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cxovelis an mcenaris axali jiSis Sesaxeb monacemebis oficialur biuletenSi 
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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 
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registrirebuli mcenaris axali jiSebi 

 
მოწმობის ნომერი:  P 2016 135 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 057 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 057 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ერლიბლუ 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ერლიბლუ“ 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქია სუსტი ყლორტწარმოქმნით, რის 
გამოც ხშირ გასხვლას არ საჭიროებს. მისთვის ოპტიმალურია ტორფიანი ნიადა-
გი, ჰუმუსირებული ქვიშნარი მჟავე რეაქციით. ნიადაგის ზედა ფენა მუდამ ტენიანი 
უნდა იყოს, მაგრამ წყალი არ უნდა იდგეს. „ერლიბლუ“ საადრეო ჯიშია, მწიფდება 
ივნისის ბოლოდან. მოსავლიანობა 4-7 კილოგრამია ბუჩქიდან. მისი ნაყოფი 
მსხვილი და საშუალო ზომისაა (დიამეტრი 13-18 მმ.), წონით 1,6-2,2 გ, მკვრივი, 
ღია ცისფერი მოთეთრო ნაფიფქით. მტევანი პატარაა, კენკრას მომჟავო-ტკბილი 
ძალიან კარგი გემო და სასიამოვნო არომატი აქვს. მწიფე ნაყოფი არ ცვივა. ჯიში 
ყინვაგამძლეა. 
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registrirebuli axali jiSebi 

REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS 
 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 135 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 057 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 057 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

"VANRIK GREEN  ENERGY" LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: EARLY BLUE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

This species is 1,2-1,8 m high shrub, with week system of twig; accordingly it does not 
need frequent cut off. It requires optimal peat, sandy soil with acidic reaction. Great attention 
should be paid to irrigation. Soil upper layer must be constantly moist, but not swampy. It is 
an early variety and ripens from the end of June. Regular yield is 4-7 per bush. The fru-
it is big (13-18 mm diameter, weight 1,6-2,2 g), of average size, firm, has light blue color. 
The bunch is small. The fruit has sour sweet and aromatic taste. Ripe berries do not fall 
down and the plant itself is frost resistant. 
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registrirebuli axali jiSebi 

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

I. kultura:   lurji mocvi       Vaccinium corymbosum 
                         (qarTuli saxeli)    (laTinuri saxeli) 
 
II. seleqcioneri:  

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. jiSis dasaxeleba: erliblu 

 
IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxeb 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. ji-

Sis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT 

gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve 

firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. 

xdeboda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa Se-

rCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTo-
diT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT, am jiSis mcenareebi 1,2-1,8 

metri simaRlis buCqebia susti ylortwarmoqmniT, ris gamoc xSir gas-

xvlas ar saWiroebs. saadreo jiSia, mwifdeba ivnisis bolodan. mosav-

lianoba 4-7 kilogramia buCqidan. nayofi msxvili da saSualo zomisaa 

(diametri 13-18 mm), woniT 1,6-2,2 g, mkvrivi, Ria cisferi moTeTro nafif-

qiT. mtevani pataraa, kenkras momJao-tkbili, Zalian kargi gemo aqvs sa-

siamovno aromatiT. mwife nayofi ar cviva. jiSi yinvagamZlea. 

 
V. jiSis niSan-Tvisebebi  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,2-1,8 m simaRlis meCxeri buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi saadreo jiSia (mwifdeba ivnisis bolodan). 

5.3 nayofi nayofi  msxvilia da saSualoa (13-18 mm diametrSi), la-

mazi Ria cisferi,  mkvrivi.  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

Zalian kargi momJao-tkbili gemo aqvs sasiamovno aro-
matiT. 

5.5 mosavlianoba mosavali 4-7 kg-ia buCqidan. 

5.6 niadagi optimaluria torfiani niadagi, humusirebuli qviSna-
ri mJave reaqciiT.  
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.7 ganaTebuloba buCqi ar warmoqmnis bevr ylorts, amitom xSir gas-
xvlas ar saWiroebs.   

5.8 tenianoba 
didi yuradReba unda daeTmos morwyvas. niadagis ze-
da fena mudam teniani unda iyos, magram wyali ar un-
da idges.   

5.9 yinvagamZleoba  yinvagamZlea, uZlebs -27oC.   

5.10 dargva buCqebs Soris manZili rigebSi 1-1,5 metri unda iyos, 
rigTaSorisebSi 3 metri.  sWirdeba  mulCireba.   

5.11 movla da dacva yovelwliurad SeaqvT azotovani sasuqis sakmaod ma-
Rali doza, naklebi fosfori da kaliumi.         

 
 
VI. msgavsi jiSebi da maTgan gansxvaveba 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

patrioti 
momwifebis dro sagviano saadreo 
buCqis forma swormdgomi M meCxeri 

 
 

VII. damatebiTi informacia:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 
    naSi ara hyavs. 
7.2. jiSi `erliblu“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave 

   niadagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 136 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 058 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 058 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 

 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: სანრაისი 
 

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„სანრაისის“ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტ- 
წარმოქმნით, რის გამოც ბუჩქის შიდა ნაწილი კარგადაა განათებული და მცირ-
დება გასხვლის ხარჯები. დამწიფება იწყება ივლისის მეორე დეკადიდან. 
მოსავლიანობა რეგულარულად მაღალია - 6-8 კგ-ია ბუჩქიდან. ნაყოფი ძალიან 
მსხვილი (დიამეტრი 17-20 მმ.), გამძლე და მკვრივია. ის არის ლამაზი, ღია ცის-
ფერი, ძალიან მაღალი ხარისხის. მოსავლის აღება მაქსიმუმ სამჯერ ხდება. გემო 
დამაკმაყოფილებელია, უმჯობესდება გაციებისას. 
„სანრაისი“ მოითხოვს ტორფიან ნიადაგს მჟავე რეაქციით. საჭიროებს მუდმივ 
ტენიანობას, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 136 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 058 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 058 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: SUNRISE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

The plants of this variety have week twig system and its height is 1,2-1,8 m, the inner part 
of bush is well-lit and it reduces cut off expenses. The process of ripening begins from the 
second decade of July. Regular high yield is 6-8 kg per bush. The fruit is very big (17-20 mm 
diameter), firm, fleshy, and its beautiful light blue berries are of very high quality. Crop can 
be harvested three times. The taste is satisfactory and after cooling becomes better. 
Sunrise needs peat soil with acidic reaction. It requires permanent humidity, but is sensible to 
still water. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 
I. kultura:  lurji mocvi       Vaccinium corymbosum 
                          (qarTuli saxeli)    (laTinuri saxeli) 
 
II. seleqcioneri:  

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. jiSis dasaxeleba: sanraisi 

 
IV. informacia jiSis gamoyvanis Sesaxebmcenareebi SeZenilia 

belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis sasoflo-sameurneo 

Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gamZleobaze dakvirveba 

warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve firmasTan arsebul 

agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. warmoebda sasoflo-

sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa SerCeva, markireba, 

maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 

`sanraisi“axali, naklebad Seswavlili jiSia. dakvirvebis Sedegad miRe-
buli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,2-1,8 metri simaRlis buCqebia 

susti ylortwarmoqmniT, ris gamoc buCqis Sida nawili kargadaa ganaTe-

buli da mcirdeba gasxvlis xarjebi. damwifeba iwyeba ivlisis meore de-

kadidan. mosavlianoba 6-8 kg-ia buCqidan, regularulad maRali. nayofi 

Zalian msxvilia (17-20 mm. diametrSi), gamZle da mkvrivi, lamazi Ria cis-

feri nayofi Zalian maRali xarisxisaa. mosavlis aReba maqsimum samjer 

xdeba. gemo damakmayofilebelia, umjobesdeba gaciebisas. nayofis reali-

zacia xdeba nedli saxiT. 

 
V. jiSis niSan-Tvisebebi  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

1,2-1,8 m. simaRlis meCxeri buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi 
saadreo jiSia (mwifdeba ivlisis meore dekadidan).  

5.3 nayofi nayofi Zalian  msxvilia (17-20 mm. diametrSi), lamazi Ria 
cisferi, Zalian mkvrivi da gamZle.  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi  gemo damakmayofilebelia, umjobesdeba gaciebisas. 

5.5 mosavlianoba  mosavali regularulad maRalia 6-8 kg. buCqidan. 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.6 niadagi optimaluria torfiani  niadagi, humusirebuli qviSnari 
mJave reaqciiT.  

5.7 ganaTebuloba 
buCqs susti ylortwarmoqmna axasiaTebs, Zalian ar 
itoteba, rac sinaTlis karg SeRwevas ganapirobebs da 
amcirebs gasxvlis xarjebs.  

5.8 tenianoba 

 fesvebis 80% 20 sm-s simaRlezea, niadagis es fena ki 
yvelaze male Sreba. amitom morwyvas didi yuradReba 
unda daeTmos. niadagis zeda fena mudam teniani unda 
iyos, magram damdgarma wyalma SeiZleba mcenaris da-
Rupva gamoiwvios. sarwyavi wylis pH 4-5 unda iyos.  

5.9 yinvagamZleoba  saSualod yinvagamZlea.   

5.10 dargva 
buCqebs Soris manZili rigebSi 1-1,5 metri unda iyos, 
rigTaSorisebSi 3 metri. dargvisas SeaqvT buCqze 35-40 g. 
amoniumis sulfati.    

5.11 movla da dacva 

lurj mocvs sxva kenkrovnebTan SedarebiT meti azoti 
sWirdeba, amitom yovelwliurad SeaqvT azotovani sasu-
qis sakmaod maRali doza, naklebi fosfori da kaliumi. 
mcenaris zrdasTan erTad amoniumis sulfatis dozasac 
zrdian.       

 
 
 
VI. msgavsi jiSebi da maTgan gansxvaveba 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

patrioti 
momwifebis dro sagviano saadreo 
buCqis forma swormdgomi M meCxeri 

mkvaxe nayofis feri wiTeli vardisferi 

 
 
 

VII. damatebiTi informacia:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 
    naSi ara hyavs. 
7.2.  jiSi `sanraisi“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave   

    niadagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 137 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 059 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 059 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 

 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: სპარტანი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„სპარტანის“ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომია, სიმაღლით - 1,5-2 მეტრი. საგვიანო 
ჯიშია და დამწიფების პერიოდი აგვისტოს მეორე ნახევრიდან იწყება. საშუალო 
მოსავალი ბუჩქიდან 4,5-6 კილოგრამია. ნაყოფი ღია ცისფერია, მსხვილი (დიამეტ-
რი 16- 18 მმ.), მაგრამ მესამედ მოკრეფისას უფრო წვრილი ხდება. აქვს ძალიან კარ-
გი არომატი და სასიამოვნო მომჟავო გემო. 
„სპარტანი“ მოითხოვს მსუბუქ, ტენიან და მჟავე ნიადაგს (рН 3,5-4,5). არ სჭირ-
დება ხშირი მორწყვა, რადგან ვერ იტანს ჭარბტენიანობას. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 137 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 059 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 059 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: SPARTAN 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

The Spartan plants are straight; the height is 1,5-2 m. It is considered as late variety and pe-
riod of ripening begins from the second decade of August. Moderate harvest per bush is 
4,5-6 kg. The fruit is big (16-18 diameter), has light blue color. On the third crop, the fruit is 
smaller. The fruit is very aromatic and has pleasant sour taste. 
Spartan requires light, acidic soil (pH 3,5-4,5). It does not need frequent watering, as it is 
very sensitive to high humidity. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:   ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum 
                          (ქართული სახელი)   (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: spartani 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. ji-

Sis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT 

gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve 

firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. 

warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa 

SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro me-

TodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi swor-

mdgomi buCqebia simaRliT 1,5-2 metri. damwifebis periodi agvistos meore 

dekadidan. saSualo mosavali buCqidan 4,5-6 kilogramia. nayofi Ria cisferia, 

msxvili (diametri 16-18 mm.). mxolod mesamed mokrefisas nayofi ufro wvrili 

xdeba. aqvs Zalian kargi aromati da sasiamovno momJao gemo. realizacia 

umetesad  nedli saxiT xdeba. Zalian lamazi vertikalurad mzardi buCqia. 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

swormdgomi, vertikalurad mzardi, Zalian lamazi buC-
qia simaRliT 1,5-2 m. 

5.2 
damwifebis 

vadebi sagviano jiSia (mwifdeba agvistos meore dekadidan).  

5.3 nayofi nayofi msxvilia (1,5 - 1,8 sm.), odnav Sebrtyelebuli, lu-
rji moTeTro nafifqiT  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

nayofs   tkbili, odnav momJao sasiamovno gemo aqvs, Za-
lian kargi aromatiT. 

5.5 mosavlianoba jiSi mosavliania  4,5-6 kg. buCqidan. 

5.6 niadagi 
optimaluria msubuqi, teniani, magram kargad drenaJi-
rebuli, organuli naerTebiT mdidari mJave niadagebi   
(рН 3,5 - 4,5).  
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba da yvavis mzian, qarisagan dacul ad-
gilebze, CrdilSi praqtikulad ar iZleva mosavals. 

5.8 tenianoba 
tenis naklebobisadmi mgrZnobiarea, amitom cxel da 
mSral zafxulSi minimum erTxel kviraSi unda moirwyos 
(10-20 l. buCqze). ver itans niadagis Warbtenianobas.  

5.9 yinvagamZleoba jiSi sakmaod yinvagamZlea. Semodgomaze norCi ylor-
tebi SeiZleba yinvam daazianos.  

5.10 dargva 

dargvisas aucilebelia Setanili iqnas niadagis narevi, 
romelic Sedgeba mJave torfis, wiwvovanTa naxerxisa da 
foTlovani neSompalisagan. dargvis Semdeg akeTeben 
niadagis mulCirebas kedaris qerqiT, naxerxiT an naWu-
WiT 5-10 sm. simaRleze. 

5.11 movla da dacva 

damatebiTi sasuqi SeaqvT orjeradad: pirvelad – adre 
gazafxulze mcenaris zrdis dawyebamde mTeli dozis 
2/3, meored – ivnisSi. zogjer saWiroa mikroelementebis 
Setana. sxlaven rogorc axalgazrda, ise Zvel buCqeb-
sac. aSoreben daavadebul da sust totebs, Wrian patara 
dabuCqul nayars, toveben 5-6 yvelaze grZel da saR 
ylorts buCqis formirebisaTvis.   

 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 
jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 
 

blukropi 

momwifebis dro saSualo sagviano 

buCqis forma 
swormdgomi 

farTo varjiT 
swormdgomi 
vertikaluri 

nayofis gemo tkbili 
momJao, 

aromatuli 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  
7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 

    naSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `spartani“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave 

   niadagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 138 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 060 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 060 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ტორო 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ტოროს“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია, რო-
მელთა მოსავალი რეგულარულად მაღალია. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფ-
დება და არის  მსხვილი,  ლამაზი  ფერის  და  კარგი  გემოსი.  სიმწიფის  პერიოდი  
იწყება  ჯიშ „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე და მოსავალი 
ორჯერ იკრიფება. „ტოროს“ სჭირდება მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრე-
ნაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მჟავე ნიადაგი (рН 3,5-4,5). ჯიში 
საკმაოდ ყინვაგამძლეა. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 138 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 060 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 060 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: TORO 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

"Toro" bushes are of 1,8-2 m height and compact. It begins ripening in the first decade of 
August. The harvest is regularly high. The fruit is big, with beautiful appearance and 
pleasant taste. Ripening period begins at the same time of Bluecrop, but ends earlier. The 
crop is harvesting only two times. 
"Toro" requires soft and humid, but well-drained soil, rich with organic compounds and 
acidic (pH 3,5-4,5). This variety is quite frost resistant.  
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
  
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                        (ქართული სახელი) (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: toro 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi sanerge meurneoba `iagodka“-sagan. 
jiSis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mi-

marT gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, ase-

ve firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laborato-

riebSi. warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mce-

nareTa SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in 
vitro meTodiT. 
dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,8-2 met-

ri simaRlis kompaqturi buCqebia. nayofi agvistos dasawyisSi mwifdeba. 

mosavali regularulad maRalia. nayofi msxvilia, lamazi feris da kargi 

gemosi. simwifis periodi iwyeba `blukropTan“ erTad, magram mTavrdeba 

ufro adre da mosavali orjer ikrifeba. nayofi gamoiyeneba nedli saxiT 

realizaciisaTvis an samrewvelo gadamuSavebisaTvis. 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,8-2 metri simaRlis kompaqturi buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi mwifdeba agvistos dasawyisSi.  

5.3 nayofi nayofi msxvilia (1,5 - 1,8 sm.), odnav Sebrtyelebuli, lu-
rji moTeTro nafifqiT  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

nayofs   tkbili, odnav momJao sasiamovno gemo aqvs, Za-
lian kargi aromatiT. 

5.5 mosavlianoba jiSi mosavliania  4,5-6 kg. buCqidan. 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.6 niadagi 
optimaluria msubuqi, teniani, magram kargad drenaJire-
buli, organuli naerTebiT mdidari mJave niadagebi   (рН 
3,5 - 4,5).  

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba da yvavis mzian, qarisagan dacul ad-
gilebze, CrdilSi praqtikulad ar iZleva mosavals. 

5.8 tenianoba 
tenis naklebobisadmi mgrZnobiarea, amitom cxel da 
mSral zafxulSi minimum erTxel kviraSi unda moirwyos 
(10-20 l. buCqze). ver itans niadagis Warbtenianobas.  

5.9 yinvagamZleoba jiSi sakmaod yinvagamZlea. Semodgomaze norCi ylor-
tebi SeiZleba yinvam daazianos.  

5.10 dargva 

dargvisas aucilebelia Setanili iqnas niadagis narevi, 
romelic Sedgeba mJave torfis, wiwvovanTa naxerxisa da 
foTlovani neSompalisagan. dargvis Semdeg akeTeben 
niadagis mulCirebas kedaris qerqiT, naxerxiT an na-
WuWiT 5-10 sm. simaRleze. 

5.11 movla da dacva 

damatebiTi sasuqi SeaqvT orjeradad: pirvelad – adre 
gazafxulze mcenaris zrdis dawyebamde mTeli dozis 
2/3, meored – ivnisSi. zogjer saWiroa mikroelementebis 
Setana. sxlaven rogorc axalgazrda, ise Zvel buCqeb-
sac. aSoreben daavadebul da sust totebs, Wrian patara 
dabuCqul nayars, toveben 5-6 yvelaze grZel da saR 
ylorts buCqis formirebisaTvis.   

 

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 
jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

blukropi 
simwifis periodi 2-3 kvira ufro mokle 

buCqis forma swormdgomi kompaqturi 

 
 
 
 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  
7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 

   naSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `toro“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave nia- 

   dagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 139 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 061 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 061 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ელიზაბეტი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ელიზაბეტის“ ჯიშის ბუჩქები არის ძლიერმზარდი , სწორმდგომი. მათი სიმაღლე, 
როგორც წესი, 1,6-1,8 მეტრია. ყლორტებს დამახასიათებელი მოწითალო შეფე-
რილობა აქვს, რაც მაღალი ყინვაგამძლეობის ნიშანია. მცენარე ცუდად იზ-
რდება სილნარში, უყვარს ნიადაგები ტორფის ზომიერი შემცველობით. მისი მო-
სავლიანობა მაღალია (4-6 კგ. ბუჩქიდან) და დროში ძალიან გაწელილი (რამდენი-
მე კვირა). მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მტევანი მეჩხერია, ნაყოფი - ძა-
ლიან მსხვილი (დიამეტრი 20-22მმ.), მკვრივი და ტრანსპორტაბელური. კენკრა 
ძალიან ტკბილია და არომატული. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 139 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 061 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 061 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: ELIZABETH 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  

The bushes of this variety are fast growing and straight, usually the height is 1,6-1,8 m. The 
twigs are colored in red that indicates the high frost resistance of plant. Grows poorly in 
sandy soil, requires soil with moderate consistency of peat. Regularly high yield: 4-6 kg 
from a shrub, but harvesting period is long – several weeks. The fruit ripens from the 
beginning of August. The fruit is very big (20-22mm diameter), dense, sweet and very 
aromatic. It can resist long transportation. 

 
                                                      

 
#6 2016 10 10 

 
24 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:    ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum 
                          (ქართული სახელი)  (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: elizabeti 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. ji-

Sis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT 

gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve 

firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. 

warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa 

SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro me-
TodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis buCqebi Zliermzar-

dia, swormdgomi, simaRliT, rogorc wesi, 1,6-1,8 metri. ylortebs damaxa-

siaTebeli mowiTalo Seferiloba aqvs, rac maRali yinvagamZleobis 

niSania. cudad izrdeba silnarSi, uyvars niadagebi torfis zomieri 

SemcvelobiT. mosavlianoba maRalia 4-6 kg. buCqidan, droSi Zalian ga-

welili (ramdenime kvira). mwifdeba agvistos dasawyisidan. mtevani meC-

xeria, nayofi Zalian msxvili (diametri 20-22 mm.), mkvrivi, transport-

abeluri. kenkra Zalian tkbilia da aromatuli.    

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

1,6-1,8 metri simaRlis swormdgomi, Zliermzardi buC-
qia 

5.2 
damwifebis 

vadebi 

saSualo sagviano jiSia, mosavlis aRebis periodi 
grZeli aqvs – agvistos dasawyisidan seqtembris Sua 
ricxvebamde    

5.3 nayofi Zalian msxvili muqi cisferi nayofi aqvs, diametrSi, 
rogorc wesi, 20-22 mm., woniT 1,8 g. 

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofi Zalian gemrieli da aromatulia, mkvrivi. 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.5 mosavlianoba mosavlianoba maRalia 4-6 kg. buCqidan    

5.6 niadagi kargad izrdeba mJave (pH 4,8-4,5), organuli sasuqiT 
mdidar niadagze. 

5.7 ganaTebuloba izrdeba  mzeze an nawilobriv CrdilSi. 

5.8 tenianoba 
sWirdeba saSualo tenianobis niadagi,   wvrili, boW-
koebismagvari fesvebisaTvis aucilebelia mudmivi te-
nianoba da kargi drenaJi. 

5.9 yinvagamZleoba jiSi  yinvagamZlea.    

5.10 dargva 
mcenares uyvars kargi organuli mulCa. Tumca mce-
nare TviTdamtveravia, jvaredini damtvervisas ukeTe-
si mosavali miiReba. 

5.11 movla da dacva dargvisas da Semdeg wels sasurvelia yvavilebis mo-
Soreba, raTa buCqis zrdis stimulireba moxdes. 

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

 

blukropi 

nayofis zoma (mm.) 18-20 20-22 

simwifis periodi 
ivlisis meore 

naxevridan 

agvistos dasaw-
yisidan Sua seq-

tembramde 

 
 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  
7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 

   naSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `elizabeti“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave 

   niadagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 140 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 062 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 062 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: დიუკი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„დიუკის“ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მ სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტწარ-
მოქმნით, ამიტომ ბუჩქი ძალიან არ იტოტება, რაც სინათლის კარგ შეღწევას 
განაპირობებს და ამცირებს გასხვლის ხარჯებს. ნაყოფი მწიფდება ივლისის 
მეორე დეკადიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 6-8 კგ. ბუჩქიდან. 
კენკრა ნაყოფი ძალიან მსხვილი (დიამეტრი 17-20 მმ), მკვრივი და ღია ცისფერია. 
მას აქვს კარგი გემო, რომელიც უმჯობესდება გაცივებისას. „დიუკის“ სჭირდება 
ძალიან მჟავე (рН 4,0–5,0) ტორფიანი, ზომიერად ტენიანი ნიადაგი. ყვავის შედა-
რებით გვიან, ყვავილები წაყინვებისადმი გამძლეა, ხოლო ბუჩქი – ყინვაგამძლე. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 140 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 062 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 062 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: DUKE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

"DUKE" is 1,2-1,8 meter height shrub. Sprouts are so weak, that shrub is not very branchy, 
it stipulates good light penetration and reduces trimming costs. Ripens from the second 
decade of July. Regularly has high yield: 6-8 kg from shrub. The fruit is very big (17-20 
mm diameter), dense, light blue. It has pleasant taste, which gets better by cooling. 
Needs very acidic (рН 4,0-5,0) peaty, moderately humid soil. Blooms rather later, flowers 
and the shrub are frost resistant. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                        (ქართული სახელი)  (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: diuki 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. 
jiSis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mi-

marT gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, ase-

ve firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratorieb-

Si. warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenare-

Ta SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro 
meTodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,2-1,8 m. 

simaRlis buCqebia susti ylortwarmoqmniT, amitom buCqi Zalian ar 

itoteba, rac sinaTlis karg SeRwevas ganapirobebs da gasxvlis xarje-

bi mcirdeba. nayofi mwifdeba ivlisis meore dekadidan. mosavali regu-

larulad maRalia 6-8 kg. buCqidan. kenkra nayofi Zalian  msxvilia (17-

20 mm. diametrSi), mkvrivi, Ria cisferi. kargi gemo aqvs, romelic umjo-

besdeba gacivebisas. realizacia warmoebs nedli saxiT. yvavis Seda-

rebiT gvian, yvavilebi wayinvebisadmi gamZlea, xolo buCqi – yinva-

gamZle.  

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,2-1,8 m. simaRlis naklebaddatotvili buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi saadreo jiSia (mwifdeba ivlisis meore dekadidan).  

5.3 nayofi kenkra nayofi Zalian  msxvilia (17-20 mm. diametrSi), 
lamazi Ria cisferi, Zalian mkvrivi da gamZle.  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

nayofs sasiamovno gemo aqvs, sagemovno Tvisebebi nayo-
fis gaciebisas umjobesdeba. 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 

5.5 mosavlianoba mosavali regularulad maRalia 6-8 kg. buCqidan. 

5.6 niadagi saWiroa Zalian mJave (рН 4,0-5,0) torfiani  niadagi.  

5.7 ganaTebuloba buCqi Zalian ar itoteba, rac sinaTlis karg SeRwevas 
ganapirobebs da gasxvla naklebad sWirdeba. 

5.8 tenianoba sWirdeba zomierad teniani niadagi,  ver itans damdgar 
wyals.  

5.9 yinvagamZleoba yvavis SedarebiT gvian, yvavilebi wayinvebisadmi gamZ-
lea, xolo buCqi – yinvagamZle.   

5.10 dargva 

buCqebs Soris manZili 1-2 metri unda iyos, dasargav or-
mos 50 × 50 × 50 avseben torfiT an torfis, silis, qer-
qebisa da naxerxis nareviT. morwyvis Semdeg mcenaris 
qveS uyrian naxerxis 10 sm-ian fenas da SeamJaveben.  

5.11 movla da dacva 
sruli mineraluri sasuqi damatebiTi  SeaqvT orjera-
dad: yvavilobis win da nayofis gamoskvnisas. sasurve-
lia buCqebi daculi iyos qarisagan.   

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

blukropi 

momwifebis dro saSualo saadreo 

buCqis forma swormdgomi 
naklebad 

datotvili 

 
 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo- 

    naSi ara  hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `diuki“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave nia- 

   dagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 141 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 063 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 063 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბრიგიტა ბლუ 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ბრიგიტა ბლუს“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქე-
ბია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად 
მაღალია – 4-6 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი საშუალო ზომისაა (დიამეტრი 15 მმ), ღია 
ცისფერი, მკვრივი, მაღალი ხარისხის და გემრიელი. შემოდის ერთდროულად, 
დამწიფების მერე არ ცვივა. ნიადაგი უნდა იყოს ნოყიერი, ტენით უზრუნველყო-
ფილი და მჟავე. ტენის ნაკლებობისადმი ძალიან მგრძნობიარეა. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 141 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 063 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 063 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE:  
BRIJITTA BLUE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

This variety is 1,8-2 m high straight standing bush. It  ripens from second half  of August. 
Regularly has high yield: 4-6 kg from a shrub. Fruit size is average (15 mm diameter), light 
blue, dense, high quality, tasty. Ripens once per year and does not fall down. Soil should 
be fertile, humid, and acidic. It is very sensitive to lack of moisture. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                          (ქართული სახელი)   (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: brigita blu 

 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis 

sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gamZle-

obaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve firmasTan 

arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. warmoebda 

sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa SerCeva, marki-

reba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 
dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,8-2 metri 

simaRlis swormdgomi buCqebia. nayofi mwifdeba agvistos meore naxevridan. 

mosavali regularulad maRalia – 4-6 kg. buCqidan. nayofi saSualo zomisaa 

(1 diametrSi 5 mm.), Ria cisferi, mkvrivi, maRali xarisxis,  gemrieli. Se-

modis erTdroulad, damwifebis mere ar cviva.  

 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,8-2 metri simaRlis swormdgomi buCqia.   

5.2 
damwifebis 

vadebi sagviano jiSia (mwifdeba agvistos meore naxevridan).   

5.3 nayofi nayofi saSualo zomisaa (15 mm-mde), Ria cisferi, mkvri-
vi,  kargad inaxeba, transportabeluria.    

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofi gemrielia,  damwifebis mere ar cviva.     

5.5 mosavlianoba jiSi  msxmoiarea, mosavali regularulia 4-6 kilogrami 
buCqidan. 

5.6 niadagi niadagi unda iyos noyieri da  teniT uzrunvelyofili, 
mJave. 

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba  mzian, qarisagan dacul adgilebze. 
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5.8 tenianoba 
tenis naklebobisadmi Zalian mgrZnobiarea, amitom 
cxel da mSral zafxulSi sul cota kviraSi erTxel 
unda moirwyos (10-20 l. wyali buCqze).      

5.9 yinvagamZleoba jiSi yinvagamZlea, magram Semodgomaze axali ylor-
tebi SeiZleba waiyinos.   

5.10 dargva 
dargvisas amoTxril ormoSi Setanili unda iyos torfi 
da sila, mcenare irgveba daaxloebiT 5 sm. siRrmeze. 
dargvis Semdeg saWiroa niadagis mulCireba. 

5.11 movla da dacva 

kargi mosavlis misaRebad adre gazafxulze sxlaven 
da SeaqvT  azotovani sasuqi amoniumis sulfati an 
amoniumis nitrati, Semodgomaze SeaqvT foforiani da 
kaliumiani sasuqi.    

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi jiSis 

saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 
 

blukropi damwifebis periodi saSualo siwifis sagviano 

nayofis zoma msxvili saSualo 

 
 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens zo-  

naSi ara hyavs,  magram SeiZleba Citebma akenkon.   
7.2. jiSi `brigita blu“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos  

mJave niadagebze. 

 

                                                      
 

#6 2016 10 10 
 

36 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 142 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 064 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 064 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 

გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბონუსი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ბონუსის“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია. 
ნიადაგი უნდა იყოს მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორ-
განული ნაერთებით მდიდარი და მჟავე. მიუხედავად იმისა, რომ ცხელ ამინდებში 
საჭიროებს მინიმუმ კვირაში ერთხელ მორწყვას, ვერ იტანს ნიადაგის ჭარბ-
ტენიანობას. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფდება. მოსავალი რეგულა-
რულად მაღალია. მის ნაყოფი მსხვილი, ლამაზი ფერის და კარგი გემოსია. 
სიმწიფის პერიოდი იწყება „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე 
და მოსავალი იკრიფება ორჯერ. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 142 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 064 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 064 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN E NERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: BONUS 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

"Bonus" is 1,8-2 m high compact shrub. Requires light, moist, be well-drained, acidic soil 
rich with organic compounds. Despite, that in hot summer needs be watered at least once in 
week, it cannot sustain excessive humidity. 
It ripens at beginning of August. Regularly has high yield. The fruit is big, has nice color 
and pleasant taste. Ripening period starts at the same time of "Bluecorp”, but finishes 
earlier. It has double harvest. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                          (ქართული სახელი)     (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: `bonusi“ 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi sanerge meurneoba `iagodka“-sagan. 
jiSis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mi-

marT gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, ase-

ve firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratorieb-

Si. warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenare-

Ta SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro me-
TodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,8-2 met-

ri simaRlis kompaqturi buCqebia. nayofi agvistos dasawyisSi mwifdeba. 

mosavali regularulad maRalia. nayofi msxvilia, lamazi feris da kargi 

gemosi. simwifis periodi iwyeba  `blukropTan“ erTad, magram mTavrdeba uf-

ro adre da mosavali orjer ikrifeba. nayofi gamoiyeneba nedli saxiT 

realizaciisaTvis an samrewvelo gadamuSavebisaTvis. 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,5-1,6  metri simaRlis gaSlili buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi mwifdeba agvistos dasawyisidan.  

5.3 nayofi nayofi Zalian msxvilia (30 mm-mde),  Ria cisferi  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofi   tkbili, mkvrivi, sasiamovno gemoTi 

5.5 mosavlianoba jiSi mosavliania  5 kg. buCqidan. 

5.6 niadagi 
optimaluria msubuqi, kargad datenianebuli kargadre-
naJirebuli, organuli naerTebiT mdidari mJave niada-
gebi   (рН 4,5-5). 
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1 2 3 

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba da yvavis mzian, qarisagan dacul ad-
gilebze, CrdilSi praqtikulad ar iZleva mosavals. 

5.8 tenianoba 
tenis naklebobisadmi mgrZnobiarea, amitom cxel da 
mSral zafxulSi minimum erTxel kviraSi unda moirwyos 
(10-20 l. buCqze). ver itans niadagis Warbtenianobas. 

5.9 yinvagamZleoba jiSi  yinvagamZlea.   

5.10 dargva 

dargvisas aucilebelia Setanili iqnas niadagis narevi, 
romelic Sedgeba mJave torfis, wiwvovanTa naxerxisa da 
foTlovani neSompalisagan. dargvis Semdeg akeTeben 
niadagis mulCirebas 5-10 sm. simaRleze. 

5.11 movla da dacva 
damatebiTi sasuqi SeaqvT orjeradad: pirvelad – ad-
re gazafxulze mcenaris zrdis dawyebamde mTeli 
dozis 2/3, meored – ivnisSi.     

 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 
 

blukropi momwifebis dro saSualo-sagviano saSualo 

buCqis forma swormdgomi burTis formis 

 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 

7.2. jiSi `bonusi“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave nia- 
dagebze. 
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 143 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 065 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 065 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ჩანდლერი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ჩანდელერის“ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომი, ძალიან გაშლილი ბუჩქებია, სი-
მაღლეში 1,6 მეტრამდე. ამ ჯიშს ძალიან მსხვილი ნაყოფი აქვს, დიამეტრში, 
როგორც წესი, 20 მმ-ზე მეტი, წონით 2 გ. მოსავლიანობა კარგ პირობებში რე-
გულარული და მაღალია. ნაყოფი მუქი ცისფერია, ძალიან გემრიელი, არომა-
ტული და მკვრივი. მოსავლის აღების პერიოდი გრძელი აქვს – აგვისტოს დასა-
წყისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. „ჩანდლერი“ კარგად იზრდება მჟავე 
(pH 4,8-5,2), ორგანული სასუქით მდიდარ ნიადაგზე. ჯიში ზომიერად ყინვა-
გამძლეა. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 143 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 065 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 065 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: CHANDLER 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

"Chandler" is 1,6 metre in height, very wide, and straight standing bush. The species has very 
big fruit: more than 20 mm diameter, weight is 2g. In good condition gives high yield. Fruit 
is dark blue, very tasty and aromatic, dense. Harvesting period is long – from beginning of 
August up to mid-September. Grows well in acidic soil (pH 4,8-5,2), rich with organic 
compounds. The species is rather frost resistant. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                                     (ქართული სახელი)    (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: Candleri 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis 

sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gam-

Zleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve fir-

masTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. War-

moebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa SerCeva, 

markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi swor-

mdgomi, Zalian gaSlili buCqebia, simaRleSi 1,6 metramde. am jiSs Zalian 

msxvili nayofi aqvs, diametrSi, rogorc wesi, 20 mm-ze meti, woniT 2 g. mo-

savlianoba karg pirobebSi regularuli da maRalia. nayofi muqi cisferia, 

Zalian gemrieli da aromatuli, mkvrivi. mosavlis aRebis periodi grZeli 

aqvs – agvistos dasawyisidan seqtembris Sua ricxvebamde. jiSi zomierad 

yinvagamZlea. 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

1,6 metri simaRlis swormdgomi, Zalian gaSlili buC-

qia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi 

saSualo sagviano jiSia, mosavlis aRebis periodi 
grZeli aqvs – agvistos dasawyisidan seqtembris Sua 
ricxvebamde    

5.3 nayofi Zalian msxvili muqi cisferi nayofi aqvs, diametrSi, 
rogorc wesi, 20 mm-ze meti, woniT 2 g. 

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofi  Zalian gemrieli da aromatulia, mkvrivi. 

5.5 mosavlianoba mosavlianoba karg pirobebSi regularuli da maRa-
lia 

5.6 niadagi kargad izrdeba mJave (pH 4.8-5.2), organuli sasuqiT 
mdidar niadagze 
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1 2 3 

5.7 ganaTebuloba izrdeba  mzeze an nawilobriv CrdilSi. 

5.8 tenianoba 
sWirdeba saSualo tenianobis niadagi,   wvrili, boW-
koebismagvari fesvebisaTvis aucilebelia mudmivi te-
nianoba da kargi drenaJi. 

5.9 yinvagamZleoba j iSi sakmaod yinvagamZlea.    

5.10 dargva 
mcenares uyvars kargi organuli mulCa. Tumca mcena-
re TviTdamtveravia, jvaredini damtvervisas ukeTesi 
mosavali miiReba. 

5.11 movla da dacva dargvisas da Semdeg wels sasurvelia yvavilebis 
moSoreba, raTa buCqis zrdis stimulireba moxdes. 

 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 
 

blukropi momwifebis dro saSualo 
saSualo 
sagviano 

buCqis forma swormdgomi Zalian gaSlili 

 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `Candleri“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave  

niadagebze. 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 144 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 066 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 066 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბლუგოლდი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ბლუგოლდის“ ბუჩქებს კომპაქტური და გაშლილი ბურთის ფორმის ვარჯი 
აქვთ, სიმაღლით 1,2-1,5 მეტრი. საჭიროებს მსუბუქ, ტენიან, მაგრამ კარგად 
დრენაჟირებულ, ორგანული ნაერთებით მდიდარ მჟავე ნიადაგებს. ვერ იტანს 
გვალვას, საჭიროებს მორწყვას. მწიფდება ივლისის ბოლოდან. საშუალო მო-
სავალი ბუჩქიდან 4-7 კილოგრამია. ნაყოფი არის ლურჯი ღია ცისფერი ნაფიფქით, 
მსხვილი, საშუალო სიმკვრივის და აქვს სასიამოვნო გემო. ის დიდხანს ინახება 
და კარგი ტრანსპორტაბელურობით გამოირჩევა. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 144 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 066 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 066 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: BLUEGOLD 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

"Bluegold" bushes have compact and expand ball shape, height 1,2-1,5 meters. It ripens from 
the end of July. Average yield is 4-7 kg per bush. Needs optimal, light, moist, but well-
drained soil rich with organic compounds. It is very sensitive to lack of moisture, not 
drought-resistant, needs moisture. The fruit is blue with light blue spots, big, with medium 
density. The fruit is long kept and good at transportation. Has a pleasant taste. The fruit can 
be used for raw realization, as well as for processing. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                                     (ქართული სახელი)    (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: blugoldi 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis 

sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gam-

Zleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve firmas-

Tan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. warmoeb-

da sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa SerCeva, 

markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT `blugoldis“ buCqebs kompaq-

turi da gaSlili burTis formis varji aqvT, simaRliT 1,2-1.5 metri. mwifdeba 
ivlisis bolodan. saSualo mosavali buCqidan 4-7 kilogramia. nayofi lurjia 

Ria cisferi nafifqiT, msxvili, saSualo simkvrivis. nayofi didxans inaxeba da 

kargi transportabelurobiT gamoirCeva. aqvs sasiamovno gemo. gamoiyeneba ro-

gorc nedli saxiT realizaciisaTvis, ise gadamuSavebisTvis.  

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

burTis formis kompaqturi da gaSlili buCqia, simaRliT 
1,2-1.5  metri 

5.2 
damwifebis 

vadebi saSualo simwifis jiSia (mwifdeba ivlisis bolodan). 

5.3 nayofi nayofi msxvilia,   lurji Ria cisferi nafifqiT  

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofs  sasiamovno gemo aqvs 

5.5 mosavlianoba jiSi mosavliania  4-7 kg. buCqidan. 

5.6 niadagi 
optimaluria msubuqi, teniani, magram kargad drenaJi-
rebuli, organuli naerTebiT mdidari mJave niadagebi   
(рН 4-4,5).  

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba da yvavis mzian, qarisagan dacul ad-
gilebze, CrdilSi praqtikulad ar iZleva mosavals. 
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1 2 3 

5.8 tenianoba tenis  naklebobisadmi  mgrZnobiarea, ver itans gval-
vas, saWiroebs  moirwyvas.     

5.9 yinvagamZleoba jiSi sakmaod yinvagamZlea.    

5.10 dargva 
dargvisas aucilebelia Setanili iqnas niadagis nare-
vi, romelic Sedgeba mJave torfis, wiwvovanTa naxer-
xisa da foTlovani neSompalisagan.   

5.11 movla da dacva 

damatebiTi sasuqi SeaqvT orjeradad: pirvelad – adre 
gazafxulze mcenaris zrdis dawyebamde mTeli dozis 
2/3, meored – ivnisSi. zogjer saWiroa mikroelementebis 
Setana.      

 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

blukropi 
momwifebis dro saSualo-sagviano saSualo 

buCqis forma swormdgomi burTis formis 

 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara  hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `blugoldi“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave  

niadagebze. 
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 145 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 067 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 067 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: პარტიოტი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„პატრიოტის“ ჯიშის მცენარე სწორმდგომი ბუჩქია სიმაღლით 1,2-1,8 მეტრი. 
სიმწიფეში შედის ივლისის მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად 5-7 
კილოგრამია ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია, ოდნავ ბრტყელი, ღია ცისფერი 
(დიამეტრი 19 მმ.). ბოლომდე დაუმწიფებელ ნაყოფს დამახასიათებელი წითელი 
შეფერილობა აქვს. ბუჩქებს კარგი დეკორატიული სახე აქვს. „პატრიოტი“ 
იზრდება მსუბუქ, ძალიან ტენიან, მჟავე და ძალიან მჟავე, ნიადაგებზე (рН 3,5-
5,0). მცენარე ზომიერად ყინვაგამძლეა. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 145 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 067A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 067 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: PATRIOT 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

The bushes of Patriot are straight with height of 1,2-1,8 m. Ripens from the second decade of 
July. Regular high yield is 5-7 kg per bush. The fruit is big (19 mm diameter), slightly flat, 
colored in light blue. The fruit, not fully matured, has characteristic red coloring. The 
brush has beautiful decorative appearance. 
Patriot  grows  in  light,  very  humid,  acidic  and  very  acidic  soil  (pH  3,5-5,0).  The  
plant  is moderately frost resistant. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                                     (ქართული სახელი)    (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: patrioti 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. ji-
Sis sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT 

gamZleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve 

firmasTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. 

warmoebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa 

SerCeva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro 
meTodiT.  

Dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT jiS `patriotis“ mcenare 

swormdgomi buCqia simaRliT 1,2-1,8 metri. simwifeSi Sedis ivlisis meore na-

xevridan. Mosavali regularulad 5-7 kilogramia buCqidan. Nayofi msxvilia, 

odnav brtyeli, Ria cisferi (diametri 19 mm.). bolomde daumwifebel nayofs 

damaxasiaTebeli wiTeli Seferiloba aqvs. Aris damakmayofilebeli xarisxis. 

Nayofis realizacia xdeba nedli saxiT. buCqebs kargi dekoratiuli saxe aqvs. 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 
1 2 3 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 1,2-1,8  metri simaRlis swormdgomi buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi sagviano jiSia (mwifdeba agvistos meore dekadidan).  

5.3 nayofi nayofi msxvilia, odnav brtyeli, Ria cisferi (diametri 19 mm.).   

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

nayofi tkbilia, damakmayofilebeli xarisxis. bolomde da-
umwifebel nayofs damaxasiaTebeli wiTeli Seferiloba aqvs. 

5.5 mosavlianoba mosavali regularulia, 5-7 kilogrami buCqidan. 

5.6 niadagi izrdeba msubuq, tenian, mJave da Zalian mJave niadagebze  
(рН 3,5-5,0).  
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1 2 3 

5.7 ganaTebuloba izrdeba da kargad msxmoiarobs mzian, qarisagan dacul 
adgilebze. 

5.8 tenianoba 
mcenare mikorizis saSualebiT ikvebeba, amitom niadagis            
gamoSroba damRupvelia, niadagi mudmivad teniani unda 
iyos, magram kargad drenaJirebuli. 

5.9 yinvagamZleoba jiSi sakmaod yinvagamZlea.    

5.10 dargva 
buCqebi 1,2-1,5 metri daSorebiT irgveba, rigTaSori-
sebSi 2,5-3 metri. dargvis Semdeg saWiroa niadagis mul-
Cireba. 

5.11 movla da dacva 

anoyiereben mxolod mineraluri sasuqebiT. saWiroebis 
SemTxvevaSi niadags SeamJaveben. kargad reagirebs go-
girdis Setanaze. gazafxulze aucilebelia sanitaruli 
gasxvla.  

 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

diuki 
momwifebis dro saadreo sagviano 

buCqis forma 
naklebad 

datotvili 
swormdgomi 

mkvaxe nayofis feri vardisferi wiTeli 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  
7.1 mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `patrioti“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave  

niadagebze. 

 
 
 

                                                      
 

#6 2016 10 10 
 

53 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი:  P 2016 146 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 068 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 068 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბერკლი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ბერკლის“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2,1 მეტრი სიმაღლის ძალიან დატოტვილი და 
ფოთლებით დაფარული ბუჩქებია. ისევე, როგორც „სპარტანი“ „ბერკლიც“ 
საგვიანო ჯიშია და მისი ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე დეკადიდან. მო-
სავალი - 4-8 კგ-ია ბუჩქიდან, არა რეგულარული. კენკრის ზომა საშუალოდან 
მოზრდილამდეა (დიამეტრი 18 მმ), თუმცა ძალიან მკვრივია. მწიფე ნაყოფი ღია 
ცისფერია, სასიამოვნო ტკბილი გემოთი. ცუდად გადააქვს ხანგრძლივი დასა-
წყობება და ტრანსპორტირება შორ მანძილებზე. სრული სიმწიფისას ნაყოფის 
თავისთავადი ჩამოცვენა აღინიშნება. ფოთლები დიდი აქვს და მუქი მწვანე. 
„ბერკლი“ არ არის პრეტენზიული ჯიშის მცენარე და იტანს ნებისმიერ ტემპერა-
ტურასა და ნიადაგის ტენიანობას. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 146 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 068A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 068 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: BERKLEY 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

"Berkley" grows 1,8-2,1 meters, and is very branchy shrub. The fruit ripens in the 
second decade of August. Not regular yield: 4-8 kg from shrub. Berry size is from average 
to big (18 mm diameter). "Berkley" and Puru have densest fruit. Ripened fruit is light blue 
with pleasant sweet taste. Ripening comprises period from early fruiting to late fruiting. It is 
very sensitive for long-termed warehousing and transportation. The fruit is liable to fall 
down after ripening. Shrubs can be used as live fence. Leaves of the shrub are deep green 
and large. Great advantage of species is non pretentiousness to sharp alternations of 
temperature and humidity. 
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ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                                     (ქართული სახელი)    (ლათინური სახელი) 
 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: berkli 

 
IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis 

sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gam-
Zleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve fir-
masTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. war-
moebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa Ser-
Ceva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 

dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT am jiSis mcenareebi 1,8-2,1 

metri simaRlis Zalian datotvili da foTlebiT dafaruli buCqebia. nayofi 

mwifdeba agvistos meore dekadidan. mosavali 4-8 kg-ia buCqidan, ara re-

gularuli. kenkris zoma saSualo da didi (diametri 18 mm.). am jiSisa da jiS 

`purus“ nayofi yvelaze mkvrivia. mwife nayofi Ria cisferia, sasiamovno 

tkbili gemoTi. kargia nedli saxiT realizaciisaTvis. kargad avsebs pe-

riods saadreo da sagviano jiSebs Soris. cudad gadaaqvs xangrZlivi 

dasawyobeba da transportireba Sor manZilebze. sruli simwifisas nayofis 

TavisTavadi Camocvena aRiniSneba. SeiZleba buCqebis cocxal Robed 

gamoyeneba. foTlebi didi aqvs da muqi mwvane. am jiSis didi Rirsebaa ara-

pretenziuloba, temperaturisa da niadagis tenianobis mkveTri cvlilebebis 

atanis unari.  
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V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle 

1,8-2,1 metri simaRlis Zalian datotvili da foTlebiT 
dafaruli buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi saSualo sagviano jiSia  (mwifdeba agvistoSi).  

5.3 nayofi kenkris zoma saSualo  da didia (18 mm. diametrSi). 

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi nayofs sasiamovno gemo tkbili aqvs.   

5.5 mosavlianoba mosavali  4-8 kilogramia buCqidan, ara regularuli. 

5.6 niadagi 
saWiroa Zalian mJave (рН  3,5-4,5) torfian-qviSnari an to-
rfian-Tixnari  niadagi. Tixnar  niadagze aucilebelia 
kargi drenaJi. 

5.7 ganaTebuloba izrdeba mzian, qarisagan dacul adgilebSi. 

5.8 tenianoba sWirdeba zomierad teniani niadagi.    

5.9 yinvagamZleoba uZlebs temperaturis  mkveTr cvlilebebs. 

5.10 dargva 

buCqebs Soris manZili 1,25 metri unda iyos, rigTa-
SorisebSi 2,5 metri. dasargav ormoSi (50×50) SeaqvT mi-
neraluri sasuqi, naxevrad gadamwvari nakeli. saWi-
roebis SemTxvevaSi niadags SeamJaveben.  dargvis Semdeg 
mcenaris qveS uyrian naxerxis  an torfis 10 sm-ian fenas.    

5.11 movla da dacva sruli mineraluri sasuqi damatebiTi  SeaqvT orje-

radad: yvavilobis win da nayofis gamoskvnisas.     
 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi jiSis 

saxeli 

niSani, romliTac ganac-
xadis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

blukropi 

mosavlianoba regularuli araregularuli   

buCqis forma swormdgomi 
Zalian 

datotvili 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara  hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. 
7.2. jiSi `berkli“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave  

niadagebze. 
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მოწმობის ნომერი:  P 2016 147 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:  P 2013 069 A 
განაცხადის ნომერი: P 2013 069 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2013 04 01 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება:  2016 09 30 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   2013 07 15  №2 
დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   2016 10 10  №6 
 

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 

შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბაღის ლურჯი მოცვი   Vaccinium corymbosum 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბლუკროპი 

 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
„ბლუკროპის“ ჯიშის მცენარეები 1,6-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქებია. 
ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღა-
ლია – 6-9 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია (დიამეტრი 18-20 მმ.), ღია ცისფერი, 
მკვრივი, მაღალი ხარისხის და ძალიან კარგი გემოთი. კენკრა ნაყოფი გრძელ 
გახსნილ მტევნებადაა შეკრული. ნიადაგი უნდა იყოს ნოყიერი, ტენით 
უზრუნველყოფილი და მჟავე. მცენარე გამოირჩევა ყინვაგამძლეობითაც. 
დღეისათვის „ბლუკროპი“ ყველაზე უფრო გავრცელებული ჯიშია (ამ ჯიშით 
გაშენებულია სამრეწველო პლანტაციების 60% მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი 
დასავლეთ ევროპაში). ბუჩქი გამოირჩევა კარგი დეკორატიული შესახედაობით 
გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე ლამაზი ფოთლების, დიდი ზომის 
ყვავილებისა და ნაყოფის გამო. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2016 147 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2013 069A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2013 069 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2013 04 01 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2016 09 30 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 2013 07 15  №2 
DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 2016 10 10  №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  

„VANRIK GREEN  ENERGY” LTD 
Griboedov Street №2-a, Suite 3, 4, 6, Batumi (GE) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  

LANGUAGE AND IN LATIN:    Blueberry          Vaccinium Corymbosum L. 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: BLUECROP 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
 

This variety is straight-standing shrub of 1,6-2 meters tallness. The fruit ripens from beginning 
of August. Regularly has high yield: 6-9 kg from a shrub. The fruit is big (18-20 mm 
diameter), light blue, dense, high-quality, has very pleasant taste. Berry fruit is bound in 
long bunches. The most appropriate soil for "Bluecrop" is humid and rich with organic 
compounds. It is quite frost resistant. Nowadays Bluecorp is the most common species (60% 
of Western European and world's plantations are cultivated). The brush is decorative in the 
Spring, Summer and Autumn with beautiful leaves, flowers and fruit. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:  ლურჯი მოცვი  Vaccinium corymbosum 
                           (ქართული სახელი)  (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:  
შპს „ ვანრიკ გრინ ენერჯი“ 
გრიბოედოვის ქ. №2-ა, ბ. 3, 4, 6, ბათუმი (GE) 
 
III. ჯიშის დასახელება: blukropi 
 

IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ: 
mcenareebi SeZenilia belorusiaSi, sanerge meurneobaSi `iagodka“. jiSis 

sasoflo-sameurneo Tvisebebze, daavadebaTa da mavnebelTa mimarT gam-
Zleobaze dakvirveba warmoebda rogorc savele pirobebSi, aseve fir-
masTan arsebul agroqimiur da bioteqnologiur laboratoriebSi. war-
moebda sasoflo-sameurneo niSan-TvisebebiT gamorCeul mcenareTa Ser-
Ceva, markireba, maTgan eqsplantTa aReba da gamravleba in vitro meTodiT. 
dakvirvebis Sedegad miRebuli monacemebiT, am jiSis mcenareebi 1,6-2 metri 

simaRlis swormdgomi buCqebia. nayofi mwifdeba agvistos dasawyisidan. 

mosavali regularulad maRalia – 6-9 kg.  buCqidan. nayofi msxvilia (diamet-

ri 18-20 mm.), Ria cisferi, mkvrivi, maRali xarisxis, Zalian kargi gemoTi. 

kenkra nayofi grZel gaxsnil mtevnebadaa Sekruli.  nedli nayofis bazarze 

kargad realizirdeba, gamoiyeneba samrewvelo gadamuSavebisaTvis da gasa-

yinad. dReisaTvis blukropi yvelaze ufro gavrcelebuli jiSia (dasavleT 

evropaSi da msoflioSi samrewvelo plantaciebis 60% gaSenebulia am ji-

SiT). buCqi gamoirCeva kargi dekoratiuli SesaxedaobiT gazafxulze, zaf-

xulSi da Semodgomaze lamazi foTlebis, didi yvavilebisa da nayofis gamo. 
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V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ niSani gamoxatvis xarisxi 

5.1 
buCqis forma 
da simaRle  1,6-2 metri simaRlis swormdgomi buCqia. 

5.2 
damwifebis 

vadebi 
saSualo siwifis jiSia (mwifdeba ivlisis meore naxev-
ridan). 

5.3 nayofi nayofi msxvilia (1,8-2,0 sm.), Ria cisferi, mkvrivi, maRali 
xarisxis 

5.4 
sagemovno 
Tvisebebi 

nayofi gemrielia, moixmareba rogorc nedlad, aseve 
samrewvelo gadamuSavebisaTvis     

5.5 mosavlianoba jiSi Zalian msxmoiarea, mosavali regularulia 6-9 ki-
logrami buCqidan. 

5.6 niadagi niadagi unda iyos noyieri da  teniT uzrunvelyofili, 
mJave.   

5.7 ganaTebuloba kargad izrdeba  mzian, qarisagan dacul adgilebze. 

5.8 tenianoba 
gruntis wylebi mcenaris fesvebidan minimum naxevari 
metris siRrmeze mainc unda iyos.    

5.9 yinvagamZleoba jiSi yinvagamZlea, yvavilobisas -7oC-s uZlebs.   

5.10 dargva 
dargvisas amoTxril ormoSi Setanili unda iyos torfi 
da sila, mcenare irgveba daaxloebiT 5 sm. siRrmeze. 
dargvis Semdeg saWiroa niadagis mulCireba. 

5.11 movla da dacva mcenare saWiroebs gasxvlas, niadagis ganoyierebas 
azotovani, foforiani da kaliumiani sasuqiT.    

 
 
 
VI. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება: 
 

msgavsi 

jiSis saxeli 

niSani, romliTac ganacxa-
dis jiSi gansxvavdeba 

msgavsisagan 

niSnis gamoxatvis xarisxi 

msgavsi jiSi kandidati jiSi 

 

sanraisi 
damwifebis periodi saadreo saSualo siwifis 

buCqis forma meCxeri swormdgomi 

 
 
VII. დამატებითი ინფორმაცია:  

7.1. mavneblebisa  da daavadebebis mimarT mdgradoba: mavneblebi Cvens  

zonaSi ara hyavs, magram SeiZleba Citebma akenkon. jiSi Zalian kargad  

uZlebs daavadebebs, gvalvas, wayinvebs (yvavilobis periodSi dauzia- 

neblad uZlebs -1oC) da yinvebs zamTarSi. 
7.2. jiSi `blukropi“ SeiZleba vawarmooT dasavleT saqarTvelos mJave  

niadagebze. 
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