
მცენარის ჯიშის  გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 

რბილი ხორბალი -      Triticum aestivum L. 

სელექციონერის სახელი/ორიგინატორის, მისამართი და ქვეყნის კოდი:   

 643, რუსეთი, 350012, კრასნოდარი - 12, კრასნოდარის ლუკიანენკოს სახელობის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი 

სელექციონერები:   ლ.ა. ბესპალოვი, ო.ი. პუზირნაია, რ.ო დავოიანი, ა.ვ. ნოვიკოვი, ვ.რ. კერიმოვი, ი.ნ. 

კუდრიაშევი, ნ.პ. ფომენკო,  და სხვა  

მცენარის  ჯიშის დასახელება:         გ რ ო მ ი 

მოკლე დახასიათება: 

ბუჩქი სწორმდგომია, მცენარე დაბალი ან საშუალო სიმაღლის 80სმ, სამხრეთ რეგიონებში იზრდება 

90სმ-მდე, თავთავის სიგრძე -8-9სმ.ფხისმაგვარი დანართები 0,5-2სმ. გამოხატული ცვლილისებრი 

ნაფიფქი აქვს მხოლოდ ზედა მუხლთშორისზე - თავთავზე თითქმის არ აღინიშნება. გამძლეა 

ჩაწოლისადმი (9 ბალი) და ჩაცვენისადმი. საშუალო სიმწიფისაა. სახესხვაობა lutescens. 

ხასიათდება მაღალი და სტაბილური მოსავლიანობით. მაქსიმალური მოსავლიანობამ მიაღწია 11ტ/ჰა. 

საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 9,8 ტ/ჰა. 

გამძლეა ხორბლოვანთა ნაცრის მიმართ, ყვითელი ჟანგის მიმართ. საშუალოდ მიმღებიანია მურა 

ჟანგას მიმართ. მგრძნობიარეა ღეროს ჟანგას, სეპტორიოზის და ფუზარიოზის მიმართ.  

ზამთარგამძლეობა მაღალია, გვალვაგამძლეობა საშუალო. 1000 მარცვლია მასა - 40,8 გ, მინისებურობა 

-75 %, წებოგვარა -28,5 %, ცილა -13,9 %.  სავეგეტაციო პერიოდი - 264 დღე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობა 

 

1. კულტურა - რბილი ხორბალი                            Triticum aestivum L. Erythrospermum Korn 

                           (ქართული სახელი)                                   (ლათინური სახელი) 

 

2. სელექციონერი: ლ.ა. ბესპალოვი, ო.ი. პუზირნაია, რ.ო დავოიანი, ა.ვ. ნოვიკოვი, ვ.რ. კერიმოვი, ი.ნ. 

კუდრიაშევი, ნ.პ. ფომენკო,  და სხვა 

3. ჯიშის დასახელება:   გ რ ო  მ ი 

4. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაბაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

ჯიში შექმნილია ჰიბრიდიზაციის მეთოდით( ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიაში  -ყინვაგამძლე ხაზის 

2919к3  და ხაზის Ц1171-95 შეჯვარებით, )  და ჰიბრიდული კომბინაციის სამჯერადი გამორჩევით.  

5. ჯიშის ნიშან-თვისებები 

ნიშანი გამოვლენის ხარისხი 

 

ჯიშ-ეტალონი ინდე

ქსი 

საშემოდგომო საგაზაფხულო 

 
5.1 განვითარების                                                                                                                                   

ტიპი                                                                                                                               
საშემოდგომო 

 

 

საგაზაფხულო 

ორთესელა 

Slejpner,  ინნა,                 

დონ 95 

Fidel, რუსსა 

                                Nandu, 

                             პამიატი აზიევა 

1[ 1] 

 

 

2[ ] 

3[ ] 
5.2 დათავთავების დრო  

(პირველ თავთუნი ჩანს  

მცენარეთა 50%)  

მიუთითეთ         

შეთავაზებული   ჯიშის და 

ორი ცნობილი ჯიშის 

დათავთავების საშუალო 

თარიღი 

 

გრომი  15 მაისი 

 

პალპიჩ -11 მაისი 

 

ტანია -12 მაისი 

 

5.3 მცენარის 

ზომები(სიგრძე) 

-ღერო, თავთავი, ფხა ან 

ფხისებრ დანამატი; 

მიუთითეთ 

წარმოდგენილი ჯიშის და 

ორი ცნობილი ჯიშის 

მცენარის ღეროს სიგრძე. 

 

გრომი -ღეროს სიგრძე 80სმ 

 

პალპიჩი --ღეროს სიგრძე 71სმ 

 

 

ტანია -- ღეროს სიგრძე 78სმ 

 

[ ] 

 

 [ ] 



5.4 ღერო: განივი კვეთი 

(თავთავის ფუძესა და 

ღეროს ზედა მუხლს 

შორის) 

სუსტად გამოხატული       Orietas, ინნა,                    ამირ, Remus, 

                                              სკიფიანკა                    კურსკაია 2038 

 
საშუალოდ გამოხატული  Herzog, სმუგლიანკა    Nandu, ტულაიკოვსკაია 

 

სრულად გამოხატული     Forhy,                           Furio 

                                              პრიკუმსკაია 

3[ 3] 

 

 

5[ ] 

7[ ] 

5.5 თავთავი: ფერი თეთრი                          Herzog, დონ 95           ალტაისკი 50, ესტერ       

                                              ინნა                              Furio 

 

შეფერილი                       Gallo                           ბეზიმ,  Prinqual 

 

5.6 ფხები ან ფხისებრ 

დანამატის არსებობა 

არ არის               Futur, სორატნიცა          Axona, ალბიდუმ  188 

 

ფხისებრ დანართი     Festival, ინნა,         ალტაისკაია 50,  

                                       ეხო                        ესტერ, Furio 

 

ფხა                             Soissons, პრესტიჟ            Venture 

                                                                               ალტაისკაია 60 

1[ 1] 

 

2[ ] 

1[ ] 

 

2[2 ] 

3[ ] 

 

 

 

6. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება 

მსგავსი 

ჯიშის 

დასახელება 

ნიშნები, რომლითაც 

გაცხადებული ჯიშია 

განსხვავდება მსგავსი 

ჯიშისგან 

ნიშნის გამოხატულობის ხარისხი  

 

 

 

 

 

 

 

მსგავსი ჯიში ჯიში კანდიდატი 

პალპიჩ მცენარის სიმაღლე 80სმ 89სმ 

დათავთავების თარიღი 11 მაისი 15 მაისი 

თავთუნის კილის ნერვაცია სუსტი ძლიერ გამოხატული 

 

7. დამატებითი ინფორმაცია:   

      7.1  მავნებელბისა და დაავადებებისადმი მდგრადობა: 

გამძლეა ხორბლოვანთა ნაცრის მიმართ, ყვითელი ჟანგის მიმართ. საშუალოდ მიმღებიანია 

მურა ჟანგას მიმართ. მგრძნობიარეა ღეროს ჟანგას, სეპტორიოზის და ფუზარიოზის მიმართ.   

       7.2 ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები: 

     მიღებულია დარაიონებული ზონისთვის. 
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XIV. Xo3riicrBeHHbre r 6uojtoruqecKr-.re cBofi crBa

IIora:are,ru
Euart
!!qa

HoBbrfi copr
fport cP"a-

Crau.qapr
IIarflu,t CP.a-

2004 2005 2006 2AO4 2005 2006

L ypoxai rpsa no !aB! rM op{rxlampa (npn
cranqmHo'l snouocrr l4%) /{CLl KHUUCXkaD

tlr^ 99,0 108,s 87,3 98,3 I1,4 101.0 85,0 89.3

HCPo5 no p€ynbTaTaM MaTeMaT lie-

cKoi o6oa6orr(rt
qlra 4,5 4,5 4,3

ypoxai kpHa xcxolHofo* copra hn" ryqoerocopm
3m.o ycperuennr, nepe!3liorc 3 rocynapdBeHHoo
ncnNmH,e (Has8aHre) r,a

eJra 10,7 84,3 97,0

Vpoxai :epxa no 4aunuv
3KO,IOrrqecKoro t{cnLnaHkt

Ura

KCII KHqI4CX na 3-M npedaecmeHHuKau Dtra 8 L 7 83,2 70,8 78,6 77,0 78.6 63.9 73.2
KCm a6q.KHjlj.tCX a cped4eM no

fa 58,7 58,7 48,9

KCIl CKOCX no l-u npedtuecnae+EukM qha 65,0 65,0 57,4 57,4
2, BLrxoa 3epHa %
3, HarvDa 3eDHa 826 823 821 824 793 835 820 816
4, nneH,{arocrE (Aflr oBca, rqMeHr, npo-

ca. puca u rpe'{ x!r)

o/o

To xe ucxoAHoro unr,'ryguero t,cnbr-

5. Macca 1000 3eoeH 40 .9 40,I 10,8 J8,8
To xe ucxoaHofo HrD nyqueno ucnbr-
TllaaeMot-o coom faHt

f 41,8 39,0 39,4 40,1

6, CTeknoBi,raHocrb aA 78 70 78 84 86 83
7, CoaeDxaHhe cbrDoi KneiKosuHbr % 28.0 30.5 27.0 28.5 26.0 26.6 22.3 25.0

To xe ficxoAHoro Hru Jryquefo ucnbF
TbrBaeMoro coDTa fdM

% 23,2 24,8 26,4 24,8

8. CorepxaHrr€ cbrporo nDoreuHa vo I4,t 13,9 13,6 13,9 I4,5 13,5 13,9 14,0
To {e ucxoAHofo ! t{,'ty'luiero rcnbt-
T6rBaeMoro copra lar,

o/o 12 ,7 t3,0 tJ,s I3,1

9. floKa3ar€nb anbBeorDada (W) 249 249 )59 262 405 300 J22
To xe cxoaHoro urrl,qyqDrero Hcnbr-
ThlBaeMofo coDTa Zalt

160 215 200

I 0. Baiopr.rMe,rpHqecxar oueHKa 78 72 50 100 98 68 89
l l .  qrcno naaeHut
I 2. IloDrjcrocrr, xne6a % 3,0 3,0 3,0 .1.5 J.J

To xe ucxoaHoro urH ryquJefo llc-
nLITLIBaeMofocoDTa fd;r,

J,J 3,0 3,0 3,2

13. O6reMHLrii BhrxoA xne6a 660 600 540 600 610 6r0 595
14. O6lrar oireHKa Ka.rccrBa 6ann 4.2 3.6 -t.8 3.9 4.1 J.8 J.8 3 ,9

To )Ke xcxoaHoro I,rd ryquerc xc-
n6ITbIBaeMOfO CODTA

6ann

15. Bbrxor rqynbr npl{ o6py!!uBaH!{x 3epHa
(a,lr npoca, otsca, rqMeHr, rpeqrxx, pncal va

6, LlBsr Kovnbr
7. UBer Kauiu
8, BKvcoB6re Kaq€crBa Kaulu 6a.fin

9, Pa3BaouMocrr Kovnbt t4 ffi
!&!|F20. fl r,rnosaoeuHsre Kaqecrsa cqve:foo'ii-l *t--.r--tr*-" -r*ffi ,!:: *:""&'Y";l

ffi,il::^r cnyqarx BbrBeaeH|,l! copra MeroaaM! MaccoBoro unh
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* craHnanrHsrli conr no6en3 50



Crauaapr
IIsnIIu,r Cper-

flo rcagare.n n

Hoonf copr
fpon Cpea-

2004 2005 2006 2404 2005 2006

F. BeierauuoHnolt nepxoa (or BcxoaoB 265 266 262 264 260 261 257 259

To xe ucxoAHoro tulu Jryquero fic- 259 260 257 259

a) d noceBa,!o norqlx scxoaoB 10 1 I 11 10 t3

40

11

41

11

40
--61 

o m,w iaxoro" ao *oHua oe.Hen Beffiurr
(,lnr o3.Mux) ' !o ts$da kvurcln' (.qn' 'po8rr) 38 39 J8

ffi;M;"@!B.i Mefru,u (ff' o3rMu0xor
Hdquaryu.iu (,ut 'pou!'x)ao 6rrxo,la B rtvoxv

dd  rH r6m B  mv6 (v  ! o  nonH J.t 50 3 I

c) q 
"ojlso 

-o"oMM -,oruBmHht lur P{r
tr rleqtxx)rc x$ errcxuern

23, B6lcora pacreHl'tff

24. An!fia cre6nt o.a l_ro y3ra ao no_
89 90 88 89 70 85 86 80

zJ ,  r r poAy ( rhbnd  nJwr rw !w t "

26. ycroi'rl'rBocrb nporrB norefaHrt no

AeBtrH6ajlrbHofi ulKane
9 I 9 9 9 9 9

To xe DcxoAHoro hnl{ nyquero Hc_

nbtrblBaeMofo copTa Tant -
9 9 9 9

29. j loMkocrb Konoca

1l v.T.li-crRocaB k nooDacTaHHrc Ha KopHlo

3f-iiii 
"oiino"t" 

pu"reux; arlt o3tr-
MbIX

To xe [cxoaHoro xila nytluero ttc-

nblTbrBaeMorocoPTa fdxt

33. KpHTuqecKag TeMneparypa BblMep3a'

H t Ha rfly6nue Y3ra KYueHxq
rnnc. lrM6rx Kvr6rvD)

70 r00 | 9l 87 E4 93 9t

68 95 9t 85

-18,0 -17,5 -IE,O -t7,8 -18,5 -18,0 -t8,5 -t8,3

34, ycrofiqtBocrb k BbIMoKaHuIo rl BLI-

NDEBAHHrc

35. ycroi.tHBocrL copra K 3a1top9!!4yl

6) ocenrrv

6*
J7. flpxroaHocrh K MexaHu3l'rpoBaHHoh

v6oPKe
3L Buvonavuraevocrs :ePna
le.i!p9:1ip!1!t)-e4l--

40 BaxHef iu l l , le  o r  J rxe  h

onuutraemca om copma IIanIfu! 6onee npodqntcumenbHbw se?e,nltquoHttbbt neP4o:q!!l -- - --
-G66ifrii76iii6i4, 

uutco*oi v"-oiroeo"^u,o * *"tt^oi p*asqu49]4!!!!!y!! p!!!L

40 fir"ftr"e -r"*,*""t 
"te 

6tororu'lecKfie oco6eHHocrl'. copra or apyrnx cxoAHblx copro3

iauaocmbp k 6, uHe,



XV. flopaxeHue 6ore3HrMut, noBpex,4eHve Bper renaM . oh

HoBbrfi copr
.fpon

Craa4apr
IIarIIu'r

Cop, -url&ararop no
nopaxaeM. (noBpexa.J

2004 2005 2006 zaa4 2005 2006 2004 2005 2006

B KorrKypcEoM
copToIlcubITatIl,lll:

BItAaMn pxaBquHlI:
6 vDoi J 0 (s) 0 30 5 60 60 60 40
cre6neBofi
xerroi I U 0 20 U 0 100 r00 40
Kaptt KoBofi
KOpOfiqaTOt

B[AaMU rOJIOBtlri

rl6i,'rbHoff

TBED,IIOA

cenTopI,Io3oM 0 U 20 0 0 60 40 40 90
MyqHrzcroi pocofi 5 0 5 30 a 10 60 60 40
cltexHori tueceA610
KODHEBEIM'I fHI-iJI'MI{

IIpn flcKyccrBenEoM
3apaxeHr r:

BtltAaMU pttaBqrIIl'l:

6YDofi 3OI. I tu- I IO HI 60 III 60 III 50 I IOO IV ]OO IV lOO IV
cre6neooi 50 30 80 50 IV 30 IV 80 IV IOO IV IOO IV lOO IV
xerlTot 10 10 I 0 2O III 40 III SO III 80 IV 90 IV 80 IV

KAPJII'KOBOi

Koposr{aToff

BI4IAMI TOJIOBHX:

n6IJILHOt

TBep.4ou 73.9 80,5 67,4 80,2 66,4 91.6 0 1  7 96.3
cenroDI,to3oM 20 20 20 40 30 80 70 70 100
MyqHxcroi pocoi 5 I 5 30 5 40 90 90 90
cHexrloi IIreceHLlo
KODHCB6]MI,I T}II,lNgMI,l

fionocaTot lltTHr,rcrocrBro

6y3aprro3 Koloca 7 8 7 I I 9 9 v 9

$y:apuos xonoca 5 7 o J I I 7 9

B npoBoKaquoKfir,tx
yc.IIoBllqx

L!EeAc(oi1Myxofi /,,

ffi
:-*ss.+

'i,r,*
"&.r( 

"rtd*.i. it)



XVl. MoPSonorlrqec(oconracaHue copra (a[t anpo6auuT )

flpuueuauue
Onncauue nPltlnaxa

HaxMeHosallHe nP14HaKa

cpedHert rflonulurtht, 'lpotrH u' norhtu
2. eG66i: ronruusa' npoqsocr!" Bbt-

TIoJIgeEEOCTb coJloMljltlhr

6-)BocKoBort!4qryiq1p!194-5yg9r!! 7"-*t"ns!!t!:l!ll!!! jY!!l!94

6r7@te t< ut uPoKonucmno't!
r-l *uounaepr"trnu "opta 

no Benvq',.He

nr"roa" u n"p"og nonoureHhs (ulr ' lpoKo-

,"ac..ru,i, npo"e*y"ro'rHbti lrnx y3xon -

AiDo;;ffi"Kp*f 6neBbrx Y3noB Y
ca, y t qM ellleIPgllg

ti;; (O;pMa, oryaci<a) 'qrt tqMeHnI

6;fi ;;o-( (o6brcroBenlrrri unl4 ortrllo-

Hfloulxfict) Y t'iMeHt I4 oBca

tjG;G6;6 " 
*P'oa ror'oii

cDed^ei MomHocmu (20'2 t 'Lqe uK Hd ]U

ct Kotocoeozo cmepycHtl)iiiiG66iGont'"e"rBo 
qreH KoB,r1r'r

"'erouer 
I -ro noPeAra na-l0- cM

ilii#;t" -"^"*' " "" 
(ars Paca)

tfi;to."n"ay'u"*- " "KPacKa 
x (Y

i0'fiffi; t{e-t"o- " 
/x o(Pac(a (Y

l,'tutro l0 iam, aupuHa 5 ta' Aiq4ud4o-t B cpeaHefi TPe.lLl

ffi p" *"p "rqiLQqplgrisagllgdi* ,n, 
"nu6o

6;* p;;;-ono"*o* "' 
*'re u-r Y i (ar r P r-



flpnrr'revauaeOnncaune npt'I3HaKaHaxMeHoBaHr1e np]]3HaKa

12. UBero.rHLIe qerxyl,

13. flepexo.q llserotHoii '{eu]yli B ocrb (att'

14. HepBauut llBeroqHbIX qeuiyi (.q,lt t'l-

15. 3y6vtra na uepeax uBerorrHoil qeluyt

i6. UBerhr (,qre rpeqfixrj)
a) orDacKa (6\,T0HoB r,1 BeH'lu(a

ocme|uoHbrc om\ocmKu a seqx|ei
u Roroca 5-20 ttLtr

17. OcrLI:
a) a,'rrHa u pacnono)KeHxe (B cpeaHel, qac-

r) 0Z ocrr,icrbrx 3epeH (Ar, oBca, phca

18 .3epHo :
d) Kp) nHoc rb no 066e\a)  fxp)  n. roe.  cDe!-

6)  BenrquHa lepHoBKr.4 B vM ,4 . ,  pr ' tcr  l4nh-

Ha, mhpuHa, ToJlulaHa

xoxonox cpedttuiB) ocHoBaHue 3epHa (roJloe, orly er{H0e l{r'lx

f) (DopMa (oKpyr,1ar, nonyoKpymae, siiue-
BLrAHar, no,'r)ryari r{ HeH H ar, yanaH!!!3!

e) xapakrep 6opo3aKH (att nIxeHI'tubr) (He-

x)  nnorHocrh 3aKr lo '1.3epHa B u8eror lHhre

n leHKr l l j l t  p /kH H oBc.  (ofKpblToe.  nouy-

3) xapaxrep urerxHKt y ocHoBaHut 3epHa

om me,,utroii Oo o'reHh me Hoi (6-9
r.i) oKpacKa 3epHa qreHotloM Art n!'leHl{ubl

(or.cyrcrnyer, cra6ar, cpeaHts! TeMHaq)

K) Da3BHrocr t  KpblnbeB y sepHa rpeqxxx

r) nrolqaaB My'rHxcroro ntrHa lar1,

I 9. .{pyrue uopSolorrrlecKfi e lrpll3HaKu

20. Mop$onorMqecKue oco6eHHocrl'j copra,

no3Bor'rtloul e oTJlL!{aTb efo oT,apyfux

4sidda;r



XVll. Tpe6oeanu.r copaa t< ycnoBl'rtM BAe[IHei cpe,[6] E arporexHllKe

flo(a3a'renu .4aHHbri copr
.llyqrnnii paioHripoB.

copr pafroHa flprMe,raH e

L T n noqBEr (KparKar xapaKTe-
DXCTAl(a)

2, HooM6r BbrceBa ceMtH. B Krha
3. CDoKu noceBa onmurltL|bH e dnt 3ott6I DauonupoaaHutt

4. Apyrxe arporexHH.reckHe rpe-
6oBaHr.rr copra

ln, peo.Iuia4uu nomeHqua,tn ))po rartomu
6hrcot<ui dzDodo

5. AasHBre no u3y'reHHro copra
npI,, pa3Hr,rx arponpHeMax (cpo-
Ku, ceBa, HopMbr BLIceBa) tl no
PA3HbIM NPCAUIECTBEHHNKAM

a) vDoxaii. qha

M . n .

XVIIL O6qsareircrso:

Arper(rop

ABTop (coaBTopLI)

acHo

o6t3yerct o6ecne'Ixrb focyaapcrBeHnoe coproLcrhlraHqe KoH,qIlu!{oHHhIMu ceMeHaMu copra

350012, z, Kpacnodap - 12,

(HarBdHrc y!pcr@enxi-oprrxHarota)

n j

T.LI. B fOI nepelaqu 3atBKLI Fa Bl(,lloqe}lue COpTa B fOCyAapCTBeHHOe COpTOlnCIlElraHUe B (O"lllLleCT-

Be r4!:q Kr'

r l

. //' " y*a{te zott,

Anpec yqpet(,4e8[t-opurlrHaT opa
n KHI4UCX u.tt. ILLI. .Avxt'naetxo

3aKrroqeHlle rrHcne(Typr,r focror'tuccaa no

Haqan6Er,I{ IJHcneKTyph]


