
 
 

 
 

 
 

 

7(37) 
 
 
 
 

 

 

biuletenis gamoqveynebis TariRi 

THE DATE OF PUBLICATION  

2016 10 25 
biuletenSi gamoqveynebulia  

 

registrirebuli mcenaris axali jiSebi 



 
THE PUBLICATION IN THE BULLETIN   

REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS  

##148-152 

 

 
cxovelis an mcenaris axali jiSis Sesaxeb monacemebis oficialur biuletenSi 

gamoqveynebidan 3 Tvis ganmavlobaSi nebismier pirs aqvs ufleba, saqpatents 
warudginos werilobiTi Sedaveba: Tu cxovelis an mcenaris axali jiSi ar 
akmayofilebs dacvisunarianobis kriteriumebs; Tu cxovelis an mcenaris axali 
jiSis aRweriloba ar aris sakmarisi am jiSis Sesafaseblad; Tu cxovelis an 
mcenaris axali jiSis aRwerilobaSi Setanilia yalbi monacemebi; Tu ganacxadSi 
aRweril cxovelis an mcenaris axal jiSze prioritetis moTxovna sxva qveyanaSi 
cxovelis an mcenaris am jiSze wardgenili ganacxadis mixedviT safuZvelsaa 
moklebuli. 

 
Any person shall be authorized to present to Sakpatenti a written objection within 3 months 

from the date of publication the new breeds of animals or new varieties of plants data in the official 
bulletin: in caseif the new breeds of animals or new varieties of plants does not meet the 
requirements of the criteria of protectability; if description of the new breeds of animals or new 
varieties of plants does not convey the complete impression for evaluation  of the new breeds of 
animals or new varieties of plants; if the data given in the application are false; if the priority 
claimed for the new breeds of animals or new varieties of plants described in the application based 
on the application filed in other country is groundless.  
 
 

 

ganacxadis tipis asoiTi aRniSvna 

LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE 
 
P _ mcenaris jiSis ganacxadis aRniSvna (Plant) 
P – Indication of applications for plant varieties (Plant) 
 
(10) P 0000 000 A mcenaris jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 

Number of published application for  plant varieties (I publication) 
 

(11) P 0000 000 B mcenaris jiSis mowmobis nomeri (II publikacia) 
Number of Certificate for  plant varieties (II publication) 
 

(21) P 0000  000000 mcenaris jiSis ganacxadis nomeri 
Serial number of application for plant varieties    

 
 
 
A − cxovelis jiSis ganacxadis aRniSvna (Animal) 
A – Indication of applications for animal breeds (Animal) 
 
(10) A 0000 000 A cxovelis axali jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 

Number of published application for new animal breeds (I publication)  
 

(11) A 0000 000 B cxovelis axali jiSis mowmobis nomeri (II publikacia) 
Number of Certificate for new animal breeds (II publication) 
 

(21) A 0000  000000 cxovelis axali jiSis ganacxadis nomeri 
Serial number of application for new animal breeds  
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registrirebuli mcenaris axali jiSebi 

 
მოწმობის ნომერი:  P 2016 148 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2015 152 A 
განაცხადის ნომერი: P 2015 152 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2015 10 13 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 10 24 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2015 10 27 №5 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 25  №7 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი  
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, თბილისი (GE) 
ლევან უჯმაჯურიძე, გურამიშვილის გამზ. № 5ბ, თბილისი (GE); 
ცოტნე სამადაშვილი, ნუცუბიძის ფერდობი V მ/რ,  I კორპ., ბ. 11, თბილისი (GE);  
გულნარი ჩხუტიაშვილი, აბაკელიას ქ. №13, თბილისი (GE); 
დავით ბედოშვილი, ყიფშიძის ქ. №2, თბილისი (GE); 
ადოლი ტყეშელაშვილი, მეტრეველის ქ. №20, თბილისი (GE)  
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
რბილი ხორბალი Triticum aestivum L. 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: თბილისური 15 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეობას (Triticum aestivum L.) და წითელ-
მარცვლიან უფხო ფორმის სახესხვაობას − var. lutescens (Alef.). 
ჯიში „თბილისური 15“ გამოირჩევა ზამთარ და გვალვაგამძლეობით, ხასიათდება 
აღმოცენების მაღალი უნარით, ძლიერი ფესვთა სისტემითა და საშუალო ბარტყო-
ბით. კარგად განვითარებული პროდუქტიული თავთავების რაოდენობა მცენარეზე 
2.5-დან 3.5-ის ფარგლებში ცვალებადობს, რომლებიც მცენარეზე ერთ სიმაღლე-
ზეა განლაგებული. სტანდარტ ჯიშთან შედარებით 3-5 დღით საადრეოა.  

მცენარის მაქსიმალური სიმაღლეა 105 სმ., გამძლეა ჩაწოლისადმი, ადვილად ილე-
წება და ვარგისია მექანიზირებული აღებისთვის. თავთავი − თეთრი, 9.5-11 სმ. სიგ-
რძის, კარგად განვითარებული 22-25 თავთუნით, მარცვალი − მსხვილი, წითელი, 
რქისებრი კონსისტენციის. მცენარე საშუალოდ გამძლეა სოკოვანი დაავადებების 
მიმართ. ჯიშის „თბილისური 15“ საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა 1.5-2 ტონით 
მაღალია, ვიდრე საკონტროლო ჯიშების „ბეზოსტაია 1“ და  „ჯაგერი“. მაღალი აგ-
როფონის პირობებში ჯიშის მოსავლიანობის პოტენციალია 7.5-8.5 ტ/ჰა-ზე. 
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registrirebuli axali jiSebi 

REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS 
 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 148 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2015 152 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2015 152 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2015 10 13 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 10 24 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2015 10 27 №5 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 25  №7 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
LEPL Scientific Research Center of Agriculture  
Marshal Gelovani 6, Tbilisi, (GE) 
Levan Ujmajuridze, Guramishvilis gamziri, №5B, Tbilisi, (GE); 
Tsotne Samadashvili, Nucubidzis ferdobi V m/r, I korp. b.1, Tbilisi, (GE);  
Gulnari Chkhutiashvili, Abakelias q. №13, Tbilisi, (GE); 
David Bedoshvili, Kipshidzis q. №2, Tbilisi, (GE);  
Adoli Tkeshelashvili, Metrevelis q. №20, Tbilisi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Bread wheat         Triticum aestivum L. 

 

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: TBILISURI 15 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The variety belongs to bread wheat (Triticum aestivum L.) and its read-grain awned subvariety 
- var. lutescens (Alef.). 

Variety "Tbilisuri15" is distinguished by winter and drought tolerance and is characterized 
with a high emergence ability, strong root system and average tillering. There are about 2.5-
3.5 well-developed productive spikes per plant, which are located at about the same level. 

"Tbilisi-15" is about 3-5 days earlier than the control variety. Its maximum height is 105 cm. It 
is resistant to logging; it is ea thresh and is suitable for mechanized harvest. The spike is white, 
about 9.5-11 cm long, with well-developed 22-25 spikelets in average. The grain is large, red 
and vitreous. 

The resistance of the variety to fungi diseases is average. 

The average yield of the variety "Tbilisuri 15" is about 1.5-2.0 tons higher than that of the con-
trol varieties "Bezostaya-1" and "Jagger". Its grain yield potential under high-input production 
system is about 7.5-8.5 t/ ha. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:      რბილი ხორბალი   Triticum aestivum L. 
                             (qarTuli saxeli)                 (laTinuri saxeli) 
 
II. სელექციონერი:  
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი  
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, თბილისი (GE) 
ლევან უჯმაჯურიძე, გურამიშვილის გამზ. № 5ბ, თბილისი (GE); 
ცოტნე სამადაშვილი, ნუცუბიძის ფერდობი V მ/რ,  I კორპ., ბ. 11, თბილისი (GE);  
გულნარი ჩხუტიაშვილი, აბაკელიას ქ. №13, თბილისი (GE); 
დავით ბედოშვილი, ყიფშიძის ქ. №2, თბილისი (GE); 
ადოლი ტყეშელაშვილი, მეტრეველის ქ. №20, თბილისი (GE)  
 
III. ჯიშის დასახელება: თბილისური 15 
 

IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
ხორბლის ჯიში „თბილისური 15“ მიღებულია მრავალჯერადი ინდივიდუალური 
გამორჩევის მეთოდის გამოყენებით, აგრარული უნივერსიტეტისა და სამეცნირო 
კვლევითი ცენტრის მიერ. 
ჰიბრიდული ჯიში „თბილისური 15“ გამოყვანილია ჯიშების „თბილისური 8“ და 
„ბეზოსტაია 1“ შეჯვარებით.  ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეობას (Triti-
cum aestivum L) და წითელმარცვლიან უფხო ფორმის სახესხვაობას − var. Lutescens 
(Alef.). 
ჯიშის „თბილისური 15“ სათესლე მასალის გამრავლებას აწარმოებს სოფლის 
მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები: 
 

 niSan-Tviseba 
aRricxvis 

wesi 
gamoxatvis 

xarisxi 
indeqsi 

1 2 3 4 5 
1.(+) koleoptile: 

antocianuri Seferiloba 
09-11 

VS 
ara, an Zalian 

susti 1 

(*) 
2.(+) 

mcenare: 
buCqis tipi 

25-29 
VG swormdgomi 3 

3. kenwruli foToli: yurakebis 
antocianuri Seferva 

49-51 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 

4. (+) mcenare: gadaxrili kenwruli 
foTlis mqone mcenareTa 

sixSire 

47-51 
VG ara, an Zalian 

cota 1 

(*)5. daTavTavebis dro (pirveli Tav-
Tavis gamoCena mcenareTa 50%-

ze) 

50-52 
VG saadreo 3 

(*) 6. 
(+) 

kenwruli foToli: 
cvilisebri nafifqi foTlis 

vaginaze 

60-65 
VG susti 3 

(*)7. TavTavi: 
cvilisebri nafifqi 

60-69 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 5 
8. Rero: cvilisebri nafifqi zemo 

muxlTSorisze 
60-69 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 

(*)9. mcenare: simaRle (Rero, TavTavi, 
fxebi, an fxismagvari 

gamonazardebi) 

75-92 
M 

saSualo 
sigrZis 5 

(*)10. 
(+) 

Rero: ganivkveTi (TavTavis 
fuZisa da Reros zemo kvanZs 

Soris) 

80-92 
VS 

amovsebulia 
saSualod 5 

(*)11. 
(+) TavTavi: forma profilSi 

92 
VS 

TiTistarisebr
i 5 

(*)12. 
(+) TavTavi: simkvrive 

80-92 
VS,M 

saSualo 5 

13. TavTavi: sigrZe (fxis da 
fxismagvari danarTis gareSe) 

80-92 
M 

saSualo 
sigrZis 5 

(*)14. 
(+) 

fxebi da fxismagvari danarTebi: 
arseboba 

80-92 
VG ara 1 

(*)15. fxebi da fxismagvari danarTebi 
TavTavis wveroze: sigrZe 

80-92 
VG 

Zalian mokle 
1 

(*)16. TavTavi: feri 90-92 
VG TeTri 1 

17. (+) TavTavis Rerakis wveris 
segmenti: daxrili amoburculi 

mxridan 

80-92 
VS ara 1 

18. (+) TavTunis qveda kili: mxris 
sigane (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS 

ara, an Zalian 
viwro 1 

19. (+) TavTunis qveda kili: mxris 
forma (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS amaRlebuli 7 

20. TavTunis qveda kili: kbilakis 
sigrZe (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS mokle 3 

21. (+) TavTunis qveda kili: kbilakis 
forma (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS 

odnav 
moRunuli 5 

22. (+) TavTunis qveda kili: Sebusva 
Sida mxridan (TavTavis Sua 

mesamedSi) 

80-92 
VS Zalian susti 1 

23. (+) yvavilis qveda kili: kbilakis 
forma (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS swori 1 

(*)24. marcvali: Seferiloba 92 
VG wiTeli 2 

25.(+) marcvali: 
Seferiloba fenoliT 

92 
VS saSualo 5 

(*)26 
(+) ganviTarebis tipi 

- 
VG saSemodgomo 1 
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VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

მსგავსი 
ჯიშის 

სახელი 

ნიშანი,განცხადებული 
რომლითაც  ჯიში განსხვავდება 

მსგავსისაგან 

ნიშნის გამოხატვის ხარისხი 

მსგავსი ჯიში კანდიდატი ჯიში 

 

 

ტანია 

განვითარების ტიპი საშემოდგომო  ფაკულტატური 
დათავთავების დრო საგვიანო საადრეო 
მცენარის სიმაღლე საშუალოზე დაბალი საშუალო სიმაღლის 
თავთავის სიგრძე საშუალო გრძელი 

ფხები ან ფხისმაგვარი 
დანართები უფხო უფხო 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია: 
 

1. მავნებლებისა და დაავადებებისადმი მდგრადობა  
ჯიში „თბილისური 15“ საშუალოდ ავადდება სოკოვანი დაავადებებით,  
მდგრადია სეპტორიოზისა და ნაცრის მიმართ. 
 
2. ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები 
ინტენსიური ტიპის ჯიშია და უხვი მოსავლის მისაღებად საჭიროებს მაღალ 
აგროფონს. 
           
3. სხვა ინფორმაცია  
ჯიში „თბილისური 15“ განკუთვნილია საქართველოს ხორბლის მთესველი  
ყველა რეგიონისათვის. 
 

VIII. რბილი ხორბლის ჯიშის „თბილისური 15“ გამოცდის შედეგები 
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში და მიწათმოქმედების სამეცნიერო 
კვლევით ინსტიტუტში წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ხორბლის სელექ-
ცია, რომელიც წარმატებით გაგრძელდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში. მდიდარი სელექციური მასალის 
შესწავლით გამოყოფილია პერსპექტიული ფორმა, რომელიც ჩართულია ხორ-
ბლის ჯიშთაგამოცდის ქსელში. ახალი ჯიში ისწავლება იმ ნიშან-თვისებებთან 
მიმართებაში, რომლებიც განმსაზღვრელია საქართველოს პირობებში მაღალ-
მოსავლიანი და მაღალხარისხიანი ხორბლის ჯიშების გამოყვანისათვის. 
ჰიბრიდული ჯიში „თბილისური 15“ მიღებულია მრავალჯერადი ინდივიდუალური 
გამორჩევის მეთოდის გამოყენებით, ჯიშების „თბილისური 8“-ის და „ბეზოსტაია 
1“-ის შეჯვარებით მიღებული კომბინაციიდან. აგრარული უნივერსიტეტის და სა-
მეცნირო კვლევითი ცენტრის მიერ.  ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეო-
ბას (Triticum aestivum L) და წითელმარცვლიან უფხო ფორმის სახესხვაობას - var. 
lutescens (Alef.). 
„თბილისური 15“-ს, როგორც ინტენსიური ჯიშის მაღალი მოსავლის მიღების უზ-
რუნველსაყოფად საჭიროა: 
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• ნიადაგის მაღალხარისხოვნად და ოპტიმალურ ვადაში დამუშავება; 
• განოყიერება; 
• თესვა 1 ჰა-ზე ურწყავში − 6 მილიონი (250 კგ.), სარწყავში − 5 მილიონი (240 

კგ.) მარცვალი; 
• ნათესის დაცვა სარეველებისა და მავნებელ-დაავადებებისაგან. 

 

ჯიშის „თბილისური 15“ მარცვლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები 
 

ჯიში 
მარცვლის 

ნატურა (გ/ლ) 
1000 მარცვლის 

მასა (გ.) მინისებურება 
წებოგვარა 

(%) IDK 

ჯაგერი (st) 737,2 37,4 40 28,0 77 
ლომთაგორა 126 769,4 50,7 55 35,0 88 

 

2014-2015 წლებში ჯიშმა „თბილისური 15“ გაიარა სახელმწიფო ჯიშთა გამოცდა 
საქართველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიური ზონის ხუთი მუნიციპალიტეტის 
(ახალციხე, ხაშური, მცხეთა, თელავი, დედოფლის წყარო) საცდელ ნაკვეთზე, 
სადაც დაფიქსირდა ორი წლის საშუალო  მოსავლიანობა 4,5 ტ/ჰა  და გამოსაც-
დელი 15 ჯიშის ფონზე მიიღო უმაღლესი შეფასება. სამეცნიერო კვლევითი 
ცენტრის ახალციხის (ვალე) ნაკვეთზე ინტენსიური აგროფონის პირობებში მოწე-
ულმა მოსავალმა საშუალოდ შეადგინა 5,7 ტ/ჰა-ზე.  

ჯიშის „თბილისური 15“ სათესლე მასალის გამრავლებას აწარმოებს  საქართვე-
ლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნირო-კვლავითი ცენტრი.  
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 149 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2015 153 A 
განაცხადის ნომერი: P 2015 153 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2015 10 13 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 10 24 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2015 10 27 №5 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 25  №7 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი  
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240,  თბილისი (GE) 
დავით ბედოშვილი,  ყიფშიძის ქ. №2, თბილისი (GE); 
ცოტნე სამადაშვილი, ნუცუბიძის ფერდობი V მ/რ, I კორპ. ბ. 11, თბილისი (GE);  
გულნარი ჩხუტიაშვილი, აბაკელიას ქ. №13, თბილისი (GE); 
ნინო კაჭარავა, დიღმის მას. მე-2 კვ. მე-8 კორპ. ბ. 29, თბილისი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
რბილი ხორბალი Triticum aestivum L. 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: აგრუნი 1 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეობას (Triticum aestivum L.) და თეთრმარ-
ცვლიან ფხიან ფორმის სახესხვაობას − var. erytrospermum. 

ჯიში „აგრუნი 1“ გამოირჩევა ზამთრის და გვალვაგამძლეობით, ხასიათდება აღ-
მოცენების მაღალი უნარით, ძლიერი ფესვთა სისტემითა და მაღალი ბარტყობით. 
კარგად განვითარებული პროდუქტიული თავთავების რაოდენობა მცენარეზე 5.5- 
დან 7.5-ის ფარგლებში ცვალებადობს, რომლებიც მცენარეზე ერთ სიმაღლეზეა 
განლაგებული. სტანდარტ ჯიშთან შედარებით 3-5 დღით საადრეოა. მცენარის 
მაქსიმალური სიმაღლეა 75-85სმ., გამძლეა ჩაწოლისადმი, ადვილად ილეწება და 
ვარგისია მექანიზირებული აღებისთვის. თავთავი თეთრი ფერის, ფხიანი, 9.5-11,5 
სმ. სიგრძის, კარგად განვითარებული 23-25 თავთუნით, მარცვალი მსხვილი, 
თეთრი, ნახევრადრქისებრი კონსისტენციის. მცენარე საშუალოდ გამძლეა 
სოკოვანი დაავადებების მიმართ. 

ჯიშის „აგრუნი 1“ საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა 1.5-2 ტონით მაღალია, 
ვიდრე საკონტროლო ჯიშების „ბეზოსტაია 1“-სა და „,ჯაგერი“-ს. მაღალი 
აგროფონის პირობებში, ჯიშის მოსავლიანობის პოტენციალი 7.5-8.5 ტ/ჰა-ზე. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 149 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2015 153 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2015 153 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2015 10 13 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 10 24 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2015 10 27 №5 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 25  №7 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Agricultural University of Georgia  
David Agmashenebelis xeivani 240, Tbilisi (GE) 
David Bedoshvili, Kipshidzis q. №2, Tbilisi (GE); 
Tsotne Samadashvili, Nucubidzis ferdobi, V m/r, I korp., b. 1, Tbilisi (GE);  
Gulnari Chkhutiashvili, Abakelias q. 13, Tbilisi (GE); 
Nino Kacharava, Digmis masivi, me-2 kv., VIII korp., b. 29, Tbilisi (GE) 
 

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Bread wheat         Triticum aestivum L. 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: AGRUNI 1 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

The variety belongs to bread wheat (Triticum aestivum L.) and its white-grain awned subva-
riety - erytrospermum. 

Variety "Agruni-1" is distinguished by winter and drought tolerance and is characterized with 
a high emergence ability, strong root system and high tillering. The number of well-developed 
productive spikes per plant varies from 5.5 to 7.5. The spikes are located at about the same 
level. "Agruni-1" is about 3-5 days earlier than the control variety. Its maximum height is 75-
85 cm. "Agruni 1" is resistant to logging; it is easy to thresh and is suitable for mechanized 
harvest. The spike is white, awned, about 9.5-11.5 cm long, with well-developed 23-25 spike-
lets in average. The grain is large, white and semi-vitreous. The resistance of the variety to 
fungi diseases is average. 

The average yield of the variety "Agruni-1" is about 1.5-2.0 tons higher than that of the control 
varieties "Bezostaya-1" and "Jagger" grain yield potential under high-input production system 
is about 7.5-8.5 t/ ha. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:      რბილი ხორბალი   Triticum aestivum L. 
                             (qarTuli saxeli)                 (laTinuri saxeli) 

 

II. სელექციონერი:  

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი  
დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240,  თბილისი (GE) 
დავით ბედოშვილი,  ყიფშიძის ქ. №2, თბილისი (GE); 
ცოტნე სამადაშვილი, ნუცუბიძის ფერდობი Vმ/რ, I კორპ. ბ. 11, თბილისი (GE);  
გულნარი ჩხუტიაშვილი, აბაკელიას ქ. №13, თბილისი (GE); 
ნინო კაჭარავა, დიღმის მას. მე-2 კვ. მე-8 კორპ. ბ.29, თბილისი (GE) 
 

III. ჯიშის დასახელება: აგრუნი 1 

სელექციური ნომერი − KR11-003 

 

IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 

ხორბლების საერთაშორისო სანერგედან მიღებული ჯიშიდან KR11-003 ინდივი-
დუალური გამორჩევის მეთოდის გამოყენებით, საქართველოს აგრარული უნივერ-
სიტეტის მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მიერ მიღებულია 
ხორბლის ჯიში „აგრუნი 1“. 

ჰიბრიდული ჯიში „აგრუნი 1“ გამოყვანილია TAST/SPRW//BLL/3/NWT/4/3013 კომ-
ბინაციიდან. ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეობას (Triticum aestivum L) 
და თეთრმარცვლიან ფხიანი ფორმის სახესხვაობას − var. erytrospermum. 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები: 
 

 niSan-Tviseba 
aRricxvis 

wesi 
gamoxatvis 

xarisxi 
indeqsi 

1 2 3 4 5 
1.(+) koleoptile: 

antocianuri Seferiloba 
09-11 

VS 
ara, an Zalian 

susti 1 

(*) 
2.(+) 

mcenare: 
buCqis tipi 

25-29 
VG 

swormdgomi 3 

3. kenwruli foToli:  
yurakebis antocianuri Seferva 

49-51 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 

4. (+) mcenare: gadaxrili kenwruli 
foTlis mqone mcenareTa sixSire 

47-51 
VG 

ara, an Zalian 
cota 1 
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1 2 3 4 5 

(*) 5. daTavTavebis dro (pirveli Tav-
Tavis gamoCena mcenareTa 50%-ze) 

50-52 
VG saadreo 3 

(*) 6. 
(+) 

kenwruli foToli: 
cvilisebri nafifqi foTlis 

vaginaze 

60-65 
VG susti 3 

(*)7. TavTavi: 
cvilisebri nafifqi 

60-69 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 

8 Rero: cvilisebri nafifqi zemo 
muxlTSorisze 

60-69 
VG 

ara, an Zalian 
susti 1 

(*)9. mcenare: simaRle (Rero, TavTavi, 
fxebi, an fxismagvari 

gamonazardebi) 

75-92 
M 

saSualo 
sigrZis 5 

(*)10. 
(+) 

Rero: ganivkveTi (TavTavis fuZisa 
da Reros zemo kvanZs Soris) 

80-92 
VS 

amovsebulia 
saSualod 5 

(*)11. 
(+) TavTavi: forma profilSi 92 

VS TiTistarisebri 5 

(*)12. 
(+) TavTavi: simkvrive 

80-92 
VS,M 

saSualo 5 

13. TavTavi: sigrZe (fxis da 
fxismagvari danarTis gareSe) 

80-92 
M 

saSualo 
sigrZis 5 

(*)14. 
(+) 

fxebi da fxismagvari danarTebi: 
arseboba 

80-92 
VG ara 1 

(*)15. fxebi da fxismagvari danarTebi 
TavTavis wveroze: sigrZe 

80-92 
VG Zalian mokle 1 

(*)16. 
TavTavi: feri 

90-92 
VG TeTri 1 

17. (+) TavTavis Rerakis wveris segmenti: 
daxrili amoburculi mxridan 

80-92 
VS ara 1 

18. (+) TavTunis qveda kili: mxris 
sigane (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS 

ara, an Zalian 
viwro 1 

19. (+) TavTunis qveda kili: mxris 
forma (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS amaRlebuli 7 

20. TavTunis qveda kili: kbilakis 
sigrZe (TavTavis Sua mesamedSi) 

80-92 
VS mokle 3 

21. (+) TavTunis qveda kili:  
kbilakis forma (TavTavis Sua 

mesamedSi) 

80-92 
VS odnav moRunuli 5 

22. (+) TavTunis qveda kili:  
Sebusva Sida mxridan (TavTavis 

Sua mesamedSi) 

80-92 
VS Zalian susti 1 

23. (+) yvavilis qveda kili:  
kbilakis forma (TavTavis Sua 

mesamedSi) 

80-92 
VS swori 1 
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1 2 3 4 5 

(*)24. marcvali: Seferiloba 92 
VG wiTeli 2 

25.(+) marcvali: 
Seferiloba fenoliT 

92 
VS saSualo 5 

(*)26 
(+) ganviTarebis tipi - 

VG saSemodgomo 1 

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

მსგავსი 
ჯიშის 

სახელი 

ნიშანი,განცხადებული 
რომლითაც  ჯიში განსხვავდება 

მსგავსისაგან 

ნიშნის გამოხატვის ხარისხი 

მსგავსი ჯიში კანდიდატი ჯიში 

 

 

საული 9 

განვითარების ტიპი საშემოდგომო ფაკულტატური 
დათავთავების დრო საგვიანო საადრეო 
მცენარის სიმაღლე საშუალოზე დაბალი საშუალო სიმაღლის 
თავთავის სიგრძე საშუალო გრძელი 

ფხები ან ფხისმაგვარი 
დანართები 

უფხო უფხო 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია: 
 

1. მავნებლებისა და დაავადებებისადმი მდგრადობა  
ჯიში ,,აგრუნი 1~ არ ავადდება სოკოვანი დაავადებებით, მდგრადია სეპტორიოზისა 
და ნაცრის მიმართ. 
 

2. ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები 
ინტენსიური ტიპის ჯიშია და უხვი მოსავლის მისაღებად საჭიროებს მაღალ აგ-
როფონს. 
 

3. სხვა ინფორმაცია  
ჯიში „აგრუნი 1“ განკუთვნილია საქართველოს ხორბლის მთესველი ყველა რეგი-
ონისათვის. 
 

VIII. რბილი ხორბლის ჯიშის „აგრუნი 1“ გამოცდის შედეგები 
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტის და მიწათმოქმედების სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტის სელექციური პროგრამა ჩართულია ხორბლის გამოცდის 
საერთაშორისო ქსელში, საიდანაც ყოველწლიურად ღებულობს სანერგეებს. 
მდიდარი სელექციური მასალის შესწავლით გამოყოფილია პერსპექტიული 
ფორმა, რომელიც ჩართულია ხორბლის ჯიშთაგამოცდის ქსელში. ახალი 
სასელექციო მასალა ისწავლება იმ ნიშან-თვისებებთან მიმართებაში, რომლებიც 
განმსაზღვრელია საქართველოს პირობებში მაღალმოსავლიანი და მაღალხა-
რისხიანი ხორბლის ჯიშების გამოყვანისათვის. 
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ჰიბრიდული ჯიში „აგრუნი 1“ გამოყვანილია TAST/SPRW//BLL/3/NWT/4/3013  კომ-
ბინაციიდან. ჯიში მიეკუთვნება რბილი ხორბლის სახეობას (Triticum aestivum L) 
და თეთრმარცვლიან ფხიანი ფორმის სახესხვაობას - var. erytrospermum. 

„აგრუნი 1“-ს, როგორც ინტენსიური ჯიშის მაღალი მოსავლის მიღების უზ-
რუნველსაყოფად საჭიროა: 

• ნიადაგის მაღალხარისხოვნად და ოპტიმალურ ვადაში დამუშავება; 
• განოყიერება; 
• თესვა 1 ჰა-ზე ურწყავში − 6 მილიონი (230 კგ.), სარწყავში − 5 მილიონი (220 

კგ.) მარცვალი; 
• ნათესის დაცვა სარეველებისა და მავნებელ-დაავადებებისაგან. 

 
 

ჯიშის „აგრუნი 1“ მარცვლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები 
 

ჯიში 
მარცვლის 

ნატურა (გ/ლ) 
1000 მარცვლის 

მასა (გ.) მინისებურება 
წებოგვარა 

(%) IDK 

ჯაგერი (st) 737,2 37,4 40 28,0 77 
აგრუნი 1 749,4 43,7 42 30,0 78 

 

2014-15 წლებში ჯიშმა „აგრუნი 1“ გაიარა სახელმწიფო ჯიშთა გამოცდა საქარ-
თველოს სხვადასხვა აგროეკოლოგიური ზონის ხუთი მუნიციპალიტეტის 
(ახალციხე, ხაშური, მცხეთა, თელავი, დედოფლისწყარო) საცდელ ნაკვეთზე, 
სადაც დაფიქსირდა ორი წლის საშუალო  მოსავლიანობა 4,45 ტ/ჰა  და გამოსაც-
დელი 15 ჯიშის ფონზე მიიღო უმაღლესი შეფასება, სამეცნიერო კვლევითი ცენ-
ტრის ახალციხის (ვალე) ნაკვეთზე ინტენსიური აგროფონის პირობებში მოწეულ-
მა მოსავალმა საშუალოდ შეადგინა 6,7 ტ/ჰა-ზე.  

ჯიშის „აგრუნი 1“ სათესლე მასალის გამრავლებას აწარმოებს საქართველოს 
ა(აიპ) აგრარული უნივერსიტეტი და მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტი.  
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 150 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2015 159 A 
განაცხადის ნომერი: P 2015 159 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2015 12 03 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 10 24 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2015 12 30 №6 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 25  №7 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ნატო კაკაბაძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
ავთანდილ კორახაშვილი, პეტრიაშვილის ქ. 19, თბილისი (GE); 
პაშა ვაჩეიშვილი, სოფ. სელექცია, წილკანი, მცხეთა (GE); 
ნათია ხონელიძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE);  
ლევან ტყემალაძე, დიდი დიღომი, III მ/რ. კორპ. 29, ბ. 62, თბილისი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  

მაშა ლობიო PHAUREUS 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: წვრილმარცვალა 

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ჯიში  „წვრილმარცვალა“ − სელექციური ნომრით VG 6368(46-40-4) მიეკუთვნება 
ლობიოს გვარს, ამიტომ მას მოიხსენიებენ, როგორც ოქროსფერ ლობიოს. 2010 
წელს მიღებულია ტაივანიდან, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან. ჯიში არის 
წვრილმარცვლიანი. სწორედ აქედან წარმოსდგება ჯიშის სახელწოდება. ის მრავ-
ლდება თესლით. თესლის ფორმა მოგრძო და წვრილია, მუქი მწვანე შეფერილო-
ბის. 1000 ცალი თესლის წონა შეადგენს 70 გრამს. ნაყოფი ანუ პარკი 7-15სმ. 
სიგრძისაა, თესლი პარკში 10-13 - ცალია. თესლის სიგრძე 3,7-7 მმ-ია.  

მცენარის სიმაღლეა 70 სმ. ღერო სწორმდგომია, წახნაგოვანი, დაფარულია ქვე-
მოთკენ მიმართული წამწამისებრი ბეწვებით. ჯიში წვრილმარცვალას ბუჩქზე 
ირჩევა სათესლედ 30-35-მდე სტანდარტული პარკები, საიდანაც თესლს ვიღებთ ნა-
ყოფის სრული სიმწიფის მიღწევისას და ჯიშისათვის დამახასიათებელი ფერის 
მიღებისას. კალორიულობით 3,5-ჯერ აღემატება კარტოფილს და 6-ჯერ სიმინდს. 
მწვანე ფაზაში პარკები გამოიყენება სუპებში, სალათებში, გარნირად, დასაკონ-
სერვებლად. მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტატიური მასა: ღერო, ფოთლები, მოუმ-
წიფარი  პარკები − საუკეთესო საკვებია ცხოველებისათვის, რის გამოც მატულობს 
წველადობა. პარკების კალორიულობა: 100გ − 56,8 კკალ.; პარკებში არის: ნახშირ-
წყალი 8,5 გ., ცხიმი 0,1 გ., ცილა 6 გ., ორგანული მჟავიანობა 0,7 გ., წყალი 83 გ., სა-
ხამებელი 6 გ., მონო და დისაქარიდები 1,6 გ. მარცვალი გამოირჩევა ცილების და 
განსაკუთრებით ამინომჟავეების (ლიზინი 8%, არგინინი 7%) შემცველობით. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 150 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2015 159 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2015 159 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2015 12 03 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 10 24 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2015 12 30 №6 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 25  №7 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Nato Kakabadze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE);  
Avtandil Korakhashvili, Petriashvilis q. 19, Tbilisi (GE);  
Pasha Vacheishvili, Mtskheta, Tsilkani, sop. Seleqcia (GE);  
Natia Khonelidze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE); 
Levan Tyemaladze, Didi Digomi, III m/r,  29 korp., b. 62, Tbilisi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Masha beans            PHAUREUS 

 

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: 
TSVRILMARTSVALA 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
Variety " Tsvrilmartsvala" with selective number VG 6368 (46-40-4) – belongs to the bean 
genus, so its called as golden beans. It was received from the "Vegetables World Center, 
Taiwan in 2010. It is a thin seed varieties. Hence is the variety`s name – "Tsvrilmartsvala". 
It reproduces from seeds. Barrel seed shape of the seed is thin and elongated, with dark green 
color. Weight of the 1000 seeds − 70 grams. Length of the fruit or the bean is 7-15 cm, number 
of seeds in the bean 10-13, length of the seed − 3,7-7 mm. 

Height of the plant − 70 cm. Straight stem, faceted, covered with down toward fur. On the bush 
of the variety “tsvrilmartsvala” is chosen up to 30-35 standard beans, from which we get the 
seed of the fruit reaches full maturity and variety-specific color-making. With calories 3.5 times 
more than potatoes and 6 times than corn. In the green phase beans are used in soups, salads, 
garnish, can. vegetative mass After harvesting : stem, leaves, unripened beans are best fodder 
for animals, increasing milk yield. Calorie of beans: 100 g − 56.8 kcal. 8.5 g carbohydrate is in 
the bean, fat − 0.1 g, protein − 6 g, organic acid − 0.7 g, water − 83 g, starch − 6 g, mono and 
disaccharides − 1.6 g. The grain is especially noteworthy of containing − proteins and amino: 
Lysine 8%, arginin 7%. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:    მაშა ლობიო     PHAUREUS 
                            (qarTuli saxeli)                 (laTinuri saxeli) 
 
II. სელექციონერი:  
ნატო კაკაბაძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
ავთანდილ კორახაშვილი, პეტრიაშვილის ქ. 19, თბილისი (GE); 
პაშა ვაჩეიშვილი, სოფ. სელექცია, წილკანი, მცხეთა (GE); 
ნათია ხონელიძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE);  
ლევან ტყემალაძე, დიდი დიღომი, III მ/რ. კორპ. 29, ბ. 62, თბილისი (GE) 
 

III. ჯიშის დასახელება: წვრილმარცვალა 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობის შესახებ: 
2010 წელს მაშა ლობიოს ჯიში „წვრილმარცვალა“, სელექციური ნომრით VG 
6368(46-40-4) მიღებულია  ტაივანიდან, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან. მისი 
გამოცდა მიმდინარეობდა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონებში. ჯიში კარგად შეეგუა საქართველოს კლიმატურ პირო-
ბებს. ის მავნებელ-დაავადებებისადმი გამძლე, წვრილმარცვლიანი ჯიშია. სწო-
რედ აქედან წარმოსდგება ჯიშის სახელწოდებაც. 
 
V. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
ჩვეულებრივ დაბალმოზარდ ლობიოსთან შედარებით, აღნიშნული ჯიში VG 
6368(46-40-4) ხასიათდება საშუალო ზომის ბუჩქით, საშუალო ყუნწიანი პარკებით. 
პარკები  ძირითადად ქვევით და იშვიათად ჰორიზონტალურად არის მიმართული. 
მცენარე მეტ სითბოს და წყალს ითხოვს, ვიდრე ჩვეულებრივი ლობიო. ძალიან 
გამძლეა ქარისმიერი გვალვისადმი. 
 
VI. დამატებითი ინფორმაცია: 
ნაყოფი ანუ პარკი 7-15 სმ. სიგრძისაა, თითქმის სწორი, მრგვალ-ცილინდრული, 
ნაყოფის ფერი იცვლება შემოსვლის მიხედვით. სინორჩეში − მწვანე, ხოლო სა-
თესლე სიმწიფის დროს კი მუქი მიხაკისფერია. პარკი შიგნიდანაც მიხაკისფერია. 
პარკის ფორმა ყუნწის მიმაგრების ადგილას მახვილია, ხოლო დაბოლოებისკენ 
ოდნავ დახრილი, წვეტის გარეშე. თესლი პარკში 10-13-ცალია. თესლის სიგრძე 
3,7-7 მმ-ია. 
 
VII. დაავადებებისადმი მდგრადობა: 
„წვრილმარცვალა“ გამძლეა დაავადებების (ფუზარიოზული ჭკნობა) და მავნებ-
ლების (ბრუხუსი ანუ მემარცვლია) მიმართ. 
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VIII. ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები: 
ჯიში `წვრილმარცვალა~ მრავლდება თესლით. თესლის ფორმა კასრისებურია და 
ჭიპი თესლის საერთო სიბრტყეზე მდებარეობს. თესლი წვრილი, მუქი მწვანე 
შეფერვისაა. 1000 ცალი თესლის წონა შეადგენს 70 გრამს. 
 
IX. სხვა ინფორმაცია: 
მცენარის სიმაღლე 70 სმ. ღერო სწორმდგომია, წახნაგოვანი, დაფარულია ქვე-
მოთკენ მიმართული წამწამისებრი ბეწვებით. ფოთოლთანები ბუსუსიანია, გა-
ნიერ-ლანცეტა. ნამდვილი ფოთოლი მეტად ხშირი შებუსვისაა, სამწახნაგიანი, ბუ-
სუსები მიტკეცილია ღეროზე და ფოთლებზე. 
 
X. გავრცელების ზონა: 
ჯიში `წვრილმარცვალა~ რეკომენდებულია გასავრცელებლად, როგორც აღმო-
სავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში, კერძოდ: გარდაბანი, ბოლ-
ნისი, მცხეთა,  გორი, წყალტუბო, ქუთაისი, ზუგდიდი. 
 
XI. თესლის მოზადება დასათესად: 
ჯიშ `წვრილმარცვალას~ ბუჩქზე ირჩევა სათესლედ 35-40-მდე სტანდარტული 
პარკი, საიდანაც თესლს ვიღებთ ნაყოფის სრული სიმწიფის მიღწევისას და ჯიში-
სათვის დამახასიათებელი ფერის მიღებისას. კალორიულობით 3,5-ჯერ აღემატება 
კარტოფილს და 6-ჯერ სიმინდს. მწვანე ფაზაში პარკები გამოიყენება სუპებში, სა-
ლათებში, გარნირად, დასაკონსერვებლად. მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტატიუ-
რი მასა: ღერო, ფოთლები, მოუმწიფარი პარკები საუკეთესო საკვებია ცხოველები-
სათვის, მატულობს წველადობა. პარკების კალორიულობა: 100 გ - 56,8 კკალ. პარ-
კებში არის ნახშირწყალი 8,5 გ., ცხიმი 0,1 გ., ცილა 6 გ., ორგანული მჟავიანობა 0,7 
გ., წყალი 83 გ., სახამებელი 6 გ., მონო და დისაქარიდები 1,6 გ. მარცვალი გამოირ-
ჩევა ცილებისა და განსაკუთრებით ამინომჟავეების (ლიზინი 8%, არგანინი 7%) 
შემცველობით. 
 
 

                                                      
 

#7 2016 10 25 
 

27 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 

 
 

 
 

 

                                                      
 

#7 2016 10 25 
 

28 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 151 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2015 160 A 
განაცხადის ნომერი: P 2015 160 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2015 12 03 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 10 24 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2015 12 30 №6 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 25  №7 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ნატო კაკაბაძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
ავთანდილ კორახაშვილი, პეტრიაშვილის ქ. 19, თბილისი (GE); 
გურამ ალექსიძე, ფანასკერტელ-ციციშვილის კორპ. 6, ბ.43, თბილისი (GE); 
ნათია ხონელიძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
თინათინ ეპიტაშვილი, ვაზისუბანი, III მ/რ,  II კვარტ., კორპ.13, ბ. 35, თბილისი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
მაშა ლობიო PHAUREUS 

 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: უხვმოსავლიანი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ჯიში „უხვმოსავლიანი“ − სელექციური ნომრით VG 6372(45-8-1) მიეკუთვნება ლო-
ბიოს გვარს, ამიტომ მას მოიხსენიებენ, როგორც ოქროსფერ ლობიოს. 2010 წელს 
მიღებულია ტაივანიდან, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან. ჯიში არის მაღალ-
მოსავლიანი. სწორედ აქედან წარმოსდგება ჯიშის სახელწოდება − უხვმოსავ-
ლიანი. ის მრავლდება თესლით. თესლის ფორმა კასრისებურია და ჭიპი თესლის 
საერთო სიბრტყეზე მდებარეობს. თესლი წვრილი, მუქი მწვანე შეფერილობისაა. 
1000 ცალი თესლის წონა შეადგენს 80 გრამს. ნაყოფი ანუ პარკი 8-18 სმ. სიგრძისაა, 
თესლი პარკში 10-15-ცალია. თესლის სიგრძე 3,5-6 მმ-ია. მცენარის სიმაღლე 75 სმ. 
ღერო სწორმდგომია, წახნაგოვანი, დაფარულია ქვემოთკენ მიმართული წამწამი-
სებრი ბეწვებით. ჯიში უხვმოსავლიანის ბუჩქზე ირჩევა სათესლედ 35-40-მდე სტან-
დარტული პარკები, საიდანაც თესლს ვიღებთ ნაყოფის სრული სიმწიფის მიღწე-
ვისას და ჯიშისათვის დამახასიათებელი ფერის მიღებისას. მწვანე ფაზაში პარკი 
შეიცავს 24-37% ცილას; შეუცვლელ ამინომჟავებს: ლიზინს, ტრიპტოფანს, ჰისტა-
მინს, მეთიონინს; ასევე, ვიტამინებს: A, B, ასკორბინის მჟავას, სახამებელს. მშრა-
ლი მარცვალი შეიცავს: 32-37% ცილოვან ნაერთებს, 50-60% ნახშირწყლებს,  2,1-2,2 
გ. ცხიმს, 4% კაროტინს. რქისებურ სიმწიფეში მარცვალი შეიცავს 5-7% ცილას,     
4-6% ნახშირწყალს, პექტინებს, ვიტამინებს: B1, B2, PP. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 151 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2015 160 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2015 160 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2015 12 03 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 10 24 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2015 12 30 №6 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 25  №7 

 
 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Nato Kakabadze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE);  
Avtandil Korakhashvili, Petriashvilis q. 19, Tbilisi (GE);  
Guram Aleksidze, Phanaskertel-Tsitsishvilis q. 6 korp., b. 43, Tbilisi (GE);  
Natia Khonelidze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE);  
Tinatin Epitashvili, Vazisubani, III m/r,  II  kvart., 13 korp., b. 35, Tbilisi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Masha beans            PHAUREUS 

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: 
UXVMOSAVLIANI 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
Variety "Uxvmosavliani" with selective number VG 6372 (45-8-1) – belongs to the bean genus, 
so it is called as golden beans. It was received from the Vegetables World Center, Taiwan in 
2010. It is a high-yielding varieties. Hence is the variety’s name – uxvmosavliani. It reproduces 
from seeds. Barrel seed shape and umbilicus is located on the common surface of the seed. 

Seeds are small, with dark green color. Weight of the 1000 seeds − 80 grams. Length of the 
fruit or the bean is 8-18 cm, number of seeds in the bean 10-15, length of the seed − 3,5-6 mm. 
Height of the plant - 75 cm. Straight stem, faceted, covered with down toward fur. On the bush 
of the variety "uxvmosavliani" is chosen up to 35-40 standard beans, from which we get the 
seed of the fruit reaches full maturity and variety-specific color-making. In the green phase of 
the  bean contains 24-37% protein, irreplaceable mino acids: lysine, tryptophan, histamine, 
methionine, vitamins: A, B, ascorbic acid, starch. Dry seed contains 32-37% protein com-
pounds, 50-60% carbohydrates, 2,1-2,2g oil, 4% carotene. In the horn ripe phase seed contains 
5-7% protein, 4-6% carbohydrate, pectin, vitamins: B1, B2, PP. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:   მაშა ლობიო   PHAUREUS 
                            (qarTuli saxeli)                (laTinuri saxeli) 
 
II. სელექციონერი:  
ნატო კაკაბაძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
ავთანდილ კორახაშვილი, პეტრიაშვილის ქ. 19, თბილისი (GE); 
გურამ ალექსიძე, ფანასკერტელ-ციციშვილის კორპ. 6, ბ.43, თბილისი (GE); 
ნათია ხონელიძე, კვანტალიანის ქ. 52, ვაშლიჯვარი, თბილისი (GE); 
თინათინ ეპიტაშვილი, ვაზისუბანი, III მ/რ,  II კვარტ.,  კორპ.13, ბ. 35, თბილისი (GE) 
 

III. ჯიშის დასახელება: უხვმოსავლიანი 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობის შესახებ: 
2010 წელს მაშა ლობიოს ჯიში `უხვმოსავლიანი~, სელექციური ნომრით VG 
6372(45-8-1) მიღებულია  ტაივანიდან, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან. მისი 
გამოცდა მიმდინარეობდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში. ჯიში კარგად შეეგუა საქართველოს კლიმატურ პირობებს. 
ის მავნებელ-დაავადებებისადმი გამძლე, მაღალმოსავლიანი ჯიშია. სწორედ 
აქედან წარმოსდგება ჯიშის სახელწოდება – უხვმოსავლიანი. 
 
V. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
ჩვეულებრივ დაბალმოზარდ ლობიოსთან შედარებით აღნიშნული ჯიში VG 
6372(45-8-1) ხასიათდებოდა საშუალო ზომის ბუჩქით, საშუალო ყუნწიანი პარ-
კებით. პარკები ძირითადად ქვევით და იშვიათად ჰორიზონტალურად არის მიმარ-
თული. მცენარე მეტ სითბოს და წყალს ითხოვს, ვიდრე ჩვეულებრივი ლობიო. 
ძალიან გამძლეა ქარისმიერი გვალვისადმი. 
 
VI. დამატებითი ინფორმაცია: 
ნაყოფი ანუ პარკი 8-18 სმ. სიგრძისაა, თითქმის სწორი, მრგვალ-ცილინდრული, 
ნაყოფის ფერი იცვლება შემოსვლის მიხედვით. სინორჩეში არის მწვანე, სათესლე 
სიმწიფის დროს პარკი მუქი მიხაკისფერია. პარკი შიგნიდანაც მიხაკისფერია. 
პარკის ფორმა ყუნწის მიმაგრების ადგილას არის მახვილი, ხოლო დაბოლოე-
ბისკენ ოდნავ დახრილი, წვეტის გარეშე. თესლი პარკში 10-15-ცალია. თესლის 
სიგრძე 3,5-6 მმ-ია. 
 
VII. დაავადებებისადმი მდგრადობა: 
`უხვმოსავლიანი~ გამძლეა დაავადებების (ფუზარიოზული ჭკნობა) და მავნებლე-
ბის (ბრუხუსი ანუ მემარცვლია) მიმართ. 
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VIII. ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები: 
ჯიში `უხვმოსავლიანი~ მრავლდება თესლით. თესლის ფორმა კასრისებურია და 
ჭიპი თესლის საერთო სიბრტყეზე მდებარეობს. თესლი წვრილი, მუქი მწვანე 
შეფერვისაა. 1000 ცალი თესლის წონა შეადგენს 80 გრამს. 
 
IX. სხვა ინფორმაცია: 
მცენარის სიმაღლე 75 სმ. ღერო სწორმდგომია, წახნაგოვანი, დაფარულია ქვე-
მოთკენ მიმართული წამწამისებრი ბეწვებით. ფოთოლთანები ბუსუსიანია, გა-
ნიერ-ლანცეტა. ნამდვილი ფოთოლი მეტად ხშირი შებუსვისაა, სამწახნაგიანი, ბუ-
სუსები მიტკეცილია ღეროზე და ფოთლებზე. 
 

X. გავრცელების ზონა: 
ჯიში `უხვმოსავლიანი~ რეკომენდირებულია გასავრცელებლად, როგორც აღ-
მოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. კერძოდ: გარდაბანი, ბოლ-
ნისი, მცხეთა, გორი, წყალტუბო, ქუთაისი, ზუგდიდი. 
 

XI. თესლის მოზადება დასათესად: 
ჯიში `უხვმოსავლიანის~ ბუჩქზე ირჩევა სათესლედ 35-40-მდე სტანდარტული პარ-
კები, საიდანაც თესლს ვიღებთ ნაყოფის სრული სიმწიფის მიღწევისას და ჯიში-
სათვის დამახასიათებელი ფერის მიღებისას. მწვანე ფაზაში პარკი შეიცავს 24-
37% ცილას, შეუცვლელ ამინომჟავებს: ლიზინს, ტრიპტოფანს, ჰისტამინს, მეთი-
ონინს, ვიტამინებს: A, B ასკორბინის მჟავას, სახამებელს. მშრალი მარცვალი 
შეიცავს: 32-37% ცილოვან ნაერთებს, 50-60% ნახშირწყლებს,  2,1-2,2 გ. ცხიმს, 4% 
კაროტინს. რქისებურ სიმწიფეში მარცვალი შეიცავს 5-7% ცილას, 4-6% ნახშირ-
წყალს, პექტინებს, ვიტამინებს: B1, B2, PP. 
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 152 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2015 161 A 
განაცხადის ნომერი: P 2015 161 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2015 12 03 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 10 24 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2015 12 30 №6 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 25  №7 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ნატო კაკაბაძე, ვაშლიჯვარი, კვანტალიანის ქ. 52, თბილისი  (GE);  
ელენე მოთიაშვილი, ყაზბეგის ქ. 21/1, რუსთავი  (GE);  
დავით გეგეჭკორი, ორხევი, თბილისი  (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  

ბროკოლი Brassica asparagoida Lizg 

 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: წილკნის მწვანე 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ბროკოლის ახალი ჯიში „წილკნის მწვანე“ მიღებულია გამორჩევის მეთოდით, ჯი-
ში საადრეოა, სავეგეტაციო პერიოდი აღმოცენებიდან პირველი მოსავლის აღე-
ბამდე 100-105 დღე. თავი მკვრივი, მწვანე ფერის, შუა ნაწილი ოდნავ ამობურცული, 
ფოთოლის ფერი მწვანე-მონაცრისფრო. ბროკოლის თავის საშუალო მასა მერყეობს 
300-350 გრამის ფარგლებში. საჰექტარო მოსავალი 9,3 ტ/ჰა-ზე. საქართველოში მისი 
გავრცელების არეალი ფართოა, ვრცელდება ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღ-
ლეზე და მეტზე. 

მოხმარების თვალსაზრისით ჯიში საუკეთესო საგემოვნო თვისებებით ხასიათდება, 
მაგრამ ნაკლებ შენახვისუნარიანია, აუცილებლად უნდა შევინახოთ მაცივარში, 
რადგან თავი ყვავილედებად იფანტება. ჯიში ინვითარებს ძლიერ სასიმილაციო 
აპარატს. ჯიში მაღალმოზარდია, მცენარის სიმაღლე 62 სმ., ფოთლების რაოდე-
ნობა 33 ცალი, მურკის სიმაღლე 33სმ., ფოთლის სიგანე 20 სმ., სიგრძე 30 სმ., 
ყუნწის სიგრძე 19 სმ. ყვავილი ყვითელი და ორსქესიანი. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 152 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2015 161 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2015 161 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2015 12 03 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 10 24 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2015 12 30 №6 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 25  №7 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Nato Kakabadze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE);  
Elene Motiashvili, Kazbegis q. 21/1, Rustavi (GE);  
Natia Khonelidze, Kvantalianis q. 52, Vashlijvari, Tbilisi (GE);  
David Gegechkori, Orxevi, Tbilisi (GE) 
 

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Brokoli                 Brassica asparagoides Lizg         

 

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: 

TSILKNIS MTSVANE 

 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

New species of Broccoli "Tsilknis Mtsvane" is received by selection method; it belongs to early 
species, vegetation period is 100-105 days from onset to the first harvest. The initial part is 
dense and green, the middle part is slightly raised, and the color of leaf is green to grey. The 
average mass of the initial part is approximately 300-350 grams.  

Harvest per hectare is 9.3 Tones. It is widely spread in Georgia, 1500 m or higher from the sea 
level. In terms of consumption it is characterized by the best taste properties, but less storage 
capacity, it is necessary to store in the fridge because the initial part can scatter into flowers. It 
can develop assimilation mechanisms. It is highly grow able plant. The height of the plant is 62 
cm, the number of leaves is 33 pcs, the height of stem is 33 cm, the width of leaf is 20 cm, 
length is 30 cm, the length of graft is 19 cm, and the color of the flower is yellow, with 
bisexual flower. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:  კომბოსტო ბროკოლი      Brassica asparagoida Lizg 
                             (qarTuli saxeli)             (laTinuri saxeli) 
 

II. სელექციონერი:  
ნატო კაკაბაძე, ვაშლიჯვარი,  კვანტალიანის ქ. 52, თბილისი  (GE);  
ელენე მოთიაშვილი, ყაზბეგის ქ. 21/1, რუსთავი  (GE);  
დავით გეგეჭკორი, ორხევი, თბილისი  (GE) 
 

III. ჯიშის დასახელება: წილკნის მწვანე 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობის შესახებ: 
ბროკოლის ჯიში `წილკნის მწვანე~ სელექციური ნომრით ВRH1207, მიღებულია 
2011 წელს ტაივანიდან, მებოსტნეობის მსოფლიო ცენტრიდან. მისი გამოცდა 
მიმდინარეობდა როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში: მარნეული, გარდაბანი, 
მცხეთა, წილკანი, ისე დასავლეთ საქართველოში: სამტრედია, აბაშა, ზუგდიდი. 
აღნიშნული ჯიში კარგად შეეგუა საქართველოს ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებს. 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები: 
ჯიში გამოირჩევა საუკეთესი საგემოვნო თვისებებით, მაღალი, ძლიერი ბიომასით, 
თავის ფორმა მომრგვალო, შუა ნაწილში ოდნავ ამობურცული, მავნებელ-დავადე-
ბების მიმართ შედარებით გამძლეა, თავის საშუალო მასა 350 გ., ფერი ღია მწვანე, 
მკვრივი. საადრეო ჯიშია აღმოცენებიდან 100 დღის შემდეგ გვაძლევს მოსავალს. 
მოითხოვს მაღალ აგროფონს, საჰექტარო მოსავალი 9,3 ტ/ ჰა-ზე. 
 
VI. დამატებითი ინფორმაცია 
სტანდარტ ჯიშ ეტალონთან შედარებით, ახალი ჯიში `წილკანის მწვანე~ მაღა-
ლია. ეტალონის  მცენარის სიმაღლე 56 სმ-ია. თავის ფერი მუქი მწვანეა, საშუალო 
მასა 250 გ. საჰექტარო მოსავალი 6,25 ტ/ ჰა-ზე. მავნებლების მიმართ ნაკლებად  
გამძლეა. 
 
 

VII. მავნებელ-დაავადებებისადმი მდგრადობა: 
ახალი ჯიში `წილკანის მწვნე~ გამძლეა მავნებლების: ფრთათეთრა, ხვატარები, 
ბუგრები, რწყილების და დაავადების-ფესვის ყელის სიდამპლეის მიმართ. 
 
VIII. ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები: 
ჯიში `წილკანის მწვანე~ მოჰყავთ, როგორც თესლის თესვით მუდმივ ადგილზე, 
ისე ჩითილით. საადრეო მოსავლის მისაღებად იყენებენ ჩითილის მეთოდს. თესლი 
მარტში ითესება სათბურ კვალში, ხოლო მუდმივ ადგილზე ჩითილი გადაირგვება 
35-45 დღის შემდეგ. სტანდარტულ ჩითილს უნდა ჰქონდეს 5-6 ფოთოლი. ღია 
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გრუნტში  ჩითილის გადარგვა ხდება აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში. წინა 
დღეს ჩითილებს რწყავენ. გადარგვისას ჩითილს ნიადაგში ათავსებენ 2 სმ-ით 
უფრო ღრმად, ვიდრე იგი იყო საჩითილე ნაკვეთზე და კარგად შემოაყრიან მიწას 
ღეროს ირგვლივ. გადარგვის შემდეგ მცენარეებს რწყავენ.  

მწკრივში თესვის სქემა შემდეგია: მცენარეებს შორის მანძილია 20-25 სმ, 
მწკრივებს შორის − 55-65 სმ. ცენტრალური თავაკის მისაღებად მცენარეებს 
შორის ტოვებენ 30-35 სმ-ს, ხოლო გვერდითი ყლორტების მისაღებად ამეჩხერებენ 
ისე, რომ მცენარეებს შორის მანძილი იყოს 40-45 სმ. 
 
IX. სხვა ინფორმაცია: 
მოხმარების თვალსაზრისით ჯიში საუკეთესო საგემოვნო თვისებებით ხასიათ-
დება, მაგრამ ნაკლებ შენახვისუნარიანია, აუცილებლად უნდა შევინახოთ მაცი-
ვარში, რადგან თავი ყვავილედებად იფანტება. ჯიში ინვითარებს ძლიერ სასიმი-
ლაციო აპარატს. ჯიში მაღალმოზარდია,  მცენარის სიმაღლე 62 სმ., ფოთლების 
რაოდენობა 33 ცალი, მურკის სიმაღლე 33 სმ., ფოთლის სიგანე 20 სმ., სიგრძე 30 
სმ. ყუნწის სიგრძე 19 სმ. ყვავილის ფერი ყვითელი, ორსქესიანი. 
 

X. გავრცელების ზონა: 
ჯიში `წილკნის მწვანე~ რეკომენდებულია გასავრცელებლად, როგორც აღმო-
სავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში, კერძოდ: მარნეული, გარ-
დაბანი, მცხეთა, წილკანი,სამტრედია, აბაშა, ზუგდიდი. 
 

XI. თესლის მოზადება დასათესად: 
ბროკოლის  ჯიშის `წილკნის მწვანე~ მშრალი თესლი 15 წთ. თავსდება 50 გრა-
დუსიან ცხელ წყალში, შემდეგ 1 წთ. ცივ წყალში, ირეცხება სუფთა გამდინარე 
წყალში და 24 საათი თავსდება მაცივარში. ამის შემდეგ შრება და მზადაა დასა-
თესად. დათესვიდან 14 დღეში მიიღება აღმონაცენი, რომელიც 5-6 დღეში  საჭი-
როებს პიკირებას. პიკირებული ჩითილი მოითხოვს წრთობას ანუ შეგუებას 
ტემპერატურის, მზის და ქარის მიმართ. 
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