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biuletenSi gamoqveynebulia
THE PUBLICATION IN THE BULLETIN

registrirebuli mcenaris axali jiSebi
REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS
##222-224

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

Any person shall be authorized to present to Sakpatenti a written objection within 3 months
from the date of publication the new breeds of animals or new varieties of plants data in the official
bulletin: in caseif the new breeds of animals or new varieties of plants does not meet the
requirements of the criteria of protectability; if description of the new breeds of animals or new
varieties of plants does not convey the complete impression for evaluation of the new breeds of
animals or new varieties of plants; if the data given in the application are false; if the priority
claimed for the new breeds of animals or new varieties of plants described in the application based
on the application filed in other country is groundless.

ganacxadis tipis asoiTi aRniSvna
LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE
P _ mcenaris jiSis ganacxadis aRniSvna (Plant)
P – Indication of applications for plant varieties (Plant)
(10)

P 0000 000 A

(11)

P 0000 000 B

(21)

mcenaris jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia)
Number of published application for plant varieties (I publication)

mcenaris jiSis mowmobis nomeri (II publikacia)
Number of Certificate for plant varieties (II publication)
P 0000 000000 mcenaris jiSis ganacxadis nomeri
Serial number of application for plant varieties

A − cxovelis jiSis ganacxadis aRniSvna (Animal)
A – Indication of applications for animal breeds (Animal)
(10)

A 0000 000 A

cxovelis axali jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia)
Number of published application for new animal breeds (I publication)

(11)

A 0000 000 B

cxovelis axali jiSis mowmobis nomeri (II publikacia)
Number of Certificate for new animal breeds (II publication)

(21)

A 0000 000000 cxovelis axali jiSis ganacxadis nomeri
Serial number of application for new animal breeds
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registrirebuli mcenaris axali jiSebi
მოწმობის ნომერი:
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:
განაცხადის ნომერი:
განაცხადის წარდგენის თარიღი:
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):

P 2017 222 B
P 2013 052 A
P 2013 052
2012 11 22
2017 08 10
2013 04 03 №1
2017 08 10 №11

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:
თინა დალალიშვილი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
ზაზა ჭიტაძე
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
თამუნა რევაზიშვილი
გლდანის V მ/რ., კორპ. 17/149, თბილისი (GE);
ნათია გამხოშვილი
სამტრედიის ქ. , კორპ. V, ბ. 26, თბილისი (GE)
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:
TuTa
Morus alba Lin
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: aTinaTi
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:
თუთის ჯიში ,,ათინათი “ მიღებულია რადიომუტანტური ფორმა N608-ის კვირტის
მყნობით, ტრიპლოიდ 13-ის საძირეზე მისი მიზანმიმართული აღზრდითა და
მრავალჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევით. ჯიში მამრობითია, კომპაქტური
ვარჯით, ტოტი სწორმდგომია, მოწითალო ყავისფერი კანის უმნიშნელო დაწინწკვლით, მსხვილი, ძლიერი, ინტენსიური ზრდით, მოკლე მუხლთშორისებით.
ფოთოლი მთლიანფირფიტიანია, საშუალო ზომის, მსხვილი ყუნწით. ტოტზე
ყუნწის მიმაგრების
კუთხე 45-50 გრადუსია. კვირტი საშუალო ზომისაა,
ამობურცული, გამორჩეულია ფოთლის კონსისტენციით და პროდუქტიულობით. ის
ფოთლის სიხუჭუჭის მიმართ გამძლეა, ხასიათდება მაღალი მოსავლითა და კვებითი
ღირსებით.
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REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS
NUMBER OF CERTIFICATE:
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:
SERIAL NUMBER OF APPLICATION:
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT:
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION):
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES
AND THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION):

P 2017 222 B
P 2013 052 A
P 2013 052
2012 11 22
2017 08 10
2013 04 03

№1

2017 08 10

№11

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

Tina Dalalishvili
Davit Aghmashenebli Alley, 12 km., University District, Building Ia, Ap. 22, Tbilisi (GE);
Zaza Chitadze
Davit Aghmashenebli Alley, 12 km., University District, Building Ia, Ap. 4, Tbilisi (GE);
Tamuna Revazishvili
Gldani V m/r, Building 17/149, Tbilisi (GE);
Natia Gamxoshvili
Samtredia Str., Building V, Ap. 26, Tbilisi (GE)
GENERATION AND SPECIES OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S
LANGUAGE AND IN LATIN: Mulberry
Morus alba Lin
NAME OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: ATINATI
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT BEED:

A new variety "Atinati" was received by granting of radio-mutant form N608 on Triploid-13
stock, by its focused growing and multiple individual selections. The variety is a male, with
compact crown, branch–upright, with slight reddish-brown blotting of crust; thick, powerful,
intensive growing; with short internodes.
A leaf is of whole plate, of average size, with thick petiole. Angle of petiole sticking to the
branch is 45-60°. A bud is of average size, is convex. The variety is distinguished with leaf
consistence and productivity; is relatively resistant to leaf curl.

#11 2017 08 10
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ჯიშის აღწერილობა
I. კულტურა:

TuTa

Morus alba Lin

(ქართული სახელი)

(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:
თინა დალალიშვილი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
ზაზა ჭიტაძე
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
თამუნა რევაზიშვილი
გლდანის V მ/რ., კორპ. 17/149, თბილისი (GE);
ნათია გამხოშვილი
სამტრედიის ქ. , კორპ. V, ბ. 26, თბილისი (GE)
III. ჯიშის დასახელება: ათინათი
IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb
jiSi miRebulia radiomutatanturi forma #608-is klonuri seleqciiT.
forma

#608

ki

miRebulia

jiSi

,,Tbilisuris~

nazamTri

kvirtis

dasxivebiT Gs137-is gama sxivebiT (150 greiT).
V. testirebis wlebi:
1994-2000 wlebSi gaiara Sidasainstituto stacionaluri Seswavla, 2005
wlidan ki CarTulia farTo sawarmoo jiSTgamocdaSi xonisa da quTaisis
sacdel bazebze.
VI. sxva informacia:
jiSi `aTinaTi~ mamrobiTi sqesisaa, gamorCeulia Zlieri varjiTa da
foTlis konsistenciiT.
VII. ჯიშის ნიშან-თვისებები:
totis zrdis intensivoba

_ zomieri [5]

totis forma

_ swori [1]

totis kanis feri

_ ruxi nacrisferi [1]

totis simsxo

_ msxvili [7]

muxlTSorisi zoma

_ zomieri [2]

kvirtis zoma

_ zomieri [3]

foTlis firfitis zoma

_ zomieri [5]
#11 2017 08 10

7

registrirebuli axali jiSebi

forma

_ gulisebri [1]

danakvTis xasiaTi

_ mTliani [1]

daZarRva

_ zomieri [5]

feri

_ mwvane [3]

sisqe

_ zomieri [5]

SefoTvlis xasiaTi

_ dayvavilebis Semdeg [2]

SefoTvlis intensivoba

_ zomieri [3]

mzardi da aramzardi ylortebis Tanafardoba

_ > 50% [2]

foTlis mdebareoba totis mimarT

_ zeaRmarTuli [1]

cistoliTebis forma

_ msxliseburi [5]

yunwis zoma

_ mokle [3]

binianoba

_ mamrobiTi [2]

VIII. damatebiTi informacia, romelic dagvexmareba jiSTgamocdaSi
ა) mavnebel-daavadebebisadmi gamZleoba:
foTlis sixuWuWe
_ gamZle [2]
baqteriozi
_ gamZle [2]
foTlis mura laqianoba
_ gamZle [2]
TuTis xis nacari
_ gamZle [2]
fesvis sidample
_ ar gamocdila [3]
ბ) foTlis anatomiuri struqtura:
yunwis medulaSi rbili lafnis raodenoba
_ >10-ze [2]
foTlis yunwis mezipeciolSi rbili lafnis (damatebiTi gamtari
konebis) raodenoba:
jiSi `aTinaTi~ _ 12,1
jiSi `oSima~ (sakontr.) _ 12,7

8
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TuTis foTlis qimiuri analizi
aTinaTi

oSima
(sakontr.)

%

68.5

67.4

mSrali nivTiereba

%

28.4

29.3

3.

saerTo azoti

G%

2.04

1.92

4.

nedli proteini

G%

12.8

12.1

5.

naxSirwylebi

G%

10.7

11.4

6.

cila/naxSiwylebis

−

1:0,83

1:0,94

#

maCveneblebi

1.

sawyisi teni foTolSi

2.

ganzomileba

Tanabroba
7.

ujredana

G%

12.45

13.46

8.

mTrimlavi nivTiereba

%

1.58

1.77

9.

vitamini C

Mmg/%

76.6

51.0

IX. jiSis gamoyenebis mimarTuleba:

_

safoTle [1]

X. sxva informacia:
jiSi `aTinaTi~ amtania eqstremaluri garemo pirobebisadmi, gamoirCeva
Zlieri varjiTa da foTlis konsistenciiT.

cistoliTi

#11 2017 08 10
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მოწმობის ნომერი:
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:
განაცხადის ნომერი:
განაცხადის წარდგენის თარიღი:
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):

P 2017 223 B
P 2013 053 A
P 2013 053
2012 11 22
2017 08 10
2013 04 03 №1
2017 08 10 №11

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:
თინა დალალიშვილი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
ზაზა ჭიტაძე
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
თამუნა რევაზიშვილი
გლდანის V მ/რ., კორპ. 17/149, თბილისი (GE);
ნათია გამხოშვილი
სამტრედიის ქ. , კორპ. V, ბ. 26, თბილისი (GE)
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:
TuTa
Morus alba Lin
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ლილე
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:
თუთის ახალი ჯიში ,,ლილე“ გამოყვანილია ფიზიკური მუტაგენეზის გზით ჯიში
,,ოშიმას“ ნაზამთრი კვირტის დასხივებით Gs137-ის გამა სხივებით. ის ერთბინიანია,
დომინირებს მამრობითი სქესის ყვავილედები. ვარჯი გადაშლილია, ერთწლიანი
ტოტი მონაცრისფროა, მურა ფერის მსხვილი დაწინწკვლით, ტოტი ოდნავ
მოხრილია, ზევით მიმართული, ტოტზე ჭარბობენ მზარდი ყლორტები, ყლორტი
ინტენსიურად შეფოთლილი. ფოთოლი დანაკვთულია, მუქი მწვანე შეფერვით,
ზომა: 28,3x18,3 სმ., ყუნწი ზომიერი სიგრძის, წვრილი, სუსტად ჩაღარული. კვირტი
მცირე ზომისაა, ტოტზე მიტმასნილი. ჯიში ადრეული ვეგეტაციისაა, მოითხოვს
მყნობის ადრეულ ვადებს, გამორჩეულია ფოთლის მოსავლიანობით, ყუათიანობითა
და ფოთლის სიხუჭუჭისადმი გამძლეობით.
რეკომენდირებულია
გასავრცელებლად.

დასავლეთ

საქართველოს

#11 2017 08 10
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სიხუჭუჭის
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NUMBER OF CERTIFICATE:
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:
SERIAL NUMBER OF APPLICATION:
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT:
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION):
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES
AND THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION):

P 2017 223 B
P 2013 053 A
P 2013 053
2012 11 22
2017 08 10
2013 04 03

№1

2017 08 10

№11

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

Tina Dalalishvili
Davit Aghmashenebli Alley, 12 km., University District, Building Ia, Ap. 22, Tbilisi (GE);
Zaza Chitadze
Davit Aghmashenebli Alley, 12 km., University District, Building Ia, Ap. 4, Tbilisi (GE);
Tamuna Revazishvili
Gldani V m/r, Building 17/149, Tbilisi (GE);
Natia Gamxoshvili
Samtredia Str., Building V, Ap. 26, Tbilisi (GE)
GENERATION AND SPECIES OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S
LANGUAGE AND IN LATIN: Mulberry
Morus alba Lin
NAME OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: LILE
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT BEED:

A new variety of a mulberry tree "Lile" was received through physical mutagenesis, by the
beaming with Gs137- gamma rays of wintered bud of the breed “Oshima”. The variety is a
single-family plant; male flowerets are dominating. The crown is open; one year branch is of
grayish color, with big, grayish brown blots; a branch is slightly bent, directed up; growing
sprouts are dominating on the branch, sprouts are intensely leafed; a leaf is knotted, of dark
green hue; size is 28,3 X 18,3 cm petiole has moderate length, is thin, slightly cut; bud is
small, stuck to a branch. The variety is of early vegetation. It requires early periods of grafting, is
distinguished with abundance leafing, high nutritive value and resistance to leaf curl.
Variety spreading in the West Georgia, in the zone of leaf curl is recommended.
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ჯიშის აღწერილობა
I. კულტურა:

TuTa
(ქართული სახელი)

Morus alba Lin
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:
თინა დალალიშვილი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
ზაზა ჭიტაძე
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., აგრარული უნივერსიტეტის დასახლება,
კორპ. Iა, ბ. 22, თბილისი (GE);
თამუნა რევაზიშვილი
გლდანის V მ/რ., კორპ. 17/149, თბილისი (GE);
ნათია გამხოშვილი
სამტრედიის ქ. , კორპ. V, ბ. 26, თბილისი (GE)
III. ჯიშის დასახელება: ლილე
IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb
jiSi miRebulia fizikuri mutagenezis gziT, jiSi ,,oSimas~ nazamTri
kvirtis dasxivebiT Gs137-is gama sxivebiT 500 greiT.
V. testirebis wlebi:
1994-2000 wlebSi gaiara Sidasainstituto stacionaluri Seswavla, 2005
wlidan ki gadis farTo sawarmoo gamocdas xonisa da quTaisis sacdel
bazebze.
VI. sxva informacia:
jiSi ,,lile~ adreuli vegetaciisaa, produqtiuli da foTlis sixuWuWisadmi mdgradi.
VII. jiSis niSan-Tvisebebi:
totis zrdis intensivoba

_ zomieri [5]

totis forma

_ rkaluri [4]

totis kanis feri

_ nacrisferi [2]

totis simsxo

_ zomieri [5]

muxlTSorisi zoma

_ mokle [1]

kvirtis zoma

_ patara [5]

foTlis firfitis zoma

_ zomieri [5] 28,3X18,3 sm

forma

_ gulisebri [1]

14
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danakvTis xasiaTi

_ susti [2]

daZarRva

_ zomieri [5]

feri

_ muqi mwvane [2]

sisqe

_ zomieri [5]

SefoTvlis xasiaTi

_ dayvavilebis Semdeg [2]

SefoTvlis intensivoba

_ bevri [3]

mzardi da aramzardi ylor-

_ >50% [2]

tebisTanafardoba
foTlis

mdebareoba

totis

_ horizontaluri [2]

mimarT
cistoliTebis forma

_ msxliseburi [5]

yunwis zoma

_ mokle [3]

binianoba

_ erTbiniani [3]

nayofis feri

_ muqi wiTeli [5]

nayofedidan Teslis gamosa-

_ Zalian mcire [1]

vali

VIII. damatebiTi informacia, romelic dagvexmareba jiSTgamocdaSi:
a)

mavnebel-daavadebebisadmi gamZleoba:
foTlis sixuWuWisadmi

_ SedarebiT gamZle [2] (07,1%)

b)

foTlis mura laqianoba

_ gamZle [2]

TuTis xis nacari

_ gamZle [2]

foTlis anatomiuri struqtura
TuTis FfoTlis qimiuri analizi: mesrisebri da Rrublisebri
parenqimis Tanafardoba.

g)

#

TuTis foTlis qimiuri analizi

maCveneblebi

ganzomileba

lile
(#158)

oSima
(sakontr.)

1.

sawyisi teni foTolSi

%

64.4

68.2

2.

mSrali nivTiereba

%

35.6

31.8

3.

saerTo azoti

%

1.92

2.32

4.

nedli proteini

%

12.01

14.56

5.

naxSirwylebi

%

11.6

12.0

6.

cila/naxSiwylebis

−

1:0,94

1:0,82
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7.

Tanafardoba
nacrovani elementebi

8.

aminomJavebi

9.

mTrimlavi nivTiereba

d)

nayofedis qimiuri analizi:

_ ar Seswavlila [3]

e)

nayofedidan Teslis gamosavali

_ ar Seswavlila [3]

v)

jiSis sameurneo maCveneblebi

%

13.40

13.72

saxeoba

11

14

%

1.77

3.05

Llile

oSima
(sakontr.)

m

26.7

19.5

foTlebis raodenoba totze

c

182

129

3.

foTlis SeWmadoba

%

58.1

56.2

4.

yuaTianoba

%

13.40

11.10

5.

kvebiTi Rirseba

%

14.4

13.7

6.

1 kolofi Wiis mier gamoyenebuli foTlis raodenoba

kg

1102

1269.2

#

maCvenebeli

1.

totebis wliuri nazardi

2.

ganzomileba

IX. jiSis gamoyenebis mimarTuleba:

_ safoTle [1]

X. sxva informacia:
jiSi `lile~ erTbiniania, Warboben mamrobiTi sqesis yvavilebi, nayofedebi
viTardeba Zalian mcire raodenobiT.
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მოწმობის ნომერი:
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:
განაცხადის ნომერი:
განაცხადის წარდგენის თარიღი:
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):

P 2017 224 B
P 2013 054 A
P 2013 054
2012 11 26
2017 08 10
2013 04 03 №1
2017 08 10 №11

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:
ემზარ ჭოლაძე
რუსთაველის გამზირი №79, ქუთაისი (GE);
ნაზი თვალჭრელიძე
ბუხაიძის ქ. №18, ბ. 82, ქუთაისი (GE);
ლიანა ნაცვლიშვილი
ზ. ჭავჭავაძის ქ. №22, ბ. 47, ქუთაისი (GE)
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:
TuTa
Morus alba Lin
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: თვალთაი
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:
ჯიში ,,თვალთაი“ გამოყვანილია ქუთაისის მეაბრეშუმეობის ზონალურ საცდელ
სადგურში თუთის ჰიბრიდულ პოპულაციაში მრავალჯერადი მკაცრი გამორჩევით.
მცენარე მდედრობითია, პირამიდული ფორმის ვარჯით, ინტენსიური შეფოთვლით.
ფოთოლი მთლიანფირფიტიანია, მოგრძო ყუნწით, მარცვლოვანი ზედაპირით, ნაზი,
საშუალო სისქის, მუქი მწვანე შეფერვის.
კვირტი ზომიერია, კარგად ინახება მყნობამდე. ყვავილობა უხვია, ნაყოფები შავი
ფერის, წვნიანი, ტკბილი გემოთი, ნაყოფებიდან თესლის გამოსავალი კარგი.
ნაყოფები მწიფდება ერთდროულად. ჯიში ადვილად მრავლდება ვეგეტატიური
გზით (მყნობით), შედარებით გამძლეა ქარებისადმი, ფოთლის სიხუჭუჭისადმი.
რეკომენდებულია დასავლეთ საქართველოში გასავრცელებლად ჰიბრიდულ
მეთესლეობაში გამოყენების მიზნით.
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NUMBER OF CERTIFICATE:
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:
SERIAL NUMBER OF APPLICATION:
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT:
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION):
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES
AND THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION):

P 2017 224 B
P 2013 054 A
P 2013 054
2012 11 26
2017 08 10
2013 04 03

№1

2017 08 10

№11

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

Emzar Choladze
Rustaveli Av. №79, Kutaisi (GE);
Nazi Tvalchrelidze
Bukhaidze Str. №18, Ap. 82, Kutaisi (GE);
Liana Nacvlishvili
Z. Chavchavadze Str. №22, Ap. 47, Kutaisi (GE)
GENERATION AND SPECIES OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S
LANGUAGE AND IN LATIN: Mulberry
Morus alba Lin
NAME OF PLANT BREEDS IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: TVALTAI
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT BEED:

The variety "Tvaltai" was obtained at the Kutaisi Zonal Experimental Station with strict,
reiterated
selection from mulberry hybrid population. The variety is a female, with a pyramidal crown; branch is gray, with light color spots, with short internodes; and intensive
leafing. A leaf is a whole-plate, with long petiole, grainy surface, is soft, of average thickness,
and dark green color.
A bud is moderate and well preserved till grafting. Budding is abundant, fruit is black, juicy,
and sweet; seed yield from fruit is good; fruit is ripening simultaneously. The variety is easily
propagated by vegetation (grafting); is relatively resistant to leaf curl, recommended to be
spread in the West Georgia, for application at hybrid seed farming.

18

#11 2017 08 10

registrirebuli axali jiSebi

#11 2017 08 10

19

registrirebuli axali jiSebi

ჯიშის აღწერილობა
I. კულტურა:

TuTa

Morus alba Lin

(ქართული სახელი)

(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:
emzar WolaZe
rusTavelis gamziri #79, quTaisi (GE);
nazi TvalWreliZe
buxaiZis q. #18, b. 82, quTaisi (GE);
liana nacvliSvili
z. WavWavaZis q. #22, b. 47, quTaisi (GE)
III. jiSis dasaxeleba:

TvalTai

IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb
jiSi gamoyvanilia quTaisis meabreSumeobis zonaluri sacdeli sadguris
meTuTeobis sanerge meurneobaSi jiSi `iaponuri-2“-is Tavisufali damtverviT miRebul hibridebSi mravaljeradi mkacri gamorCevis gziT, individualuri imunologiuri SefasebiT.
V. testirebis wlebi:
1984-2005 wlamde gaiara Sida sainstituto stacionaluri gamocda quTaisis meabreSumeobis zonalur sacdel sadgurSi, xolo 2005 wlidan farTo
sawarmoo gamocdaSi CaerTo ofSkviTis jiSTgamocdis nakveTze.
V.I sxva informacia:
jiSi gamorCeulia foTlis sixuWuWisadmi gamZleobis niSniT, aqvs kompaqturi varji, nazi foTlebi da tkbili wvniani nayofi.
VII. jiSis niSan-Tvisebebi:
totis zrdis intensivoba
totis forma
totis kanis feri
totis simsxo
muxlTSorisi zoma
kvirtis zoma
foTlis firfitis zoma
forma
danakvTis xasiaTi
daZarRva

20

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

zomieri [5]
swori [1]
nacrisferi [2]
zomieri [5]
mokle [1]
patara [5]
zomieri [5] 22,2/15,9 sm
gulisebri [1]
mTliani [1]
zomieri [5]
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feri
sisqe
SefoTvlis xasiaTi
SefoTvlis intensivoba
mzardi da aramzardi ylortebis
Tanafardoba
foTlis mdebareoba totis mimarT
cistoliTebis forma
yunwis zoma
binianoba
nayofis feri
nayofedidan Teslis gamosavali

_
_
_
_

muqi mwvane [2]
zomieri [3]
yvavilTan erTad [1]
zomieri [3]

_ >50% [3]
_
_
_
_
_
_

daSvebuli [3]
araa Seswavlili
mokle [3]
mdedrobiTi [1]
Savi [6]
bevri [7]

VIII. damatebiTi informacia, romelic dagvexmareba jiSTgamocdaSi:
a)

b)

mavnebel-daavadebebisadmi gamZleoba:
foTlis sixuWuWisadmi

_ SedarebiT gamZle [2]

TuTis xis baqteriozisadmi

_ gamZle [2]

fesvis sidamplisadmi

_ ar gamocdila [3]

foTlis mura laqianobisadmi

_ gamZle [2]

TuTis xis nacarisadmi

_ gamZle [2]

foTlis anatomiuri struqtura:
foTlis mezofilis sisqe

_ 107 (149)

mesrisebri parenqimis sisqe

_ 99

mesrisebri da Rrublisebri parenqimis
Tanafardoba
cistoliTebis raodenoba 1sm2-ze c
yunwis medulaSi rbili lafnis raodenoba

#11 2017 08 10

_ 7,34 1,20
_ 2127 1724
_ ar aris Seswavlili [3]
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TuTis foTlis qimiuri analizi
(3 wlis saSualo monacemebi)
#

maCveneblebi

ganzomileba

TvalTai

gruzia
(kontr.)

1.

foTolSi sawyisi teni

%

70,6

71,5

2.

mSrali nivTiereba

%

29,4

28,5

3.

saerTo azoti

%

3,07

2,66

4.

cilovani azoti

%

2,50

2,17

5.

wyalxsnadi

G%

9,02

12,65

%

12,38

13,27

_

1:0.62

1:0.4

naxSirwylebis jami
6.

ujredana

7.

cila/naxSiwylebis Tanabroba

8.

mTrimlavi nivTiereba

%

3.05

1.77

9.

vitamini c

mg

89.32

51.04

nayofebidan Teslis gamosavali _

bevri (4,4%) [7]

IX. jiSis gamoyenebis mimarTuleba:

_ sanayofe [3]

X. sxva informacia:
jiSi „TvalTai“ adreuli vegetaciisaa, kalmebi kargad inaxeba mynobamde,
kargad uZlebs qars. rekomendebulia hibridul meTesleobaSi gamoyenebisaTvis foTlis sixuWuWis gavrcelebis zonaSi, rogorc daavadebaTa
mimarT mdgradi, nazi foTlis mqone, uxvadmsxmoiare mdedrobiTi jiSi.
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