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AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusis respublika
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD moldovas respublika
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)



მცენარეთა და 
ცხოველთა ახალი 
ჯიშების დაცვის 
ოფიციალური 
ბიულეტენი

Official Bulletin  
for the Protection of 
New Varieties of  
Plants and Breeds of 
Animals

1(
72

)

გამოქვეყნების თარიღი
Date of Publication
2023 03 14



 
cxovelis an mcenaris axali jiSis Sesaxeb monacemebis oficialur biuletenSi ga-
moqveynebidan 3 Tvis ganmavlobaSi nebismier pirs aqvs ufleba saqpatents warud-
ginos werilobiTi Sedaveba: Tu cxovelis an mcenaris axali jiSi ar akmayofilebs 
dacvisunarianobis kriteriumebs; Tu cxovelis an mcenaris axali jiSis aRwerilo-
ba 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 breed of animal or new variety of plant 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 axali jiSis ganacxadis aRniSvna (Plant) 
P – Indication of applications for new plant varieties (Plant) 
 
 

(10) P 0000 000 A mcenaris axali jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 
Number of published application for  new plant varieties (I publication) 
 

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

(21) P 0000  000000 mcenaris axali jiSis ganacxadis nomeri 
Number of application for new plant varieties 

 
 

A − cxovelis axali 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 
Number of application for new animal breeds 
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რეგისტრირებული მცენარის ახალი ჯიში 

ჯიშის კატეგორია: მცენარე 
რეგისტრაციის ნომერი: P 2023 246 B 
მეორე გამოქვეყნების თარიღი: 2023 03 14 №1 
რეგისტრაციის თარიღი: 2023 02 16 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2022 273 A 
პირველი გამოქვეყნების თარიღი: 2022 11 04 №5 
განაცხადის ნომერი: P 2021 273 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2021 08 03 

განსაკუთრებული უფლების მფლობელი: 
ეგრიქალჩერალ რეზერჩ ენდ დეველოფმენტ ლიმითედ ლაიებილითი კომპანი 
11220 ედისონ ჰაივეი, 93307, ბეიქერსფილდი, კალიფორნია (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
შახარ კარნიელ (US); სალ გიუმარა (US) 

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
ვაზი / Vitis vinifera L. 

ჯიშის დასახელება: არანინეტინ 

ჯიშის მოკლე დახასიათება 
ყურძნის ახალი, განსხვავებული ჯიში სახელად „არანინეტინ“ უხვად წარმოქმნის 
მიმზიდველ საშუალო და დიდ უთესლო კენკრას, რომელსაც აქვს ვარდისფერი/წი-
თელი კანის შეფერილობა საშუალო და დიდ მტევნებში. ნაყოფი გამოირჩევა ტკბილი, 
მიმზიდველი არომატით და მტკიცე ტექსტურით. მოსავლის ასაღებად ნაყოფი ჩვეუ-
ლებრივ მზადაა ივლისის თვეში სან-ხოაკინის ველზე, ცენტრალური კალიფორნია, 
აშშ, და, როგორც სუფრის ყურძენი, ამჟღავნებს კარგ კვებით თვისებებს. ნაყოფის 
სიმტკიცის გამო ხილი ადვილად ექვემდებარება დამუშავებას, ტრანსპორტირებას და 
შენახვას.
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registrirebuli axali jiSebi 

REGISTERED NEW PLANT VARIETY 

CATEGORY OF THE APPLICATION:  PLANT 

NUMBER OF REGISTRATION: P 2023 246 B 
DATE OF THE SECOND PUBLICATION: 2023 03 14 №1 
DATE OF REGISTRATION: 2023 02 16 
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2022 273 A 
DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2022 11 04 №5 
NUMBER OF THE APPLICATION: P 2021 273 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2021 08 03 

TITLE HOLDER: 
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY 
11220 Edison Highway, 93307, Bakersfield, California (US) 

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY: 
Shachar Karniel (US); Sal Giumarra (US) 

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES: 
Grapevine / Vitis vinifera L. 

VARIETY DENOMINATION: Arranineteen 

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY: 
A new distinct variety of grapevine named “ARRANINETEEN” abundantly forms attractive 
medium-to-large seedless berries having a pink/red skin coloration in medium-to-large clus-
ters. The fruit displays a sweet crisp flavor and is firm in texture. The fruit commonly is rea-
dy for harvesting during July in San Joaquin Valley of Central California, U.S.A, and displays 
good eating qualities as a table grape. The fruit firmness renders the fruit well amenable for 
handling, shipping, and storage. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯიშის  აღწერილობა 

 
I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: ვაზი / Vitis vinifera L. 

II. განმცხადებელი: 

ეგრიქალჩერალ რეზერჩ ენდ დეველოფმენტ ლიმითედ ლაიებილითი კომპანი  
11220 ედისონ ჰაივეი, 93307, ბეიქერსფილდი, კალიფორნია (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 

შახარ კარნიელ (US); სალ გიუმარა (US) 
 

III. ჯიშის დასახელება: არანინეტინ 
 

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე,  
      ჯიშის ნიშან-თვისებები და დეტალური ბოტანიკური აღწერა: 
 

1 ანგარიშვალდებული ორგანოს 
საცნობარო ნომერი 

20100012565 

2 მომთხოვნი ორგანოს 
საცნობარო ნომერი 

2009/1871 

3 სელექციონერის 
იდენტიფიკატორი 

Arranineteen 

4 განმცხადებელი (სახელი და 
მისამართი) 

შპს სოფლის მეურნეობის კვლევა და განვითარება 
11220 ედისონ ჰაივეი 

აშ - ედისონი, კალიფორნია 93220 
ამერიკის შეერთებული შტატები 

5 ტაქსონის ბოტანიკური 
დასახელება 

Vitis Vinifera L. 

6 ტაქსონის ზოგადი დასახელება ვაზის ლერწამი 
7 ჯიშის სახელწოდება არანინეტინ 

8 

ტესტის 
გაიდლაინის/ტექნიკური 

პროტოკოლის თარიღი და/ან 
დოკუმენტის ნომერი 

CPVO-TP/050/2 

9 ტესტირების ორგანო 

C.R.A Consiglio Per La 
Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura 

Via Nazionale, 82 
00184 - რომი - იტალია 

11 ტესტირების ადგილი 

C.R.A-VIT Centro Di Ricerca 
Per La Viticoltura 

Via XXVIII Aprile, 26 
31015 - Conegliano - იტალია 

12 დოკუმენტის გაცემის თარიღი 
და ადგილი 

კონეგლიანო: 23/02/2015 
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registrirebuli axali jiSebi 

13 ჯგუფი: (თუ 15 ნომრის მახასიათებლები გამოიყენება დასაჯგუფებლად, ისინი 
აღინიშნება G ნიშნით ან ნომერში) 

14 UPOV ტესტის გაიდლაინებში ან ეროვნული სატესტო გაიდლაინებში არსებული 
მახასიათებლები 

 
 
 

CPVO UPOV ეტაპი მახასიათებლები შენიშვნა 
№ № მეთოდი   
1 2 3 4 5 
1 1 07-09 კვირტის გაშლის დრო  
 

(+) 
QN 

(*) 
(+) 
QN 

O-301 
I-7.1.1 

MG 
საშუალო 5 

2 2 53-69 ახალგაზრდა ყლორტი: წვერის გახსნა  

 (*) 
O-301 

 
  

(+) (+) I-6.1.1   
QN QN VG   

   ფართოდ გახსნილი 4 
G     

3 
3 
 

53-69 
 

ახალგაზრდა ყლორტი: 
 სუსტი ბეწვი წვერში 

 
 
 

(*) O-004 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 

(+) 
QN 

(+) 
QN 

I-6.1.3 
VG 

  

4 4 53-69 
ახალგაზრდა ყლორტი: წვერში სუსტი 

ბეწვის ანთოციანინის შეფერილობა 
 

 (*) O-003 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
(+) (+) I-6.1.3   
QN QN VG   

5 
 
 

(+) 
 

5 
 
 

(+) 
QN 

53-69 
 
 

O-005 
I-6.1.4 

VG 

ახალგაზრდა ყლორტი: წვერში 
არსებული ბეწვი 

 
არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 

 
 
 

1 

6 6 
53-69 
O-051 

ახალგაზრდა ფოთოლი: ღეროს ზედა 
ნაწილის ფერი 
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1 2 3 4 5 

 (*) I-6.1.16   
(+) (+) VG   
PQ PQ    

   მუქი სპილენძისფერი წითელი 5 
G     

7 7 53-69 
ახალგაზრდა ფოთოლი: სუსტი ბეწვი 

მთავარ ძარღვებს და ღეროს ქვედა 
ნაწილს შორის 

 

 (*) O-053 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
(+) (+) I-6.1.17   
QN QN VG   
G     

8 8 53-69 
ახალგაზრდა ფოთოლი: მთავარ 

ძარღვებზე არსებული ბეწვი ღეროს ქვედა 
ნაწილში 

 

(+) (+) O-056 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
QN QN I-6.1.20   

  VG   
9 9 60-69 ყლორტი: დამოკიდებულება (მიბმამდე)  

(+) 
QN 

(+) 
QN 

O-006 
I-6.1.5 

ნახევრად ამოწეული  
3 

  VG   

10 10 60-69 
ყლორტი: შიდა კვანძების უკანა მხარის 

ფერი 
 

  O-007   
(+) (+) I-6.1.6   
QN QN VG მწვანე და წითელი 2 

  (ა)   

11 11 60-69 
ყლორტი: შიდა კვანძების შიდა მხარის 

ფერი 
 

  O-008   
 (*) I-6.1.7 მწვანე 1 

(+) (+) VG   
QN QN (ა)   
12 12 60-69 ყლორტი: კვანძების უკანა ნაწილის ფერი  
  O-009   

(+) (+) I-6.1.8   
QN QN VG მწვანე და წითელი 2 

  (ა)   
13 13 60-69 ყლორტი: კვანძების შიდა მხარის ფერი  

  O-010   
(+) (+) I-6.1.9 მწვანე 1 
QN QN VG   
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 5 
  (ა)   

14 14 60-69 ყლორტი: ბეწვი შიდა კვანძებზე  
  O-012 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 

QN QN I-6.1.11   
  VG   
  (ა)   

15 15 60-73 ყლორტი: წანაზარდების სიგრძე  
  O-017   

QN QN I-6.1.15   
  VG   
  (ა) გრძელი 7 

16 16 61-68 ყვავილი: სასქესო ორგანოები  
 (*) O-151   

(+) (+) I-6.2.1   

QL QL VG 
სრულად განვითარებული მტვრიანები 

და სრულად განვითარებული გინეცეუმი 
3 

G     
17 17 75-81 მწიფე ფოთლი: ღეროს ზომა  

 
QN 

(*) 
QN 

O-065 
I-6.1.21 

VG 
(ბ) 

საშუალო 

 
5 

18 
 

(+) 
PQ 

18 
(*) 
(+) 
PQ 

75-81 
O-067 

I-6.1.22 
VG 

მწიფე ფოთლი: ღეროს ფორმა 
 

პენდაგონალური 

3 

  (ბ)   

19 19 75-81 
მწიფე ფოთოლი: ღეროს ზედა ნაწილი 

პრიალებს 
 

QN QN O-075 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
  I-6.1.26   
  VG   
  (ბ)   

20 20 75-81 
მწიფე ფოთოლი:  

ფოთლის ნაწილის რაოდენობა 
 

 (*) O-068   
(+) (+) I-6.1.23   
QN QN VG ხუთი 3 

  (ბ)   
G     

21 21 75-81 
მწიფე ფოთოლი:  

ზედა გვერდითა წიაღების სიღრმე 
 

(+) (+) 0-   
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 5 
QN QN I-6.1.34   

  VG საშუალო 5 
  (ბ)   

22 22 75-81 
ჯიშები მხოლოდ დანაწევრებული 

ფოთლებით: მწიფე ფოთოლი: ზედა 
გვერდითა წიაღების ნაწილების დაწყობა 

 

(+) (+) O-082   
QN QN I-6.1.33   

  VG მცირედ გადაკეცილი 3 
  (ბ)   

23 23 75-81 
მწიფე ფოთოლი: ფოთლის წიაღის 

ნაწილების დაწყობა 
 

 (*) O-079   
(+) (+) I-6.1.30 ფართოდ გახსნილი 2 
QN QN VG   

  (ბ)   
24 24 75-81 მწიფე ფოთოლი: კბილების სიგრძე  
  0-   
 (*) I-6.1.28   

(+) (+) VG   
QN QN (ბ) გრძელი 7 

25 25 75-81 
მწიფე ფოთოლი: ფარდობითი 

სიგრძე/კბილების სიგანე 
 

 (*) O-078   
(+) (+) I-6.1.29   
QN QN VG საშუალო 5 

  (ბ)   
26 26 75-81 მწიფე ფოთოლი: კბილების სიგრძე  
 (*) O-076   

(+) (+) I-6.1.27 
ორივე გვერდის ნარევი სწორად და 

ორივე გვერდი ამოზნექილი 
5 

PQ PQ VG   
  (ბ)   

27 27 75-81 
მწიფე ფოთოლი: მთავარი ძარღვების 

პროპორცია ღეროს ზედა ნაწილზე 
ანთოციანინის შეფერილობით 

 

 (*) 0- არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
(+) (+) I-6.1.24   
QN QN VG   

  (ბ)   

28 28 75-81 
მწიფე ფოთოლი: ბეწვი მთავარ ძარღვებს 

შორის ღეროს ქვედა ნაწილზე 
 

 (*) O-084 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 5 
QN QN I-6.1.35   

  VG   
  (ბ)   

29 29 75-81 
მწიფე ფოთოლი: მთავარ ძარღვებზე 

არსებული ბეწვი ღეროს ქვედა ნაწილზე 
 

 (*) O-087 არ ფიგურირებს ან ძალიან იშვიათია 1 
QN QN I-6.1.38   

  VG   
  (ბ)   

30 30 75-81 
მწიფე ფოთოლი: ფოთლის სიგრძე შუა 

ძარღვთან შედარებით 
 

(+) (+) O-093   
QN QN I-6.1.40 საშუალოდ მოკლე 2 

  VG   
  (ბ)   

31 31 81 მარცვლის დამწიფების დაწყების დრო  
 (*) O-303 ძალიან ადრე 1 

(+) (+) I-7.1.4   
QN QN MG   
G     
32 
 

QN 

32 
(*) 

QN 

89 
0- 

I-6.2.2 
VG 

მტევანი: ზომა (ფოთლის გამოკლებით) 
 

საშუალო 

 
 

5 

33 33 
(*) 

89 
O-204 

მტევანი: სიმჭიდროვე 
 

(+) 
QN 

(+) 
QN 

I-6.2.3 
VG 

საშუალო 5 

34 34 89 
მტევანი: პირველი მტევნის ფოთლის 

სიგრძე 
 

 (*) O-206   
(+) (+) I-6.2.4   
QN QN VG საშუალო 5 

35 
35 
(*) 

89 
0- 

მარცვალი: ზომა  

QN QN 
I-6.2.5 

VG 
დიდი 7 

36 
 

(+) 
PQ 

36 
(*) 
(+) 
PQ 

89 
O-223 
I-6.2.6 

VG 

მარცვალი: ფორმა 
 

ფართო ელიფსის ფორმის 

 
3 

G     
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 5 

37 
 

PQ 

37 
(*) 
PQ 

89 
O-225 
I-6.2.8 

VG 

მარცვალი: კანის ფერი (ყვავილის გარეშე)  

   წითელი 6 
G     

38 38 89 
მარცვალი: 

 ფოთლიდან ადვილად განცალკევება 
 

  O-240 რთული 1 
QN QN I-6.2.13   

  VG   
39 39 89 მარცვალი: კანის სისქე  
  O-228   

QN QN I-7.1.6 საშუალო 2 
  VG   

40 
 
 

QN 

40 
 
 

(*) 
QN 

89 
 

O-231 
I-6.2.9 

VG 

მარცვალი: რბილობის ანთოციანინის 
შეფერილობა 

 
 

არ არსებობს ან ძალიან სუსტი 

 
 
 
 

1 
G     
41 41 89 მარცვალი: ნაყოფის სიმყარე  
  O-235   

QN QN I-6.2.11   
  VG ძალიან მყარი 3 

42 42 89 მარცვალი: განსაკუთრებული არომატი  
 (*) O-236 არა 1 

PQ PQ I-6.2.12   
  VG   

G     
43 43 89 მარცვალი: თესლის ფორმირება  
 (*)    

(+) (+) O-241   
QL QL I-6.2.7 რუდიმენტული 2 
G  VG   

44 PQ 44 PQ 

91-00 
O-103 

I-6.2.42 
VG 

ხის ამონაყარი: ძირითადი ფერი 
მოყვითალო ყავისფერი 

1 
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registrirebuli axali jiSebi 

15 მსგავსი ჯიშები და განსხვავებები ამ ჯიშებთნ დაკავშირებით:  

მსგავსი ჯიშის 
დენომინაცია 

თვისებები, რომელითაც 
მსვასი ჯიში 

განსხვავდება 

მსგავსი ჯიშის 
გამოხატვის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
გამოხატვის 

მდგომარეობა 
Argentina rs 27. მწიფე ფოთოლი: მთა-

ვარი ძარღვების პროპორ-
ცია ღეროს ზედა ნაწილ-
ზე ანთოციანინის ფერით 
37. მარცვალი: კანის ფერი 
(ყვავილის გარეშე) 

საშუალო 5 
 
 
 
 

ვარდისფერი 5 

არ არსებობს ან 
ძალიან დაბალი 1 

 
 
 

წითელი 6 
 
 
 
16 დამატებითი ინფორმაცია 

 ა) დამატებით მონაცემები Conegliano 23/02/2015 
ბ) შენიშვნები  

 
 

 
 

გამოსახულება 1 
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