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biuletenSi ganTavsebuli masalebis gamoqveynebis  

TariRia 2010 wlis 20 maisi 

 

THE DATE OF PUBLICATION OF THE MATERIALS IS MAY 20, 2010 



biuletenSi gamoqveynebulia 

 mcenareTa axali jiSebis ganacxadebi 
 

 

THE PUBLICATION IN THE BULLETIN OF THE APPLICATIONS  

ON THE PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES 
 

 

## 11; 12; 13; 14 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
mcenaris axali jiSis Sesaxeb monacemebis oficialur biuletenSi gamoqveynebidan 

3 Tvis ganmavlobaSi nebismier pirs aqvs ufleba, saqpatents warudginos werilobiTi 

Sedaveba: Tu  mcenaris axali jiSi ar akmayofilebs dacvisunarianobis kriteriumebs; 

Tu  mcenaris axali jiSis aRweriloba ar aris sakmarisi am jiSis Sesafaseblad; Tu 

mcenaris axali jiSis aRwerilobaSi Setanilia yalbi monacemebi; Tu ganacxadSi 

aRweril mcenaris axal jiSze prioritetis moTxovna sxva qveyanaSi mcenaris am jiSze 

wardgenili ganacxadis mixedviT safuZvelsaa moklebuli. 

mcenaris axal jiSze ganacxadis formaluri moTxovnebis eqspertizis 

dasrulebisa da saganacxado masalebis oficialur biuletenSi gamoqveynebis Semdeg 2 

kviris vadaSi gansxvavebulobaze, erTgvarovnebasa da stabilurobaze gamosacdelad 

mcenaris axali jiSi gadaecema sajaro samarTlis iuridiuli piris _ akreditaciis 

erTiani erovnuli organos _ akreditaciis centris mier akreditebul pirs. 

 

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

the date of publication varieties of new plants data in the official bulletin: in caseif the new plant variety 

does not meet the requirements of the criteria of protectability; if description of the new plant variety 

does not convey the complete impression for evaluation  of the new plant variety; if the data given in 

the application are false; if the priority claimed for the varieties of new plants described in the 

application based on the application filed in other country is groundless.  

After carrying out the formal examination of the applications for new varieties of plants and  

breeds of animals and their publication in the Bulletin,  varieties of new plants and breeds  of animals 

within 2 weeks are transferred to a person accredited by PUBLIC LAW BODY – United National 

Accreditation Authority for conducting the examination in respect to DUS. 
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ganacxadis tipis asoiTi aRniSvna 
 
 

P _ mcenaris jiSis ganacxadis aRniSvna (Plant) 

A − cxovelis jiSis ganacxadis aRniSvna (Animal) 

 
(10) _ P 0000 000 A _ mcenaris jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 

 
(11) _ P 0000 000 B _ mcenaris jiSis mowmobis nomeri (II publikacia) 

 
(21) _ P 0000  000000 _ mcenaris jiSis ganacxadis nomeri 

 

 
(10) _ A 0000 000 A _ cxovelis jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 

 
(11) _ A 0000 000 B _ cxovelis jiSis mowmobis nomeri (II publikacia)  

                     
(21) _ A 0000 000000 _ cxovelis jiSis ganacxadis nomeri 

 
  
 
 
 

LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE 
 
 

P – Indication of applications for plant varieties (Plant) 

A – Indication of applications for animal breeds (Animal) 

 
(10) _ P 0000 000 A _ number of published application for  plant varieties (I publication) 

 
(11) _ P 0000 000 B _ number of Certificate for  plant varieties (II publication) 

 
(21) _ P 0000  000000 _ serial number of application for plant varieties          

 
        

(10) _ A 0000 000 A _ number of published application for  animal breeds  
    (I publication) 
 

(11) _ A 0000 000 B _  number of Certificate for  animal breeds (II publication)              
                     

(21) _ A 0000 000000 _ serial number of application for animal breeds 

 3



mcenareTa da cxovelTa axali jiSebis dacvis 

bibliografiuli monacemebis saidentifikacio 

INID kodebi 
 

 

(10)   ganacxadis gamoqveynebis nomeri 
 
(11)   mowmobis nomeri 
 
(21)   ganacxadis nomeri 
 
(22)   ganacxadis wardgenis TariRi 
 
(24)   TariRi, saidanac iwyeba uflebebis moqmedeba 
  
(31)   saprioriteto ganacxadis nomeri 
  
(32)   saprioriteto ganacxadis wardgenis TariRi 
 
(33)   im qveynis an regionuli organizaciis kodi, romlis uwyebamac  

        mianiWa nomeri saprioriteto ganacxads 

 
(44)   mcenaris/cxovelis jiSis ganacxadis Sesaxeb monacemebis 

         gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (I publikacia) 

 
(45)   daregistrirebuli mcenaris /cxovelis jiSis gamoqveynebis TariRi  

         da biuletenis nomeri (II publikacia) 

 
(50)   mcenaris /cxovelis jiSis gvari da saxeoba qarTulad da laTinurad 
 
(54) mcenaris/cxovelis axali  jiSis dasaxeleba ganmcxadeblis enaze 

        da  qarTulad 

 
(57)   mcenaris /cxovelis axali jiSis mokle daxasiaTeba 
 
(74)   warmomadgenlis saxeli 
 
(76)   seleqcioneris saxeli, misamarTi da qveynis kodi 
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INID CODES 
FOR IDENTIFICATION OF BIBLIOGRAPHIC DATA 

PLANT VARIETIES AND ANIMALS BREEDS 
 
 
 
 

(10)  number of publication for application 
 
(11)   number of Certificate 
 
(21)   serial number of application 
 
(22)   date of filing of the application 
 
(24)   date from which Certificate may have right 
 
(31)   number of priority application 
 
(32)   date of filing of priority application 
 
(33)   code of the country or regional organization allotting priority application number 
 
(44)   date of publication of application for plant varieties and animals breeds  

         and the number of bulletin (I publication) 

 
(45)   date of publication of registered plant varieties and animals breeds and  

         the number of bulletin (II publication) 
 
(50)   generation and species of plant varieties and animals breeds in Georgian  

         and in Latin 
 
(54)   name of plant varieties and animals breeds in the applicant's language  

         and in Georgian 
 
(57)   brief description of plant varieties and animals breeds 
 
(74)   name, surname of representative or patent attorney 
 
(76)   name, surname of breeder, address and country code 
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orasoiani kodebi da maTi Sesabamisi saxelmwifoebis saerTaSoriso da 

regionaluri  organizaciebis dasaxeleba 

(ismos standarti 3) 

 

AD andora  CL Cile 

AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi  CM kameruni 

AF avRaneTi  CN CineTi 

AG antigua da barbuda  CO kolumbia 

AI angilia  CR kosta-rika 

AL albaneTi  CU kuba 

AM somxeTi  CV mwvane koncxis kunZulebi 

AN antilis kunZulebi (niderlandebi)  CY kviprosi 

AO angola  CZ CexeTis respublika 

AP inteleqtualuri sakuTrebis   DE germania 

 afrikis regionaluri organi-  DJ jibuti 

 zacia (ARIPO)  DK dania 

AR argentina  DM dominika 

AT avstria  DO dominikelTa respublika 

AU avstralia  DZ alJiri 

AW aruba  EA evraziis sapatento organi- 

AZ azerbaijani   zacia (EAPO) 
BA bosnia da hercegovina  EC ekvadori 

BB barbadosi  EE estoneTi 

BD bangladeSi  EG egvipte 

BE belgia  EH dasavleTi sahara 

BF burkina-faso  EM Sinagani bazris  harmoniza- 

BG bulgareTi   ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 

BH bahreini   da samrewvelo nimuSebi (OHIM)
BI burundi  EP evropis sapatento uwyeba (EPO) 
BJ benini  ER eritrea 

BM bermudis kunZulebi  ES espaneTi 

BN brunei-darusalami  ET eTiopia 

BO bolivia  FI fineTi 

BR brazilia  FJ fiji 

BS bahamis kunZulebi  FK folklendis kunZulebi 

BT bhutani  FO fareris kunZulebi 

BV buvetis kunZulebi  FR safrangeTi 

BW botsvana  GA gaboni 

BX beneluqsis inteleqtualuri  GB didi britaneTi 
 sakuTrebis uwyeba  (BOIP)  GC sparseTis yuris arabuli 
BY belorusia   saxelmwifoebis TanamSrom- 

BZ belizi   lobis sabWos uwyeba (GCC) 
CA kanada  GD grenada 

CD kongos demokratiuli resp.  GE saqarTvelo 

CF centraluri afrikis resp.  GG genzi 

CG kongo  GH gana 

CH Sveicaria  GI gibraltari 

CI kot-d' ivuari  GL grenlandia 

CK kukis kunZulebi  GM gambia 
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GN gvinea  LS lesoto 

GQ ekvatoruli gvinea  LT litva 

GR saberZneTi  LU luqsemburgi 

GS samxreTi jorjia da samxreTi   LV latvia 

 sendviCis kunZulebi  LY libia 

GT gvatemala  MA maroko 

GW gvinea-bisau  MC monako 

GY gaiana  MD respublika moldova 

HK hon kongi  ME Cernogoria (montenegro) 

HN hondurasi  MG madagaskari 

HR xorvatia  MK makedonia yofili iugosla-  

HT haiti   viis respublika 

HU ungreTi  ML mali 

IB inteleqtualuri sakuTrebis  MM mianma 

 msoflio organizaciis (ismo,   MN monRoleTi 

 WIPO) saerTaSoriso biuro  MO makao 

ID indonezia  MP Crd. marianas kunZulebi 

IE irlandia  MR mavritania 

IL israeli  MS monserati 

IM menis kunZuli  MT malta 

IN indoeTi  MU mavrikia 

IQ erayi  MV maldivis kunZulebi 

IR iranis islamuri respublika  MW malavi 

IS islandia  MX meqsika 

IT italia  MY malaizia 

JE jezi  MZ mozambiki 

JM iamaika  NA namibia 

JO iordania  NE nigeri 

JP iaponia  NG nigeria 

KE kenia  NI nikaragua 

KG yirgizeTi  NL niderlandebi 

KH kamboja  NO norvegia 

KI kiribati  NP nepali 

KM komoris kunZulebi  NR nauru 

KN sent kitsi da nevisi  NZ axali zelandia 

KP koreis saxalxo demokratiuli  OA afrikis inteleqtualuri  

 respublika   sakuTrebis organizacia 

KR koreis respublika   (OAPI) 
KW kuveiti  OM omani 

KY kaimenis kunZulebi  PA      panama 

KZ yazaxeTi  PE peru 

LA laosi  PG papua-axali gvinea 

LB libani  PH filipinebi 

PT portugalia  PK pakistani 

PW palau  PL poloneTi 

LC sent-lusia  VE venesuela 

LI lixtenStaini  VG virjinis kunZulebi (britaneTi)

LK Sri-lanka  PY paragvai 

LR liberia  QA katari 
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QZ evropis Tanamegobrobis   TJ tajikeTi 

 mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)  TL timor-leste 

RO rumineTi Å TM TurqmeneTi 

RS serbia  TN tunisi 

RU ruseTis federacia      TO tonga 

RW ruanda  TR TurqeTi 

SA saudis arabeTi  TT trinidadi da tobago 

SB solomonis kunZulebi  TV tuvalu 

SC seiSelis kunZulebi  TW taivani, CineTis provincia 

SD sudani  TZ tanzania 

SE SvedeTi  UA ukraina 

SG singapuri  UG uganda 

SH wminda elenes kunZuli  US aSS 

SI slovenia  UY urugvai 

SK slovakia  UZ uzbekeTi 

SL siera-leone  VA vatikani 

SM san-marino  VC sant-vinsenti da grenadinebi 

SN senegali  VN vietnami 

SO somali  VU vanuatu 

SR surinami  WO WIPO-inteleqtualuri sakuT- 

ST san-tome da prinsipi   rebis msoflio organizacia 

SV salvadori  WS samoa 

SY siria  XN norduli sapatento insti-  
SZ svazilendi   tuti  (NPI) 
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi  YE iemeni 

TD Cadi  ZA samxreT afrika 

TG togo  ZM zambia 

TH tailandi  ZW zimbabve 
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LIST OF CODES, IN ALPHABETIC SEQUENCE,  
AND THE CORRESPONDING (SHORT) NAMES OF STATES, OTHER ENTITIES  

AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 

 
AD Andorra  CN China 
AE United Arab Emirates  CO Colombia 
AF Afghanistan  CR Costa Rica 
AG Antigua and Barbuda  CU Cuba 
AI Anguilla  CV Cape Verde 
AL Albania  CY Cyprus 
AM Armenia  CZ Czech Republic 
AN Netherlands Antilles  DE Germany 
AO Angola  DJ Djibouti 
AP African Regional Intellectual Property   DM Dominica 
 Organization (ARIPO)  DO Dominican Republic 
AR Argentina  DZ Algeria 
AT Austria  EA Eurasian Patent Organization (EAPO) 
AU Australia  EC Ecuador 
AW Aruba  EE Estonia 
AZ Azerbaijan  EG Egypt 
BA Bosnia and Herzegovina  EH Western Sahara 
BB Barbados  EM Office for Harmonization in the Internal  
BD Bangladesh   Market (Trademarks and Designs)            
BE Belgium   (OHIM) 
BF Burkina Faso  EP European Patent Office (EPO) 
BG Bulgaria  ER Eritrea 
BH Bahrain  ES Spain 
BI Burundi  ET Ethiopia 
BJ Benin  FI Finland 
BM Bermuda  FJ Fiji 
BN Brunei Darussalam  FK Falkland Islands (Malvinas) 
BO Bolivia  FO Faroe Islands 
BR Brazil  FR France 
BS Bahamas  GA Gabon 
BT Bhutan  GB United Kingdom 
BV Bouvet Island  GC Patent Office of the Cooperation Council  
BW Botswana   for the Arab States of the Gulf (GCC) 
BX Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)  GD Grenada 
BY Belarus  GE Georgia 
BZ Belize  GG Guernsey 
CA Canada  GH Ghana 
CD Democratic Republic of the Congo  GI Gibraltar 
CF Central African Republic  GL Greenland 
CG Congo  GM Gambia 
CH Switzerland  GN Guinea 
CI Cote d’lvoire  GQ Equatorial Guinea 
CK Cook Islands  GR Greece 
CL Chile  GS South Georgia and the South Sandwich  
CM Cameroon   Islands 
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GT Guatemala  MG Madagascar 
GW Guinea- Bissau  MK The former Yugoslav Republic 
GY Guyana   of Macedonia 
HK The Hong Kong Special Administrative   ML Mali 
 Region of the People’s Republic of China  MM Myanmar 
HN Honduras  MN Mongolia 
HR Croatia  MO Macao 
HT Haiti  MP Northern Mariana Islands 
HU Hungary  MR Mauritania 
IB International Bureau of the World   MS Montserrat 
 Intellectual Property Organization (WIPO)              MT Malta 
ID Indonesia  MU Mauritius 
IE Ireland  MV Maldives 
IL Israel  MW Malawi 
IM Isle of Man  MX Mexico 
IN India  MY Malaysia 
IQ Iraq  MZ Mozambique 
IR Iran (Islamic Republic of)  NA Namibia 
IS Iceland  NE Niger 
IT Italy  NG Nigeria 
JE Jersey  NI Nicaragua 
JM Jamaica  NL Netherlands 
JO Jordan  NO Norway 
JP Japan  NP Nepal 
KE Kenya  NR Nauru 
KG Kyrgyzstan  NZ New Zealand 
KH Cambodia  OA African Intellectual Property 

Organization  
KI Kiribati   (OAPI) 
KM Saint Kitts and Nevis  OM Oman 
KP Democratic People’s Republic of Korea  PA Panama 
KR Republic of Korea  PE Peru 
KW Kuwait  PG Papua New Guinea 
KY Cayman Islands  PH Philippines 
KZ Kazakhstan  PK Pakistan 
LA Lao People’s Democratic Republic  PL Poland 
LB Lebanon  PT Portugal 
LC Saint Lucia  PW Palau 
LI Liechtenstein  PY Paraguay 
LK Sri Lanka  QA Qatar 
LR Liberia  QZ Community Plant Variety Office  
LS Lesotho   (European Community) (CPVO) 
LT Lithuania  RO Romania 
LU Luxembourg  RS Serbia 
LV Latvia  RU Russian Federation 
LY Libyan Arab Jamahiriya  RW Rwanda 
MA Morocco  SA Saudi Arabia 
MC Monaco  SB Solomon Islands 
MD Republic of Moldova  SC Seychelles 
ME Montenegro  SD Sudan 
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SG Singapore  TT Trinidad and Tobago  
SH Saint Helena  TV Tuvalu 
SI Slovenia  TW Taiwan, Province of China 
SK Slovakia  TZ United Republic of Tanzania 
SL Sierra Leone  UA Ukraine 
SM San Marino  UG Uganda 
SN Senegal  US United States of America 
SO Somalia  UY Uruguay 
SR Suriname  UZ Uzbekistan 
ST Sao Tome and Principe  VA Holy See 
SV El Salvador  VC Saint Vincent and the Grenadines 
SY Syrian Arab Republic  VE Venezuela 
SZ Swaziland  VG Virgin Islands (British) 
TC Turks and Caicos Islands  VN Viet Nam 
TD Chad  VU Vanuatu 
TG Togo  WO World Intellectual Property Organization 
TH Thailand   (WIPO) 
TJ Tajikistan  WS Samoa 
TL Timor-Leste  XN Nordic Patent Institute (NPI) 
TM Turkmenistan  YE Yemen 
TN Tunisia  ZA South Africa 
TO Tonga  ZM Zambia 
TR Turkey  ZW Zimbabwe 
SE Sweden    
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1.    mcenareTa axali jiSebi 

1.1. ganacxadebi  

 

 

(10) P 2010 011 A 

(21)  P 2009 011 

(22) 2009 12 23 

(76) i. lomouris  miwaTmoqmedebis institutis gardabnis  

    sacdeli sadguri (GE) 

    gardabanis sacdeli sadguri (GE) 

    moTiaSvili elene (GE) 

(50) Taviani xaxvi  (Allium cepa) 

(54) jiSi „vardisferi 32”  

(57) miRebulia adgilobrivi jiSis kerZod „kaxuri brtyeli” indi-

vidualuri da masiuri gamorCevis meTodiT. saxesxvaoba _ naxevrad 

cxarea. bolqvi Ria vardisferi, nazi rbilobiT, qerqlebi _ var-

disferi. yvavili TeTri, forma brtyeli, masa 115-120 grami, ubartyo. 

bolqvis momwifebis dros niadagSi bolqvi naxevrad zis, mcenaris 

simaRlea _ 40-50sm, foTlebis raodenoba _ 10-12 muqi mwvane. gamZlea 

mavnebel-daavadebaTa mimarT. savegetacio periodi aRmocenebidan srul 

biologiur simwifemde saWiroebs 135-140 dRes. mosavlianoba sarwyavSi 

Seadgens 27-29t-s ha-ze, Teslis mosavali 3,5-3,8 c/ha-ze, 1000 marcvlis 

wona – 3,8-4 g.     
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1.    NEW VARIETIES  OF PLANT 
1.1.  APPLICATIONS 

 

(10) P 2010 011 A 

(21) P 2009 011 

(22) 2009 12 23 

(76)  I. Lomouri  Scientifific Research Institute of Farming experimental station of Gardabani (GE) 

         Gardabani, Experimental station of Gardabani  (GE) 

          Motiashvili Elene (GE) 

(50) Winter Bread Wheat  (Allium cepa) 

(54) Variety Species "Vardisperi 32" 

(57)   It is bred from local species (Variety “Kaxuri Brtkeli”) of individual selection. Variety 

is partially spicy. Bulb pink fleshy, tender scale is pinker. Flower is white; the form is round-

oval, mass is 115-120 gram, non- brushing. When ripening, the bulb is half under the ground, 

plant height is 40-50 cm, the quantity of leafs are 10-12 dark green. It is steady to illnesses 

and vermin. The vegetation period duration from shoots up to biological ripeness is 135-140 

days. Productivity in irrigative is 27-29 t/hectare and seed yield is 3,5-3,8 centner/hectare. 

1000 seed mass is 3,8-4 gram. 
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(10) P 2010 012 A 

(21)  P 2009 012  

(22) 2009 12 29 

(76)  i.lomouris miwaTmoqmedebis instituti, mcxeTa, werovani 3300 (GE) 

   zurab jinjixaZe (GE) 

        daviT bedoSvili (GE) 

  nino lominaZe (GE) 

  manana beriSvili (GE) 

  liana qirikaSvili (GE) 

  avTandil mumlaZe (GE) 

  nugzar demetraSvili (GE) 

  zaur kalandia (GE) 

  Tamar odiSaria (GE) 

  jovani nikolaZe (GE) 

  Tamar kodua (GE) 

(50)  simindi (Zea  mays  L) 
(54)  hibridi „werovani 4” 

(57) gamoyvanilia CIMMYT-is mier mowodebuli sinTezuri populaciis 

S91SIWQ-is SejvarebiT jiSTan „ajameTis TeTri”. 

marcvlis tipi – Sualeduri, marcvali _ TeTri. 1000 marcvlis 

masa_342 gr. taroze marcvlis rigebis ricxvi _ 14-16, taros forma _ 

mcired konusuri. naquCis Seferiloba – TeTri. mcenaris simaRle (qo-

CoCis CaTvliT) _ 322 sm, foTlebis raodenoba mTavar Reroze _ 20-21, 

miwiszeda muxlebis raodenoba _ 18-19; bartyoba ar axasiaTebs, mcena-

reze viTardeba erTi taro. 

Rero da fesvTa sistema gamZlea Cawolis mimarT. 

gamZlea daavadeba „helminTosporium tursikumis” mimarT. mcired 

avaddeba „buStovani gudafSutaTi”. 

sagviano vegetacisaa, aRmocenebidan srul simwifemde saWiroebs 

140 dRes. 

marcvlis mosavlianoba Seadgens 6-7 t/ha. 

gamoyeneba: marcvali SeiZleba gamoyenebul iqnes sursaTad. 

rekomendebulia gasavrceleblad dasavleT saqarTvelos dablob 

zonasa da aRmosavleT saqarTvelos sarwyav raionebSi, sadac haeris 

aqtiur temperaturaTa jami udris 3900-4500°C. 
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(10) P 2010 012 A 
(21) P 2009 012  
(22) 2009 12 29 
(76)  I.  Lomouri Farming Scientific Research Institute (GE) 
        Mtskheta, Tserovani 3300 (GE) 
         Zurab Jinjikhadze (GE) 

David Bedoshvili (GE) 
Nino Lominadze (GE) 
Manana Berishvili (GE) 
Liana Qirikashvili (GE) 
Avtandil Mumladze (GE) 
Nugzar Demetrashvili (GE) 
Zaur Kalandia (GE) 
Tamar Odishatia (GE) 
Djovani Nicoladze (GE) 
Tamara Kodua (GE) 

(50) Maize (Zea mays L) 
(54) Hybrid “Tserovani 4” 
(57) The Hybrid is developed by crossing CIMMYT synthetic S91S IWQ and a local variety 
“Ajametis Tetri” type of grain is intermediate. Grain is white.  

1000 grain mass is 342 gr. Number of grain rows is 14-16. Form of ear is slight cone. 
Plant height is growing 322 cm. Leaf number is 20-21.  Stemnode above the ground is 18-19. 
One ear is on one plant. Resistant to lodging. Resistant to “helmintosporiosis” and “brand”.  
Vegetation period from germination to complete maturity is 140 days.  
Crop yield is 6-7 t/ha. 

The hybrid is recommended for spreading in lowland of West Georgia and in irrigation 
zone of East Georgia where total active air temperatures is about 3900-4500ºC. 
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(10) P 2010 013 A 

(21)  P 2009 013 

(22) 2009 12 30  

(76) saqarTvelos saxelmwifo agraruli universiteti (GE) 

    Tbilisi, d. aRmaSeneblis xeivani me-13 km (GE) 

    liana nacvliSvili (GE) 

    nazi TvalWreliZe (GE) 

    besik sakandeliZe (GE) 

    TinaTin dalaliSvili (GE) 

    liana tabliaSvili (GE) 

(50) TuTa (Morus) 

(54) jiSi „aisi“ (Morus alba L) 

(57) gamoyvanilia TuTis poliploiduri forma triploid-20-is Teslis 

TesviT da mravaljeradi gamorCeviT, gamravlebulia „quTaTuri X“ 

„gruziniiS 4“-is erTwlian saZireze kvirtis mynobiT; mdedrobiTia. 

jiSi xasiaTdeba Zlieri ganviTarebis varjiT, swori formis in-

tensiuri zrdis totebiT, toti nacrisferi Seferilobisaa, zomieri 

muxlTSorisiTa da mcire zomis kvirtebiT, foToli mTlianfirfi-

tiania, didi zomis, araswori zedapiriT, totze Warbobs mzardi 

ylortebi, foTolmsxmoiarobiT uxvia, nayofmsxmoiarobiT saSualo, na-

yofidan Teslis gamosavali _ mcire (2,1%), foTlis mezofilSi 

Warbobs Rrublisebri parenqima, cistoliTi mogrZo ovaluri formi-

saa, yunwis rbil lafanSi Warbadaa damatebiTi gamtari konebi. 

infeqciuri daavadebebisadmi praqtikulad gamZlea, uxvmosavliani, 

foToli maRali kvebiTi Rirebulebisaa, gamoirCeva SeWmadvargisia-

nobiT, rekomendebulia, upiratesad, rogorc safoTle jiSi dasavleT 

saqarTveloSi gasavrceleblad. 
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(10) P 2010 013 A 
(21)  P 2009 013 
(22)  2009 12 30 
(76) The Georgian State Agrarian University (GE) 
        Tbilisi, 13 km D.Agmashenebeli xeivani (GE)       
        Liana Natsvlishvili (GE) 
        Nazi Tvalchrelidze (GE) 
        Tinanin Dalalishvili (GE) 
        Besik Sakandelidze (GE) 
        Liana Tabliashvili (GE) 
(50) Mulberry  (Morus) 

(54) Variety “Aisi” ( Morus alba L)   
(57) Is produced by sowing of seeds polyploid  forms of a mulberry- the Triploid 20 and by 
multi-time  strict selection.  It is propagated by a scion budding on an annual stock of variety 
“Kutaturi Х”, “Gruziniish  4”, female. 

 The plant is characterized by  strong crone, direct branches of intensive growth, a branch 
of a grey color, with moderated internodes, buds of the small dimension, leaves wholly 
lamellar, of  big dimension, with a rough surface, an abundance of growing sprouts on 
branches, an abundance of leaves, fructification - the average, an exit of seeds from fruits - 
low (2,1 %), in a leaf  mesophyll prevails a spongy parenchyma, cystoliths of  the prolate has 
an oval form, an abundance of additional conducting beams. 

 It is practically steady against infectious diseases, high-yielding, with high 

nutritiousness of leaf, it is characterized by edibility, and it is recommended mainly as a leaf 

kind for propagation to the Western Georgia. 
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(10) P 2010 014 A 

(21)  P 2009 014 

(22) 2009 12 30  

(76) saqarTvelos saxelmwifo agraruli universiteti (GE)  

    Tbilisi, d. aRmaSeneblis xeivani me-13 km (GE) 

    liana nacvliSvili (GE); 

    nazi TvalWreliZe (GE) 

    besik sakandeliZe (GE) 

    TinaTin dalaliSvili (GE) 

    emzar WolaZe (GE) 

(50) TuTa (Morus) 

(54) jiSi `fazisi” (Morus alba L) 

(57) gamoyvanilia jiSis `quTaTuri” Tavisufali damtverviT miRebuli 

Teslidan mravaljeradi mkacri gamorCevis gziT. 

zomieri ganviTarebis mcenarea, mamrobiTi, gaSlili varjiT, 

swori totebiT, sigrZiT 3m-mde yavisferi ylortiT, dabali samkuTxa 

kvirtiT, mTlianfirfitiani gulisebri formis, muqi mwvane, kargi 

konsistenciis zomieri sisqis foTlebiT, yvaviledebi cilindruli, 

arasruli simWidrovis yvavilebiT, yvaviledebi totze sxedan 

jgufebad. 

totze mzardi da aramzardi ylortebis Tanafardoba 1:1-Tan, 

praqtikulad gamZlea dasavleT saqarTveloSi gavrcelebuli 

daavadebebisadmi. ylorti xasiaTdeba wvrilujredovani anatomiuri 

agebulebiT, yunwis medulaSi damatebiTi gamtari konebis siWarbiT, 

foTlis mezofilSi druzebisa da cistoliTebis siWarbiT, tenisa da 

mSrali nivTierebebisa (70%:30%) da cila/naxSirwylebis optimaluri 

(1:0,9) TanafardobiT. 

jiSi safoTle mimarTulebisaa, tolerantuli, gamoirCeva 

foTlis konsistenciiTa da yuaTianobiT, rekomendebulia foTlis 

sixuWuWis gavrcelebis zonaSi gasamravleblad. 
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(10) P 2010 014 A 
(21)  P 2009 014 
(22)  2009 12 30  
(76) The Georgian State Agrarian University (GE) 
        Tbilisi, 13 km D.Agmashenebeli xeivani  (GE)      
        Liana Natsvlishvili (GE) 
        Nazi Tvalchrelidze (GE) 
        Tinanin Dalalishvili (GE) 
        Besik Sakandelidze (GE) 
        Emzar Choladze (GE) 
(50) Mulberry  (Morus) 
(54) Variety “Fazisi” ( Morus alba L)   
(57) It is produced from seeds of variety  “Kutaturi”  received by free pollinating, by multi- 
time strict selection. 

Plant of moderate development, masculine , with the opened crone, direct branches in 
length to 3 meters, brown sprouts, low triangular buds, the heart-shaped form, dark green, 
leaves of a moderate thickness of a good consistence, an inflorescence cylindrical, with thin 
flowers, inflorescences are located on branches in bunches. 

Interrelation of growing and not growing sprouts on branches is 1:1; it is practically 
steady against the diseases widespread in the Western Georgia. 

Sprouts are characterized by a small-celled anatomical constitution, an abundance of 
additional conducting beams in medulla of a blast, an abundance of druzen and cystoliths in a 
leaf mesophyll, an interrelation of humidity to dry matters is (70%:30%) and protein to 
carbon optimum interrelation is (1:0,9). 

The variety is of a leaf direction, tolerant, is characterized with a consistence and 

nutritiousness of the leaf, recommended for reproduction in region of leaf curliness. 
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2.     danarTebi 
        ANNEXES 

 

2.1.  danarTi 1 
        ANNEX 1 

 

j i S i s  a R w e r i l o b a 

I. kultura:  Taviani xaxvi    Allium cepa 
    (qarTuli saxeli)      (laTinuri saxeli) 
 

II. ganmcxadebeli:  i. lomouris miwaTmoqmedebis institutis gardabnis 

                    sacdeli sadguri (GE) 

______________________________________________________________________________ 
 

 

III. jiSis dasaxeleba: xaxvi „vardisferi 32”  

   seleqciuri nomeri: 12 
 

IV. informacia jiSis warmomavlobaze, gamoyvanasa da gamravlebaze  

   gamoirCeva kargi SenaxvisunarianobiT, naxevrad cxarea, mSrali niv-

Tierebebis  Semcveloba maRalia da transportabeluria. miRebulia 

adgilobrivi jiSebis gaumjobesebiT. 

 

V. jiSis niSan-Tvisebebi   

niSan-Tvisebebi 
simkveTris 
indeqsi 

Sesadarebeli 
jiSebi 

simkveTris 
indeqsi 

1. 
foTlebis raodenoba cru Reroze 
11-12 cali 

5 
kaxuri 
brtyeli 
8-10 c. 

5 

2. foTlis simwvanis xarisxi _ muqi mwvane 7 Ria mwvane 3 

3. 
bolqvebad danawevreba 
erTbudiania, bolqvi TiToeuli qerqliT 
mkveTrad gamoxatuli 

9 
SedarebiT 

mravlbudiani 
9 

4. bolqvis zoma _ saSualo 5 
SedarebiT 

mcire zomis 
3 

5. bolqvis wona _ 110-115 gr. _ 80-100 gr. _ 
6. bolqvis forma _ brtyeli 2 brtyeli 2 
7. bolqvis mSrali qerqlis feri 

Ria vardisferi 
6 

Ria 
vardisferi 

6 

8. bolqvis mSrali qerqlis feri 
elferi movardisfro 

6 
elferi Ria 
movardisfro 

6 

9. movlis simwifis dro 
saSualo saadreo 

5 
SedarebiT 
sagviano 

7 

10. mamrobiTi steriloba 
sustad gamoxatuli 

2 
mkveTrad 

gamoxatuli 
3 
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VI. jiSebs Soris saerTo niSnebi da gansxvavebani 

1) axali jiSis dasaxeleba _  „vardisferi 32“  

2) axali jiSis garegnuli da ganmasxvavebeli niSan-Tvisebebi 

   gareTa mSrali qerqlebi mkveTrad gamoxatuli Ria vardisferi, 

Siga wvniani qerqlebiT nazi da naklebad cxare, universaluri, gamo-

irCeva saukeTeso Senaxvis unariT. bolqvi Zlier mkvrivia. 

3) Sesadarebeli jiSis garegnuli da ganmasxvavebeli niSan-Tvisebebi  

   bolqvis gareTa qerqlebi Txeli da nazia, Senaxvisa da transpor-

tirebisas is advilad scildeba, Siga wvniani qerqlebi cxarea, nakle-

bad Senaxvisunariania. 

 

VII. damatebiTi informacia 

1) mavnebel daavadebaTa mimarT saSualod gamZlea, vegetaciis periodSi 

saWiroebs xaxvis buzis, maxras, nacris sawinaaRmdegod 1-2-jer damuSa-

vebas Sesabamisi pesticidebiT. 

2) dRis xangrZlivobis pirobebi bolqvis normaluri ganviTarebisas 

   _ xangrZlivi naTebis dRe. 

3) mSrali nivTierebebis Semcveloba _ 11,03%. 

4) Senaxvis unari _ xangrZlivi.   

5) sxva informacia _ moiTxovs maRal agroteqnikur fons, Tesvis dros 

aucilebelia morwyva, aRmocenebidan 1-2 kviris Semdeg unda gaiwmindos 

sarevelebisagan 3-4-jer, gaiToxnos 2-3-jer, miwis moxvna aucilebelia. 

bolqvis formirebis periodSi 4-5-jer unda moirwyas. wamloba mavnebel 

daavadebaTa winaaRmdeg unda Catardes 2-3-jer. 

 

VIII. saWiroebs Tu ara jiSi winaswar raime saxis nebarTvas garemos  

     dacvis sferoSi? _ ar saWiroebs. 
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2.2.  danarTi 2 

 ANNEX 2 
 

j i S i s  a R w e r i l o b a 

 

I. kultura:  simindi       Zea mays L 
   (qarTuli saxeli)        (laTinuri saxeli) 
 
 

II. ganmcxadebeli:  i. lomouris miwaTmoqmedebis instituti (GE) 
______________________________________________________________________________ 
 

III. jiSis dasaxeleba: ,,werovani 4”;  

    seleqciuri nomeri:  S91SIWQQX _ sinonimi ,,ajameTis TeTri”. 

…………………………………………………… 

IV. gamoyvanis istoria  

1) seleqciuri muSaobis dawyebis weli _ 2002. 

2) gamoyvanis meTodi _ gamoyvanilia CIMMYT-is mier gamogzavnili 

sinTezuri populaciis S91SIWQ-s SejvarebiT adgilobriv jiS-popu-

laciasTan „ajameTis TeTrTan”.  

3) mcire sasadgure jiSTa gamocdis weli _ 2005. 

4) sakonkurso sasadgure gamocdis wlebi _ 2005-2007. 

5) sakonkurso ekologiuri gamocdis wlebi da adgilebi  

   2005-2007 wlebi – miwaTmoqmedebis instituti, mcxeTis raioni, sofe-

li werovani; 2006-2007 wlebi _ senakis sacdeli sadguri senakis raio-

ni, sofeli nosiri.    

 

V. hibridis an jiSis gamoyvanis ZiriTadi amocanebi  

   sasursaTo mimarTulebis maRalproduqtiuli, meqanizebuli warmo-

ebisaTvis vargisi hibridis gamoyvana.  

   

VI. ra Tvisebebis gamo waredgineba hibridi an jiSi saxelmwifo gamo-

das,  ra upiratesoba aqvs axal hibrids, jiSs daraionebul hibrideb-

Tan da jiSebTan SedarebiT  

    axali jiSi - marcvlis mosavlianobiT 1,14 t/ha (18,7%) jobnis da-

raionebul rekomendebul jiSs „ajameTis TeTrs”. 
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VII. hibridis an jiSis daniSnuleba  

    sasursaTo daniSnulebisaa, gamoiyeneba sasilosedac. 

 

VIII. hibridis an jiSis vargisianoba sawarmoo teqnologiiT moyvanisa 

da meqanizebuli aRebisaTvis  

    vargisia meqanizebuli wesiT movla-damuSavebisa da aRebisaTvis.  

 

IX. hibridis an jiSis  moyvanis teqnologiis Taviseburebani  

    hibridi werovani 4 gamZlea Cawolis mimarT, kargad iyenebs min. sa-    

suqebs. marcvlisa da sasilose masis maRali mosavlis misaRebad      

saWiroa heqtarze iyos 45-50 aTasi mcenare.  

 

X. hibridis an jiSis naklovanebani  

    grZeli savegetacio periodis gamo gavrcelebis areali SezRudu-

lia. kerZod, vrceldeba dasavleT saqarTvelos dablob zonosa da 

aRmosavleT saqarTvelos sarwyav raionebSi. 

 

XI. axali hibridis da misi mSobeli formebis meTesleobis Tavisebu-

rebani (uCveneT  hibridis mamrobiTi  formis moxmareba – pirveli an 

meore Taoba)   

     mama forma _ jiSi „ajameTis TeTri” kargi damamtverianebelia. 

hibriduli Teslis misaRebad saWiroa saizolacio nakveTze mSobeli 

formebis sxvadasxva vadaSi daTesva. jiSis „ajameTis TeTri” mama 

forma iTeseba maSin, rodesac deda amosulia da aris 2-3 foTlis 

fazaSi. 

     

XII. romeli zonebisaTvis aris rekomendebuli axali hibridi an jiSi  

    rekomendebulia gasavrceleblad dasavleT saqarTvelos dablobi 

zonisa da  aRmosavleT  saqarTvelos im raionebisaTvis, sadac haeris 

aqtiur temperaturaTa jami Seadgens 3800-4500°C. 
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XIII. sameurneo da biologiuri Tvisebebi 

 

axali hibridis  
jiSis dasaxeleba 

standartis dasaxeleba 

♀ S91 SIWQ X  
ajameTis TeTri 

ajameTis TeTri 
maCveneblebi 

2005 w. 2006 w. 2007 w. saSualo 2005 w. 2006 w. 2007 w. saSualo 

mwife marcvlis (14%  

sinotivis) t/ha mosavali 
7.22 7.56 6.94 7.24 5.02 6.29 6.00 6.10 

mwvane masis mosavali (t/ha)         

maT Soris, taroebi sanTli- 

sebr da rZisebr-sanTli- 

sebr simwifeSi (t/ha) 

        

mSrali nivTier. gamosavali         

1000 marcvlis masa (gr).   342    360  

taros masa (gr).   237    228  

taros Semarcvla (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

gamZleoba Cawolis mimarT  

(balebSi) 0 _ Cawola araa, 

5 _ Zlieri Cawola 

0.00 0.00 0.00 0.00 2-3 2-3 2-3 2-3 

gvalvagamZleoba (balebSi)         

sicivegamZleoba (balebSi)         

savegetacio periodi: masiu-

ri aRmoceneba – rZisebr-sa-

nTlisebri simwife  

  
 

115 
   

 

116 
 

sanTlisebri simwife   127    128  

sruli simwife   142    142  

marcvlis sinotive mosav- 

lis aRebisas (%) 
  29    29  

mcenaris simaRle qoCo- 

Camde (sm) 
  270    280  

taroebis saSualo raode- 

noba 1 mcenareze 
  1.0    0.98  

tarodan mwife marcvlis  

gamosavali (%) 
  82.0    81.0  

gamZleoba daavadebebis 

mimarT (balebSi) 
        

fuzariozi   0.0    0.0  

buStovani gudafSuta   1.0    0.0  

gamZleoba mavneblebis 

mimarT (balebSi) 
        

farvana   1-2    2-3  
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XIV. simindis hibridis mSobeli formebis sameurneo da biologiuri  

  Tvisebebi 

mdedrobiTi forma 

♀ S91 SIWQ 
mamrobiTi forma 
♂ ajameTis TeTri 

 

maCveneblebi 

2005w. 2006 w. 2007 w. saSualo 2005 w. 2006 w. 2007 w. saSualo

mwife marcvlis mosavali 

(14% sinotivis) t/ha 

   

4.6 

    

6.0 

 

periodi _ masiuri  

aRmoceneba, qeCeCos sruli 

yvaviloba 

   

72 

    

78 

 

periodi _ masiuri 

aRmoceneba, sruli 

simwife 

  

137 

   143  

gamZleoba Cawolis mimarT 

(balebSi) 0 _ Cawola araa, 

5 – Zlieri Cawola. 

   

0.00 

    

2.3 

 

 
 

 

 

XV. hibridisa da misi mSobeli formebis morfologiuri aRwera 
 

hibridis  
aRweris elementebi 

 
hibridi mdedrobiTi 

forma 
mamrobiTi 

forma 

I. mcenare 

a) foTlebis ricxvi mTavar Reroze 20-21 20 19-21 

b) miwiszeda muxlebis ricxvi mTavar Reroze 18-19 18 17-18 

g) mcenaris simaRle (sm) 322 287 344 

II. marcvali 

a) Seferiloba YTeTri TeTri TeTri 

b) endospermis feri TeTri TeTri TeTri 

g) konsistencia I TaobaSi Sualeduri Sualeduri Sualeduri 

III. taro 

a) forma susti kon. susti kon.  

b) sigrZe (sm) 20-22 19-20  

g) Seferva yvaviledis IYTaobaSi 
Ria 

vardisferi 

Ria  

vardisferi 
 

d) IIYTaobaSi    

e) taroze marcvlis mwkrivebis ricxvi 14-16 14-16  

v) marcvlebis ricxvi rigSi 44 46  

 

 

XVI. masalebis CamonaTvali, ris safuZvelzec Sedgenilia aRwera  

    fenologiuri dakvirvebebi da laboratoriuli aRricxvebi  
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2.3.  danarTi 3 

 ANNEX 3 
 

j i S i s  a R w e r i l o b a 

 

I. kultura:  TuTa            Morus alba LM 
                    (qarTuli saxeli)             (laTinuri saxeli) 
 

II. ganmcxadebeli:  saqarTvelos saxelmwifo agraruli universi- 

                    teti (GE) 

_______________________________________________________________________________ 
 

III.  jiSis dasaxeleba:  „aisi”  

 

IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb (warmoSoba, gamoyvanisa da 

gamravlebis xerxi _ hibridi, kloni, mutanti) 

jiSi „aisi” miRebulia 1981 wels TuTis piliploiduri forma 

triploid 20-is Teslis (T.d.) TesviT da populaciaSi mravaljeradi 

mkacri gamorCeviT. igi gamravlebul iqna nazamTri kvirtis mynobiTY 

erTwlian saZireze („quTaTuri X”, „gruziniiS 4”). pirveladi (imuno-

logiuri Sefasebis mizniT) stacionaruli testireba gaiara 1989-90 

wlebSi, xonis saseleqcio sadgurSi, xolo 1994 wlidan 2005 wlamde 

quTaisis meabreSumeobis zonaluri sadguris meTuTeobis bazaze 

warmoebis xelmZRvaneli muSakebis uSualo meTvalyureobiT. 

 

V.  testirebis wlebi:  2007-2009 ww. 

 

VI. sxva informacia: 1994-1998 da 2000-2005 wlebSi meabreSumeobis s/k 

institutis samecniero sabWos sxdomebze mosmenili da mowonebulia 

TuTis forma #14-is _ `aisis~ saseleqcio, imunologiuri da sameurneo 

Sefasebis Sedegebi. 

 

VII.  jiSis niSan-Tvisebebi:  

1. zrdis intensivoba _ Zlieri [7] 

2. totis forma _ swori [1] 

3. totis kanis feri _ nacrisferi [2] 

4. totis simsxo _ zomieri [5] 
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5. muxlTSorisi zoma _ zomieri [2] 

6. kvirtis zoma _ patara [5] 

7. foTlis firfitis zoma _ didi [7] 

 
 

   

toti foToli kvirti 

 
 
8. foTlis forma _ ganieri gulisebri [3] 

9. danakvTis xasiaTi _ mTliani [1] 

10. daZarRva _ zomieri [5] 

11. feri _ muqi mwvane [2] 

12. sisqe _ zomieri [5] 

13. SefoTvlis xasiaTi _ yvavilTan erTad [1] 

14. SefoTvlis intensivoba _ zomieri [3] 

15. mzardi da aramzardi ylortebis  

   Tanafardoba 

 

_ >50% [2] 

16. foTlis mdebareoba totis mimarT _ daSvebuli [3] 

17. cistoliTebis forma _ ganieri ovali [7] 

18. yunwis zoma _ zomieri [5] 

19. binianoba (sqesi) _ mdedrobiTi [1] 

20. nayofis feri _ Savi [6] 

21. nayofidan Teslis gamosavali _ mcire [3] 
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VIII. damatebiTi infromacia, romelic dagvexmareba jiSTa gamocdaSi 

yunwsa da foTlis ZarRvebs axasiaTebs sakmaod Zlieri Sebusva, 

maT Soris  bevria  martivi konusuri bususebi da SedarebiT mcire 

raodenobiT _ jirkvovani bususebi. 
 

1) mavnebel-daavadebebisadmi gamZleoba: 

foTlis sixuWuWisadmi _ praqtikulad gamZle [2] 

TuTis xis baqteriozi _ dazianebis xarisxi 1 bali [2] 

fesvis sidample _ ar gamocdila [3] 

foTlis mura laqianoba _ gamZle [3] 

TuTis xis nacari _ dazianebis xarisxi 1 bali [2] 

 

2) foTlis anatomiuri struqtura: 

 

   

mesrisebri da 
Rrublisebri ujredebi 

cistoliTi 
yunwis anatomiuri agebuleba 

damatebiTi gamtari konebi 
 

 

etalonuri jiSi „oSima” 

     

foTlis mezofili cistoliTi yunwSi rbili lafani 
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3) TuTis foTlis qimiuri daxasiaTeba: 

maCveneblebi aisi gruzia (etaloni) 
martivi Saqrebi (mg/100g) 0,8 1,6 

saerTo Saqrebi (mg/100g) 1,6 4,86 

saqaroza (%) 0,67 3,09 

saerTo azoti (%) 3,11 3,28 

cilis azoti (%) 19,4 20,5 

cila/naxSirwylovani Tanafardoba 1:0,51  1:0,67  

C vitamini  (mg/100g) 13,2 22 

wyalSi xsnadi taninebi (%) 1,144 0,163 

tuteSi xsnadi taninebi (%) 1,182 0,211 

tenis Semcveloba (%) 72,34 69,98 

mSrali nivTiereba (%) 27,66 30,02 

 

4) nayofis qimiuri Sedgeniloba: 

maCveneblebi aisi gruzia (etaloni) 
saerTo Saqrebi (mg/dm2) 5,76 11,9 

pH 4,01 6,40 

C vitamini (mg%g) 39,6 9,7 

fenolebi (mg/dm3) 1451,45 958,1 

anticianebi (mg/dm3) 644,59 _ 

mSrali nivTiereba (%) 7,5 13,0 

tenianoba (%) 90,93 87,41 

ujredana (%) 1,26 0,44 

 

5) nayofidan Teslis gamosavali  

jiSis _ „aisi“ _ nayofis struqturuli analizi 

Teslis xarisxi 
(%) varianti 

nayofedSi 
nayofebis 
raodenoba 
(cali) 

nayofedSi 
Teslis 

raodnoba 
(cali) 

1kg nayof. 
Teslis 

raodenoba 
(g) 

Teslis 
gamosavali

(%) 

gamonaskvis 
xarisxi 

(%) 

Teslis 
zoma gaRivebis 

energia 
aRmocene-
bis unari 

quTaTuri 
(etaloni) 56,5 48,0 40,40 4,0 84,95 2,2 89,3 91,7 

aisi 37,3 27,6 20,61 2,1 73,9 2,0 81,0 86,0 

trip. #20 
mSobeli 
forma 

 
44,2 
 

40 17,58 1,8 92,3 2,5 94,7 95,3 
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jiSis _ „aisi“ _ nayofis qimiuri analizi 

maCveneblebi aisi 
gamijnuli 
(etaloni) 

saerTo Saqrebi (g/dm2) 5,76 11,9 

pH 4,01 6,40 

C vitamini (mg%g) 39,6 9,7 

fenolebi (mg/dm3) 1451,45 958,1 

antocianebi (mg/dm3) 644,59 _ 

mSrali nivTiereba (%) 7,5 13,0 

tenianoba (%) 90,93 87,41 

ujredana (%) 1,26 0,44 

 

IX. jiSis gamoyenebis mimarTuleba: _ safoTle. 

 

sxva informacia: gamorCeulia intensiuri zrdiT, foTlis mosavliano-

biTa da daavadebisadmi mdgradobiT. rekomendebulia foTlis sixuWu-

Wis zonaSi gasavrceleblad. 
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jiSis _ „aisi“ _ fenologiuri dakvirvebis Sedegebi 

 
yvavilobis periodi 

 
 

nayofiereb
is  

periodi 

 

 

 

 

# 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TuTis 
jiSi da 
forma 

 
 
 
 
 

k
v
i
r
t
i
s
 
d
a
b
e
r
v
a
 

k
v
i
r
t
i
s
 
g
a
S
l
a
 

m
c
e
n
a
r
i
s
 
s
q
e
s
i
 

y
v
a
v
i
l
m
s
x
m
o
i
a
r
o
b
i
s
 
d
o
n
e
 

(b
a
l
i
) 

d
a
s
a
w
y
i
s
i
 

d
a
s
a
w
 

m
a
s
i
u
r
i
 

d
a
s
a
s
r
u
l
i
 

f
o
T
l
i
s
 
g
a
S
l
a
 

d
a
s
a
w
y
i
s
i
 

 

d
a
s
a
s
r
u
l
i
 

y
v
a
v
i
l
m
s
x
m
o
i
a
r
o
b
i
s
 
d
o
n
e
 

(b
a
l
i
) 

f
o
T
l
i
s
 
f
a
r
i
s
 
S
e
c
v
l
a
 

f
o
T
o
l
c
v
e
n
a
 

1. 
oSima 

(etaloni) 
10/II 17/II ♂ 4 13/IV 18/IV 2/V 30/IV _ _ _ 22/X 11/XI

2. aisi 14/II 18/II ♀ 3 15/IV 18/IV 28/IV 20/IV 17/IV 20/VI 3 25/X 20/XI

 

 

jiSis _ „aisi“ _ foTlis mosavlis struqtura 

 

TuTis 
jiSi da 
forma 

 

varjSi to-
tebis wl. na-
zardis jami 

(m) 

erTi to-
tis saSua-
lo sigrZe 

(m) 

totis 
momwife-
bis xaris-

xi (%) 

totze 
kvirtebis  
raodenoba 

(cali) 

1m totze 
foTlebis 
raodenoba 

(cali) 

1m totze 
foTlebis 
masa (g) 

 

oSima 
(etaloni) 

16,2 203,6 96,2 98,2 25,2 171,3 

aisi 19,7 286,0 93,0 40,8 29,1 238,6 

 

 

jiSis _ „aisi“ _ foTlis mosavlanobis maCvenebeli 

erTi xis foTlis mosavali (kg) 
jiSi  

da forma 2007 2008 2009 saSualo 
foTlis 
gasavali 

oSima 3,5 3,7 3,9 3,7 54,9 

aisi 4,3 4,8 5,1 4,7 58,6 

 

 

„aisis“ totisa da foTlis zrdis dinamika eqspluataciis Semdeg 

totis nazardi (sm) 
foTlebis 

raodenoba totze 
(cali) 

foTlis 
firfi-
tis 
zoma 
(sm) 

 

TuTis 

jiSi da 

forma 

 

 

totis 

saSualo 

sigrZe 

eqsplmde 

 
totze 
mzardi 

da  
aramzardi 
ylortebis 
raodenoba 

(cali) 

 

axalganvi-

Tarebuli 

ylortebis 

raodenoba
 

22.07 

 

22.08 

 

25.09 

 

22.07 

 

22.08 

 

25.09 

 

25.09 

oSima 

sakontr. 
187 9,9/4,6 23,8 45,5 88,6 180,0 15,8 28,6 52,9 22/20 

aisi 239 10,4/4,5 37,3 62,9 134,6 218,4 12,1 25,9 40,4 28/22 
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jiSi _ „aisis“ _ gamZleoba foTlis sixuWuWisadmi 

foTlis sixuWuWisadmi 
dv-is 

intensivoba 
(%) 

2007 2008 2009 

 
 
 

TuTis jiSi 

da forma 
d
v.
 i
nt

en
-

s
iv
. 
(%

) 

d
v.
 g

an
vi
T
. 

b
al

i 

d
v.
 i
nt

en
-

s
iv
. 
(%

) 

d
v.
 g

an
vi
T
 

(b
al

i)
 

d
v.
 i
nt

en
-

s
iv
. 
(%

) 

d
v.
 g

an
vi
T
 

(b
al

i)
 

mi
ni

ma
l
u
r
i 

ma
qs

im
al

u
r
i 

oSima (elit). 3,8 2 3,8 1 0 0 0 3,8 

aisi 2,7 2 0 0 5,5 1 0 5,5 

 

 

 
 

 
„aisis“ yunwis anatomiuri 

struqtura 
„aisis“ yunwis medularul nawilSi  

damatebiTi gamtari konebis  
e.w. rbili lafnis raodenoba 

 
 

 
 

„oSimas” 
 yunwis anatomiuri struqtura 

 

„oSimas” 
yunwSi damatebiTi gamtari konebis 

rbili lafnis raodenoba  
 
 

 

„aisis” 
 foTlis mezofilis anatomiuri agebuleba 
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„oSimas” 

 foTlis mezofilis anatomiuri struqtura 
 
 
 
 

  
 

„aisis” 
 orgvari cistoliTi foTlis mezofilSi 

 
 

  
 

„oSimas” 
 orgvari cistoliTi foTlis mezofilSi 
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2.4.  danarTi 4 

 ANNEX 4 
 

j i S i s  a R w e r i l o b a 

 

I. kultura:  TuTa               Morus alba L 
           (qarTuli saxeli) (laTinuri saxeli) 
 

II. ganmcxadebeli: saqarTvelos saxelmwifo agraruli universi- 

                   teti (GE) 

_________________________________________________________________________________ 
 

III. jiSis dasaxeleba:  „fazisi”   
 

IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb (warmoSoba, gamoyvanisa da 

gamravlebis xerxi _ hibridi, kloni, mutanti.) 

miRebulia jiSis _ „quTaTuri“ Teslidan. populaciaSi mra-

valjeradi mkacri gamorCevis gziT quTaisis meabreSumeobis zonalur 

sacdel sadgurSi 1986 wels. pirveladi stacionaruli testireba 

gaiara 1989-90 wlebSi xonis meTuTeobis saseleqcio sadgurSi, xolo 

1994 wlidan 2005 wlamde _ sawarmoo gamocda quTaisis meabreSumeobis 

zonaluri sacdeli sadguris meTuTeobis bazaze. 

 

V.  testirebis wlebi:  2007-2009 ww. 

 

VI. sxva informacia: 1994-1198 da 2000-2005 wlebSi meabreSumeobis s/k 

institutis samecniero sabWos sxdomebze mosmenili da mowonebulia 

TuTis forma #86-is saseleqcio, imunologiuri da sameurneo 

Sefasebis Sedegebi. 

 

VII. jiSis niSan-Tvisebebi:  

1. zrdis intensivoba _ zomieri [5] 

2. totis forma _ swori [1] 

3. totis kanis feri _ nacrisferi [2] 

4. totis simsxo _ zomieri [2] 
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5. muxlTSorisi _ zomieri [2] 

6. kvirtis zoma _ patara [5] 

 
 

   

toti foToli kvirti 

 
 
7. foTlis zoma  _ zomieri [5] 

8. foTlis forma _ gulisebri [1] 

9. danakvTa _ mTliani [1] 

10. daZarRva _ susti [3] 

11. feri _ mwvane [3] 

12. sisqe _ zomieri [5] 

13. SefoTvlis xasiaTi _ dayvavilebis Semdeg [2]

14. SefoTvlis intensivoba _ zomieri [3] 

15. mzardi da aramzardi ylortebis Tanafardoba _ 50%:50% [1] 

16. foTlis mdebareoba totis mimarT _ horizontaluri [2] 

17. mogrZo ovali  

18. yunwis zoma _ grZeli [7] 

19. binianoba _ mamrobiTi [2] 

 

VIII. damatebiTi informacia, romelic dagvexmareba jiSTa gamocdaSi. 

1) mavnebel-daavadebebisadmi gamZleoba: 

foTlis sixuWuWisadmi _ praqtikulad gamZle [2]   

baqteriozisadmi _ gamZle [2] 

fesvis sidample _ ar gamocdila [3] 

foTlis mura laqianoba _ gamZle [2] 

nacarisadmi  _ gamZle [2] 
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2) foTlis anatomiuri struqtura: 

 

 
  

foTlis mezofili cistoliTi yunwSi rbili lafani 

 

etalonuri jiSi „oSima” 

   

foTlis mezofili cistoliTi yunwSi rbili lafani 

 

 

3) TuTis foTlis qimiuri daxasiaTeba: 

maCveneblebi fazisi 
gruzia 

(etaloni) 
tenis Semcveloba (%) 70,14 69,98 

mSrali nivTiereba (%) 29,66 30,02 

saerTo azoti (%) 1,85 1,74 

nedli proteini (%) 11,56 10,87 

wyalxsnadi naxSirwylebis jami (%) 10,84 12,54 

nacrovani elementebi (%) 12,50 12,04 

ujredana (%) 10,83 11,55 

cila/naxSirwy. Tanafardoba 1:0,9 1:1,2 

 

 

IX. jiSis gamoyenebis mimarTuleba: _ safoTle  

   jiSi gamorCeuli foTlis konsistenciiT (Seubusavi priala zedapi-

riT), maRali kvebiTi RirsebiT da daavadebebisadmi mdgradobiT. 

rekomendebulia dasavleT saqarTveloSi.                                     
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jiSis _ „fazisi“ _ fenologiuri dakvirvebis Sedegebi 

yvavilobis 
periodi 

nayofierebis 
periodi 

 
 
 
 
# 
 
 
 
 

 
 
 
 

TuTis 
jiSi da 
forma 

 
 

kv
ir

t
is

 d
ab

er
va
 

kv
ir

t
is

 g
aS

l
a 

mc
en
ar

is
 s

qe
s
i 

yv
av
il

ms
x
mo

ia
r
o
b
is

 d
o
ne
 

(b
al

i)
 

d
as

aw
yi
s
i 

ma
s
iu

r
i 

d
as

as
r
u
l
i 

f
o
T
l
is

 g
aS

l
a 

 
d
as

aw
yi
s
i 

 

d
as

as
r
u
l
i 

yv
av
il

ms
x
mo

ia
r
o
b
is

 d
o
ne
 

(b
al

i)
 

f
o
T
l
is

 f
ar

is
 S

ec
vl

a 

f
o
T
o
l
c
ve
na
 

1 oSima 
(etaloni) 

10/II 17/II ♂ 4 13/IV 18/IV 2/V 30/IV _ _ _ 22/X 11/XI 

2 fazisi 12/II 18/II ♂ 5 13/IV 28/IV 6/V 6/IV _ _ _ 20/X 20/XI 

 

„fazisis“ foTlis mosavlis struqtura 

TuTis 
jiSi da 
forma 

 

varjis 
totebis 
wliuri 
nazardis 
jami (m) 

erTi to-
tis saSua-
lo sigrZe 

(m) 

totis 
momwifebis 
xarisxi (%)

totze 
kvirtebis 
raodenoba 

(cali) 

1m totze 
foTlebis 
raodenoba 

(cali) 

1m totze 
foTlebis 
masa (g) 

oSima 
(etaloni) 16,2 203,6 96,2 98,2 25,2 171,3 

fazisi 17,5 219,4 91,0 44,2 20,1 169,7 

 
 

„fazisis“ foTlis mosavlianobis maCvenebeli 

erTi xis foTlis mosavali (kg) jiSi da 

forma 2007 2008 2009 saSualo 

foTlis 

gasavali 

oSima 3,5 3,7 3,9 3,7 54,9 

fazisi 3,6 4,09 4,03 3,9 59,1 

      

„fazisis“ totisa da foTlis zrdis dinamika eqspluataciis Semdeg 

 

totis nazardi 

(sm) 

foTlebis 

raodenoba 

totze (cali) 

foTlis 

firfitis zoma 

(sm) 

TuTis 

jiSi da 

forma 

 

 

totis 

saSualo 

sigrZe 

eqsplu-

atacia 

totze  

mzardi da 

aramzardi 

ylortebis 

raodenoba 

(cali) 

 

axalganvi

Tarebuli 

ylortebis 

raodenoba 22.07 22.08 25.09 22.07 22.08 25.09 25.09 

oSima 
sakontr 

187 9,9/4,6 23,8 45,5 88,6 180,0 15,8 28,6 52,9 22/20 

fazisi 256 8,6/6,2 37,3 70,5 159,7 248,5 16,6 30,9 51,8 24/19 
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„fazisis“ gamZleoba daavadebebisadmi 

foTlis sixuWuWisadmi 
dv-is 

intensivoba 
(%) 

2007 2008 2009 

 
 
 

TuTis jiSi 
da forma 

 
d
v.
 

in
t
en
s
iv
. 

(%
) 

d
v.
 

g
an
vi
T
. 

(b
al

i)
 

d
v.
 

in
t
en
s
iv
. 

(%
) 

d
v.
 

g
an
vi
T
. 

(b
al

i)
 

d
v.
 

in
t
en
s
iv
. 
 

(%
) 

d
v.
 

g
an
vi
T
. 

(b
al

i)
 

mi
ni
ma
l
u
r
i 

ma
qs

im
al

u
r
i 

oSima (elit). 3,8 2 3,8 1 0 0  0 3,8 

fazisi 8,3 3 2,7 1 0 0  0 8,3 

 

 
 

 
 

„fazisis” 
yunwis anatomiuri struqtura 

„fazisis” 
yunwis medulaSi  

damatebiTi gamtari konebis 
raodenoba 

 

 

  
 

„oSimas” 
 yunwis anatomiuri agebuleba 

 

„oSimas” 
yunwSi damatebiTi gamtari 
konebisa da rbili lafnis 

raodenoba  
 

 

„fazisis”  
foTlis mezofilis anatomiuri agebuleba 
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 „oSimas” 
 foTlis mezofilis anatomiuri struqtura 

 
 
 

  

„fazisis” cistoliTi „oSimas” cistoliTi 
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                                                                                                                                 რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 
                                                                                                                                 2005 წლის 11 ნოემბრის N 2079 – II ს დადგენილებით 

 
 

მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის 
საერთაშორისო კონვენცია 

 
                                                                                                                                  მიღებულია 1961 წლის 2 დეკემბერს,  
                                                                                                                                  გადასინჯული ჟენევაში 1972 წლის 10 ნოემბერს,  
                                                                                                                                  1978 წლის 23 ოქტომბერს და 1991 წლის 19 მარტს 

 
მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კავშირი 

ჟენევა – 1996 
 

თავი I: განსაზღვრებები 
მუხლი 1: განსაზღვრებები 
       

თავი II: ხელშემკვრელ მხარეთა ზოგადი ვალდებულებები 
მუხლი 2: ხელშემკვრელ მხარეთა ძირითადი ვალდებულებები 
მუხლი 3: დაცვას დაქვემდებარებული გვარები და სახეობები 
მუხლი 4: ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმი 
 
თავი III: სელექციონერის უფლებების მინიჭების პირობები 
მუხლი 5: დაცვის პირობები 
მუხლი 6: სიახლე 
მუხლი 7: განსხვავება 
მუხლი 8: ერთგვაროვნება 
მუხლი 9: სტაბილურობა 
 
თავი IV: განაცხადი სელექციონერის უფლების მინიჭებისათვის 
მუხლი 10: განაცხადის წარდგენა 
მუხლი11: პრიორიტეტის უფლება 
მუხლი 12: განაცხადის ექსპერტიზა 
მუხლი 13: დროებითი დაცვა 
 
თავი V: სელექციონერის უფლებები 
მუხლი 14: სელექციონერის უფლების მოცულობა 
მუხლი 15: გამონაკლისი სელექციონერის უფლებებიდან 
მუხლი 16: სელექციონერის უფლების ამოწურვა 
მუხლი 17: სელექციონერის უფლების განხორციელების შეზღუდვა 
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მუხლი 18: კომერციის მოწესრიგების ზომები 
მუხლი 19: სელექციონერის უფლების ხანგრძლივობა 
 
თავი VI: ჯიშის დასახელება 
მუხლი 20: ჯიშის დასახელება 
 
თავი VII : სელექციონერის უფლების გაბათილება და გაუქმება 
მუხლი 21: სელექციონერის უფლების  გაბათილება 
მუხლი 22: სელექციონერის უფლების  გაუქმება 
 
თავი VIII: კავშირი 
მუხლი 23: წევრები 
მუხლი 24: უფლებრივი სტატუსი და ადგილმდებარეობა 
მუხლი 25: ორგანოები 
მუხლი 26: საბჭო 
მუხლი 27: კავშირის ბიურო 
მუხლი 28: ენები 
მუხლი 29: ფინანსები 
 
თავი IX : კონვენციის მოქმედების უზრუნველყოფა: სხვა შეთანხმებები 
მუხლი 30:  კონვენციის მოქმედების უზრუნველყოფა  
მუხლი 31: ურთიერთობები ხელშემკვრელ მხარეთა და ადრინდელი აქტებით  
                    შებოჭილ სახელმწიფოთა შორის 
მუხლი 32: სპეციალური შეთანხმებები 
 
თავი X: დასკვნითი დებულებები 
მუხლი 33: ხელმოწერა 
მუხლი 34:  რატიფიკაცია, მიღება ან მოწონება; მიერთება 
მუხლი 35: დათქმები 
მუხლი 36: შეტყობინება, დაკავშირებული კანონმდებლობასთან და დასაცავ  
                    გვარებსა და სახეობებთან; გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია 
მუხლი 37: ძალის შეძენა, ადრინდელი აქტების დახურულად გამოცხადება 
მუხლი 38: კონვენციის გადასინჯვა 
მუხლი 39: დენონსირება 
მუხლი 40: არსებული უფლებების შენარჩუნება 
მუხლი 41: კონვენციის დედანი და ოფიციალური ტექსტები 
მუხლი 42: დეპოზიტარის ფუნქციები 
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თავი I 
განსაზღვრებები 

 

მუხლი 1 
განსაზღვრებები 
 

მოცემული აქტის მიზნებისათვის: 
(i) „ეს კონვენცია” ნიშნავს მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო 
კონვენციის წინამდებარე (1991) აქტს; 
(ii)  „1961/1972 წწ. აქტი” ნიშნავს: 1961 წლის 2 დეკემბრის მცენარეთა ახალი 
ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კონვენციას, 1972 წლის 10 ნოემბერის 
დამატებითი აქტით შეტანილი ცვლილებების მიხედვით; 
(iii) „1978 წლის აქტი” ნიშნავს მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო 
კონვენციის 1978 წლის 23 ოქტომბრის აქტს; 
(iv) „სელექციონერი ნიშნავს”: 
- პირს, რომელმაც გამოიყვანა, გამოავლინა ან გააუმჯობესა ჯიში; 
- ზემოთ აღნიშნული პირის სამუშაოს მიმცემს,  ან  დავალების გამცემს,  თუ ასეთი 
რამ გათვალისწინებულია შესაბამისი მხარის კანონმდებლობით,  ან 
- პირველი ან მეორე პირის უფლებამონაცვლეს,  შემთხვევის მიხედვით. 
(v) „სელექციონერის უფლება” ნიშნავს მოცემული კონვენციით გათვალის-
წინებულ სელექციონერის უფლებას; 
(vi) „ჯიში” ნიშნავს მცენარეთა ჯგუფს, ცნობილი ბოტანიკური ტაქსონის 
უდაბლესი საფეხურის ფარგლებში, რომელიც მიუხედავად იმისა, აკმაყოფილებს 
თუ არა სრულად სელექციონერის უფლების მინიჭების პირობებს, შესაძლებელია, 
განისაზღვროს მოცემული გენოტიპით ან გენოტიპთა კომბინაციით 
განპირობებულ მახასიათებელთა გამომჟღავნებით; 
- განსხვავებული იქნეს ნებისმიერი სხვა მცენარეთა ჯგუფის ან,  მითითებული 
განპირობებული მახასიათებლებიდან სულ მცირე ერთის გამჟღავნებით  მაინც და, 
განხილულ იქნეს მთლიანად მისი,  უცვლელად კვლავწარმოებისათვის გამოდ-
გომის თვალსაზრისით; 
(vii) ხელშემკვრელი მხარე ნიშნავს მოცემული კონვენციის მონაწილე 
სახელმწიფოს ან სახელმწიფოთაშორის ორგანიზაციას; 
(viii) „ტერიტორია” ხელშემკვრელ მხარესთან დაკავშირებით ნიშნავს, თუ 
ხელშემკვრელი მხარე სახელმწიფოა, ამ სახელმწიფოს ტერიტორიას, ხოლო იმ 
შემთხვევაში, თუ ხელშემკვრელი მხარე სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციაა - 
ტერიტორიას, რომელზეც გამოიყენება, ამ სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციის 
დამაარსებელი ხელშეკრულება; 
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(ix) „უფლებამოსილი ორგანო” ნიშნავს ორგანოს, მითითებულს 30 (1) (ii) მუხლით; 
(x) „კავშირი” ნიშნავს მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის კავშირს, დაარსებულს 
1961 წლის აქტით და შემდგომ მოხსენიებულს 1072 წლის აქტით, 1978 წლის 
აქტით და მოცემული კონვენციით;  
(xi) „კავშირის წევრი” ნიშნავს 1961/1972 წწ. ან 1978 წ. აქტის მონაწილე 
სახელმწიფოს, ან ხელშემკვრელ მხარეს. 

 

 
თავი II 

ხელშემკვრელ მხარეთა 
ზოგადი ვალდებულებები 

 

მუხლი 2 
ხელშემკვრელ მხარეთა ზოგადი ვალდებულებები 
 

ყოველი ხელშემკვრელი მხარე ანიჭებს და იცავს სელექციონერის უფლებებს. 
 

მუხლი 3 
დაცვას დაქვემდებარებული გვარები და სახეობები 
 

(1) [ქვეყნები, რომლებიც უკვე არიან კავშირის წევრები] ყოველი ხელშემ-
კვრელი მხარე, რომელზეც ვრცელდება 1961/1972 წწ. ან 1978 წ. აქტი, იყენებს ამ 
კონვენციის დებულებებს; 
(i) იმ თარიღიდან, რომლიდანაც მას ეკისრება ვალდებულებები ამ 
კონვენციით, ყველა იმ გვარსა და სახეობასთან დაკავშირებით, რომელთა 
მიმართაც აღნიშნული თარიღისათვის იგი იყენებს 1961/1972 წწ. აქტის ან 1978 წ. 
აქტის დებულებებს, და 
(ii) მოცემული თარიღიდან არა უგვიანეს ხუთი წლის გასვლის შემდეგ 
მცენარეთა ყველა გვარისა და სახეობის მიმართ; 
(2) [კავშირის ახალი წევრები] ყოველი ხელშემკვრელი მხარე, რომელსაც არ 
აკისრია 1961/1972 წწ. ან 1978 წ.აქტებიდან გამომდინარე ვალდებულებები, იყენებს 
ამ კონვენციის დებულებებს: 
(i) თარიღიდან, როცა მან იკისრა ამ კონვენციიდან გამომდინარე ვალდე-
ბულებები, არანაკლებ 15 გვარის ან სახეობის მიმართ, და  
(ii) მოცემული თარიღიდან 10 წლის გასვლის შემდეგ მცენარეთა ყველა გვარისა 
და სახეობის მიმართ. 
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მუხლი 4 
ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმი 
 

(1) [რეჟიმი] ამ კონვენციით განსაზღვრული უფლებების ხელშეუხებლად, 
სელექციონერთა უფლებების მინიჭებასა და დაცვასთან დაკავშირებით, 
ხელშემკვრელი მხარის მოქალაქეები, აგრეთვე ფიზიკური პირები, რომლებსაც 
აქვთ საცხოვრებელი ადგილი, და იურიდიული პირები, რომლებსაც 
ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე აქვთ რეგისტრირებული სამსახური, 
ყოველი სხვა მხარის ტერიტორიაზე სარგებლობენ იმავე რეჟიმით, რომელიც 
მინიჭებული აქვს ან შეიძლება მიანიჭოს შემდგომი კანონმდებლობით ყოველმა 
ასეთმა ხელშემკვრელმა მხარემ საკუთარ მოქალაქეებს, იმის გათვალისწინებით, 
რომ მითითებული მოქალაქეები, ფიზიკური პირები ან იურიდიული პირები 
დააკმაყოფილებენ პირობებსა და ფორმალობებს, რომლებიც დადგენილია 
აღნიშნული სხვა ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით საკუთარი 
მოქალაქეებისათვის. 
(2) [„მოქალაქეები”] წინა პუნქტის მიზნებისათვის „მოქალაქეები” ნიშნავს, თუ 
ხელშემკვრელი მხარე სახელმწიფოა – ამ სახელმწიფოს მოქალაქეებს, ხოლო თუ 
ხელშემკვრელი მხარე  სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციაა, ამ ორგანიზაციის 
წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს. 
 

 
თავი III 

სელექციონერის უფლების მინიჭების პირობები 
 

მუხლი 5 
დაცვის პირობები 
(1) [კრიტერიუმები] სელექციონერს უფლება ენიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ჯიში 
(i) ახალია,  
(ii) განსხვავებულია 
(iii) ერთგვაროვანია და 
(iv) სტაბილურია 
(2) [სხვა პირობები] სელექციონერის უფლების მინიჭება არ შეიძლება იყოს 
დამოკიდებული სხვა დამატებით ან განსხვავებულ პირობებზე, თუ ჯიში 
აღნიშნულია დასახელებით მე-20 მუხლის დებულების შესაბამისად, განმცხა-
დებელი დააკმაყოფილებს ფორმალობებს, რომლებიც გათვალისწინებულია იმ 
ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით, რომლის უფლებამოსილ ორგანოშიც 
იყო წარმოდგენილი განაცხადი და თუ იგი გადაიხდის დადგენილ საფასურებს. 
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მუხლი 6 
სიახლე 
(1) [კრიტერიუმები] ჯიში მიიჩნევა ახლად, თუ სელექციონერის უფლების 
მინიჭებისათვის განაცხადის შეტანის დღისათვის, ამ ჯიშის სათესლე ან 
მცენარეული მასალა ჯიშის გამოყენების მიზნით არ გაყიდულა, ან არ 
გადაცემულა სხვა გზით სხვა პირებზე სელექციონერის მიერ ან მისი თანხმობით; 
(i) ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, სადაც წარდგენილი იყო განაცხადი 
ამ თარიღამდე ერთი წლით ადრე, და 
(ii) სხვა ტერიტორიაზე, გარდა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიისა, სადაც 
იყო წარდგენილი განაცხადი, ოთხი წლით ადრე, ხე-მცენარეებთან და ვაზთან 
დაკავშირებით – მითითებულ ვადაზე ექვსი წლით ადრე. 
(2) [ახლად გამოყვანილი ჯიშები] იმ შემთხვევაში, როცა ხელშემკვრელი მხარე 
იყენებს მოცემულ კონვენციას გვარებსა და სახეობებთან დაკავშირებით, 
რომელთა მიმართაც არ იყენებდა ამ კონვენციას ან ადრინდელ აქტს, მას შეუძლია 
განიხილოს ახლად გამოყვანილი ჯიშის, რომელიც დაცვის გავრცელების 
ვადისათვის უკვე არსებობდა, სიახლის მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად, რომლის 
განმარტებაც მოცემულია 1-ლი პუნქტით, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ამ პუნქტით 
აღწერილი გაყიდვა ან სხვა პირზე გადაცემა მოხდა ამ პუნქტით დადგენილ 
ვადაზე ადრე. 
(3) [„ტერიტორია” ცალკეული შემთხვევისათვის] 1-ლი პუნქტის 
მიზნებისათვის, ყველა ხელშემკვრელ მხარეს, რომლებიც არიან ერთი და იმავე 
სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციის წევრები, შეუძლიათ იმოქმედონ 
ერთობლივად, თუ ამას მოითხოვს აღნიშნული ორგანიზაციის წესები, რათა ამ 
ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე განხორციელებული 
ქმედებები გაუთანაბრდეს ქმედებებს, განხორციელებულს საკუთარ 
ტერიტორიაზე, და თუ ისინი ასე იმოქმედებენ, მაშინ უნდა გაუგზავნონ 
გენერალურ მდივანს შესაბამისი შეტყობინება. 
 
 

მუხლი 7 
განსხვავება 
ჯიში ითვლება განსხვავებულად, თუ იგი ნათლად განირჩევა ნებისმიერი სხვა 
ჯიშისაგან, რომლის არსებობაც განაცხადის შეტანის დღისათვის საყოველთაოდ 
ცნობილია, კერძოდ, განაცხადის წარდგენა სელექციონერის უფლების 
მინიჭებისათვის ან სხვა ჯიშის, ჯიშების ოფიციალურ რეესტრში შეტანა, 
ნებისმიერ ქვეყანაში ჯიშს ხდის საყოველთაოდ ცნობილად განაცხადის შეტანის 
დღიდან, იმ პირობით, თუ განაცხადის შეტანის შედეგად მინიჭებულია 
სელექციონერის უფლება ან ჯიში შეტანილია ჯიშების ოფიციალურ რეესტრში. 
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მუხლი 8 
ერთგვაროვნება 
ჯიში ითვლება ერთგვაროვნად, თუ მცენარის ჯიში, მისი გამრავლების 
თავისებურებებიდან გამომდინარე საკმარისად ერთნაირია ძირითადი ნიშნებით.  
 

მუხლი 9 
სტაბილურობა 
ჯიში ითვლება სტაბილურად, თუ მისი ძირითადი ნიშნები რჩება უცვლელი 
განმეორებითი გამრავლების შემდეგ ან, გამრავლების განსაკუთრებული ციკლის 
შემთხვევაში, ყოველი ასეთი ციკლის შემდეგ 
 

 
თავი IV 

 

მუხლი 10 
განაცხადის წარდგენა 
(1) [პირველი განაცხადის წარდგენის ადგილი] სელექციონერს შეუძლია აირჩიოს 
ხელშემკვრელი მხარე, რომლის უფლებამოსილ ორგანოშიც მას სურს წარადგინოს 
თავისი პირველი განაცხადი სელექციონერის უფლების მინიჭებისათვის. 
(2) [მომდევნო განაცხადის წარდგენის დრო] სელექციონერს შეუძლია მიმართოს 
სხვა ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს სელექციონერის 
უფლების მინიჭებისათვის ისე, რომ არ დაუცადოს სელექციონერის უფლების 
მინიჭებას იმ ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, სადაც პირველი განაცხადი 
წარადგინა. 
(3) [დაცვის დამოუკიდებლობა] არც ერთ ხელშემკვრელ მხარეს არა აქვს უფლება 
უარი თქვას სელექციონერის უფლების მინიჭებაზე, ან შეზღუდოს მისი 
მოქმედების ხანგრძლივობა იმის საფუძველზე, რომ ნებისმიერ სხვა 
სახელმწიფოში ან სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციაში იმავე ჯიშზე არ იყო 
მოთხოვნილი დაცვა, უარი ეთქვა, ან მისი მოქმედება ამოიწურა. 
 

მუხლი 11 
პრიორიტეტის უფლება 
(1) [უფლება, მისი ვადა] ნებისმიერი სელექციონერი, რომელმაც წარადგინა 
განაცხადი ჯიშის დაცვაზე დადგენილი წესით ერთ-ერთ ხელშემკვრელ 
მხარესთან („პირველი განაცხადი”), სარგებლობს პრიორიტეტის უფლებით 
თორმეტი თვის განმავლობაში განაცხადის წარსადგენად ამავე ჯიშზე 
სელექციონერის უფლების მინიჭებისათვის ნებისმიერი სხვა ხელშემკვრელი 
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მხარის უფლებამოსილ ორგანოში („მომდევნო განაცხადი”), ეს ვადა აითვლება 
პირველი განაცხადის წარდგენის თარიღიდან. განაცხადის წარდგენის დღე 
მითითებულ ვადაში არ ჩაითვლება. 
(2) [პრიორიტეტის უფლების მოთხოვნა] იმისათვის,  რომ ისარგებლოს 
პრიორიტეტის უფლებით,  სელექციონერი მომდევნო განაცხადით მოითხოვს 
პირველი განაცხადის პრიორიტეტს. უფლებამოსილ ორგანოს,  რომელშიც იყო 
წარდგენილი მომდევნო განაცხადი,  შეუძლია მოითხოვოს,  რომ მომდევნო 
განაცხადის წარდგენის დღიდან არანაკლებ სამი თვის ვადაში სელექციონერმა 
წარადგინოს საბუთები,  რომლებიც წარმოადგენს პირველი განაცხადის ასლს,  
დამოწმებულს იმ უფლებამოსილი ორგანოს მიერ,  რომელშიც იყო წარდგენილი 
ეს განაცხადი და ნიმუშები ან სხვა მტკიცებულებები იმისა,  რომ მოცემული ჯიში,  
რომელიც ორივე განაცხადის საგანს წარმოადგენს,  არის ერთი და იგივე. 
(3) [საბუთები და მასალა] სელექციონერს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ორი 
წლის განმავლობაში პრიორიტეტის ვადის ამოწურვის შემდეგ,  ან თუ პირველი 
განაცხადი უარყოფილი ან უკან გამოთხოვილია,  შესაბამისი დრო ამგვარი 
უარყოფის ან უკან გამოთხოვის შემდეგ,  რათა  ხელშემკვრელი მხარის 
უფლებამოსილ ორგანოს,  სადაც მიწოდებული იყო მომდევნო განაცხადი, 
წარუდგინოს ექსპერტიზის მიზნებისათვის მე-12 მუხლის თანახმად ნებისმიერი 
აუცილებელი ინფორმაცია,  საბუთი ან მასალა,  რომელიც მოითხოვება 
ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით. 
(4) [ფაქტორები, რომლებიც მოხდა პრიორიტეტის ვადის განმავლობაში] ისეთი 
ფაქტები, როგორიც არის სხვა განაცხადის წარდგენა, ან გამოქვეყნება, ან იმ ჯიშის 
გამოყენება, რომელიც პირველი განაცხადის საგანს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში 
თუ ხდება 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში, არ უნდა წარმოადგენდეს 
მომდევნო განაცხადის უარყოფის საფუძველს. ასეთმა ფაქტებმა, აგრეთვე არ უნდა 
წარმოქმნან უფლება ნებისმიერი მესამე პირისათვის. 
 

მუხლი 12 
განაცხადის ექსპერტიზა 
სელექციონერის უფლების შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება 
მოითხოვს მე-5 – მე-9 მუხლებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისობის 
ექსპერტიზას. ექსპერტიზის დროს უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია გამო-
იყვანოს ჯიში ან ჩაატაროს სხვა საჭირო გამოცდები, ხელი შეუწყოს მცენარეთა 
ჯიშის მოყვანას ან სხვა აუცილებელი გამოცდის ჩატარებას, ან გაითვალისწინოს 
უკვე ჩატარებული გამოცდის შედეგები ექსპერტიზის  მიზნებისათვის. 
უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია მოითხოვოს სელექციონერისაგან ყველა 
აუცილებელი ინფორმაციის, დოკუმენტების ან მასალის წარმოდგენა. 
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მუხლი 13 
დროებითი დაცვა 
სელექციონერის უფლების მინიჭებისათვის განაცხადის წარდგენიდან ან 
გამოქვეყნებიდან ასეთი უფლების მინიჭებამდე დროის განმავლობაში ყოველი 
ხელშემკვრელი მხარე იღებს ზომებს სელექციონერის ინტერესების დასაცავად. 
  

 
თავი V 

სელექციონერის უფლებები 
 

მუხლი 14 
სელექციონერის უფლების ფარგლები 
(1) [ქმედებები, სათესლე მასალასთან დაკავშირებით] (ა) სელექციონერის 
ნებართვას, მე-15 და მე-16 მუხლების მიხედვით დაცული ჯიშების სათესლე 
მასალასთან დაკავშირებით, საჭიროებს შემდეგი ქმედებები: 
(i) წარმოება ან კვლავწარმოება (გამრავლება); 
(ii) კონდიციამდე დაყვანა გამრავლების მიზნებისათვის; 
(iii) გასაყიდად შეთავაზება; 
(iv) გაყიდვა ან სხვა სახის კომერციულ მიმოქცევაში ჩართვა; 
(v) ექსპორტი; 
(vi) იმპორტი; 
(vii) შენახვა ზემოთ მოცემული (i)-დან (vi) ქვეპუნქტებით მითითებული 
მიზნებით. 
(ბ) სელექციონერს შეუძლია ნებართვა შემოფარგლოს გარკვეული პირობებითა და 
შეზღუდვებით. 
(2) [ქმედებები აღებული მოსავლის მცენარეულ მასალასთან დაკავშირებით]  მე-15 
და მე-16 მუხლების დებულებათა გათვალისწინებით,  პუნქტი (1) (ა) (i) - (vii) 
ქვეპუნქტებით ქმედებები აღებული მოსავლის მცენარეულ მასალასთან 
დაკავშირებით,  მთელი მცენარისა და მისი ნაწილების ჩათვლით,  მიღებული 
დაცული ჯიშის სათესლე მასალის უნებართვოდ გამოყენების შედეგად,  
საჭიროებს სელექციონერის ნებართვას,  თუ სელექციონერს არ ჰქონდა საკმარისი 
შესაძლებლობა ესარგებლა თავისი უფლებით მითითებულ სათესლე მასალასთან 
დაკავშირებით. 
(3) [ქმედებები ზოგიერთი პროდუქტის მიმართ] მე-15 და მე-16 მუხლების 
დებულებათა გათვალისწინებით, ყოველ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია 
გაითვალისწინოს, რომ ქმედებები, მითითებული (1) – (ა) პუნქტების (i) – (vii) 
ქვეპუნქტებით იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც დამზადებულია 
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უშუალოდ დაცული ჯიშის მოსავლიდან აღებული მცენარეული მასალისაგან და 
აღებული მოსავლის მცენარეული მასალის უნებართვო გამოყენების გამო 
ექვემდებარება მე-2 პუნქტის დებულებებს, საჭიროებს სელექციონერის 
ნებართვას, თუ მას არ ჰქონდა საკმარისი შესაძლებლობა ესარგებლა თავისი 
უფლებით აღებული მოსავლის მცენარეულ მასალასთან დაკავშირებით. 
(4) [სხვა შესაძლო ქმედებები] მე-15, მე-16 მუხლების დებულებების გათ-
ვალისწინებით, ყოველ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს, რომ ქმე-
დებები, რომლებიც განსხვავდება იმისაგან, რაც მითითებულია (1) – (ა) პუნქტების 
(i) -(vii) ქვეპუნქტებით, ასევე საჭიროებს სელექციონერის ნებართვას საჭიროებს. 
(5) [არსებითად წარმოებული და ზოგიერთი სხვა ჯიშები] (ა) დებულებები 
მოცემული (1)-(4) პუნქტებით გამოიყენება აგრეთვე: 
(i)  ჯიშების მიმართ,  რომლებიც არსებითად წარმოებულია დაცემული ჯიშისაგან,  
თუ ეს დაცული ჯიში თვით არ წარმოადგენს,  არსებითად წარმოებულ ჯიშს. 
(ii) ჯიშების მიმართ, რომლებიც თვალნათლივ არ განსხვავდება დაცული 
ჯიშებისაგან მე-7 მუხლის შესაბამისად, და 
 (iii) ჯიშების მიმართ, რომელთა წარმოება მოითხოვს დაცული ჯიშის 
განმეორებით გამოყენებას. 
 (ბ) (ა) (i) ქვეპუნქტის მიზნებისათვის ჯიში ჩაითვლება არსებითად წარმოებულად 
სხვა ჯიშისაგან („საწყისი ჯიშისაგან”),  თუ იგი: 
(i) უპირატესად წარმოებულია საწყისი ჯიშისაგან ან სხვა ჯიშისაგან, რომელიც 
თვით არის წარმოებული საწყისი ჯიშისაგან,  მიუხედავად იმისა, რომ ინარჩუნებს 
ძირითადი ნიშნების გამოვლენის ხარისხს,  რომელიც საწყისი ჯიშის გენოტიპის 
ან გენოტიპების კომბინაციის შედეგია,  
(ii) ნათლად განსხვავდება საწყისი ჯიშისაგან და 
(iii) საწყის ჯიშს შეესაბამება ძირითადი ნიშნების გამოვლენით, რომელიც საწყისი 
ჯიშის გენოტიპის ან გენოტიპების კომბინაციის რეალიზაციის შედეგია, იმ 
განსხვავებათა გამოკლებით, რომლებიც წარმოებული ჯიშის მიღების შედეგია. 
(გ) არსებითად წარმოებული ჯიში შეიძლება მიღებული იქნეს, მაგალითად, 
ბუნებრივი ან ინდივიდუალური მუტანტის ან თვითკლონური ვარიანტის 
სელექციით, მცენარის ინდივიდუალური ვარიანტის გამორჩევით საწყისი ჯიშის 
მცენარისაგან, უკუშეჯვარებით, ან გენური ინჟინერიით გარდაქმნის გზით. 
 

მუხლი 15 
გამონაკლისი სელექციონერის უფლებიდან 
(1) [სავალდებულო გამონაკლისი] სელექციონერის უფლება არ ვრცელდება: 
(i) პირადი მოხმარების და არაკომერციული მიზნით განხორციელებულ ქმე-
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დებებზე; 
(ii) ექსპერიმენტული მიზნით განხორციელებულ ქმედებებზე; 
(iii)  სხვა ჯიშების შექმნის მიზნით განხორციელებულ ქმედებებზე იმ ქმედების 
გამორიცხვით,  როცა გამოიყენება მე-14(5) მუხლის დებულებები, აგრეთვე,  ქმე-
დებებზე,  რომლებიც მითითებულია 14(1) –(4) მუხლში განხორციელებული სხვა 
ასეთი ჯიშების მიმართ. 
(2) [არასავალდებულო გამონაკლისი] მე-14 მუხლის გათვალისწინების გარეშე 
ყოველ ხელშემკვრელ მხარეს, გონივრულ ფარგლებში და სელექციონერის 
კანონიერი უფლებების შენარჩუნებით, შეუძლია შეზღუდოს სელექციონერის 
უფლება ნებისმიერი ჯიშის მიმართ, რათა ნება დართოს ფერმერებს საკუთარი 
მიწის ნაკვეთებზე გამრავლების მიზნით გამოიყენონ მცენარეული მასალა 
მიღებული მათ მიერ საკუთარი მიწის ნაკვეთებზე დაცული ჯიშის დარგვის 
შედეგად, ან ჯიშისა, რომელზედაც ვრცელდება მე-14(5) (ა)(i) ან (ii) მუხლის 
დებულებები. 
 

მუხლი 16 
სელექციონერის უფლების ამოწურვა 
(1) [უფლების ამოწურვა] სელექციონერის უფლება არ ვრცელდება ქმედებებზე,  
რომლებიც ეხება დაცული ჯიშის ან მე-14 (5) მუხლის დებულებათა არეში 
მოქცეული ჯიშის ნებისმიერ მასალას,  რომელიც გაიყიდა ან სხვაგვარად იქნა 
შეტანილი კომერციულ ბრუნვაში სელექციონერის მიერ ან მისი თანხმობით სხვა 
პირის მიერ მოცემული ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, ან ნებისმიერ 
მასალას,  რომელიც მიღებულია აღნიშნული მასალისაგან, თუ ასეთი ქმედებები 
არ არის დაკავშირებული: 
(i) მოცემული ჯიშის შემდგომ გამრავლებასთან ან 
(ii) ჯიშის მცენარეული მასალის გატანასთან,  რომელიც შესაძლებლობას ქმნის 
გამრავლდეს ჯიში  ქვეყანაში, სადაც მოცემული ბოტანიკური გვარის ან სახეობის 
დაცვა არ ხდება,  მოხმარების მიზნით გატანის გარდა. 
(2) [ტერმინის - „მასალა” მნიშვნელობა] (1)-ლი პუნქტის მიზნებისათვის ტერმინი 
“მასალა” ჯიშთან დაკავშირებით ნიშნავს: 
(i) ნებისმიერი სახის გასამრავლებელ მასალას; 
(ii) აღებულ მასალას,  მთლიანი მცენარის და მისი ნაწილების ჩათვლით,  და 
(iii) ნებისმიერ პროდუქტს,  მიღებულს უშუალოდ აღებული მასალისაგან. 
(3) [ტერმინის „ტერიტორია” მნიშვნელობა ზოგიერთ შემთხვევაში] 1-ლი პუნქტის 
მიზნებისათვის ყველა ხელშემკვრელ მხარეს, რომლებიც ერთი და იმავე 
სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაციის წევრები არიან, შესაძლებლობა აქვთ, თუ 
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ამას ითვალისწინებს ამ ორგანიზაციის წესდება, თავიანთი მოქმედებები 
განახორციელონ ერთობლივად ამ ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების 
ტერიტორიებზე განხორციელებულ ქმედებათა იმ ქმედებებთან გათანაბრები-
სათვის, რომლებიც განხორციელდა მათ საკუთარ ტერიტორიებზე და ამის შესახებ 
ატყობინებენ გენერალურ მდივანს. 
 

მუხლი 17 
სელექციონერის უფლების გამოყენების შეზღუდვა 
(1) [საჯარო ინტერესები] თუ ამ კონვენციით სპეციალურად გათვალისწინებული 
არ არის,  არც ერთ ხელშემკვრელ მხარეს არ შეუძლია შეზღუდოს სელექციონერის 
უფლების თავისუფალი გამოყენება საჯარო ინტერესებისაგან განსხვავებული სხვა 
საფუძვლებით. 
(2) [სამართლიანი ანაზღაურება] როდესაც ნებისმიერი ასეთი შეზღუდვის შედეგი 
მესამე პირისათვის იმ უფლებამოსილების მიცემაა,  რომ მან განახორციელოს 
ნებისმიერი ქმედება,  რომლისთვისაც მოითხოვება სელექციონერის ნებართვა,  
შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარე ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა,  რათა 
უზრუნველყოფილი იქნეს სელექციონერის მიერ სამართლიანი ანაზღაურების 
მიღება. 
 

მუხლი 18 
კომერციის მარეგულირებელი ზომები 
სელექციონერის უფლება თავისუფალია ხელშემკვრელი მხარის მიერ მის 
ტერიტორიაზე ჯიშის მასალის წარმოების,  სერტიფიკაციისა და მარკეტინგის ან 
ასეთი მასალის იმპორტის ან ექსპორტის ნებისმიერი მარეგულირებელი ზომის 
გატარებისაგან. ყველა შემთხვევაში,  ასეთმა ზომებმა არ უნდა მოახდინოს 
გავლენა ამ კონვენციის დებულებების გამოყენებაზე. 
 

მუხლი 19 
სელექციონერის უფლების ხანგრძლივობა 
(1) [დაცვის ხანგრძლივობა] სელექციონერის უფლება ენიჭება დადგენილი 
ხანგრძლივობით. 
(2) [მინიმალური ხანგრძლივობა] მითითებული დაცვის ხანგრძლივობა უნდა 
იყოს არანაკლებ 20 წლისა სელექციონერის უფლების მინიჭების თარიღიდან. 
ხემცენარეებისა და ვაზისათვის აღნიშნული ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 
25 წლისა მითითებული თარიღიდან. 
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თავი VI 
ჯიშის დასახელება 

 

მუხლი 20 
ჯიშის დასახელება 
(ა) [ჯიშის აღნიშვნა დასახელებით, დასახელების გამოყენება] 
(ა) ჯიში აღნიშნული უნდა იყოს დასახელებით,  რომელიც არის მისი გვარის 
აღნიშვნა. 
(ბ) ყოველი ხელშემკვრელი მხარე უზრუნველყოფს, რომ მე-(4) პუნქტის 
გათვალისწინებით აღნიშვნის,  ჯიშის დასახელებად რეგისტრაციის შედეგად 
წარმოშობილმა არავითარმა უფლებებმა არ შეუშალოს ხელი ამ დასახელების 
ჯიშთან დაკავშირებით თავისუფალ გამოყენებას,  სელექციონერის უფლების 
ვადის ამოწურვის შემდეგაც კი. 
(2) [დასახელების დახასიათება] დასახელება უნდა იძლეოდეს ჯიშის 
იდენტიფიკაციის საშუალებას. იგი არ შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ 
ციფრებისაგან,  იმ შემთხვევათა გამოკლებით,  როცა ეს შეესაბამება ჯიშის 
სახელის მინიჭების მიღებულ პრაქტიკას. იგი არ უნდა იწვევდეს შეცდომას ან 
აღრევას მოცემული ჯიშის მახასიათებლების, ჯიშის მნიშვნელობის ან 
სელექციონერის იდენტურობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იგი უნდა 
განსხვავდებოდეს ნებისმიერი სხვა დასახელებისაგან,  რომლითაც ნებისმიერი 
ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე აღნიშნულია იმავე მცენარის სახეობის 
არსებული ჯიში ან ახლოს მდგომი სახეობა. 
(3) [დასახელების რეგისტრაცია] ჯიშის დასახელებას კომპეტენტურ ორგანოს 
სთავაზობს სელექციონერი. თუ აღმოჩნდება, რომ ამგვარი დასახელება მე-(2) 
პუნქტის მოთხოვნებს არ პასუხობს, მაშინ მითითებული ორგანო უარს აცხადებს 
მის რეგისტრაციაზე და ითხოვს, რომ სელექციონერმა მიაწოდოს დადგენილი 
ვადის განმავლობაში სხვა დასახელება. ჯიშის დასახელება რეგისტრირდება 
კომპეტენტური ორგანოს მიერ სელექციონერისათვის უფლების მინიჭებასთან 
ერთად. 
(4) [მესამე პირთა ადრინდელი უფლებები] მესამე პირთა ადრინდელი უფლებები 
არ უნდა შეიბღალოს, თუ ადრე შეძენილი უფლების გამო რომელიმე ჯიშის 
დასახელების გამოყენება პირისათვის აკრძალულია, რომელიც (7) პუნქტის 
დებულებათა შესაბამისად ვალდებულია გამოიყენოს იგი, მაშინ კომპეტენტური 
ორგანო ითხოვს, რომ სელექციონერმა წარადგინოს ჯიშისათვის ახალი 
დასახელება. 
(5) [დასახელების ერთიანობა ყველა ხელშემკვრელი მხარისათვის] ჯიში ყველა 
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ხელშემკვრელ მხარეს უნდა წარედგინოს ერთი და იმავე დასახელებით. ყოველი 
ხელშემკვრელი მხარის კომპეტენტური ორგანო ამგვარად შემოთავაზებულ 
დასახელებას არეგისტრირებს, თუ იგი არ ჩათვლის, რომ მის ტერიტორიაზე 
ასეთი დასახელება მიუღებელია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მან 
სელექციონერისაგან უნდა მოითხოვოს სხვა დასახელების წარდგენა. 
(6) [ინფორმაცია ხელშემკვრელ მხარეთა კომპეტენტურ ორგანოთა 
შორის]ხელშემკვრელი მხარის კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს 
ხელშემკვრელ მხარეთა კომპეტენტური ორგანოების ინფორმირება ჯიშების 
დასახელებათა შესახებ, კერძოდ დასახელებათა წარდგენის, რეგისტრაციისა და 
შეცვლის შესახებ. ნებისმიერ კომპეტენტურ ორგანოს შეუძლია გაგზავნოს 
შენიშვნა, დასახელების რეგისტრაციის შესახებ იმ ორგანიზაციაში, რომელმაც 
შეატყობინა მას ამ დასახელების თაობაზე. 
(7) [დასახელების გამოყენების ვალდებულება] რომელიმე ხელშემკვრელი მხარის  
ტერიტორიაზე, ამ ტერიტორიაზე დაცული ჯიშის სათესლე  მასალის გასაყიდად 
შემოთავაზებული ან გამყიდველი ნებისმიერი პირი ვალდებულია გამოიყენოს ამ 
ჯიშის დასახელება ამ ჯიშზე სელექციონერის უფლების ვადის ამოწურვის 
შემდეგაც კი, თუ მე-(4) პუნქტის დებულებათა შესაბამისად ადრე შეძენილი 
უფლებები არ ეწინააღმდეგება ამგვარ გამოყენებას. 
(8) [დასახელებასთან ერთად გამოყენებული აღნიშვნები] თუ ჯიში 
შეთავაზებულია გასაყიდად ან იყიდება, ნებადართულია სასაქონლო ნიშნის, 
საფირმო სახელწოდების ან სხვა ამგვარი აღნიშვნის ჯიშის რეგისტრირებულ 
დასახელებასთან ერთად გამოიყენება. თუ ასეთი აღნიშვნა შეესაბამება 
მითითებულს, მაშინ ჯიშის დასახელება, მიუხედავად შესაბამისობისა, იოლად 
ამოსაცნობი უნდა იყოს. 
 

 
თავი VII 

სელექციონერის უფლების გაბათილება და გაუქმება 
 

მუხლი 21 
სელექციონერის უფლების ბათილად ცნობა 
(1) [სელექციონერის უფლების გაბათილების საფუძვლები] ყოველი 
ხელშემკვრელი მხარე მის მიერ მინიჭებული სელექციონერის უფლებას აცხადებს 
ბათილად,  თუ დადგინდება,  რომ: 
(i) სელექციონერის უფლების მინიჭების დროს არ იყო დაკმაყოფილებული მე-6 
და მე-7 მუხლებით დადგენილი მოთხოვნები. 
(ii) სელექციონერის უფლება მინიჭებული იყო ძირითადად სელექციონერის მიერ 
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წარდგენილი ინფორმაციისა და დოკუმენტების საფუძველზე,  ხოლო მე-8 და მე-9 
მუხლებით დადგენილი მოთხოვნები სელექციონერის უფლების მინიჭების დროს 
არ იყო დაცული,  ან 
(iii) სელექციონერის უფლება მინიჭებული ჰქონდა პირს, რომელსაც ამის უფლება 
არ ჰქონდა, თუ ეს უფლება გადაეცა პირს, რომელიც ამის შედეგად გახდა 
უფლებამოსილი. 
 (2) [სხვა საფუძვლების გამორიცხვა] სელექციონერის უფლებათაგან არც ერთი 
უფლება არ შეიძლება გამოცხადდეს ბათილად საფუძვლებით,  რომლებიც 
განსხვავდება 1-ლი პუნქტით მითითებულისაგან. 
 

მუხლი 22 
სელექციონერის უფლების გაუქმება 
(1) [სელექციონერის უფლების გაუქმების საფუძვლები] (ა) ყოველ ხელშემკვრელ 
მხარეს შეუძლია გააუქმოს მის მიერ მინიჭებული სელექციონერის უფლება,  თუ 
დადგინდება,  რომ მე-8 და მე-9 მუხლებით დადგენილი  მოთხოვნები აღარ 
კმაყოფილდება. 
(ბ) გარდა ამისა,  ყოველ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია გააუქმოს მის მიერ 
მინიჭებული სელქციონერის უფლება კომპეტენტური ორგანოს მოთხოვნით და 
დადგენილ ვადაში: 
(i) თუ სელექციონერი არ წარუდგენს ამ კომპეტენტურ ორგანოს ცნობებს,  
საბუთებს ან მასალას,  რომლებიც ითვლება აუცილებლად ჯიშის შენარჩუნების 
შემოწმებისათვის; 
(ii) თუ სელექციონერმა არ გადაიხადა საფასურები,  რომლის გადახდაც ხდება 
მისი უფლების მოქმედების შენარჩუნებისათვის, ან  
 (iii) იმ შემთხვევაში,  როცა ჯიშის დასახელება უქმდება სელექციონერის 
უფლების მინიჭების შემდეგ,  ხოლო სელექციონერმა არ წარადგინა სხვა 
შესაფერისი დასახელება. 
(3) [სხვა ნებისმიერი საფუძვლის გამორიცხვა] სელექციონერის უფლებათაგან არც 
ერთი უფლება არ შეიძლება გაუქმდეს საფუძვლებით, რომლებიც განსხვავდება 
(1)-ლი პუნქტით მითითებულისაგან. 
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თავი VIII 
კავშირი 

 

მუხლი 23 
წევრები 
ხელშემკვრელი მხარეები კავშირის წევრები არიან. 
 
მუხლი 24 
სამართლებრივი სტატუსი და ადგილმდებარეობა 
(1) [იურიდიული პირი] კავშირი არის იურიდიული პირი. 
(2) [უფლებაუნარიანობა] ყოველი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე კავშირი 
სარგებლობს,  მითითებულ ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესა-
ბამისად,  ისეთი უფლებაუნარიანობით,  რომელიც აუცილებელია კავშირის 
ამოცანების განხორციელებისა და მისი ფუნქციების შესასრულებლად. 
(3) [ადგილმდებარეობა] კავშირის ადგილმდებარეობა და მისი მუდმივი 
ორგანოები არის ჟენევაში. 
(4) [შეთანხმება შტაბ-ბინის შესახებ] შტაბ-ბინის შესახებ კავშირს აქვს შეთანხმება 
შვეიცარიის კონფედერაციასათან. 
 

მუხლი 25 
ორგანოები 
კავშირის მუდმივი ორგანოებია საბჭო და კავშირის ბიურო. 
 

მუხლი 26 
საბჭო 
(1) [შემადგენლობა] საბჭო შედგება კავშირის წევრთა წარმომადგენლებისაგან. 
კავშირის ყოველი წევრი ნიშნავს ერთ წარმომადგენელს და ერთ მის შემცვლელს. 
წარმომადგენლებს ან შემცვლელებს შეუძლიათ ჰყავდეთ თანაშემწეები ან 
მრჩევლები. 
(2) [თანამდებობის პირები] საბჭო ირჩევს პრეზიდენტს და პირველ 
ვიცეპრეზიდენტს თავის წევრთაგან. მას შეუძლია აირჩიოს ვიცე- პრეზიდენტები. 
პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ცვლის პრეზიდენტს იმ შემთხვევაში,  თუ 
პრეზიდენტს არ აქვს შესაძლებლობა შეასრულოს თავისი ფუნქციები. 
პრეზიდენტს ირჩევენ სამწლიანი ვადით. 
(3) [სესიები]საბჭოს სესიებს იწვევს მისი პრეზიდენტი. საბჭოს მორიგი სესიები 
ტარდება ყოველწლიურად. ამის გარდა პრეზიდენტს შეუძლია მოიწვიოს საბჭო 
თავისი შეხედულებისამებრ,  იგი საბჭოს იწვევს სამი თვის ვადაში,  თუ ამას 
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მოითხოვს საბჭოს წევრთა ერთი მესამედი. 
(4) [დამკვირვებლები] სახელმწიფოები,  რომლებიც არ არიან კავშირის წევრები 
შეიძლება მოწვეული იქნენ საბჭოს სხდომაზე დამკვირვებლად. ამგვარ 
სხდომებზე შეიძლება მოწვეულნი იქნენ, აგრეთვე, სხვა დამკვირვებლები და 
ექსპერტები. 
(5) [საბჭოს ამოცანები] საბჭოს ამოცანებს შეადგენს: 
(I) კავშირის ინტერესების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი ღონისძიებების 
შესწავლა და მისი განვითარების ხელშეწყობა; 
(ii) მისი პროცედურული წესების მიღება; 
(iii) გენერალური მდივნის, და თუ საბჭო საჭიროდ ჩათვლის, გენერალური 
მდივნის მოადგილის დანიშვნა, და მათი დანიშვნის პირობების განსაზღვრა; 
(iv) საბჭოს ყოველწლიური ანგარიშის განხილვა და მისი შემდგომი მუშაობის 
პროგრამის მიღება; 
(v) გენერალური მდივნისათვის საბჭოს ამოცანების შესასრულებლად ყველა 
აუცილებელი მითითების მიცემა; 
(vi) საბჭოს ადმინისტრაციული და საფინანსო წესების დადგენა; 
(vii) კავშირის ბიუჯეტის განხილვა და დამტკიცება, აგრეთვე, საბჭოს ყოველი 
წევრისათვის შენატანების ოდენობის დადგენა; 
(viii) გენერალური მდივნის მიერ წარდგენილი საფინანსო ანგარიშების განხილვა 
და დამტკიცება; 
(ix) კონფერენციების ჩატარების თარიღისა და ადგილის დადგენა, რომლებიც 
მითითებულია 38-ე მუხლით და მათი მომზადებისათვის აუცილებელი ზომების 
მიღება; და 
(x) ზოგადი კავშირის ეფექტიანი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად ყველა 
აუცილებელი გადაწყვეტილების მიღება. 
(6) [ხმების რაოდენობა] (ა) კავშირის ყოველ წევრს,  რომელიც სახელმწიფოს 
წარმოადგენს,  საბჭოში აქვს ერთი ხმა. 
(ბ) ნებისმიერ ხელშემკვრელ მხარეს,  რომელიც სახელმწიფოთაშორისი 
ორგანიზაციაა,  მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით,  
შეუძლია ისარგებლოს უფლებით, მისცეს ხმა კავშირის წევრი სახელმწიფოების 
სახელით. ასეთი სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაცია ვერ ისარგებლებს ამ 
უფლებით,  თუ ხმას აძლევს თავად მისი წევრი სახელმწიფო, და პირიქით. 
(7) [უმრავლესობა] საბჭოს გადაწყვეტილებას იღებენ ხმათა უბრალო 
უმრავლესობით, ამასთან საბჭოს გადაწყვეტილებას, მიღებულს მე-5 (II), (VI) და 
(VII) პუნქტების საფუძველზე, აგრეთვე 28(3), 29(5) და 38(1) მუხლების საფუძ-
ველზე, იღებენ ხმათა სამი მეოთხედით, თავშეკავება ხმად არ ჩაითვლება. 
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მუხლი 27  
კავშირის ბიურო 
(1) [ბიუროს ამოცანები და ხელმძღვანელობა] კავშირის ბიურო ასრულებს საბჭოს 
მიერ დასახულ მოვალეობებსა და ამოცანებს. ბიუროს ხელმძღვანელობას 
ახორციელებს გენერალური მდივანი. 
(2) [გენერალური მდივნის მოვალეობები] გენერალური მდივანი პასუხს აგებს 
საბჭოს წინაშე; იგი პასუხისმგებელია საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებაზე. 
იგი საბჭოს წარუდგენს ბიუჯეტს დასამტკიცებლად და უზრუნველყოფს მის 
შესრულებას, ანგარიშვალდებულია საბჭოს წინაშე თავისი მუშაობის შესახებ და 
წარადგენს მოხსენებას თავისი მოღვაწეობისა და კავშირის ფინანსური 
მდგომარეობის შესახებ. 
(3) [თანამშრომლები] 26(5)(iii)-ე მუხლის დებულებათა გათვალისწინებით, 
თანამშრომლების დანიშვნისა და დაქირავების პირობები, რომელიც 
აუცილებელია კავშირის ბიუროს ამოცანების ეფექტიანი განხორციელებისათვის, 
განისაზღვრება ადმინისტრაციული და ფინანსური წესებით. 
 

მუხლი 28 
ენები 
(1) [ბიუროს სამუშაო ენები] კავშირის ბიურო თავისი მოვალეობების 
შესრულებისათვის იყენებს ინგლისურ,  გერმანულ და ესპანურ ენებს. 
(2) [ზოგიერთ სხდომაზე გამოყენებული ენები] საბჭოს სხდომები და გადასინჯვის 
კონფერენციები მიმდინარეობს მითითებულ ოთხ ენაზე. 
(3) [სხვა ენები] საბჭოს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სხვა ენების 
გამოყენების შესახებ. 
 

მუხლი 29 
ფინანსები 
(1) [შემოსავლები]კავშირის დანახარჯები იფარება: 
(i) კავშირის წევრი ქვეყნების ყოველწლიური შენატანებით; 
(ii) გაწეული მომსახურების შედეგად მიღებული გადასახადებით; 
(iii) სხვადასხვა შემოსავლებით; 
(2) [შენატანები: წილები] (ა) კავშირის ყოველი წევრი ქვეყნის წილი 
ყოველწლიური შენატანის საერთო ჯამში განისაზღვრება ხარჯების საერთო ჯამის 
გათვალისწინებით,  რომელიც იფარება კავშირის წევრი ქვეყნების შენატანების 
ხარჯზე,  და ერთეულ შენატანთა ოდენობით მოცემული ქვეყნის მიმართ 
გამოყენებული მე-(3) პუნქტის მიხედვით. მითითებული წილი იანგარიშება მე-(4) 
პუნქტის მიხედვით. 
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(ბ) ერთეულ შენატანთა ოდენობა გამოიხატება მთელი ან წილადი რიცხვებით,  იმ 
პირობით,  რომ არც ერთი წილადი არ იქნება ერთ მეხუთედზე ნაკლები. 
(3) [შენატანები: ყოველი წევრის წილი](ა) კავშირის ნებისმიერი წევრის შესაბამისი 
ერთეული შენატანის ოდენობა,  რომელიც 1961/1972 წ.წ. ან 1978 წლის აქტის 
მონაწილეა,  იმ თარიღისათვის,  რომლიდანაც იგი შებოჭილია ამ კონვენციით, 
რჩება იგივე, რა ერთეული შენატანითაც შეესაბამებოდა მას უშუალოდ 
მითითებულ თარიღამდე. 
(ბ) ნებისმიერი კავშირის სხვა წევრი სახელმწიფო,  კავშირთან მიერთებისას,  
გენერალური მდივნისადმი გაგზავნილ განცხადებაში მიუთითებს მისთვის 
მისაღებ ერთეული შენატანის ოდენობას. 
(გ) კავშირის ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს,  გენერალური მდივნისადმი 
გაგზავნილ განცხადებაში,  შეუძლია ნებისმიერ დროს მიუთითოს ერთეული 
შენატანის ოდენობა,  რომელიც (ა) და (ბ) ქვეპუნქტების თანახმად, მისთვის 
შესაბამისისაგან განსხვავდება. ასეთი განცხადება,  თუ იგი შეტანილია 
კალენდარული წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში,  ძალას იძენს 
მომდევნო კალენდარული წლის დასაწყისიდან,  წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი 
ძალას იძენს მომდევნო კალენდარული წლის დასაწყისიდან,  რომლის 
განმავლობაშიც იყო შეტანილი განცხადება. 
(4) [შენატანები: წლის გაანგარიშება] 
(ა) ყოველი საბიუჯეტო პერიოდისათვის ერთეული შენატანის ოდენობა 
განისაზღვრება იმგვარად, რომ დანახარჯების საერთო ჯამი, რომელიც იხარჯება 
კავშირის წევრი სახელმწიფოების შენატანებით, იყოფა ერთეული შენატანების 
ოდენობაზე, რომელიც შეესაბამება კავშირის მოცემულ წევრ სახელმწიფოებს. 
(ბ) კავშირის ყოველი წევრი სახელმწიფოს შენატანის ოდენობა განისაზღვრება 
იმგვარად, რომ ერთი ერთეული შენატანის ჯამი მრავლდება ერთეული 
შენატანების ოდენობაზე, რომელიც შეესაბამება კავშირის ამ წევრ სახელმწიფოს. 
(5) [შენატანების გადახდის დავალიანება] (ა) წევრი სახელმწიფო,  რომელსაც აქვს 
შენატანის გადახდის დავალიანება (ბ) ქვეპუნქტის გათვალისწინებით,  საბჭოში 
არ შეიძლება სარგებლობდეს ხმის უფლებით, თუ მისი დავალიანების ოდენობა 
ტოლია ან აღემატება ამ ქვეყნის მიერ გადასახდელი წინა სრული წლის შენატანის 
ოდენობას. ხმის მიცემის უფლების დროებით შეჩერება არ ათავისუფლებს 
კავშირის ასეთ წევრ სახელმწიფოს მისი ვალდებულებისაგან მოცემული 
კონვენციის შესაბამისად და არ ართმევს მისგან გამომდინარე სხვა რომელიმე 
უფლებას. 
(ბ) საბჭოს შეუძლია ნება დართოს კავშირის მოცემულ წევრ სახელმწიფოს 
ისარგებლოს ხმის უფლებით,  თუ და იმ პირობით,  რომ იგი შეძლებს დაამტკიცოს 
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საბჭოსათვის მისაღები ფორმით,  რომ გადახდის შეჩერება გამოწვეულია 
განსაკუთრებული და გაუთვალისწინებელი ვითარებებით. 
(6) [ანგარიშის შემოწმება] კავშირის ანგარიშების შემოწმებას ადმინისტრაციული 
და საფინანსო წესების შესაბამისად ახორციელებს კავშირის ერთი რომელიმე 
წევრი სახელმწიფო. კავშირის ასეთი წევრი სახელმწიფო ინიშნება,  მისი 
თანხმობით,  საბჭოს მიერ. 
(7) [სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაციების შენატანები] ნებისმიერი ხელ-
შემკვრელი მხარე, რომელიც სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაციაა, არ არის 
ვალდებული გადაიხადოს შენატანები. თუ, ამის მიუხედავად, იგი საჭიროდ 
ჩათვლის შენატანების გადახდას, მის მიმართ გამოიყენება (1)-ლი – მე-(4) 
პუნქტების დებულებები. 
 
 

თავი IX 
კონვენციის გამოყენება: სხვა შეთანხმებები 

 

მუხლი 30 
კონვენციის გამოყენება 
(1) [ზომები გამოყენებისათვის] ყოველი ხელშემკვრელი მხარე იღებს ყველა 
აუცილებელ ზომას კონვენციის გამოყენებისათვის,  კერძოდ: 
(i) ითვალისწინებს შესაბამის სამართლებრივ საშუალებებს სელექციონერის 
უფლების ეფექტიანი დაცვისათვის; 
(ii) აქვს კომპეტენტური ორგანო, რომელსაც ავალებს სელექციონერის უფლების 
მინიჭებას ან ამ ამოცანას ავალებს სხვა ხელშემკვრელ მხარის კომპეტენტურ 
ორგანოს; 
(iii) უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას ინფორმაციის პერიოდულად 
გამოქვეყნების გზით,  რომელიც დაკავშირებულია: 
- განაცხადთან,  სელექციონერის უფლების მინიჭებასთან და  
- შემოთავაზებულ და მოწონებულ დასახელებებთან. 
(2) [კანონმდებლობათა შესაბამისობა] ნავარაუდევია, რომ ყოველ სახელმწიფოს ან 
სახელმწიფოთაშორის ორგანიზაციას, რატიფიკაციის შესახებ თავისი 
დოკუმენტაციის შესანახად ჩაბარების მომენტისათვის, მიღების,მოწონების ან 
მიერთების, კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად, უნდა შეეძლოს თავის 
კანონმდებლობის მიხედვით მოცემული კონვენციის დებულებათა 
განხორციელება. 
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მუხლი 31 
ურთიერთობა ხელშემკვრელ მხარეთა შორის და სახელმწიფოები შეზღუდულნი 
ადრინდელი აქტებით 
(1) [მოცემული კონვენციით შეზღუდულ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა] 
კავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში,  რომლებიც 
შეზღუდულნი არიან მოცემული კონვენციით და ნებისმიერი ადრინდელი აქტით,  
გამოიყენება მხოლოდ ამ კონვენციის დებულებები. 
(2) [შესაძლო ურთიერთობა სახელმწიფოთა შორის, რომლებიც შეზღუდულნი არ 
არიან ამ კონვენციით] კავშირის ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს, რომელიც 
შეზღუდული არ არის ამ კონვენციით, შეტყობინებაში, რომელსაც უგზავნის 
გენერალურ მდივანს, შეუძლია განაცხადოს, რომ კავშირის იმ ყოველ წევრთან 
თავის ურთიერთობაში, რომლებიც შეზღუდული არიან მხოლოდ მოცემული 
კონვენციით, იგი გამოიყენებს უკანასკნელ  აქტს, რომლითაც იგი არის 
შეზღუდული. ასეთი შეტყობინებიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ კავშირის წევრ 
სახელმწიფოს, რომელმაც ასეთი შეტყობინება გაგზავნა, მხოლოდ იმ კონვენციით 
შეზღუდული თითოეული წევრის მიმართ შეუძლია უკანასკნელი აქტი 
გამოიყენოს, სანამ თავად გახდება კონვენციით შეზღუდული მაშინ, როდესაც 
კონვენციით შეზღუდულ წევრებს მის მიმართ შეუძლიათ ამ კონვენციის 
გამოყენება. 
  
მუხლი 32 
სპეციალური შეთანხმებები 
კავშირის წევრები იტოვებენ უფლებას ერთმანეთთან დადონ სპეციალური 
შეთანხმებები მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის შესახებ, თუ ასეთი 
შეთანხმებები არ ეწინააღმდეგება მოცემული კონვენციის დებულებებს. 
 

 
თავი X 

დასკვნითი დებულებანი 
 

მუხლი 33  
ხელმოწერა 
მოცემული კონვენცია ღიაა ნებისმიერი სახელმწიფოს ხელმოწერისათვის, 
რომელიც კავშირის წევრია მიღების თარიღისათვის. იგი ღიაა ხელმოწერისათვის 
1992 წლის 31 მარტამდე. 
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მუხლი 34 
რატიფიკაცია, მიღება ან დამტკიცება, მიერთება 
(1) [სახელმწიფოები და ზოგიერთი სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაციები] (ა) 
მოცემული მუხლის დებულებათა შესაბამისად, ნებისმიერ სახელმწიფოს 
შეუძლია გახდეს მოცემული კონვენციის მონაწილე. 
(ბ) მოცემული მუხლის დებულებათა შესაბამისად, ნებისმიერ სახელ-
მწიფოთაშორისი ორგანიზაციას შეუძლია გახდეს ამ კონვენციის მონაწილე, თუ 
მას:  
(i) აქვს კომპეტენცია საკითხებში, რომლებიც წესრიგდება მოცემული კონვენციით; 
(ii) აქვს თავისი საკუთარი კანონმდებლობა,  რომელიც ითვალისწინებს სელექ-
ციონერის უფლების მინიჭებას და დაცვას,  სავალდებულოს მის შემადგენლობაში 
შემავალი სახელმწიფოებისათვის,  და  
(iii) მისი შინაგანი პროცედურების თანახმად ჯეროვნად უფლებამოსილია 
მიუერთდეს მოცემულ კონვენციას. 
(2) [მიერთების დოკუმენტი] ნებისმიერი ქვეყანა,  რომელმაც ხელი მოაწერა 
მოცემულ კონვენციას,  ხდება მისი მონაწილე ამ კონვენციასთან მიმართებაში 
სარატიფიკაციო სიგელის,  მიღების ან დამტკიცების დოკუმენტის შესანახად 
ჩაბარების გზით. ნებისმიერი სახელმწიფო,  რომელმაც ხელი არ მოაწერა 
მოცემულ კონვენციას და ნებისმიერი სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია ხდება 
მოცემული კონვენციის მონაწილე,  მოცემულ კონვენციასთან მიერთების აქტის 
შესანახად ჩაბარების გზით. სარატიფიკაციო სიგელები,  მიღების ან დამატების 
შესახებ საბუთები,  ან მიერთების შესახებ აქტები შესანახად ბარდება გენერალურ 
მდივანს. 
(3) [საბჭოს დასკვნა] ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც არ არის კავშირის წევრი და 
ნებისმიერი სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია, ვიდრე მიერთების აქტს 
შესანახად ჩააბარებს, დასკვნის მისაღებად თხოვნით მიმართავს საბჭოს იმის 
თაობაზე, თუ რამდენად შეესაბამება მისი ეროვნული კანონმდებლობა მოცემული 
კონვენციის დებულებებს. თუ საბჭოს დასკვნა დადებითია, შესაძლებელია 
მიერთების აქტის შესანახად ჩაბარება. 
 
 

მუხლი 35 
დათქმები 
(1) [პრინციპი] მე-(2) პუნქტის გათვალისწინებით მოცემულ კონვენციასთან 
დაკავშირებით დათქმები არ დაიშვება. 
(2) [შესაძლო გამონაკლისი] (ა) მე-3 (1) მუხლის გათვალისწინების გარეშე, 
ნებისმიერი სახელმწიფო, როცა იგი ხდება ამ კონვენციის მონაწილე, შეზ-
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ღუდულია 1978 წლის აქტის დებულებებით და რომელიც ვეგეტაციურად გა-
სამრავლებელ ჯიშებთან დაკავშირებით ითვალისწინებს დაცვას სელექციონერის 
უფლებით კი არა, არამედ სხვა სახის დამცავი დოკუმენტით სამრეწველო 
საკუთრების სფეროში, უფლება აქვს გააგრძელოს ასეთი დაცვის განხორციელება 
ისე, რომ მოცემული კონვენცია არ გამოიყენოს ასეთი ჯიშების მიმართ. 
(ბ) ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ამ უფლებას გამოიყენებს, სარატიფიკაციო 
სიგელის მიღების, დამტკიცების დოკუმენტის, ან მიერთების აქტის შესანახად 
ჩაბარების დროს, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად, ამის შესახებ 
ატყობინებს გენერალურ მდივანს. ასეთ სახელმწიფოს შეუძლია ნებისმიერ დროს 
უკან გაითხოვოს მითითებული შეტყობინება. 
 

მუხლი 36 
შეტყობინება, რომელიც ეხება კანონმდებლობას და დასაცავ გვარებსა და 
სახეობებს; 
  
ინფორმაციის გამოქვეყნება 
(1) [პირველადი შეტყობინება] სარატიფიკაციო სიგელის,  მიღების ან 
დამტკიცების დოკუმენტის,  ან მოცემულ კონვენციასთან მიერთების აქტის 
შესანახად ჩაბარების დროს,  ყოველი კონკრეტული შემთხვევის 
გათვალისწინებით,  ნებისმიერი ქვეყანა ან სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია 
გენერალურ მდივანს ატყობინებს: 
(i) თავისი კანონმდებლობის შესახებ, რომელიც აწესრიგებს სელექციონერის 
უფლებებს, და 
(ii) გვარებისა და სახეობების ჩამონათვალის შესახებ,  რომელთა მიმართაც იმ 
თარიღიდან,  როცა სახელმწიფო ან სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია 
შეზღუდული იქნება მოცემული კონვენციით და რომ იგი გამოიყენებს მოცემული 
კონვენციის დებულებებს. 
(2) [შეტყობინება ცვლილებების შესახებ] ყოველი ხელშემკვრელი მხარე 
გენერალურ მდივანს შეუფერხებლად ატყობინებს შემდეგს: 
(i) თავისი კანონმდებლობის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ,  რომელიც 
აწესრიგებს სელექციონერთა უფლებებს,  და  
(ii) მოცემული კონვენციის დამატებით გვარებისა და სახეობების მიმართ 
გამოყენების ნებისმიერი გაფართოების შესახებ. 
(3) [ინფორმაციის გამოქვეყნება] ყოველი დაინტერესებული ხელშემკვრელი 
მხარის შეტყობინების საფუძველზე გენერალური მდივანი აქვეყნებს 
ინფორმაციას: 
(i) კანონმდებლობის შესახებ,  რომელიც აწესრიგებს სელექციონერთა უფლებებს 
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და ნებისმიერი ცვლილებების შესახებ,  რომელიც შეტანილი იქნა აღნიშნულ 
კანონმდებლობაში,  და 
(ii) მცენარეთა გვარებისა და სახეობების ჩამონათვალის,  მითითებული (1) (ii) 
პუნქტის და ნებისმიერი გაფართოების შესახებ,  მითითებული (2) (ii) პუნქტით. 
 

მუხლი 37 
ამოქმედება; ადრინდელ აქტებთან მიერთების შეუძლებლობა 
(1) [საწყისი ამოქმედება] მოცემული კონვენცია ამოქმედდება იმის შემდეგ, რაც 
ხუთი ქვეყანა თავიანთ სარატიფიკაციო სიგელებს, მიღების ან დამტკიცების 
დოკუმენტებს ან მიუერთებს აქტებს, შემთხვევის მიხედვით, ჩააბარებს შესანახად, 
იმ პირობით, რომ მითითებული დოკუმენტებიდან სამი მაინც შესანახად ჩააბარეს 
1961/1972 წწ. და 1978წ. აქტის მონაწილე წევრ-სახელმწიფოებმა. 
(2) [შემდგომი ამოქმედება] იმ ქვეყანასთან ან სახელმწიფოთაშორის 
ორგანიზაციასთან დაკავშირებით,  რომლებზეც არ ვრცელდება (1)-ლი პუნქტის 
დებულება,  მოცემული კონვენცია ამოქმედდება სარატიფიკაციო სიგელის,  
მიღების ან დამტკიცების ან მიერთების აქტის,  შემთხვევის მიხედვით,  შესანახად 
ჩაბარებიდან ერთი  თვის თავზე. 
(3) [1978 წ. აქტთან მიერთების შეუძლებლობა] (1)-ლი პუნქტის შესაბამისად 
მოცემული კონვენციის ამოქმედების შემდეგ არც ერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია 
შეუერთდეს 1978 წლის აქტს,  იმ ქვეყნების გამოკლებით,  რომლებიც 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ასამბლეის მიერ, დამკვიდრებული 
პრაქტიკის თანახმად,  ითვლებიან განვითარებად ქვეყნებად,  და რომლებსაც 
ამგვარი დოკუმენტის ჩაბარება შეუძლიათ 1995 წ.31 დეკემბრამდე. აგრეთვე, 
ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს შეუძლია ჩააბაროს ასეთი დოკუმენტი 1993 წლის 31 
დეკემბრამდე,  იმ შემთხვევაშიც კი,  თუ მოცემული კონვენცია ამოქმედდა ამ 
თარიღამდე. 
 

მუხლი 38 
კონვენციის გადასინჯვა 
(1) [კონფერენცია] მოცემული კონვენცია შეიძლება გადაისინჯოს კავშირის 
წევრების კონფერენციის მიერ. ასეთი კონფერენციის მოწვევის გადაწყვეტილებას 
იღებს საბჭო. 
(2) [კვორუმი და უმრავლესობა] კონფერენციის მუშაობის შედეგები ჩაითვლება 
ნამდვილად,  იმ შემთხვევაში,  თუ მას ესწრებოდა კავშირის წევრი ქვეყნების 
ნახევარი მაინც. კონვენციის ნებისმიერი გადასინჯული ტექსტის მისაღებად 
აუცილებელია კავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობის სამ მეოთხედზე მეტი 
იმათგან,  ვინც კონფერენციას ესწრებოდა და იღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. 
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მუხლი 39 
კონვენციის დენონსაცია 
(1) [შეტყობინებები] ნებისმიერ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოცემული 
კონვენციის დენონსირება გენერალური მდივნის შეტყობინების გზით. 
გენერალური მდივანი დაუყოვნებლივ აცნობებს კავშირის ყველა წევრს ამგვარი 
შეტყობინების მიღების შესახებ. 
(2) [ადრინდელი აქტები] კონვენციის დენონსირების შეტყობინება განიხილება, 
აგრეთვე, ნებისმიერი ადრინდელი აქტის დენონსირებად,  რომლითაც 
შეზღუდულია მოცემული კონვენციის დენონსირების შესახებ მაუწყებელი 
ხელშემკვრელი მხარე. 
(3) [ძალაში შესვლის თარიღი] დენონსირება ძალაში შედის გენერალური მდივნის 
მიერ მოცემული კონვენციის დენონსირების შესახებ შეტყობინების მიღების 
მომდევნო კალენდარული წლის ბოლოს. 
(4) [შეძენილი უფლებები] დენონსირება არ ეხება სელექციონერის უფლებებს, 
რომლებიც შეძენილია მოცემული კონვენციის ან რომელიმე ადრინდელი აქტების 
ძალით,  ასეთი დენონსირების ამოქმედებამდე. 
 

მუხლი 40 
მოქმედი უფლებების შენარჩუნება 
მოცემული კონვენცია არ ზღუდავს სელექციონერის უფლებებს, შეძენილს 
ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით ან ადრინდელი აქტებით კონვენ-
ციისაგან განსხვავებული შეთანხმებებით,  რომლებიც დადებულია კავშირის 
წევრებს შორის. 
 

მუხლი 41 
კონვენციის დედანი და ოფიციალური ტექსტები 
(1) [დედანი] მოცემული კონვენციის ხელმოწერა ხდება ერთ ეგზემპლარად 
ინგლისურ,  ფრანგულ და გერმანულ ენებზე. სხვადასხვა ენებზე შედგენილი 
ტექსტების შეუთანხმებლობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ფრანგულ 
ტექსტს. დედანი შესანახად ბარდება გენერალურ მდივანს. 
(2) [ოფიციალური ტექსტები] ოფიციალური ტექსტები მიიღება გენერალური 
მდივნის მიერ დაინტერესებულ მთავრობებთან კონსულტაციის შემდეგ არაბულ,  
ჰოლანდიურ,  იტალიურ,  ესპანურ და იაპონურ ენებზე,  რომელსაც განსაზღვრავს 
საბჭო. 
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მუხლი 42 
დეპოზიტარის ფუნქციები 
(1) [ასლების გადაცემა] გენერალური მდივანი დადგენილი წესით გადასცემს 
მოცემული კონვენციის დამოწმებულ ასლებს ყველა სახელმწიფოს და სახელ-
მწიფოთაშორის ორგანიზაციას, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ მოცემული 
კონვენციის მიმღებ დიპლომატიურ კონფერენციაზე, აგრეთვე, მოთხოვნის 
შემთხვევაში, ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს ან სახელმწიფოთაშორის ორგა-
ნიზაციასთან. 
(2) [რეგისტრაცია] გენერალური მდივანი ახორციელებს მოცემული კონვენციის 
რეგისტრაციას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამდივნოში.  
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