
მცენარის ჯიშის  გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 

რბილი ხორბალი,      Triticum aestivum L. 

სელექციონერის სახელი/ორიგინატორის, მისამართი და ქვეყნის კოდი:   

 643, რუსეთი, 347740, როსტოვის ოლქი, ქ. ზერნოგრადი N3,  ფედერალური სახელმწიფო 

საბიუჯეტო სამეცნიერო აგრარული ცენტრი  „დონსკოი“. 

სელექციონერები: ი.გ. კალინენკო,  ს.ნ. პრიშეპოვი, ა.პ. სამოფალოვი, ა.ვ. გურეევი. ო.ვ.სკრიპკა  და 

სხვა 

მცენარის  ჯიშის დასახელება:         ტანაისი         სელ. N 789/98 

მოკლე დახასიათება: 

ჯიში მიღებულია ინდივიდუალური გამორჩევით F3 თაობაში,  ჰიბრიდული პოპულაციიდან- 

დონსკაია იუბილეინაია და ხაზი 1075/91               

ინტენსიური ტიპის, ჩაწოლისადმი გამძლე ჯიშია. თავთავი ნახევრადქინძისთავისებრი ფორმის, 

საშუალო სიგრძის და საშუალო სიმკვრივის. 1000 მარცვლის მასა 40-45გ. ღერო მოკლეა 80-

95სმ. , გამძლეა ჩაწოლისადმი. მიეკუთვნება საშუალო სიმწიფის ჯგუფს.  

საშუალო მოსავლიანობა  5,7ტ/ჰა, წებოგვარა -78,  ცილა 15,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობა 

 

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

                           (ქართული სახელი)                                   (ლათინური სახელი) 

 

2. სელექციონერი: ი.გ. კალინენკო,  ს.ნ. პრიშეპოვი, ა.პ. სამოფალოვი, ა.ვ. გურეევი. ო.ვ.სკრიპკა  

და სხვა 

 

3. ჯიშის დასახელება:   ტანაისი 

4. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაბაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

ჯიში მიღებულია ინდივიდუალური გამორჩევით F3 თაობაში,  ჰიბრიდული პოპულაციიდან- 

დონსკაია იუბილეინაია და ხაზი 1075/91               

 

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[ +] 

 

 

2[ ] 

3[ ] 
5.2 დათავთავების დრო  

(პირველ თავთუნი ჩანს  

მცენარეთა 50%)  

მიუთითეთ         

შეთავაზებული   ჯიშის და 

ორი ცნობილი ჯიშის 

დათავთავების საშუალო 

თარიღი 

 

ტანაისი - 14/05 

ერმაკი -14/05 

ზერნოგრადკა  9-15/05 

 



5.3 მცენარის 

ზომები(სიგრძე) 

-ღერო, თავთავი, ფხა ან 

ფხისებრ დანამატი; 

მიუთითეთ 

წარმოდგენილი ჯიშის და 

ორი ცნობილი ჯიშის 

მცენარის ღეროს სიგრძე. 

 

ტანაისი - 92სმ 

ერმაკი -98სმ  

ზერნოგრადკა  9- 91სმ 

[ ] 

 

 [ ] 

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[ +] 

 

 

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[ +] 

 

2[ ] 

1[ ] 

 

2[ ] 

3[ ] 

 

 

 

6. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება 

მსგავსი ჯიშის 

დასახელება 

ნიშნები, რომლითაც 

გაცხადებული ჯიში 

განსხვავდება მსგავსი 

ჯიშისგან 

ნიშნის გამოხატულობის ხარისხი  

 

 

 

 

 

 

 

მსგავსი ჯიში ჯიში კანდიდატი 

ზერნოგრადკა 

9 

თავთავის ფორმა ცილინდრული ნახევრადქინძისთავისებრი 

თავთუნის ქვედა 

კილი 

 

  

კბილის ფორმა ოდნავ 

მოღუნული 

სწორი-ოდნავ მოღუნული 

მხარის სიგანე განიერი საშუალო 

 

7. დამატებითი ინფორმაცია:   



               

      7.1  მავნებელბისა და დაავადებებისადმი მდგრადობა:  

გამძლეა  მურა ჟანგას  და ყვითელი ჟანგას მიმართ, ნაცრის მიამართ. საველე პირობებში არ 

დაავადდა მაგარი  და მტვრიანი გუდაფშუტით. 

      7.2 ჯიშის გამოცდის განსაკუთრებული პირობები: 

         მიკლეღეროიანი ჯიში საჭიროებს ანეულზე მოყვანას. 

 


















