეთ კავკასია და 

კერძოდ, საქართველო კულტურული ვაზის ფორმათა წარმოშობის ერთ-ერთი პირველადი 

კერაა მსოფლიოში. ათასწლეულების წინ (10-9 ათასი) ადამიანმა აქ შეძლო გადაექცია 

ველური ვაზი კულტურულ მცენარედ, ამ მიწაზე დაერგო და „პირველი მტევანიც აქ 

დაეწურა“. ამ სიტყვებით იხსნება ლონდონში, გასული საუკუნის 90-იან წლებში გახსნილი 

ვაზისა და ღვინის მუდმივმომქმედი საერთაშორისო გამოფენა.  

ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა კოლხეთში, ანაკლიის (დასავლეთ საქართველო) 

ტერიტორიაზე, გათხრების (1936-1938წწ) შედეგად მოპოვებული მასალა: ნაპოვნია ყურძნის 

წიპწები და ვაზის ლერწის (რქის) ნაშთები, რომლებიც ნეოლითის ბოლო პერიოდს 

მიეკუთვნება. - კულტურული მიწათმოქმედების დასაწყისია (სურ წიპწები). კიდევ უფრო 

უძველესია ევროპის კონტინენტზე და იშვიათია მსოფლიოში შულავერის (აღმოსავლეთ 
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საქართველო) გათხრებისას მოპოვებული წიპწები, რომლებიც VI-Vათასწლეულებით 

თარიღდება და კულტურული ვაზის (VitisVinifera Sativa)-ს წიპწებს უახლოვდება (რ. 

რამიშვილი); 

ამპელოგრაფები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია იგი იყოს გარდამავალი ფორმა 

ველურსა და კულტრულს შორის. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში - ბოლნისში 

აღმოჩენილი მასალა, წიპწები - კიდევ უფრო ძველ (2000 წელი) პერიოდზე მიგვანიშნებს. 

არგუმენტია ისიც, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აღწერილი და დაცულია (წითელ 

წიგნშია შეტანილი) თანამედროვე კულტურული ვაზის უშუალო წინაპარი, ტიპიური 

ველური სახეობა - კრიკინა ვაზი (უსურ ვაზი), საბას მიხედვით - უსრულ ვაზი 

„კულტურული ვაზის წარმოშობის დასტური ველური ვაზის წიაღში უნდა ვეძიოთ“ - 

ბრძანებდა საქართველოში მეცნიერული მევენახეობის ფუძემდებელი, საერთაშორისო 

მასშტაბის მეცნიერი, აკადემიკოსი სოლომონ ჩოლოყაშვილი; 

საყურადღებოა ისიც რომ, საქართველოს ამ პატარა ტერიტორიაზე გამოყოფილია 

(70,0 ათ. კვ.კმ) კულტურული ვაზის ფორმათა წარმოშობის ორი კერა: ალაზნის (აღმ. 

საქართველო) და კოლხეთის (დას. საქართველო), სადაც  ათასწლეულების მანძილზე, 

ხალხური სელექციის შედეგად გამორჩეული იქნა 500-ზე მეტი (524 ნიმუშის დასახელება 

დაგვიტოვა დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა) აბორიგენული ვაზის ჯიში, რომლებიც 

გადაადგილებულია წარმოშობის ეთნიკურ-გეოგრაფიულ ცენტრებში: კახეთში - 80-ზე 

მეტი, ქართლში - 72, იმერეთში - 75, რაჭა-ლეჩხუმში -50, გურიაში 59, სამეგრელოში -60, 

აჭარაში-52, აფხაზეთში -56. 

მნიშვნელოვანია, ისიც რომ დღევანდელი სამეწარმეო ასორტიმენტი (95%-მდე) ქვეყანაში 

ქართული აბორიგენული ჯიშებით არის შედგენილი. მათი უმეტესი ნაწილი: საფერავი, 

რქაწითელი, ხიხვი, ხევარდული, ხემხუ, ბუდეშურები და სხვ. (სურათები) ისტორიულ 

წყაროებში მეხუთე საუკუნიდან მოიხსენიებიან.  

მიწათმოქმედების უძველეს კულტურაზე მიგვანიშნებს საქართველოს 

ტერიტორიაზე ზემოთაღნიშნული გათხრების შედეგად ნაპოვნი ვენახის ნიადაგის 

დასამუშავებელი საშუალებები (ირმის რქა), ვაზის სასხლავი, სამყნობი იარაღები (დანა, 

წალდი). ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის შესანახი ნაგებობა ღვინის სახლი- მარანი 

(მოიხსენიება VII-VIII საუკუნიდან). თიხისაგან დამზადებული ღვინის დასაყენებელი და 

შესანახი ჭურჭელი- ქვევრი (ჭური), რომელსაც ისტორიულ ძეგლთა დაცვის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის „იუნესკოს“ მიერ 2014 წელს არამატერიალური 

ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ ისტორიული მონაპოვარის აღიარებაა. იგი 

დღესაც აქტიურ ხმარებაშია. მასთან დაკავშირებულია ღვინის დაყენების კახური და 

იმერული ტექნოლოგია: პირველ შემთხვევაში ქვევრში მოთავსებული - ყურძნის წვენის 

დუღილი მიმდინარეობს დაჭყლეტილი მთელი მასის მაგარი ნაწილების (კლერტის, ჭაჭის, 

წიპწის) მონაწილეობით. იმერული ტექნოლოგიით კი ქვევრში ტკბილის ალკოჰოლური 

დუღილის პროცესში მონაწილეობს ყურძნის მთელი მასის მხოლოდ 4-6%, მიიღება 

ორიგინალური, ევროპული სტილის მსუბუქი, მოყვითალო ღვინო, მხარის დასახელებით - 

ნაზი იმერული ღვინო. 

აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს: უძველესია ვაზის 

გასხვლის შემოღება საქართველოში“. 

საქართველოში უძველესი დროიდან შემუშავებულია ვაზის გასხვლის წესები, მ.შ. 

„ქართული ფორმა“, რომელიც ითვალისწინებს ვაზის გასხვლას სამამულეზე (ნეკზე) და 

სანაყოფეზე (საყურძნე რქა); გასხვლის ეს ფორმა შეიძლება ითქვას ვაზის გასხვლის ყველა 

წესებისა და ფორმების ბაზისია. იგი დღესაც „ქართულ ფორმად“ მოიხსენიება წყაროებში. 

ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს - 
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„დანამდვილებით მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლიან, რომ ვაზის რქების დანეკვა სამამულედ 

და საყუძნედ დატოვება ევროპული მევენახეობის გავლენამდე სცოდნიათო“. 

(საქართველოს ეკონომიკური ისტორია 1935წ, Vტ.). ამრიგად, ვაზის გასხვლის აღნიშნული 

წესი ქართულია და იგი „ქართულ ფორმად“ არის აღიარებული. იგივე წესი და ფორმა 

საქართველოსაგან დამოუკიდებლად მე-19 საუკუნეში ფრანგი მევენახე მეცნიერის გიუოს 

მიერ გადაყვანილი იქნა „შპალერზე“ და მიიღო „გიუოს“ სახელწოდება; იგი ამჟამად ამ 

სახელით არის გავრცელებული, რაზეც არავინ დავობს. 

1975 წლიდან ძირეული ცვლილებები განიცადა ვენახის გაშენების სქემებმა. 

რეკომენდირებული იქნა ვენახის გაშენება ე.წ. „ფართო მწკრივშორისებიანი, 

მაღალშტამიანი“ ფორმებით: მწკრივშორისები:2,5-4,0მ; მწკრივში ვაზთა შორის 1,5-2,0მ, 

საორიენტაციო მოსავალი 10,0-20,0ტ/ჰა-ზე,. საქართველოში იგი სტაციონალური ცდებით 

იქნა დაზუსტებული და ღონიერი, წყლით უზრუნველყოფილი ნიადაგებისათვის 

განისაზღვრა ოპტიმალური სქემა: - 2,5X1.5მ-ზე; შტამბის სიმაღლე 80-100სმ. ნაკლებ 

ნაყოფიერ, ღორღიან ნიადაგებზე ფერდობ ადგილებში გამოყენებულია შემჭიდროვებული 

(2,0-2,2X1.0-1.0-1.25) სქემა. შტამბის სიმაღლე 70სმ-90სმ. ადგილწარმოშობის დასახელების 

მიკროზონებში რეკომენდირებულია რეგლამენტირებული მოსავალი- ჰა-ზე 5-7 ტონის 

ფარგლებში, შტამბის სიმაღლე - 70-90 სმ.  

ღვინო და ჯანმრთელობა - დღევანდელი მსოფლიო ღვინოს - როგორც სამკურნალო-

პროფილაქტიკურ და დიეტურ სასურსათო პროდუქტს განიხილავს. ამ თვალსაზრისითაც 

ქართული ღვინოები გამორჩეულია, რასაც ჯიში, ადგილი და ტექნოლოგია განსაზღვრავს. 

ქართველი (აკად. სერგო დურმიშიძე) და უცხოელი, კერძოდ ფრანგი (მიშელ ბურზექსი, 

პასკალი და სხვ) მეცნიერების მიერ დადგენილია, რომ ღვინო, წითელი და თეთრი, 

განსაკუთრებით კახური ტექნოლოგიით დაყენებული, შეიცავენ უამრავ ბიოლოგიურად 

აქტიურ ნივთიერებებს: ფენოლებს, ანტოციანებს. ამ ნივთიერებათა ფარმაცევტული 

სახელწოდებაა - პროანტოციანიდები. ისინი კი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობითაა 

კონცენტრირებული ყურძნის წიპწაში (59% შემდეგ კლერტში და კანში 21-29%, რბილობში 

კი მხოლოდ 1% ) (მ. ბურზექსი). 

კახური წესით, ქვევრში დაყენებულ ღვინოში, რომელიც დამზადებულია კახეთში, 

დაჭყლეტილი ყურძნის (წიპწის, კანის, კლერტის) მონაწილეობით პროანტოციანიდების 

შემცველობა 62% იყო. 

ამ კატეგორიის ღვინოები დიდ როლს თამაშობენ ადამიანის გულ-

სისხლძარღვოვანი სისტემის, ათეროსკლეროზის, სიმსივნური დაავადებების 

პროფილაქტიკაში.  

 

სიტყვა- ტერმინი ღვინო: 

თანამედროვე საზოგადოება, მეცნიერები, მკვლევარები მსჯელობენ იმაზე, რომ 

მსოფლიო ხალხთა ლექსიკაში სიტყვა- ტერმინი - „ღვინო“ შეიძლება ქართულიდან იყოს 

შემოსული. ენათმეცნიერი ე.ი. ტომსინის განმარტებით ტერმინი „ღვინო“ ძველ ევროპულ 

ენებში ფრიგიელებისაგან გადაიღეს. ქართველი მეცნიერის, ისტორიკოსის მკვლევარის, 

პროფ. გ. მელიქიშვილის განმარტებით - ძველმა მესხებმა- მუშქებმა, ჩვ.წ.აღ. VIII 

საუკუნეში, მცირე აზიაში დიდი სახელმწიფოებრივი გაერთიანება დაარსეს, რომელსაც 

მაშინდელი მსოფლიო ფრიგიის სახელმწიფოს სახელით იცნობდა. 

აქედან გამომდინარე, სიტყვა ტერმინი „ღვინო“ ძველი მესხების -უძველესი ქართული 

ტომის ენის კუთვნილება, გადის ინდო-ევროპულ ენებში  ვაზის კულტურასთან და 

ღვინოსთან ერთად. 
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ვაზი ქართულ დამწერლობაში: 

ნებისმიერი ხალხის, ერის ცხოვრებაში უდიდესი გამოგონება ანბანია, იგი ერის 

თავისუფლების სიმბოლოა. ამა თუ იმ ერის მიერ შექმნილი ანბანი იმ ერის ცხოვრებას, მის 

ყოფას, მის კულტურას ეფუძნება და ასახავს. შეუძლებელიც იყო, რომ ქართველის მიერ 

ღვთიურობამდე ამაღლებულ ვაზის კულტურას ასახვა არ ეპოვა ქართულ ანბანში, 

რომელიც მსოფლიოში არსებულ (14) ანბანისაგან, ერთერთი უძველესი და სრულყოფილია.  

უძველესი ქართული დამწერლობის - ასომთავრულის რამოდენიმე ასო-ნიშანი სწორედ 

ვაზის ორგანოების მოძრაობა, მიმოხრას და ფორმირებას ასახავს. მაგალითად, 

გადაწინდული (გადაწვენილი) ვაზის გრაფიკული ნიშანი დაედო საფუძვლად 

ასომთავრული „ღ“- ღანის წარმოშობას; ასო „ჭ“ - ჭანი - ჭიგოზე აკრული ვაზის გრაფიკული 

ფორმაა. დღესაც, ტოპოგრაფიაში ვენახით დაკავებული ადგილის ტოპოგრაფიული 

ნიშანიცაა.. ლოგიკურია, ასომთავრული ანბანის სიძველე შეიძლება იქცეს ერთ-ერთ 

არგუმენტად იმისა, რომ ტერმინი „ღვინო“ მსოფლიო ხალხთა ლექსიკაში ქართულიდან 

გასულად ჩაითვალოს.   

ეს თამამი მოსაზრება ეყრდნობა უცხოელი და ქართველი ლინგვისტთა კვლევის შედეგებს. 

იგი გაძლიერდა იმითაც, რომ ასო „ღ“ (ღანი) ევროპულ, ლათინურ, ბერძნული ჯგუფის 

ენებში იშვიათობაა ან არც არის. ამიტომ სხვა ენებისაგან მისი გამოყენება, შემოტანა-

გამოყენება შეუძლებელიც იქნებოდა?! 

ვაზის გზა -  ქართული ვაზი უცხოეთში და უკან დაბრუნება 

სავარაუდოა, რომ ქართული ვაზის მოგზაურობა - შეღწევა აზიასა და ევროპაში 

„აბრეშუმის გზითაც“ მოხდებოდა. 

„აბრეშუმის გზა“ ინდოჩინეთიდან საქართველოზე გადიოდა; ერთ-ერთი განშტოება 

ამ გზისა კასპიის ზღვის, ამიერკავკასიის - მდინარეების მტკვრის და ფაზისის (რიონი) და 

ფაზისიდან (ფოთი) პონტოს ზღვის (შავი ზღვის) გავლით უკავშირდებოდა შავი ზღვისა და 

ხმელთაშუა ზღვის  აუზის ქვეყნებს, დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს.  შესაძლოა ვაზიც 

აბრეშუმის გზას მოჰყვებოდა,.. მაგრამ წყაროები შეგვახსენებენ, რომ „აბრეშუმის გზამდე“ 

1000 წლით ადრე შეიმჩნევა კულტურული ვაზის ჯიშების გადაადგილება აღმოსავლეთით 

და დასავლეთით: კავკასიიდან მცირე აზიის, საბერძნეთისა და რომის გავლით. დასავლეთ 

ევროპისაკენ, გარეული ვაზის კულტურაში შეყვანა დამოუკიდებლად, გვიან მოხდა, რაც 

იძლევა საშუალებას ითქვას, რომ ვაზის გზა დამოუკიდებელად არსებობდა და იგი 

აბრეშუმის გზაზე ადრინდელია. 

რეალობაა ისიც, რომ ბევრმა ქართულმა ჯიშმა იმოგზაურა ევროპის ქვეყნებში; 

ბევრი უკან დაბრუნდა სახელშეცვლილი ან სხვა ენებზე თარგმნილი, ზოგჯერ 

დამახინჯებული სახელწოდებით, მაგალითად „იმერული დონდღლაბი  იხსენიება, 

როგორც „დორდელაბი“; ასე დაუბრუნდა თავის სამშობლოს IX საუკუნეში - ხარისთვალა 

კოლხური და სხვა მრავალი.  

განათლებისა და მეცნიერების საწყისები საქართველოში: 

წყაროები გვამცნობს: იყალთოს (კახეთი, თელავი) აკადემიაში, XII საუკუნეში, 

თამარის ეპოქაში, სხვა საბუნებისმეტყველო საგნებთან ერთად მევენახეობა-მეღვინეობა 

ისწავლებოდა. 

1876 წელს გამოიცა ლევან ჯორჯაძის დასტამბული წიგნი  კახელ მევენახეთა და 

მეღვინეთა დასახმარებლად - სახელმძღვანელო - „მევენახეობა და ღვინის დაყენება და 

კეთება და გაუმჯობესება, ხელმძღვანელობისათვის კახური ღვინის მაყენებლებისა“, 

რომელიც დღესაც საინტერესოდ იკითხება. 

1895 წელს გამოიცა ვასილ პეტრიაშვილის კაპიტალური წიგნი კლასიკური 

სახელმძღვანელოს“ღვინის დაყენება“, რომლის განახლებული გამოცემა განხორციელდა 
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2016 წელს. 1890 წელს დას. საქართველოში (სოფ. საქარა, ზესტაფონი) დაარსდა საცდელი 

სანერგე, რომელიც 1900 წელს დასავლეთ საქართველოს ზონალურ საცდელ ნაკვეთად 

გადაკეთდა და 2010 წლამდე წარმატებით ასრულებდა თავის ფუნქციას და რომელმაც 

ამიერკავკასიის საფილოქსერო კომიტეტთან ერთად, ფილოქსერის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საქმეში ისტორიული როლი შეასრულა. (ვ. სტაროსელსკი, გუნცაძე, ანდრონიკაშვილი) და 

ამიერკავკასიის მევენახეობა იხსნა ფილოქსერისაგან განადგურებისაგან. საფუძველი 

ჩაეყარა ვენახების გაშენებას ფილოქსეგამძლე საძირე ჰიბრიდებზე; მოეწყო საძირეთა 

სადედის ნაკვეთები. გაშენდა ევროპიდან (კერძოდ საფრანგეთი, გერმანია) შემოტანილი 

ფილოქსერაგამძლე საძირე ჰიბრიდების სადედეები. საქარის საცდელმა სადგურმა კახეთის 

(გურჯაანის, ურიათუბანი - ვაზისუბანი) მევენახეობის საცდელ სადგურთან და აფხაზეთის 

(გუდაუთა) მევენახეობის დასაყრდენ პუნქტთან ერთად ფუძემდებლური როლი შეასრულა 

საქართველოში 1930-1931 წწ-ში მევენახეობა-მეღვინეობის საკავშირო სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტის დაარსების საქმეში, რომელიც 1937 წელს საქართველოს 

ინსტიტუტად გარდაიქმნა და 2010 წლამდე წარმატებით ფუნქციონირებდა.  

გასული საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, შემდეგ 

(1918წ). თბილისის უნივერსიტეტში აგრონომიულ ფაკულტეტეზე ისწავლებოდა 

მევენახეობა-მეღვინეობაც. 

1928 წლიდან სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტში შეიქმნა მევენახეობის (დამფუძნებელი 

და ხელმძღვანელი აკად. პროფ. სოლომონ ჩოლოყაშვილი) და მეღვინეობის კათედრა 

(დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი პროფ. კონსტანტინე მოდებაძე). 

ფილოქსერა-ფილოქსერამდელი და შემდგომი პერიოდი: 

ვაზის ფესვის უსაშინელესი მავნე მწერის - ფილოქსერის გავრცელების წინა 

პერიოდში ვენახის ფართობი საქართველოში (1875წ) 75.0 ათას ჰა-ს აღემატებოდა. 

ფილოქსერის გამანადგურებელმა მოქმედებამ, ამავე დროს ქვეყანაში არსებულმა 

სოციალურ-პოლიტიკურმა ვითარებამ, რევოლუციურმა გარემომ,  1921 წელს ვენახის 

ფართობი 35,0 ათას ჰექტრამდე შეამცირა, რაც სამწუხაროდ დღევანდელი დონის 

მაჩვენებელიც არის და იგი ქვეყანაში მინიმალურადაც ვერ ასახავს ამ დარგის ეკონომიკურ 

პოტენციალს?! 

ფილოქსერამდელ ქვეყანაში (1945 წლიდან)  ნაცრისა და ჭრაქის გავრცელების 

პერიოდია, რომლის წინააღმდეგ ბრძოლა პრობლემატური იყო. არ იყო საკმარისი ცოდნა, 

გამოცდილება და უზრუნველყოფა.  ვენახი შენდებოდა უგეგმოდ, ხშირი და ზეხშირი (ჰა-

ზე 8-12 ათასი ძირი ვაზი, რომელიც ევროპაში დღესაც არ არის უარყოფილი) ნარგაობების 

სახით.  

ფეხს იდგამდა დარგობრივი ეროვნული მეცნიერება ... 

ფილოქსერამ ახალი ეპოქა შექმნა მევენახეობაში; წარმოიშვა ახალი სტრუქტურები: 

დარგები, ქვედარგები: ფილოქსერაგამძლე საძირეთა და სანამყენეთა სადედე ნაკვეთები, 

სასათბურე და სანერგე მეურნეობები და სხვ. სტიმული მიეცა მეცნიერების განვითარებას. 

აქტიური კონტაქტები მყარდება ცივილიზებულ ევროპის ქვეყნებთან. იგზავნება 

ახალგაზრდა კადრები დარგობრივი ცოდნის შესაძენად და ასამაღლებლად, რამაც რა თქმა 

უნდა შედეგი გამოიღო. ჩვენს ქვეყანაში დარგობრივი სამეცნიერო ინსტიტუციების 

ფორმირებას შეუწყო ხელი, რომლის ერთ-ერთი მაგალითია ზემოხსენებული მევენახეობა-

მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტი და კათედრების შექმნა.  

საბჭოური პერიოდი - საკმაოდ ხანგრძლივი (70 წელი), წარმატებულიც და თანმდევი 

ნეგატიური მოვლენებით: ახალგაზრდა სახელმწიფომ მევენახეობა-მეღვინეობაც მძიმე 

მემკვიდრეობით მიიღო. 
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ღვინის წარმოების სანედლეულო ბაზის მკვეთრად შემცირებამ, ხელი შეუწყო 

ფალსიფიკაციის გაძლიერებას. მთავრობა ატარებდა ღონისძიებებს.1921 წელს მიღებული 

იქნა კანონი ღვინის ფალსიფიკაციის შესახებ (ავტორი სოლომონ ჩოლოყაშვილი); თუმცა 

იგი არც ამოქმედებულა. 

1930 წლიდან ქვეყანაში მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების ახალი ეტაპი 

იწყება. იგი მეცნიერების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებებით იწყება და 

შედეგებიც მალეა საგრძნობი. ფუძემდებლურია 1936 წელს მიღებული მთავრობის 

დადგენილებები მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების შესახებ, სადაც განისაზღვრა 

ვენახების ფართობების ზრდა ტრადიციული, აბორიგენული ჯიშების ბაზაზე, რომელიც 

ეტაპობრივად წარმატებით ხორციელდებოდა. ვენახები შენდებოდა კოლმეურნეობებსა და 

საბჭოთა მეურნეობებში, წახალისებული იყო საკარმიდამო ნაკვეთებზე ვენახების გაშენება; 

გატარებულ კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად 80-იან წლებში ქვეყანაში  144.0 ათას ჰა 

ვენახი დაფიქსირდა, თუმცა იგი ჩვენი ქვეყნისათვის ჭარბი იყო და მალე დასტაბილურდა 

25-28 ათას ჰა-მდე. შეიქმა ყურძნის წარმოების მძლავრი ბაზა; ყოვეწლიურად იწარმოებოდა 

500-700 ათასი ტონა ყურძენი, მზადდებოდა 28-30 მლნ დეკალიტრი ღვინო, კონიაკი, არაყი 

(ჭაჭის) და სხვა ეროვნული საკვები პროდუქტები.  

მევენახეობა-მერვინეობა ერთ-ერთი მაღალრენტაბელური დარგი გახდა საქართველოში: 

ქვეყანაში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 18-20% მოდიოდა 

მევენახეობის წილად; კვების მრეწველობაში ღვინიდან მიღებული შემოსავალი 15-16% 

შეადგენდა. ქვეყანა უზრუნველყოფილი იყო სარგავი მასალით - სტანდარტული სარგავი 

მასალით, იწარმოებოდა 18-20 მლნ ცალი ვაზის ნამყენი ნერგი მაგრამ ვერ მოხერხდა 

ჯანსაღი, უვირუსო ნერგის წარმოების ბაზის შექმნა.  

ქვეყანაში მევენახეობა-მეღვინეობის ტრადიციებმა, მიღწეულმა წარმატებებმა, 

მეცნიერულმა გარემომ განაპირობა 1962 წელს მევენახეთა და მეღვინეთა X მსოფლიო 

კონგრესის ჩატარება თბილისში. საქართველოს ეწვია მევენახეთა და მეღვინეთა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის პრეზიდენტი ფრანდი ბარონი პიერ ლერუა. 

(დოკუმენტური ფილმი კონგრესის შესახებ). იგი შეფასდა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო; 

2010 წელს ქვეყანამ 33-ე კონგრესს უმასპინძლა. 80-იანი წლების შემდეგ წარმატებებთან 

ერთად, თავი იჩინა ნეგატიურმა პროცესებმა: ყურძნის „უხვი“ მოსავლის მიღებაზე 

ორიენტირებულ, სახელმწიფო გეგმების შესრულების აუცილებლობის მოტივით, ქვეყანაში 

შესუსტდა მოთხოვნა და კონტროლი წარმოქმნილი პროდუქტისა და პროდუქციის 

ხარისხზე; იმძლავრა ფალსიფიკაციამ. უყურადღებოდ დარჩა უნიკალურ მიკროზონებში 

უნიკალური ვაზის ჯიშების გავრცელების მნიშვნელობა, ადგილწარმოშობის დასახელების 

ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის გაფართოება, რომელიც 21-ე საუკუნის 

მეღვინეობის ძირითადი მიმართულებაა;  

მევენახეობა-მეღვინეობა დამოუკიდებელ საქართველოში: 

1990 წლიდან დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში განსახორციელებელი, 

გადაუდებელი, მაგრამ მოუმზადებელი რეფორმის პროცესში, შეფერხდა დარგის 

განვითარებაც; საბედნიერო, მოკლე დროში ქვეყანაში აგროსამრეწველო სექტორის 

რეაბილიტაცია  მევენახეობა-მეღვინეობით დაიწყო. მიღებული იქნა საქართველოს კანონი 

ვაზისა და ღვინის შესახებ“, დამუშავდა დარგის განვითარების კონცეფციები, 

სტრატეგიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვით რეკომენდირებულია ქვეყანაში 

ვენახის ფართობის 70 ათას ჰა-მდე გაზრდა, რაც ყოველწლიურად უზრუნველყოფს 350-400 

ათას ტ. ყურძნის წარმოება-გადამუშავებას, ნაცლად ამჟამად წარმოებული 150-160 ათასი 

ტონისა. 
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21-ე საუკუნეში მევენახეობა-მეღვინეობის ძირითადი მიმართულებაა ადგილწარმოშობის 

დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების სანედლეულო ბაზის 

გაფართოება, ქვეყანაში არსებული რეზერვების ამოქმედების ხარჯზე. მოცემულ ეტაპზე 

მოქმედებაშია და ბაზაზე წარმატებით ფუნქციონირებს 20 ადგილწარმოშობის 

დასახელების მაღალხარისხოვანი ღვინო. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პირველად ქვეყანაში შეიქმნა ჯანსაღი,  უვირუსო 

ნამყენი ვაზის ნერგის წარმოების საბაზისო სანერგე. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში ფუნქციონირებს სოფლის 

მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სადაც უვირუსო სარგავი მასალის 

წარმოებასთან ერთად, მუშაობა მიმდინარეობს ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევის, 

დაცვისა და კონსერვაციის მიმართულებით. საკოლექციო ნაკვეთში თავმოყრილია 450-ზე 

მეტი ქართული აბორიგენული ვაზის ჯიში-ნიმუშები; 250-ზე მეტი ევროპული და აზიური 

ვაზის ჯიში, რომელსაც თქვენ ადგილზე გაეცნობით. 

 

 

WINE AND VINE IN GEORGIA 

(Fragments from history, the present situation, the future directions) 

1 Nodar Chkhartishvili, 2 Nino Chkhartishvili  
1Georgian Academy of Arricultural Sciences, Tbilisi, Georgia 

2Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia 

Summary 

The country of ancient farmers – GEORGIA – is considered as an origin hearth of cultural vine-

grape forms. It is located between the Greater Caucasus Mountains System, the Black Sea (Georgia), 

the legendary Colchis and Caspian Sea basins, which create a unique, moderate environment and climate 

for the viticulture and as well as for winemaking development. 

Fragments from history: The information is based on archaeological, paleontological, 

paleobotanical, linguistic, ampeloghrapical research conducted on the territory of the country. The 

historical stages of the development of viticulture and winemaking are considered from ancient times, 

from the beginning of farming - to date. The post period of phylloxera and phylloxera is highlighted 

with long negative processes, successive processes and the hope of independent Georgia. 

A new epoch begins with the cultivation of phylloxera in viticulture; New objects originated; 

Phylloxera protruding stabilizers and prosthetic modules, nursery farms; Stimulus was given to organize 

science. The scientific station (Saqara, 1890) was founded by philosopher and has played a fundamental 

role in establishing the Viticulture and Winemaking Union of Scientific Research in Georgia (1930). 

The Soviet period of viticulture and winemaking is epochal; In the 80’s of the last century, the vineyard 

area increased to 125-127 thousand hectares. 500-700 thousand grapes were produced in the country; 

28-30 million decalitre of wine. 

The total agricultural production in viticulture was 18-20%; Wine production was 15-16% in 

the food industry. Negative processes have emerged in the background of success. Demand and control 

of quality in the "great" harvesting country has weakened. The development of the unique varieties of 

vine has remained in the unique microzone unattended. Falsification was overwhelming. 

Problem of planting material: The country was provided with a standard grafting plant, but it 

was not a problem of producing a healthy, weird seedling. Work in this direction has been resumed since 

2007 and the base nursery was organized in the country (village Jigaura, Mtskheta, 2007). Since 1990, 

legal rules have been established in independent Georgia. The Law of Georgia on Vine and Wine has 

been acting since 1998. The concept of development of the field and the strategic directions, according 
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to which the vineyard area of the country should grow to 70.0 thousand hectares instead of 34,4 thousand 

hectares. The country should produce 400-450 thousand tons of grapes. 

It should increase the raw materials of Georgian cognac and sparkling wine production. 

First of all, science should be restored. 
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vazSi gavrcelebuli sarevelebis mavneoba da maT winaaRmdeg 
efeqturi herbicidebis gamoyeneba 

lali wivilaSvili 
soflis meurneobis samecniero-kvleviTi centri, Tbilisi, saqarTvelo 

lali_wivila@yahoo.com 

 

vazi erT-erTi mniSvnelovani sasoflo-sameurneo kulturaa. yurZnis 
maRali da ekologiurad sufTa mosavlis misaRebad saWiroa mavne organizmebis 
winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis dasaxva. mavne organizmebis mier miyenebuli 
zarali Seadgens 40-45 %-s, aqedan sarevelebis mier gamowveuli mosavlis 
danakargebi aRwevs 10-12 %-s. vazi xasiaTdeba dasarevlianebis maRali xarisxiT. 
sarevelebi garda imisa, rom vazs arTmeven wyalsa da sakveb nivTierebebs 
(mxoxav Wangas niadagidan gamoaqvs azoti – 48,6 kg/ha, fosfori – 31,5 kg/ha, 
kaliumi – 68,5 kg/ha; RiWas – 67 kg/ha azoti, 28,7 kg/ha posfori, 159,7 kg/ha kaliumi; 
nars – 131,1 kg/ha azoti, 31 kg/ha fosfori, 116,9 kg/ha kaliumi; matitelas – 84,8 
kg/ha azoti, 47 kg/ha fosfori, 70,4 kg/ha kaliumi ), arian agreTve mavne 
organizmebis rezervatorebi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vazSi gavrcelebuli sarevelebis saxeobrivi Semadgenloba 
mravalferovania – erTwliani da mravalwliani marcvlovani da orlebniani 
sarevelebi. garda amisa, literaturuli monacemebiT fiqsirdeba axali 

sakarantino sarevela – Cenchrus pancifl Benth, romelic saqarTveloSi 
daregistrirda 2011 wels sursaTis erovnuli saagentos mier. marcvlovnebidan 

gavrcelebulia: glerta (Cynodon dactylon (L.) Pers), Salafa (Sorghum halepense 

(L.)Pers), Zurwa (Setaria viridis (L.)PP.b., mxoxavi Wanga (Agropyron repens (L.) P.B. 

mailto:lali_wivila@yahoo.com
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orlebniani sarevelebidan – avSanfoTliani ambrozia (Ambrosia artemisiifolia L), 

birka (Xanthium strumarium L), danduri (Portulaca oleracea L.), kofrCxila (Falcaria vulgaris 

L.-(dasavleT saqarTveloSi), matitela (Polygonum aviculare L.), TeTri nari (Cirsium 

incanum (L.)Scop), JunJruki (Stelaria media (L.Cyr), Roris qada (Lactuca serriola L.), yanis 

Wleqi (Polygonum convolvulus L.), wiwmatura (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic), 

Cveulebrivi jijlaya (Amaranthus retroflexus L.). fitosanitaruli monitoringi 
Catarda Telavisa da dedofliswyaros municipalitetebSi. 

dadginda gavrcelebuli sarevelebis saxeobrivi Semadgenloba, 
dominantoba  da mavneoba. gansakuTrebuli mavneobiT gamoirCeva glerta 

(Cynodon dactylon (L.)Pers)), Salafa (Sorghum halepense (L.)Pers), avSanfoTliani 

ambrozia (Ambrosia artemisiifolia L), birka (Xanthium strumarium L),  TeTri nari (Cirsium 

incanum (L.)Scop), xolo dominanturia – glerta (Cynodon dactylon (L.)Pers), Salafa 

(Sorghum halepense (L.)Pers), avSanfoTliani ambrozia (Ambrosia artemisiifolia L), birka 

(Xanthium strumarium L), Roris qada (Lactuca serriola L).  

 

 

meCxeryvaviliani cenxrusi – Cenchrus pauciflorus Benth (sakarantino 

sarevela) 

sarevelebis winaaRmdeg sabrZolvelad gamoyenebuli iqna saqarTveloSi 
daregistrirebuli herbicidebi – efdal izofosati (glifosati 
izopropilis mJava –4 l/ha;), klin-api (glifosati izopropilis marili- 3-4,5 
l/ha ), sonraundi (glifosati izopropilis marili- 3-4 l/ha), basta 
(amoniumis glufosinati- 3-5 l/ha), kabuki (piraflufen eTili), romelsac aqvs 
rogorc herbiciduli, aseve desikanturi datvirTva. herbiciduli datvirTvis 
SemTxvevaSi misi xarjvis normaa – 0,4 l/ha, xolo desikantis mixedviT – 0,4-
0,8 l/ha. maTi biologiuri  efeqturoba Seadgens 80-90 % -s, romelic 
grZeldeba vegetaciis bolomde. 
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vazSi gavrcelebuli dominanturi sarevelebi (dedofliswyaro, Telavi) 

# sarevelebis 
dasaxeleba 

sarevelebis 
Sexvedrilobis 

% 

sarevelebis 
raodenoba c/m2 

Nniadagis 
tipi 

1 glerta 80 15 
 

Yyavisferi 

karbonatuli 

 

2 Salafa 70 13 “------” 

3 avSanfoTliani 
ambrozia 

60 10 “------” 

4 birka 55 9 “------“ 

5 Roris qada 55 8 “-------” 
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HARM CAUSED BY WEEDS SPREAD IN VINEYARDS AND USE OF EFFECTIVE 

HERBICIDES AGAINST THEM 

Lali Tsivilashvili 

Scientific-Research Centre of Agriculture, Tbilisi, Georgia, 

lali_wivila@yahoo.com 

Summary 

The vine (Vitis vinifera L.) is one of the most important crops. In order to achieve a high yield 

of grape and ecologically clean produce it is essential to define measures against pests. In general 

losses caused by pests reach 40-45 %, from which 10-12 % comes from weeds. Vineyard is 

characterized by high infestation rated by weeds. Weeds compete for water and nutrients with vine and 

at the same time serve as reservoirs for various pests. 

Species composition of weeds spread in vineyards is highly diverse–monocotyledonous and 

dicotyledonous. Besides that, there is a new quarantine weed species - Cenchrus pancifl Benth, which 

was registered in Georgia in 2011. From grasses the following species are predominant: Bermuda grass, 

Johnson grass, Green foxtail, Couch grass.  From dicotyledonous weeds Common ragweed, Common 

cocklebur, Common purslane, Sickleweed, Common wormwod (in Western Georgia), Knotweed,  

Creeping thistle,Common chikweed, Milk thistle, Blak bindweed, Shepherds purse, Common amaranth. 

The phytosanitary monitoring revealed that the most harmful species are Bermuda grass, Johnson grass, 

Common ragweed, Common cocklebur, Common wormwood, Milk thistle  and dominant species are 

Bermuda grass, Johnson grass , Common ragweed , Common cocklebur , Common wormwood, Milk 

thistle. The harm and dominancy of weeds differs depending on municipality and plot location. To 

control those weeds the following registered herbicides are used: Epdal izoposati (glyphosate isopropyl 

acid) 4 l/ha; Clean-up (glyphosate isopropyl salt) – 3-4.5 l/ha;  Sonround - (glyphosate isopropyl salt) – 

3 l/ha; Sunforce (glyphosate isopropyl salt) – 3-4 l/ha; Basta – (ammonium glufosinate) – 3-5 l/ha; 

Kabuki (pyraflufen-ethyl), which acts as a herbicide and as a desiccant. As a herbicide it should be 

applied with dosage 0.4 l/ha, and as a desiccant – 0.4-0.8. 

mailto:lali_wivila@yahoo.com
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THE EFFECT OF GRAPE VARIETAL CHARACTER, APPELLATION, VINIFICATION 

TECHNIQUES ON RESVERATROL, MYRICETIN AND QUERCETIN CONTENT OF 

WINE 

M.Khomasuridze; I.Chanturia; N.Chhartishvili; M.Meskhidze 

Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia,  

E-mail: m.khomasuridze@gtu.ge 

 

Introduction. Wines contain a complex of phenolic components responsible for the overall 

color and flavor. Resveratrol is one of the phenolic compounds implicated in the health benefits 

associated with wine consumption. Moderate wine consumption has been shown to lower coronary 

artery disease, positively affect lipid levels in humans, and have cancer chemo preventive activity [1;2]. 

Since Siemann and Creasy identified resveratrol as a wine component in 1992, researchers have 

investigated many aspects of the winemaking process. However, winemaking is complex, many aspects 

in the process remain unexplored.  

Resveratrol concentrations are high in red wines, while white wines contain less, because 

resveratrol is found in the skin of grapes and red wine is fermented on the skins [3]. The variety of grape 

plays an important role in resveratrol synthesis, which may be genetically controlled [4].  

        A number of epidemiological studies demonstrate the protective role of dietary flavonoids against 

cardiovascular and cancer diseases. The beneficial role of flavonoids for human health gave reason for 

assessment of their composition in food and beverages.  Red wines are a very rich source of flavonoids.  

Flavonoid composition of red wines includes anthocyanins, catechins, and flavonols. The primary 

flavonols present are myricetin, quercetin, and kaempferol [5]. Quercetin is a naturally 

occurring phenol in grape skins and stems that developed to protect grapes from ultraviolet light 

damage. The more grapes are exposed to sunlight, the more quercetin they contain. Quercetin reacts 

with anthocyanins to make a deeper and more vibrant color. This process makes the color of the wine 

more stable though aging. There is a multitude of health benefits from quercetin, it has  an anti-histamine 

and  an anti-oxidant properties [6].   

Two studies were designed to determine the effect of variety, enzyme addition, skin contact 

time and usage of oak chips on the resveratrol, myricetin, quercetin level of Georgian wines. 

Methods of Analyses 

Laboratory analyses were conducted in LTD ,,Wine Laboratory” 

Total phenols: Folin-Ciocalteu Index; MA-E-AS2-10 “Varian” - Cary 50. 

Chromatography equipment and procedure: Resveratrol, myricetin, quercetin levels were 

determined with HPLC instrumentation (“knauer”). Column. - LiChrospher (5µm), 250x4.  RP-18; 

Elution order – isocratic; Oven temperature - 30°C.  Flow rate - 0.8 ml/min; Detection mode – UV;  

Detection wave length – 280 nm and  360 nm;   Analysis time - 25 minutes. A commercial standards of 

were purchased from Sigma Chemical. 

Study 1. Grapes and wine.  Georgian autochthonous grape varieties: ,,Aladasturi”, ,,Ojaleshi”, 

,,Chkhaveri”, ,,Otskhanuri Saphere”  harvested  in  western part of Georgia  (harvest date-2015) were 

used for this study.  The wine was fermented in ,,Qvevri”. The trial samples were prepared by 

,,Kakhetian” technology - the whole grape clusters were crushed.  The grapes were divided in two equal 

portion: one batch-fermented with pomac, until dryness (0° Brix) and pressed, the other batch, after 

reaching 0° Brix, was held during 15 weeks on the solid parts of grape. The must was pressed and the 

wine material was collected into carboys. The SO2 addition, 30 mg/l, was carried out only the after 

completion of malo-lactic fermentation.  

The results and discussion. Laboratory analysis were performed after 5; 10 and 15 weeks from the 

completion of the fermentation, the resulted are listed as follows: 

 

 

mailto:m.khomasuridze@gtu.ge
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http://www.calwineries.com/learn/wine-chemistry/chemical-components-of-wine/anthocyanins
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The amount of total phenols, resveratrol, myricetin and quercetin in trial samples. 

                                                                                                                                       Table 1. 
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,,Aladasturi “ PFM was not 

conducted 

I n.d. n.d. n.d. n.d. 1134 

II n.d. n.d. n.d. n.d. 875 

III n.d. n.d. n.d. n.d. 728 

5 weeks I 170 n.d. n.d. n.d. 1175 

10 weeks II 
n.d. 200 

n.d. n.d. 
1075 

15 weeks III n.d. n.d. n.d. n.d. 764 

,,Chkhaveri” 

 

 

5 weeks I n.d. n.d. n.d. n.d. 1087 

10 weeks II 20 20 n.d. n.d. 935 

,,Ojaleshi” 

 

 

PFM was not 

conducted 

I 1700 1000 650 

 

342 1820 

II 230 450 300 80 1092 

III 230 450 300 80 1092 

5 weeks I 
1700 1020 112

0 

65

0 

2082 

10 weeks II 
350 900 360 350 2015 

15 weeks III 
300 650 310 140 2008 

,,Otskhanuri  

Saphere” 

 

 

PFM was not 

conducted 
I 320 90 750 13

50 

1786 

 

II 0.090 0.070 0.7

40 

0.6

00 

1695 

III 50 45 170 280 1500 

5 weeks 
I 920 280 140

0 

1400 2008 

10 weeks 
II 0.050 0.120 0.3

60 

0.300 2000 

15 weeks 
III 

780 80 530 380 1870 

 

The results have shown that the wines made from grape varieties ,,Otskhanuri Saphere” and 

,,Ojalashi” are rich with antioxidant compounds. Besides, obtained data confirmed, that post 

fermentation maceration technique enhances the extraction of phenolics. The production of health 

benefit wine might be achieved by the proper selection of grape sort and ten weeks length post-

fermentation maceration. On the pictures 1;2 are shown chromatograms of ,,Otskhanuri Saphere”. 
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Picture 1.-Chromatogram, Myricetin and Quercetin Content in ,,Otskhanuri Saphere” Wine.  

 

 

 
Picture 2.-Chromatogram, Myricetin and Quercetin Content in ,,Ojaleshi” Wine.  

 

Study 2.  

The grape and wine.  Grape sort ,,Saperavi” harvested  (2016)  in viticulture zone of ,,Mukazani” 

(eastern region of Georgia-,,Kakheti”) was used for this study. Thus, appellation of controlled origin 

(AOC) wines were prepared for this research. The usage of oak barrels or its alternative materials: chips, 

staves, oak wood extract is common practice for ,,Mukuzani” wine production. The research aimed to 

study the impact of pre-fermentation maceration (with addition of pectolytic enzymes) and participation 

of oak chips during primary and malolactic fermentation on resveratrol, quercetin, myricetin levels in 

AOC wine-,,Mukuzani”.  

Materials:  The medium roasted oak chips (dosage 4g/l) and pectolytic enzyme preparation 

,,Extrazyme”, produced by Institutute Oenologique de Champagne.  

AOC product ,,Mukuzani”  was produced by two different wine making techniques: 

Preparation of trial wine. Grapes were processed, destemmed, crushed and SO2 solution (30 mg/l) was 

supplemented. The pectolytic enzyme preparation was added at a rate of 4 g/hl of must and held for at 

12°C. After 12 hours, the temperature of must was increased up to 23 °C and yeast was inoculated. The 

Oak chips bag was placed in the tank and fermentation was conducted at 25 °C. After completion of 
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primary fermentation, the must was pressed. According to regulations in force, only the blend of free 

run and first fraction was used for ,,Mukuzani” wine making. The chips bag was transferred in the 

vessels, where wine was placed for malolactic  fermentation and subsequent aging, 3 month. 

 Preparation on control wine. Grapes were processed, destemmed, crushed, SO2 solution (30 mg/l)  

was supplemented and yeast culture was inoculated. Primary fermentation was conducted at 25 °C. After 

completion of primary fermentation, the must was pressed and according to established rules only the 

blend of free run and first fraction was used. The first Racking was conducted after of  malolactic 

fermentation (6 weeks), the  second racking and SO2 addition (30 mg/l) were carried after 3 month of 

aging. 

Results and Discussion. The wines in this study were produced to determine how common winemaking 

procedures affect the resveratrol, myricetin and quercetin levels of finished wine. Enzyme addition was 

used to break down the pectin in the cell wall of grape clusters, to promote juice release from the flesh 

and to extract phenolic compounds from the skin. The used technology methods have significantly 

increased total phenols level in ,,Mukuzani”  wine. 

. 

 
Fig. 1. Content of  phenolic compounds in ,,Mukuzani" wine 

 

 

Compare to control sample, trial sample contents 48,6 %  more total phenols, 49 % more cis and trans 

resveratrol, 3,8 times more  myrecetin and 4,5 times more quercetin. On picture 3;4 4 are shown 

chromatograms of ,,Mukuzani” wine. 
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Picture  3. Resveratrol content in ,,Mukuzani”- trial sample. 

 
Picture  4. Resveratrol content in ,,Mukuzani”- control sample. 

 

Conclusions 

 The obtained results confirmed that grape variety, the year of production, terroir, technology methods, 

oenological products influence the resveratrol, myricetin and qurcetin level of the 

Wine. The management of skin contact time and usage of oak chips are effective methods for production 

of the wine, with rich content of health benefit compounds. 
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კვლევის მიმდინარეობისას, საქართველოს სხვადასხვა მევენახეობის ზონაში 

მოწეულ ყურძნის ჯიშებიდან დამზადებულ ღვინომასალებში შესწავლილი იქნა  

რეზვერატროლის, მირიცეტინისა და ქვერცეტინის შემცველობა. გამოკვლეულ იქნა 
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მაცერაციის, მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების გამოყენების ზეგავლენა წითელ 

ღვინოში ზემაღნიშნული ფენოლური ნაერთების რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით, რეზვერატროლით, მირიცეტინითა და ქვერციტინით მდიდაარი 

ღვინის დასამზადებლად,  ეფექტურია ფერმენტული პრეპარატების გამოყენებით 

პრეფერმენტაციული მაცერაციის მეთოდის, ალკოჰოლური და ვაშლრძემჟავა დუღილის 

დროს საშუალო გამოწვის ჩიფსების გამოყენება, აღნიშნულ მუხის მასალაზე შემდგომი 3 

თვიანი დავარგებით.  
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ტრადიციული მემკვიდრეობა_ - ქართული მევენახეობა და მეღვინეობის 

წარმატების ფუნდამენტი 
ჯემალ სადაღაშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების 

და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

 

      საქართველო მევენახეობა და მეღვინეობის უძველესი ქვეყანაა. საუკუნეთა 

მანძილზე 500-მდე აბორიგენული ვაზის ჯიშის შერჩევის,  მისი სიყვარულით მოვლის 

საფუძველზე დამკვიდრდა მევენახეობა საქართველოში და განვითარდა მეღვინეობა. 

      ქართული ზეპირსიტყვიერება, ფოლკლორი მდიდარია ვაზისა და ღვინისადმი 

მიძღვნილი შედევრებით. მევენახეობის და მეღვინეობის ლექსიკური ფონდი 

მრავალფეროვანია.  

       უდიდესი კულტურული მნიშვნელობის დასტურად, “იუნესკოს” 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კონვენციის 

პრინციპების შესაბამისად 2012 წელს “ქვევრში ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ 

ტრადიციულ მეთოდს” მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

სტატუსი. ეს უმაღლესი აღიარება წარმოადგენს ნათელ მაგალითს თუ რამდენად 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა 

საზოგადოების სოციალური ურთიერთობისა და იდენტურობის ფორმირებაში. მრავლის 

მეტყველია ის ფაქტი, რომ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში წმინდა ნინომ ღვთისმშობლის 

მოწოდებით საქართველოში ქრისტიანობის საქადაგებლად ვაზის ნასხლავისაგან თავისივე 

თმებით შეკრული ჯვარი აირჩია. 

      საქართველოში მევენახეობა და მეღვინეობის მომავალი განვითარებისათვის 

უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დარგში დასაქმებულთა განათლებას, ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დანერგვას. აღსანიშნავია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ინიციატივა აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის. სახელმწიფოსგან განხორციელებული მრავალამილიონიანი 

ინვესტიციის შედეგად ზემოაღნიშნული ფაკულტეტი მაღალხარისხოვანი განათლების 

კერად ჩამოყალიბდა. სწავლებისათვის შენობა აღჭურვილია საერთაშორისო მოთხოვნათა 

შესაბამისად კეთილმოწყობილი თანამედროვე ლაბორატორიებით. ფაკულტეტზე 

ხორციელდება როგორც ქართულენოვანი ასევე ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო 

პროგრამები. ბაკალავრიატის 8 პროგრამიდან 7 სახელმწიფოს მხრიდან სრულადაა 

დაფინანსებული. 

 
 

TRADITIONAL HERITAGE- GEORGIAN WINEMAKING, VITICULTURE AND THE 

BASICS OF ITS SUCCESS 

Jemal Sadagashvili 

Georgian Technical University, Faculty of the Agrarian Science and Biological system engineering, 

Tbilisi, Georgia 

 

Georgia is famous with it's Wine and enelogy tradition since the oldest times. During many 

centuries, there has been developed more than 500 sorts of grapes in the country.  

Georgian folklore is full of stories, comparisons and themes about wine and grapes.  Georgian 

language gives us good examples of different terms describing wine.  

In 2012, the cultural importance of Georgian wine was distinguished by the Unesco , when « 

The oldest Georgian winemaking tradition with  Kvevri « was acknowledge as the world's intangible 

cultural heritage. This acknowledgement gives us the good example of the role of intangible heritage in 

the social relations and formation of national identity. The famous legend about St. Nino, who brought 
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Christianity with the grape cross tied with her own hairs in Georgia, is one of the oldest stories about 

wine in the country.  

Education and innovative technologies are very important for the development of the field in 

the country.  Therefore, the Georgian Technical University has founded the faculty of agrarian science 

and biological systems in 2016. The state funding given to the faculty was a big support to create one of 

the best educational centers for future winemakers in Georgia. The building of the university is equipped 

according to the modern requirements and laboratories. Students are able to study the field in both 

languages -English and Georgian (1.Viticulture and enology, 2. Agronomy). The study on the faculty is 

free of charge for the students. All 7 from the 8 baccalaureate programs are fully funded by Georgian 

state.  

 

 B  
 

ყურძნის ჭიის (Lobesia botrana) მიმართ ეფექტური ზოგიერთი ინსექტიციდის 

დაშლის დინამიკა ყურძენში 

1 ესმა ორჯონიკიძე, 2 მარიამი მაჭავარიანი ,3  ვახტანგ  მეტრეველი  
1სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, საქართველო 

2სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრი, თბილისი, საქართველო 
3სურსათის ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონალური სამსახური, ქვემო 

ქართლი, საქართველო 

    ყურძნის ჭიის წინააღმდეგ ბრძოლაში წამყვანი ადგილი ქიმიურ მეთოდს უჭირავს. 

მიუხედავად ზოგიერთი უარყოფითი შედეგისა, ამ მეთოდს  სხვა მეთოდებთან შედარებით 

მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვს - პესტიციდები სწრაფად მოქმედებენ მავნე 

ორგანიზმებზე, ხასიათდებიან მაღალი ეფექტურობით და ხანგრძლივი დამცავი 

მოქმედებით, გამოირჩევიან ფოტო და თერმული სტაბილურობით, ხელმისაწვდომობით 

და სხვა. 

    ადამიანის ორგანიზმზე პესტიციდების შესაძლო მავნე გავლენის პროფილაქტიკის 

ერთ-ერთი საშუალებაა სასოფლო-სამეურნეო მცენარეთა ნაყოფებში მათი ქცევების 

შესწავლა, ტრანსლოკაციის და ტრანსფორმაციის პროცესებზე დაკვირვება და 

არატოქსიკურ შენაერთებად მათი დაშლის სიჩქარის დადგენა. 

  ჩვენს მიერ ყურძნის ჭიის მიმართ ეფექტური ინსექტიციდების დაშლის დინამიკა 

ყურძენში შესწავლილი იქნა მათემატიკური პროგნოზირების მეთოდით [1,2,3]. 

მიუხედავად მათემატიკური მეთოდების შედარებით დაბალი სიზუსტისა ( 78-82%), მთელ 

რიგ შემთხვევებში მათი გამოყენება მიზანშეწონილია. შედეგები მოყვანილია  ცხრილში 1. 

                    

ზოგიერთი თანამედროვე ინსექტიციდის დაშლის დინამიკა ყურძენში 

                                                                                                                                        ცხრილი 1. 
 

 

ინსექტიციდები 

ინსექტიციდების 

გამოყენების 

ხარჯვის ნორმა,   

ლ/ჰა, კგ/ჰა 

ინსექტიციდების შემცველობა ყურძენში დღეების 

მიხედვით შესხურებიდან , მგ/კგ 

მე-2 

დღეს 

მე-5 

დღეს 

მე-10 

დღეს 

მე-15 

დღეს 

მე-20 

დღეს 

25-ე 

დღეს 

30-ე 

დღეს 

აქტარა 

 

1-1,2 2,11 0,82 0,32 0,15 0   

გრანდი 0,3-0,4 1,2 0,68 0,41 0,11 0   
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ინსეგარი 

 

0,6 1,41 0,74 0,52 0,31 0,06 0  

ორდუსი 0,6-0,9 1,54 0,80 0,64 0,44 0,22 0,02  

მაიტ-კილერი 0,5-0,7 1,8 1,0 0,74 0,60 0,30 0,2 0 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ინსექტიციდების ძირითადი ნაწილი შესხურებიდან 10-

15 დღის განმავლობაში იშლება. შესხურებიდან მე-15-ე დღეს აქტარასა და გრანდის 

შემცველობა ყურძენში შესაბამისად 0,15 და 0,11 მგ/კგ-ს შეადგენს, მე-20-ე დღეს ისინი 

სრულად არიან დაშლილი, ხოლო ინსეგარის და ორდუსის ნაშთები შეადგენს 0,06 და 0,22 

მგ/კგ-ს, მაიტ-კილერი ბოლომდე იშლება 30-ე დღეს. 
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DYNAMICS OF DISINTEGRATION OF SOME OF THE PESTICIDES IN THE 

GRAPE, EFFECTIVE IN REGARD OF THE GRAPE WORM (LOBESIA BOTRANA) 

 
1Esma Orjonikidze, 2Mariam Machavariani,  3Vakhtang Metreveli 

1Georgian Academy of Agricultural Scvieances, Tbilisi, Georgia 
2LEPL Ministry of Agriculture - Research Center, Tbilisi, Georgia 

3National Food Agency, Kvemo Kartli Regional Office, Kvemo Kartli, Georgia 

 

The chemical methods has a leading place in the fight against grape worm. Despite 

some negative consequences, this method has some advantages compared to other methods - 

pesticides are rapidly acting on harmful organisms, characterized by high efficiency and long-

term protective action, with photo and thermal stability, availability and more. 

One of the ways to prevent the possible harmful effects of pesticides on human 

organisms is to study their behaviors in the agricultural plants, to observe the transformation 

and translocation processes and determine the speed of their disintegration to non-toxic 

compounds. 
The dynamics of the disintegration of effective insecticide against the grape worms 

was studied by us in mathematical prediction methods [1, 2, 3]. Despite the relatively low 

accuracy of mathematical methods (78-82%), it is advisable to use them in a number of cases. 

 

Dynamics of disintegration of some of the pesticides in  the grape 

 

Insecticides Norm of 

the usage 

of 

insecticides 

Consistence of pesticides in the grape by day from spraying 

 

2nd 

day 

5th 

day 

10th 

day 

15th 

day 

20th 

day 

25th 

day 

30th 

day 
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L/Ha, 

Kg/Ha 

Actar 

 

Grand 

 

Insegar 

 

Ordus 

 

Might-

Killer 

1-1,2 

 

0,3-0,4 

 

0,6 

 

0,6-0,9 

 

0,5-0,7 

2,11 

 

1,2 

 

1,41 

 

1,54 

 

1,8 

0,82 

 

0,68 

 

0,74 

 

0,80 

 

1,0 

0,32 

 

0,41 

 

0,52 

 

0,64 

 

0,74 

0,15 

 

0,11 

 

0,31 

 

0,44 

 

0,60 

0 

 

0 

 

0,6 

 

0,21 

 

0,30 

 

 

 

 

0 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

As the Table shows, the main part of insecticides has disintegrated within 10-15 days after 

spraying. On the 15th day consistency of Actara and Grand has lowered respectively to 0.15 

and 0.11 mg/kg. On the 20th day, they are totally disintegrated, but Ordus and Insegar 

compounds constitutes 0.06 and 0.22 mg/kg, Might-Killer disintegrated totally to the 30th day. 
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The geographical location of Romania and the favourable natural and climatic conditions as 

well as the history tradition in the field of grapevine growing and wine making have contributed to the 

development of the activity related to the improvement of existing cultivars as well as to the creating 

of new ones.  

The national vine assrtment consisted in 82 mew vine varieties for table and wine, with good 

quality parameters, better adapted to the local climatic conditions, more resistant to biotic and abiotic 

stress. Among the most important creations obtained until 2000 we can mention Victoria variety 

which is the most important variety created by the Romanian researchers, spread now in the 

worldwide.  

This paper focuses in highlighting the most valuable grapevine varieties created in the last 

decade in Romania. Selection criteria taken into consideration were: superior properties concerning 

mailto:icdvv@yahoo.com
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the production, the quality, the adaptability to the ecosystems conditions, and an increased biological 

resistance.  

INTRODUCTION 

Structural improvement of the national patrimony of vine varieties is related to the work of creating new 

varieties, more valuable than the old ones and well adapted to the conditions of the ecosystem. The national 

vine asssortment has been enriched by the work of the Romanian improvers, which have created 82 new vine 

varieties for table and wine, some of them with complex resistance In this concern we can mention the works 

have done by Moldovan S.D. et al., (1994); Marculescu M. et al., (1994); Calistru Gh. and Damian Doina, 

(1999); Culcea Valeria et al., (2004); Oprea Şt. and Moldovan S.D., (2007).  

Improvement works realised in order to obtain resistant varieties have taken a considerable 

importance and the results were expressed through the creation of a database of a valuable genetic 

material and the approval of the following varieties: Brumariu (Moldovan SD, 1987), Radames 

(Moldovan SD, 1994), Andrevit (Oprea St and Olaru B.,1994), Valeria (Valeria Culcea, 1994), 

Argessis (Popa Camelia and Necula Cezarina, 2003); Mara (Damian Doina et al., 2012).  

In the last 10 years the varietal assortment of grape varieties for table and wine has enriched by the 

approval of 15 new vine varieties for all dirrections of production and for different viticultural areas, 

which are adapted to the conditions of the ecosystem in which they were created. Thus, there were 

obtained and homologated 6 varieties for table grapes from wchich one is seedlessness, 6 for white 

wines and 3 for red wines, which are at present in the process of multiplication and extending in 

culture. 

MATERIAL AND METHODS 

After long term preliminary studies concerning the sources of viticultural germoplasm, there was 

proceeded to perform a wide range of interspecific and intraspecific sexuated hybridizations using as 

genitors valuable varieties with inherited characteristics and good combinative value. Depending on 

the followed objective, there were used both vinifera varieties with superior features of production, 

quality and precocity, especially for table grapes and interspecific hybrids such as Seyve-Villard to 

obtain new varieties with high biological resistance (tab 1). The new varieties obtained were studied in 

experimental fields and compared with the control varieties. 

Tab. 1.  Origin and classification of the new homologated varieties 

Variety Genitors The 

research 

unit in 

which was 

created 

The year of 

homologation 

Direction of 

production 

Control 

variety 

Auriu de 

Stefanesti 

Frumoasa albă x 

Augusta 

INCDBH 

Stefanesti 

2007 table grapes Chasselas 

dore 

Perlă de 

Feredeu 

Silvania x Regina 

Viilor 

SCDVV 

Minis 

2007 table grapes Chasselas 

dore 

Argessis Moldova x Augusta INCDBH 

Stefanesti 

2001 table grapes, 

resistant 

Muscat 

d’Adda 

Mara Seivyard 12303 x 

Ozana  

SCDVV Iasi 2012 table grapes, 

resistance 

Milcov 

Aurana  Italia și Cardinal SCDVV 

Murfatlar 

2014 table grapes Cardinal 
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Vilarom (Muscat de 

Hamburg x 

Cramposie) x 

Muscat Ottonel  

SCDVV 

Dragasani 

2003 

 

white  

wines 

Muscat 

Ottonel 

Oana Silvania x Muscat 

Ottonel 

SCDVV 

Minis 

2006 white wines Muscat 

Ottonel 

Rosina 

 

Garronet x Feteasca 

alba 

ICDVV 

Valea 

Calugareasca 

2003 white wines, 

resistance 

Brumariu 

Rubin Traminer roz x (SV 

12375x Regina 

viilor) 

SCDVV Blaj 2007 white wines, 

resistance 

Traminer roz 

Olivia 

 

 (Babeasca neagra x 

Pinot noir) x Pinot 

noir 

ICDVV 

Valea 

Calugareasca 

2003 red wines Pinot noir 

Alutus Babeasca neagra x 

Saperavi 

SCDVV 

Dragasani 

2003 red wines Merlot 

Şirian 

 

Roz de Minis x 

Alicante Bouschet 

SCDVV 

Minis 

2006 red wines Alicante 

Bouschet 

 

Covering the all stages of breeding scheme for the creation of new varieties, respectively the hybrids 

field, the comparative field and the competition (testing) field, the new varieties have been tested and 

studied to verify their production and quality traits, the resistance to major fungal diseases (mildew, 

powdery mildew and grey mould) and frost in correlation with the climatic factors from vine ecosystems 

in which they were created. In case of the new resistant varieties, the vine were not protected over the 

winter, and during the vegetation period the application of the anticriptogamic treatments was limited to 1-3 

interventions, only in the very rainy years.  

In order of approval of the new creations there were used the rules of the experimental technique 

mentionated in the specific methodologies and the measurements were focused on the following aspects: 

determination of agronomic and technological value (VAT), knowledge of the grafting affinity, biological 

resistance to diseases and pest and to low temperatures; technological characterization of the yield 

determination of the physicochemical properties of the resulting wines. 

In the final stage of the breeding scheme through the sexual hybridization, the agrobiological and 

technological observations were made in accordance with the requirements of the State Institute for 

Testing and Registration of Varieties (ISTIS) which are in accordance with the EU regulations. 

Registration of the distinctions was performed using UPOV descriptors. In the prehomologated phase, 

all the elites which must be approved have been tested serologically (ELISA) for the detection of major 

viroses.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The results achieved in improving of the assortment for vine table grapes led to the enrichement and 

diversifcation of it with 4 new varieties: Auriu de Ştefăneşti,  Perla de Feredau, Mara and Argessis. 

Studied in direct correlation with the climatic factors from the viticultural ecosystems in which thay 

have been created, it was found that the new varieties correspond to the aim pursued. 

The variety Auriu de Stefanesti is characterized by high fertility potential, 85% of shoots being fertile 

and having a medium vigor of growth. The grape maturation is achieved during July 28-August 5, fitting 

in the category of varieties with very early maturity (epoch I), future which is particularly important for 

the ecoclimatic conditions from the Stefanesti-Arges vineyard. The variety presents a good tolerance to 
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main fungal diseases, being considered with a resistance of 8-9 on the OIV scale, so the number of 

phytosanitary treatments will be reduced, being fit for the ecological culture. The variety realize a 

production of about 18 to/ha (table 2). 

The quality characteristics are reflected in the size of the grape which has a weight about 426 g, having 

a commercial aspect. The grain has a weight exceeding 6 g, and with a  spherical form, crunchy pulp 

and golden-yellow epidermis color increase the attractiveness of is variety for both growers and 

consumers. The potential of accumulation of sugars in the must is 170 g/l and the total acidity is about 

5.8 g/l. 

The variety Perla de Feredeu, for table grape was created for the climatic conditions of the Minis - 

Maderat viticultural ecosystem. It is characterized by a high fertility, 80% of shoots being fertile and by 

a medium vigor of growth. The maturation of the grapes takes place starting with September 1, and the 

variety fitting in the IV epoch. It has a medium tolerance to mildew and grey mould and a good one at 

powdery mildew. The variety show a medium resistance to frost and drought. 

The production potential of this variety is high, respectively13.5 t/ha, superior to the witness with 

12.5% (table 2). The potential of the accumulation of sugars is about 180 g/l, and the acidity is 6.9 g/l. 

The size of the grape is 285 g and of the berry is 3.4 g. The yellow gold  colour of the berry, the corpulent 

pulp, slightly crunchy and with delicate aroma of muscat, are valuable elements for consumption and 

marketing. The conservabilitity time of the grapes on the vine is about 20-35 days with maintaining the 

qualitative characteristics. 

Argessis, variety with biological resistance is recommended for pleasure plantations or in the non 

viticultural areas from Stefanesti-Arges vineyard. The variety presents a high vigor, a high fertility 

potential, the proportion of fertile shoots being 70%. The maturity of the grapes is done in the III-IV 

epoch. It is characterized by good resistance to winter frosts, late spring frosts, drought and has a good 

tolerance to mildew, powdery mildew and black rot of grapes. The resistance is appreciated at the 9 

value on the OIV scale. It is a very productive variety, achieving an average production of 19.0 t/ha, 

from which 98% is a commercial production. The increase of yield compared to the control variety 

exceeds the 35 % (table 2). Produces medium to large sized grape, with an average weight of 448 

g/grape, broad berry (6.6 g/berry), colored in blue to black and covered with a thick pruina and crunchy 

pulp. At full maturity the grapes accumulates 150 g/l, and a total acidity of 6.4 g/l. 

Mara, is a variety with biological resistance to disease recommended for pleasure plantations or in 

the non viticultural areas from Iasi vineyard. The variety is characterized by high growth vigor, high 

fertility, 87% of young shoots being fertile. The maturity of the grapes is done in the IV-V epoch.  

The biological resistance to major fungal diseases is good, being appreciated by the value 9 in the 

OIV scale for the mildew and powdery mildew on the leaves and grapes and by the value 7-8 for grey 

mould. It is a productive variety performing an average production of 18.7 t/ha, from which over 90% 

is a commercial production.  The production increase provided by the new variety is 27% compared to 

the control (table 2). The size of grapes, appreciated by the average weight, is 239 g/grape, and the berry 

size is 3.7 g with black-cyan epiderm and crunchy pulp.  The variety presents a high potential for 

accumulation of sugars (180 g/l), with an acidity of 7.6 g/l. 

The variety Aurana was obtained by sexually hybridization between Italia and the Cardinal and 

approved in 2014. It is characterized by a medium fertility, 58% of shoots being fertile and by a medium 

vigor of growth. It is a productive variety performing an average production of 3.10 kg/vine from which 

over 80% is a commercial production. It was observed that the Aurana variety presents a good level of 

resistance to mildew and medium tolerance to the grey rot of the grapes. It has a good resistance to 

drought and is a little more sensitive to frost. From a qualitative perspective, the Aurana variety has 

sugar accumulations of 186-191 g/l, with total acidity of the must, balanced with 4,5 g/l H2SO4, so that 

the value of the glucoacidimetric index approaches the optimum value of 41 – 42. 

Early maturation, the grape appearance, fine muscat flavor, recommends it as a particular table grape 

for fresh consumption. 
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Tab. 2.  Elements of production and quality of the new varieties for table grapes  

Variety Production  The 

average 

weight 

of the 

grape 

(g) 

The 

average 

weight 

of the 

berry 

(g) 

 

Sugar

s 

(g/l) 

Total 

acidity 

(g/l 

tartaric 

acid) 

Kg/ 

vine 

t/ 

ha 

Commercia

l 

production 

(%) 

Difference 

from 

control 

variety 

(%) 

Auriu de 

Stefanesti 

4.0 18.

0 

90 28 426 6.3 170 5.8 

Perlă de Feredeu 3.1 13.

5 

93 13 285 3.4 180 6.9 

Aurana 3.1 13.

5 

80 11 474 5.7 189 6.7 

Argessis 4.4 19.

0 

98 35 448 6.6 150 6.4 

Mara 4.9 18.

7 

91 27 239 3.7 180 7.6 

 

The assortment of the varieties for white wines has been enriched by the new creations Vilarom, 

Oana, Rosina, Rubin and Remus, the last three presenting high tolerance to diseases and frost.  

Vilarom, variety for quality white wines, is recommended for the growing wine areas of Oltenia 

region. The variety is distinguished by a medium vigor and medium fertility (65%). The grapes reach 

the maturity in the IV-V epoch (20-30 September). Show a very high productivity potential, 

exceeding the control, achieving a production of 12.2 t/ha (table 3).  The grapes are small sized, 

cylindrical, uniaxial, compact. The berry is small, medium size, with green-yellow skin and juicy 

pulp, with medium consistency and strong aroma of muscat. The variety accumulates on average 210 

g/l sugars, with an acidity of 5.8 g/l. The wine obtained has 12.2% vol. alcohol, an acidity 5.5 g/l and 

an unreduced extract of 22-23 g/l, and also a fine aroma of muscat. 

Oana, variety for quality white wines, is recommended to be cultivated in the  western viticultural 

areas of Romania. The variety is distinguished by medium vigor and a high fertility. The grapes ripen 

in the VI epoch (1-15 October). 

The variety performed a production of 13 t/ha, 42% higher than the control variety (table 3). The 

grapes are cylindro-conic, with predominance of cluster bunches form. The berry is spherical, small-

medium, with yellow-green skin color with pistilar persistent point. The skin is thick, the pulp is soft, 

juicy and with fine aromatic taste. The variety accumulates an average 201 g/l sugars, and a total 

acidity of 7.3 g/l. The wine obtained reaches an alcoholic strength of 11.7 vol. alcohol, an acidity of 

7.0 g/l and an unreduced extract of 17.6 g/l.  

Rosina, is a variety with high biological resistance to diseases being recommended for agreement 

plantations or in the non viticultural areas from Dealu Mare vineyard. The variety is characterized by a 

medium growth vigor and a high fertility (72%). The maturity of the grapes is done in the V epoch. 

The biological resistance to major fungal diseases is good, being apreciated with note 8 in the OIV 

scale for mildew and powdery mildew on the leaves and grapes, and with note 9 for grey mould. It 

presents a very good resistance to frost. It is a productive variety, performing an average production of 

14 t/ha, with 16 % more than the control variety (table 3). The grapes are medium size, uniaxial, 

cylindrical or cylindro-conical, with berry arranged in compact clusters. The berry is small and round, 

the skin is dark green with yellowish green with medium thickness, covered with a layer of pruina. 

The pulp is soft, juicy and with franc taste. The average sugar content of the grapes at full maturity is 

about 204 g/l, and the acidity is 5.8 g/l. The wines obtained presents an alcoholic potential of 11.9% 
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vol alcohol, an acidity of 5.6 g/l, an unreduced  extract of 18.9 g/l and a relatively high level in 

glycerol (7.7 g/l). 

Rubin, is a variety which presents an  increased tolerance to diseases and to winter conditions. It is 

recommended for agreement plantations or in the non viticultural areas from wine region of 

Transylvania Plateau. The variety is characterized by a medium growth vigor and by a high fertility 

(75%). The grapes reach the maturity in the V epoch, in the middle of September. The potential of 

production is 14.7 t/ha, with over 60% more than the control variety (table 3). The grapes are small to 

medium-sized, cylindrical, uniaxial with berries placed middle on the bunches. The berry is small, 

spherical with thin pink skin with purple nuances, covered with a thin layer of pruina, being non-

adherent to the pulp. The pulp is white, juicy, flavored, with a balanced taste, sweet and sour. The 

average sugar content of the grapes at full maturity is 195 g/l, and the acidity is 7.6 g/l. The wine 

obtained reaches an alcoholic strength of 11.4% vol with an acidity of 7.2 g/l and an unreduced extract 

about 19-20 g. 

Remus, is a variety with high biological resistance to diseases being recommended for ageement 

plantations or in the non viticultural areas from southern of Moldova. The variety is characterized by a 

low to medium growth vigor and high fertility (70%). The maturity of the grapes is done in the IV-V 

epoch.  The production is about 14 - 15 tons of grape /ha. The average content of grapes in sugars at 

full maturity is 175 g/l,  the acidity is 3 g/l H2 SO4. The wine obtained reaches an alcoholic strength of 

11.8 % vol, with an acidity of 4.6 – 5.8 g/l, an unreduced extract of  17.9 – 19.5 mg/l. 

  

Tab. 3. Elements of production and quality of the new varieties for white wine  

Variety Production  The average 

weight of the 

grape (g) 

Sugars 

(g/l) 

Total acidity 

(g/l tartaric 

acid) 

Kg/ 

vine 

t/ ha Difference from 

control variety 

(%) 

Vilarom 2.7 12.2 22 121 210 5.8 

Oana 2.9 13.0 42 162 201 7.3 

Rosina 3.5 14.0 16 170 204 5.8 

Rubin 3.7 14.7 65 136 195 7.6 

Remus 3.5 14.5 20 160 175 5.2 

The group of varieties for quality red wines was enriched by the varieties: Olivia, Alutus and Sirian. 

Olivia, a variety for quality red wine, is recommended for the viticultural areas from Dealu Mare 

vineyard. The variety is characterized by a medium growth vigor and high fertility (75%). The 

maturity of the grapes is done in the IV-V epoch.  The production is about 9.3 tons of grape /ha, with 

16 % higher compared to Pinot noir (control). 

The grape is small, cylindro-conical. The berry is small, spherical, with black and thick skin, 

covered with intense pruine; the pulp is juicy with a pleasant flavor.  The average content of grapes in 

sugars at full maturity is 202 g/l,  the acidity is 6.9 g/l. The wine obtained reaches an alcoholic strength 

of 11.8 % vol, with an acidity of 6.6 g/l, an unreduced extract of 25 g and a content in anthocyanins of 

529 mg/l. 

Alutus, a variety for quality red wine, is recommended in the Dragasani vineyard. The variety is 

characterized by a medium growth vigor and a high fertility (74%). The maturation of the grapes is 

done in the V epoch. It has a good resistance to frost. The variety has very high productivity potential 

and constant compared with Merlot, considered as control. The average production is 13.5 t/ha, with  

25 % higher compared to the control variety. The grapes are small-medium size, the berry is round, 

with blue-black skin and the pulp is low colored. The average content of grapes in sugars at full 

maturity is 209 g/l, the acidity is 6.7 g/l. The wine obtained reaches an alcoholic potential of 12.2 % 
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vol, with an acidity of 6.4 g/l and an unreduced extract of 23-24 g/l and a content in anthocyanins of 

620 mg/l. 

Şirian, a variety for quality red wine, is recommended in the west part of Romanian. It is 

characterized by a medium vigor and a middle fertility (63%).  The maturation of the grapes is done in 

the end of September. It has a medium resistance to frost and drought. It presents a medium resistance 

to mildew and a very high resistance to powdery mildew.  The variety has an average production of 

12.9 t/ha, accumulating 195 g/l sugars and an acidity of 7.6 g/l. It is fit for supramaturation 

accumulating over then 250 g/l sugars and the acidity is maintained at a level over then 6 g/l. This 

variety having a colored pulp (teinturier), is also recommended for obtaining ruby red colored juice.  

Being harvest at the technological maturity it can be used for obtaining superior wines, intensely 

colored or to correct the colourr of the poorly coloured wines. The wine obtained reaches an alcoholic 

potential of 11.4 % vol, with an acidity of 7.2 g/l and unreduced extract of 27 g/l and a content in 

anthocyanins of 1010 mg/l. 

Tab. 4.  Elements of production and quality of the new varieties for red wine  

Variety Production  The average 

weight of the 

grape 

(g) 

Sugars 

(g/l) 

Total acidity 

(g/l tartaric 

acid) 

Kg/ 

vine 

t/ ha Difference 

from control 

variety (%) 

Olivia 2.4 9.3 16 111 202 6.9 

Alutus 3.0 13.5 25 148 209 6.7 

Sirian 2.8 12.9 12 160 195 7.6 

 

CONCLUSIONS 

The research activity in the field of improving the vine assortment has concretized in the last 10 

years in achieving of a number of 15 new varieties for table and wine grapes, some of them having a 

special value concerning the production or the quality of the grapes and wines.  

The resistant varieties, such as Mara, Argessis, Rosina, Ruby and Remus are recommended for the 

pleasure plantations, or in the little vineyards out from the defined viticultural areas. The promotion in 

the production of these varieties, that require a small number of treatments, can contribute to the 

reducing of the maintenance costs of vineyards, reducing thus the pollution of vine ecosystem, and 

obtaining wines with high healthful value. 
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Tbilisi, 25-27 oqtomberi, 2017 w.  

saerTaSoriso samecniero konferenciis „mevenaxeoba da meRvineoba 

evropis qveynebSi, istoriuli aspeqtebi da perspeqtivebi”  

deklaracia 

    2017 wlis  25-27 oqtombers, q. TbilisSi, saqarTvelos soflis 
meurneobis mecnierebaTa akademiaSi  Catarda saerTaSoriso 
samecniero konferencia Temaze: „mevenaxeoba da meRvineoba evropis 
qveynebSi, istoriuli aspeqtebi da perspeqtivebi”, romlis muSaobaSi 

mოnawileoba  miiRo 8 qveynis 150 cnobilma mecnierma, sxvadasxva 
saministros, uwyebisa da arasamTavrobo organizaciებიs 
warmomadgenlebma. 
    saerTaSoriso  samecniero konferenciis mizani iyo evropis qveynebis 
da maT Soris saqarTvelos, mevenaxeoba da meRvineobis arsebuli 
mdgomareobis ganxilva, perspeqtivebis gansazRvra, biznesis ganviTarebis 
dargis parametrebis SemuSavebisaTvis rekomendaciebis momzadeba,  xolo 
konferenciis  amocanas warmoadgenda - mevenaxeoba-meRvineobis dargis 
ganviTarebisaTvis evropis qveynebis da maT Soris saqarTvelos 
samomavlo perspeqtivebis Camoyalibeba, evropis da sxva qveynebis  
mecnierebis mier dargSi   miRweuli inovaciuri teqnologiebis 
ganzogadeba da dargis Semdgomi aRmavlobisaTvis mecnierebis da sxva 
specialistebis kvlevebis da samecniero miRwevebis kuTxiT 
urTierTgacvliTi RonisZiebebis Catarebis safuZvlebis momzadeba. 

konferenciam aRniSna, rom  msoflio mevenaxeoba-meRvineobis 
evropuli samyaro gaecno qarTuli mevenaxeobis sawyisebs, ojaxuri 
mevenaxeoba-meRvineobis Taviseburebebs, Tanamedrove teqnologiebs, 
qarTuli vazis umdidres genofonds, romlis mimarT didi interesi 
arsebobs da igi xels Seuwyobs msoflio arenaze mis dacvas 
kanonierebis sruli moTxovniT. aRsaniSnavia, rom evropuli Rvinis 
saerTaSoriso RonisZiebis - saerTaSoriso konferenciis Catareba erT-
erTi metad saWiro, efeqturi RonisZieba da saSualebaa am erovnuli 
dargis ekonomikuri potencialis realizebis TvalsazrisiTac. 

konferenciis Catarebis Sedegad gaRrmavda kavSirebi im qarTvel 
da evropel mecnierTa Soris, romlebic konferenciis TematikiT 
gaTvaliswinebul sakiTxebze muSaoben da ris safuZvelzec moxdeba 
agrarikosi mecnierebis, fermerebis, meRvineebisa da studentebis 
gacvliTi samuSao mivlinebebis praqtikis Camoyalibeba; saqarTvelos 
soflis meurneobis mecnierebaTa akademias da soflis meurneobis 
saministros SesaZlebloba eqnebaT realizeba gauwion konferenciaze 
gamoTqmul sazRvargareTis mecnierebis praqtikul winadadebebs 
fermerul meurneobebSi da Rvinis warmoebis industriaSi, rac 
gulisxmobs akademiaSi Catarebuli saerTaSoriso konferenciis 
Sedegebis ganzogadoebas mevenaxeobis da meRvineobis Tanamedrove 
teqnologiebis  ganviTarebis mimarTulebebiT. konferenciis Semdgom, 
akademiis egidiT Catarebuli seminarebis, mrgvali magidebis, mindvris 
dReebis, sawarmoo eqskursiebis  da sxva RonisZiebebis saSualebiT 
SesaZlebelia konferenciis Sedegebis ara marto saqarTvelos 
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masStabiT, aramed evropis qveynebSi  saukeTeso saagitacio muSaobis 
warmarTva. 
    deklaracia aRiarebs sxvadasxva qveynis mecnierebs Soris mWidro, 
saqmiani kavSirebis damyarebis did mniSvnelobas da samecniero 
forumebis sistematiuri Catarebis aucileblobas, qveynebis samecniero-
praqtikuli saqmianobis prioritetulobis gansazRvris mizniT. 
     konferenciis monawileni madlobas ucxadeben saqarTvelos 
mTavrobas, saqarTvelos SoTa rusTavelis erovnul samecniero fonds, 
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademias, aseTi 
mniSvnelovani da masStaburi samecniero forumis CatarebisaTvis da 
mizanSewonilad Tvlian yuradRebis gamaxvilebas Semdegze: 
 aucilebelia samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis, 

moqalaqeTa da samecniero sazogadoebis aqtiuri monawileoba 
mevenaxeobisa da meRvineobis mimarTulebiT erToblivi RonisZiebebis 
SesamuSaveblad;  

 misasalmebelia dRevandeli evropis soflis meurneobis mecnierebaTa 
akademiebis kavSiris erTsulovani survili da mxardaWera 
saqarTveloSi zemoTaRniSnuli saerTaSoriso konferenciis 
Sedegebis ganzogadoebis mimarTulebiT; 

 gansakuTrebiT didia am kategoriis RonisZiebis Catarebis 
mniSvneloba damoukidebeli saqarTvelos pirobebSi. igi didad 
Seuwyobs xels saerTaSoriso arenaze qarTuli Rvinis avtoritetis 
amaRlebas, Rvinis bazrebze Sesvlas da damkvidrebas, rac 
mniSvnelovania qveynis ekonomikisaTvis. 
 

   konferenciis monawileebs mizanSewonilad miaCniaT:  
 ganisazRvros mevenaxeoba-meRvineobis warmoebis Tanamedrove 

msoflio tendenciebi, midgomebi, meTodebi da principebi, SemuSavdes 

mecnieruli koncefcia, მevenaxeobis genetikuri resursebis 
SenarCunebisa da marTvis meqanizmebi; 

 gaZlierdes saerTaSoriso TanamSromloba mecnieruli codnisa da 
ganaTlebis gavrcelebis saqmeSi mevenaxeoba-meRvineobis  
mimarTulebiT;  

 damuSavdes da ganuxrelad iqnas gamoyenebuli erovnuli 
administrirebis samarTlebrivi instrumentebi mevenaxeoba-
meRvineobis ganviTarebis ZiriTadi parametrebis dacvis 
mimarTulebiT; 

 waxalisdes gamokvlevebi, proeqtebi, programebi, romelic mimarTuli 
iqneba mevenaxeoba-meRvineobis warmoebis Tanamedrove teqnologiebis 
damuSavebisa da maTi farTod danergvis mizniT; 

 gaizardos masobrivi informaciis saSualebebis roli mevenaxeoba-
meRvineobis Tanamedrove teqnologiebiT warmoebis propagandis 
mimarTulebiT; 

 sistematurad warimarTos evropis qveynebis da saqarTvelos 
mecnierTa erToblivi forumebis Catareba mevenaxeoba- meRvineobis 
mimarTulebiT da moxdes maTi ganzogadoeba sazogadoebis farTo 
fenebisaTvis. 
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Georgia, Tbilisi, 25-27 October, 2017. 

 

International  Scientific  Conference “ VITICULTURE AND WINE-MAKING IN 

EUROPEAN    COUNTRIES - HISTORICAL ASPECTS AND  PROSPECTS” 

 

DECLARATION 

 

On October 25-27, 2017 in Tbilisi, an Internattional Scientific Conference “Viticulture 

and Winemaking in European Countries: Historical Aspects and Prospects” was held at 

Georgian Academy of Agricultural Sciences. About 150 researchers from eight countries 

participated in the Conference;  Also the  representatives of Georgian government and non-

governmnetal organizations took active part in the conference.  

The aim of the international conference was to discuss the current situation of viticulture 

and winemaking, to identify its future perspectives and prepare recommendations for the 

development of business related activities in the field. The major goals of the Conference were 

to generalize and disseminate the technological innovations and achievements of European 

countries in the field of viticulture and winemaking to create solid basis to carry out exchange 

of scientific and practical experience for further development of the field.  

The Conference participants mentioned that modern European viticulture and 

winemaking world was acquainted with the origins of Georgian viticulture, the peculiarities of 

domestic winemaking, its modern technologies, and with the rich Georgian grapevine genetic 

resources towards which the world community shows an increased interest. Hopefully, it will 

facilitate Georgian germplasm of grapevine to be protected in accordance with international 

law. It should be mentioned, that the international forums also assist to raise the effectiveness 

of economic potential of the country in the named field.  

The Conference facilitated strengthening the scientific links between Georgian and 

European researchers working in the same field, which will become the starting point for further 

exchange of students, young researchers, agrarian specialists, winemakers and farmers to share 

the advanced experiences and practices implemented in European countries. Georgian 

Academy of Agricultural Sciences and the Ministry of Agriculture will be able to disseminate 

and implement the practical approaches, technological innovations declared by the foreign 

presenters during the Conference in vine growing and wine industries.   

The Academy will be conducting scientific seminars, round tables, field days, industrial 

excursions and other activities in order to widely publicize the significance of the conference 

results in Georgia and outside it. 

The Present Declaration hereby acknowledges the importance of setting up close 

scientific cooperation between the representatives of different countries and thereby the 

significance of carrying out such scientific forums regularly to define the priorities in researches 

and practical activities.  

 

The Conference participants extend their thanks towards Georgian Government, Shota 

Rustaveli National Science Foundation, and Georgian Academy of Agricultural Sciences for 

organizing such important and wide-scale scientific forum, and consider focusing on the 

following: 
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 The value of the Conference in promotion common policy and  strategy for effective 

development of viticulture and winemaking with active participation of government, 

non-governmental organizations, citizens and scientific society;  

 The importance of cooperation and support extended by The Union of European 

Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA), and its 

aspiration to sustain the dissemination of the Conference results;   

 The significance of the forum conducted in independent Georgia which will 

undoubtedly promote popularization of Georgian wines and open the door to European 

markets; 

 

The Conference participants find it appropriate to: 

 Define modern world tendencies, approaches, methods and principles of 

viticulture and winemaking production development, work out holistic 

scientific approach towards conservation and management of viticulture genetic 

resources; 

 Encourage international scientific cooperation in regards with dissemination of 

knowledge in viticulture and winemaking; 

 Develop state regulations and laws to endorse sustainable development of the 

field; 

 Support scientific researches, projects and programs which aim to work out  and 

publicize the results of modern technologies and other scientific innovations; 

 Enhance the role of mass media in advertizing  new technologies in viticulture 

and winemaking; 

 Conduct international forums in viticulture and winemaking regularly with 

active participation of Georgian and European scholars and publicize its results 

for wide community.  
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