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biuletenis gamoqveynebis TariRi 

THE DATE OF PUBLICATION  

2017 05 10 
biuletenSi gamoqveynebulia 
THE PUBLICATION IN THE BULLETIN 



 

 

registrirebuli mcenaris axali jiSebi 
REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS  

##179-187 

 
 

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

 

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

 

ganacxadis tipis asoiTi aRniSvna 

LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE 
 

P _ mcenaris jiSis ganacxadis aRniSvna (Plant) 
P – Indication of applications for plant varieties (Plant) 
 

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

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

(21) P 0000  000000 mcenaris jiSis ganacxadis nomeri 
Serial number of application for plant varieties    

 
 

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

(10) A 0000 000 A cxovelis axali jiSis gamoqveynebis nomeri (I publikacia) 
Number of published application for new animal breeds (I publication)  
 

(11) A 0000 000 B cxovelis axali jiSis mowmobis nomeri (II publikacia) 
Number of Certificate for new animal breeds (II publication) 
 

(21) A 0000  000000 cxovelis axali jiSis ganacxadis nomeri 
Serial number of application for new animal breeds  

 



S i n a a r s i 
 
 
 

ganacxadebi  

რეგისტრირებული mcenareTa axali jiSebi   
 ნექტარინი „მონფირი“……………………………………………………………………………… 4 
 ატამი „მონჟონი“…………………………………………………………………………………….. 13 
 ატამი „მონდორე“……………………………………………………………………………………. 21 
 ატამი „მონკავი“……………………………………………………………………………………... 27 
 ნექტარინი „ვესტერნ რედი“………………………………………………………………………... 33 
 ნექტარინი „მაჯესტიკ პერლი“……………………………………………………………………. 41 
 ატამი „აივორი სტარი“…………………………………………………………………………….. 58 
 ატამი „ბრაპრინი“……………………………………………………………………………………. 57 
 ბალი „ბლეკ სტარი“…………………………………………………………………………………. 66 
 
 
 
C O N T E N T S 
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 NECTARINE "MONPHIR"…………………………………………………………………………… 4 
 PEACH "MONJAUNE"……………………………………………………………………………….. 13 
 PEACH "MONDORE"………………………………………………………………………………… 21 
 PEACH "MONCAV"………………………………………………………………………………….. 27 
 NECTARINE "WESTERN RED"……………………………………………………………………... 33 
 NECTARINE "MAJESTIC PEARL"………………………………………………………………….. 41 
 PEACH "IVORY STAR"……………………………………………………………………………… 58 
 PEACH "BRAPRIN"…………………………………………………………………………………... 57 
 CHERRY "BLACK STAR"……………………………………………………………………………. 66 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

registrirebuli mcenaris axali jiSebi 

 
 
მოწმობის ნომერი: P 2017 179 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 201 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 201 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 15 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ნექტარინი    Prunus persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: მონფირი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ახალი და განსხვავებული ნექტარინის ჯიში, ბოტანიკურად ცნობილი, როგორც 
Prunus persica L. Batsch, მოიხსენიება, როგორც ,,მონფირი“. იგი მიღებულია ჯვა-
რედინი შეჯვარებით, რომელიც კონტროლდება სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრან-
გეთის შეჯვარების პროგრამით. ახალი და განსხვავებული ნექტარინის ჯიში, Prunus 
persica L. Batsch, სახელად „მონფირი“ ხასიათდება პროდუქტიული, დიდი ზომის ნა-
ყოფებით და კარგი შეფერილობით, ნაყოფები კარგად ინახება ხეზე ზიგზაგისებრი 
განლაგებით და აქვთ შესანიშნავი გემური თვისებები. 
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registrirebuli axali jiSebi 

REGISTERED NEW VARIETIES OF PLANTS 
 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 179 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 201 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 201 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 15 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
René MONTEUX-CAILLET (FR) 
Les Coustières de Malacerсis 13890 MOURIES (FR) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Nectarine      Prunus persica L. Batsch 

 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: MONPHIR 

 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The new and distinct variety of nectarine, botanically known as Prunus persica (L). Batsch, hereinafter 
referred to by the variety denomination "MONPHIR", originated from a cross made pollination in a 
planned, controlled breeding program in South East of France. A new and distinct Prunus persica (L). 
Batsch nectarine variety named "MONPHIR", particularly characterized by its productivity, big-size 
fruits of a regular shape with good coloration. The fruits hold well on the tree what allows a staggered 
harvest, and they have an excellent eating quality. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:    ნექტარინი   Prunus persica L. Batsch 
                          (qarTuli saxeli)                          (laTinuri saxeli) 
 

II. სელექციონერი:  
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 

III. ჯიშის დასახელება: მონფირი 

 

IV.  ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:  
1.1. წარმოშობა 

                         კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი და გაუმ- 
ჯობესებულია ჯიში 
ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
 ტესტირების პერიოდი - 1991-1995  
 ტესტირების ადგილი - INRA - 33140 პონტ დე ლა მეი (საფრანგეთი) 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  

№ მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი   აღნიშვნა 
1 2 3 4 

             ხე: 
1. ზომა საშუალო მაღლისკენ 5 
2. სიძლიერე    საშუალო 5 
3. აღმოცენება აღმოცენებული 5 

             მოყვავილე კვირტი:    
4. სისქე საშუალო 5 
5. ვეგეტატ. ყლორტის საგრძე საშუალო 5 
6 ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის ინტენს. ძლიერი 7 
8. ყვავილის ბუტონის სიმკვრივე                              მკვრივი 7 

9. 
ყვავილის ბუტონების ზოგადი  
განაწილება                                                                 ორზე მეტი 2 

             ყვავილი:    
10. ტიპი როზეტი 2 

          ყვავილის ჯამი: 
11. შიგნითა მხარის ფერი (ღია ყვავილი)                მოყვითალო მწვანე 1 

               გვირგვინი:  

12. პრედომინანტური ფერი (შიგნითა 
მხარე)         ღია ვარდისფერი 5 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 

              ფოთოლაკი: 
13. ფორმა ფართო ელიფსური 2 
14. ზომა საშუალო 5 
15. რაოდენობა ხუთი 1 

              ბუტკო: 

16. ფოთოლაკის პოზიცია ბუტკოს მიმართ გასწვრივ 1 
              ლაქა: 

17. პოზიცია მტვრიანას მიმართ ერთნაირი 2 
            მტვრიანა: 

18. დამტვერვა იმტვერება 9 
          ნასკვი: 

19. სიმწიფე არ არის 1 

            ახალგაზრდა კვირტი: 
20. ფოთოლაკის სიგრძე საშუალო 5 

          შეფოთვლა: 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22. სიგანე ვიწრო 3 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე დიდი 7 
24. ჯვარედინი სექციის ფორმა გამობურცული 1 
25. წვერის ჩაღრმავება                                        არის 9 
26. დახრილობა დაბლა მახვილი 1 
27. ზედა დახრილობა საშუალო 5 
28. შეფერილობა მწვანე 2 

             ყუნწი:    
29. სიგრძე საშუალო 5 
30. ნექტარი გააჩნია 9 
31. ნექტარის ფორმა მრგვალი 1 
32. ნექტარის პრედომინანტ. რაოდენობა          ორზე მეტი 2 

            ნაყოფი: 
33. ზომა დიდი 7 
34. ფორმა ოვალური 4 
35. ბუტკოს ფორმა მომრგვალებული 4 
36. სიმეტრია ასიმეტრიული 1 
37. დაძარღვა                                        საშუალო 5 
38. კვირტის ჩაღრმავება (სიღრმე)                                       ღრმა 7 
39. ჩაღრმავების სიგანე საშუალო 5 

  40. ძირის შეფერილობა                                               მოკრემისფრო თეთრი 4 
41. კანის საბოლოო ფერი არის 9 
42. საბოლოო ფერის ტონი მუქი წითელი 6 
43. საბოლოო ფერის ნიმუში კვირტები  ჭრელია 1/3 
44. შეფერილობის განფენილობა საშუალო 5 
45. სიმწიფე არ არის 1 
46. სიმწიფის ინტენსივობა ----------  
47. კანის სისქე თხელი 3 
48. კანის შეზრდა რბილობთან არ არის ან ძალიან სუსტი 1 
49. რბილობის სიმაგრე                                        მაგარი 7 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
1 2 3 4 

50. რბილობის შიდა ფერი ღია ყვითელი 3 
51. კანქვეშ ანტოციანური შეფერილობა                არ არის ან ძალიან სუსტი 1 
52. რბილობის ანტოციანური შეფერი-

ლობა                არ არის ან ძალიან სუსტი 1 

53. კურკის გარშემო ანტოციანური  
შეფერილობა ძლიერი 3 

54. რბილობის ტექსტურა არ არის დაძარღვული 1 
55. სიტკბო                                        მაღალი 7 
56. მჟავიანობა დაბალი 3 

          კურკა: 
57. ზომა დიდი 7 
58. ფორმა მომრგვალო 4 
59. ყავისფერი ფერის ინტენსივობა მუქი 7 
60. ზედაპირის რელიეფი ღარები 2 
61. ტენდენცია გახლეჩვისადმი                                        არ არის ან სუსტია 1 
62. რბილობზე მიკვრა                                        არის 9 
63. რბილობზე მიკვრის ხარისხი                                        სუსტი 3 
64. შეფოთვლის დრო                                               საშუალო 5 
65. ყვავილობის დაწყების დრო ადრეული 3 
66. ყვავილობის დრო საშუალო 5 
67. ზრდასრულობა საგვიანო 7 
68. მომწიფებამდე ცვენის ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
 

გამოსახულება: 1 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
 

გამოსახულება: 2 
 

 
 

გამოსახულება: 3 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
 

გამოსახულება: 4 
 

 
 

გამოსახულება: 5 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
 

გამოსახულება: 6 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი: P 2017 180 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 203 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 203 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 15 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ატამი      Prunus persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: მონჟონი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, ბოტანიკურად ცნობილი, როგორც Prunus 
persica L. Batsch, მოიხსენიება, როგორც „მონჟონი“. იგი მიღებულია ჯვარედინი შე-
ჯვარებით, რომელიც კონტროლდება სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრანგეთის შეჯვა-
რების პროგრამით. ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, Prunus persica L. Batsch, 
სახელად ,,მონჟონი“ ხასიათდება ფართო, ენერგიული, გვიან მსხმოიარე, პროდუქ-
ტიული ხით. ნაყოფებს აქვთ წითელი შეფერილობა, ნარინჯისფერი-ყვითელი რბი-
ლობით. რბილობი ძალიან ტკბილია, ოდნავ მჟავე, კარგი გემური თვისებებით. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 180 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 203 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 203 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 15 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES AND  
THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
René MONTEUX-CAILLET (FR) 
Les Coustières de Malacerсis 13890 MOURIES (FR) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Peach      Prunus persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: MONJAUNE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The new and distinct variety of peach, botanically known as Prunus persica (L). Batsch, hereinafter 
referred to by the variety denomination "MONJAUNE", originated from a cross made pollination in a 
planned, controlled breeding program in South East of France. A new and distinct Prunus persica (L). 
Batsch peach variety named "MONJAUNE", particularly characterized by a semi- vigorous tree, the 
late ripening of the fruit and skin with an intense red color on an orange-yellow ground. The light 
yellow flesh is firm, very sweet with few acidity and good eating quality. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:     ატამი                   Prunus persica L. Batsch 
                         (qarTuli saxeli)                 (laTinuri saxeli) 
 

II. სელექციონერი:  
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
III. ჯიშის დასახელება: მონჟონი 
 

IV.  ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:  
1.1. წარმოშობა 

                         კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი და გაუმ- 
ჯობესებულია ჯიში 
ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
ტესტირების პერიოდი - 1991-2001  
ტესტირების ადგილი - INRA - 33880 ვილენავე დ ორნონი (საფრანგეთი) 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  

№ მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 
 ხე:   

1. ზომა დიდი 7 
2. სიძლიერე    საშუალო 5 
3. აღმოცენება ნახევრადვერტიკალური 3 

             მოყვავილე კვირტი:    
4. სისქე მსხვილი 7 
5. ვეგეტატ. ყლორტის სიგრძე საშუალო 5 
6 ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის ინტენს. ძლიერი 7 
8. ყვავილის ბუტონის სიმკვრივე მეჩხერი 3 

9. 
ყვავილის ბუტონების ზოგადი განა-
წილება                                                                 ორზე მეტი 2 

             ყვავილი:    
10. ტიპი როზეტი 2 

         ყვავილის ჯამი: 
11. შიგნითა მხარის ფერი( ღია ყვავილი)                ნარინჯისფერი 2 

              გვირგვინი:  

12. პრედომინანტური ფერი (შიგნითა 
მხარე)         ღია ვარდისფერი 3 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 
             ფოთოლაკი: 
13. ფორმა ვიწრო ელიფსური 1 
14. ზომა საშუალო 5 

         ფოთოლაკები: 
15. რაოდენობა ხუთი 1 

              ბუტკო: 

16. ფოთოლაკის პოზიცია ბუტკოს მი-
მართ გასწვრივ 1 

              ლაქა: 
17. პოზიცია მტვრიანას მიმართ ერთნაირი 2 

           მტვრიანა: 
18. დამტვერვა იმტვერება 9 

          ნასკვი: 
19. სიმწიფე არის 9 

           ახალგაზრდა კვირტი: 
20. ფოთოლაკის სიგრძე მოკლე 3 

        შეფოთვლა: 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22. სიგანე საშუალო 5 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე დიდი 7 
24. ჯვარედინი სექციის ფორმა გამობურცული 2 
25. წვერის ჩაღრმავება                                        არ არის 1 
26. დახრილობა დაბლა მარჯვნივი კუთხით 2 
27. ზედა დახრილობა საშუალო 5 
28. შეფერილობა მწვანე 2 

            ფოთოლი: 
29. წითელი ძარღვი ქვედა მხარეს                          არ გააჩნია 1 

             ყუნწი:    
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი გააჩნია 9 
32. ნექტარის ფორმა ჩაღრმავებული 2 
33. ნექტარის პრედომინანტ. რაოდენობა          ორზე მეტი 2 

            ნაყოფი: 
34. ზომა დიდი 7 
35. ფორმა მრგვალი 2 
36. ბუტკოს ფორმა მომრგვალებული 4 
37. სიმეტრია ასიმეტრიული 1 
38. დაძარღვა                                        საშუალო 5 
39. კვირტის ჩაღრმავება (სიღრმე)                                       ღრმა 7 
40. ჩაღრმავების სიგანე ვიწრო 3 

  41. ძირის შეფერილობა                                               ნარინჯისფერი ყვითელი 10 
42. საბოლოო ფერი არის 9 

  43. საბოლოო ფერის ტონი ნარინჯისფერი 1 
44. საბოლოო ფერის ნიმუში ერთნაირი 1 

   45. შეფერილობის განფენილობა ძალიან დიდი 9 
46.           სიმწიფე არ არის 1 

  47. სიმწიფის ინტენსივობა საშუალო 5 
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registrirebuli axali jiSebi 

1 2 3 4 
48. კანის სისქე სქელი 7 

  49. კანის შეზრდა რბილობთან ძლიერი 7 
50. რბილობის სიმაგრე                                        მაგარი 7 

   51. რბილობის შიდა ფერი ღია ყვითელი 4 
52.           კანქვეშ ანტოციანური შეფერილობა                არ არის ან ძალიან სუსტი 1 

  53. რბილობის ანტოციანური შეფერილ-
ობა არ არის ან ძალიან სუსტი 1 

54. კურკის გარშემო ანტოციანური შეფე-
რილობა სუსტად გამოხატული 2 

  55. რბილობის ტექსტურა არ არის დაძარღვული 1 
56. სიტკბო                                        მაღალი 7 

   57. მჟავიანობა დაბალი 3 
          კურკა: 

58. ზომა დიდი 7 
59. ფორმა მომრგვალო 2 
60. ყავისფერი ფერის ინტენსივობა მუქი 7 
61. ზედაპირის რელიეფი ღარები 4 
62. ტენდენცია გახლეჩვისადმი                                        არ არის ან სუსტია 1 
63. რბილობზე მიკვრა                                        არის 9 
64. რბილობზე მიკვრის ხარისხი                                        საშუალო 5 

  65. შეფოთვლის დრო                                               საშუალო 5 
66. ყვავილობის დაწყების დრო საშუალო 5 

  67. ყვავილობის დრო საშუალო 5 
68. ზრდასრულობა საგვიანო 7 

   69. მომწიფებამდე ცვენის ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 
 

 
 

გამოსახულება: 1 
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registrirebuli axali jiSebi 

 

 
 

გამოსახულება: 2 
 

 
 

გამოსახულება: 3 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
 

გამოსახულება: 4 

 
გამოსახულება: 5 
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registrirebuli axali jiSebi 

 
გამოსახულება: 6 
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registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი: P 2017 181 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 204 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 204 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 15 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ატამი      Prunus persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: მონდორე 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, ბოტანიკურად ცნობილი, როგორც Prunus 
persica L. Batsch, მოიხსენიება, როგორც „მონდორე“. იგი მიღებულია ჯვარედინი 
შეჯვარებით, რომელიც კონტროლდება სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრანგეთის შეჯვა-
რების პროგრამით. ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, Prunus persica L. Batsch, 
სახელად „მონდორე“ ხასიათდება ფართო, ენერგიული, პროდუქტიული და რეგუ-
ლარულად მსხმოიარე ხით. ინტენსიური ყვავილობით, საუკეთესო A და AA ზომის 
კარგი შეფერილობის და ტკბილი გემოს ნაყოფით. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 181 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 204 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 204 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 15 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
René MONTEUX-CAILLET (FR) 
Les Coustières de Malacerсis 13890 MOURIES (FR) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Peach      Prunus persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: MONDORE 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The new and distinct variety of peach, botanically known as Prunus persica (L). Batsch, hereinafter 
referred to by the variety denomination “MONDORE”, originated from a cross made pollination in a 
planned, controlled breeding program in South East of France. A new and distinct Prunus persica (L). 
Batsch peach variety named “MONDORE”, particularly characterized by its very good productivity, an 
early and strong flowering intensity, attractive fruits of A and AA size with good coloration and sweet 
flavor. 
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registrirebuli axali jiSebi 

ჯ ი შ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

 
I. კულტურა:     ატამი                  Prunus persica L. Batsch 
                         (qarTuli saxeli)               (laTinuri saxeli) 
 

II. სელექციონერი:  
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
III. ჯიშის დასახელება: მონდორე 
 
IV.  ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:  

1.1. წარმოშობა 
                         კლონი 

 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი და გაუმ- 
 ჯობესებულია ჯიში 
 ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
 ინრა-84000 ავინიონი - საფრანგეთი 
 

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  

№ მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 
1. ზომა საშუალო დიდისკენ 6 
2. სიძლიერე    საშუალო  ძლიერისკენ 6 
3. აღმოცენება ნორმალური   4 

             მოყვავილე კვირტი:    
4. სისქე (ზოლების გარეშე) საშუალო 5 
5. ვეგეტატიური ყლორტის სიგრძე    მოკლე 3 
6. ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის ინტენს. საშუალო  
8. ყვავილის ბუტონის სიხშირე საშუალო 5 
9.  ყვავილის ბუტკოების ზოგადი 

 განაწილება (ზოლების გარეშე) იზოლირებული 1 

ყვავილი: 
 

10. ტიპი როზეტი 2 
11. შიდა გვერდების ფერი ნარინჯისფერი 2 

 

12. ძირითადი ფერი ღია  ვარდისფერი 3 
ყვავილის ფურცელი: 

13.  ფორმა ვიწრო ოვალური 1 
14.  ზომა საშუალო 5 
15.  რაოდენობა ხუთი 1 

მტვრიანა: 

16. პოზიცია ფურცლის დონესთან შედა-
რებით იგივე დონე  1 
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1 2 3 4 
           ლაქა: 

17. 
 

პოზიცია სამტვრეს დონესთან შედარ-
ებით იგივე დონე 1 

          სამტვერე: 
18. დამტვერვა არის 9 

       ნასკვი: 
19. მომწიფება არის 9 

       ყლორტის გაღვივება: 
20. თანაფოთლის სიგრძე მოკლე 3 

       ფოთლის პირი  (შეფოთვლა): 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22.  სიგანე ვიწრო 3 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე მაღალი 7 
24. ფორმა ჯვარედინ სექციაში გამობურცული 3 
25. კენწეროს გამრუდება არის 9 
26. ბაზალური კუთხე ბასრი 2 
27. კენწეროს კუთხე დიდი 7 
28. ფერი მწვანე 2 
       ფოთოლი: 
29. წითელი ძარღვი  არ არის 1 

ფოთლის ყუნწი: 
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი არის 9 
32. ნექტარის ფორმა ჩაღრმავებული 2 
33. ნექტარის თავდაპირველი რაოდენობა ორი 1 
34. ზომა საშუალო 5 
35. ფორმა (ვენტრალური) მრგვალი 3 
36. ბუტკოს ფორმა მცირედ მრგვალი 4 
37. სიმეტრია (ბუტკო) სიმეტრიული 2 
38. ნაწიბური საშუალო 5 
39. ღეროს ჩაღრმავების სიღრმე საშუალო 5 
40. ღეროს ჩაღრმავების სიგანე ვიწრო 3 
41. ძირის შეფერილობა ნარინჯისფერი-ყვითელი 10 
42.  ფერი         არის 9 
43.  ფერის იერი მუქი წითელი 7 
44.  შეფერილობის ნიმუში ერთნაირი 1 
45. შეფერილობის განფენილობა          ძალიან ფართე 9 
46. სიმწიფე არის 9 
47. მომწიფების ინტენსივობა საშუალო 5 
48. კანის სისქე საშუალო 5 
49. კანის შეზრდა რბილობთან საშუალო 5 
50. რბილობის სიმაგრე სუსტი 3 
51. რბილობის ძირის ფერი         ნარინჯისფეი ყვითელი 6 
52.  კანქვეშ ანტოციანური შეფერილობა არ  არის ან სუსტია 1 
53. რბილობის ანტოციანური შეფერილო-

ბა არ  არის ან სუსტია 1 

54. კურკის ანტოციანური შეფერილობა სუსტად  გამოხატული 2 
55. რბილობის ტექსტურა არა ბოჭკოვანი 1 
56. სიტკბო მაღალი 7 
57. მჟავიანობა დაბალი 3 
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1 2 3 4 
კურკა: 

58. ზომა ნაყოფთან შედარებით საშუალო 5 
59. ფორმა ალტერალური ოვალური 4 
60. ყავისფერის ინტენსიურობა მუქი 7 
61.   ზედაპირის რელიეფი ღარები 1 
62. გაყოფის ტენდენცია არ არის ან მცირეა 1 
63. რბილობის მიერთება არის 9 
64. რბილობის მიერთების ხარისხი ძლიერი 7 
65. ფოთლის გაფურჩქვნის დაწყების დრო  ადრეული 3 
66. ყვავილობის დაწყების დრო საშუალო 5 
67. ყვავილობის დრო გრძელი 7 
68. ზრდასრულობა საშუალო 5 
69. მომწიფებამდე  ცვენის  ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 

 
 
 
 
 

 
 

 

გამოსახულება: 1 
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გამოსახულება: 2 
 

 
 

გამოსახულება: 3 
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მოწმობის ნომერი: P 2017 182 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 205 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 205 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 15 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ატამი      Prunus persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: მონკავი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, ბოტანიკურად ცნობილი, როგორც Prunus 
persica L. Batsch, მოიხსენიება, როგორც „მონკავი“ მიღებულია ჯვარედინი შეჯვა-
რებით, რომელიც კონტროლდება სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრანგეთის შეჯვარების 
პროგრამით. ახალი და განსხვავებული ატმის ჯიში, Prunus persica L. Batsch, სახელად 
„მონკავი“ ხასიათდება საუკეთესო პროდუქტიულობით. ნაყოფები დიდი ზომისაა, 
სტანდარტული, რბილობი ტკბილია, კარგი გემური თვისებებით. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 182 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 205 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 205 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 15 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
René MONTEUX-CAILLET (FR) 
Les Coustières de Malacerсis 13890 MOURIES (FR) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Peach      Prunus persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: MONCAV 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The new and distinct variety of peach, botanically known as Prunus persica (L). Batsch, hereinafter refe-
rred to by the variety denomination "MONCAV", originated from a cross made pollination in a planned, 
controlled breeding program in South East of France. A new and distinct Prunus persica (L). Batsch 
peach variety named "MONCAV", particularly characterized by its excellent potential of productivity. 
The fruit is big, uniform, firm, very colorful with good eating quality. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 
I. კულტურა:  ატამი                      Prunus persica L. Batsch 
          (ქართული სახელი)         (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:   
რენე მონტე-კაიე 
ლე კუსტიერ დე მალასერსი, 13890, მურიესი, საფრანგეთი (FR) 
 
III. ჯიშის  დასახელება:   მონკავი 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე 

1.1. წარმოშობა 
           კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი  და გაუმ- 
ჯობესებულია ჯიში 

        ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
          ტესტირების ადგილი - INRA – 33140 პონტ დე ლა მეი (საფრანგეთი) 
 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 

         ხე: 
1. ზომა ნორმალური 1 
2. სიძლიერე ძალიან ძლიერი 9 
3. აღმოცენება ნახევრადვერტიკალური 3 

        მოყვავილე კვირტი: 
4. სისქე თხელი 3 
5. ვეგეტატ. ყლორტის საგრძე საშუალო 5 
6 ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის ინტენს. ძლიერი 7 
8. ყვავილის ბუტონის სიმკვრივე საშუალო 5 
9. ყვავილის ბუტონების ზოგადი განაწილება ორი ან ორზე მეტი 2 
10. ყვავილობის დაწყების დრო : საშუალო 5 
11. ყვავილობის ხანგრძლივობა: საშუალო 5 
        ყვავილი: 
12. ტიპი როზეტი 2 
       გვირგვინი: 
13. პრედომინანტური ფერი (შიგნითა მხარე) მომწვანო ყვითელი 1 
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1 2 3 4 

          ფოთოლაკი: 
14. ფორმა მომრგვალო 1 
15. ზომა საშუალო 5 

16. ფერი ღია ვარდისფერი 3 

17. რაოდენობა ხუთი 1 
          ბუტკო: 
18. ფოთოლაკის პოზიცია ბუტკოს მიმართ მოკლე 3 
          ლაქა: 
19. პოზიცია მტვრიანას მიმართ გასწვრივ 3 
          მტვრიანა: 
20. დამტვერვა იმტვერება 9 
          ნასკვი: 

21. სიმწიფე არის 9 

          ახალგაზრდა კვირტის გამოსვლის დრო: 
22. ფოთოლაკის სიგრძე საშუალო 5 
          შეფოთვლა: 
23. სიგრძე საშუალო 5 
24. სიგანე საშუალო 5 
25. ვერტიკალური ჭრილი დიდი 2 
26. წვერი ქვევით ჩაზნექილი 2 
27. დახრილობა დაბლა ბასრი 1 
28. დახრილობა კვირტისკენ მარჯვნივი კუთხით 2 
29. ზედა დახრილობა საშუალო 5 
30. ანტოციანური შეფერილობა არ არის 1 
          ყუნწი: 
31. სიგრძე საშუალო 5 
32. ნექტარი გააჩნია 9 
33. ნექტარის ფორმა ჩაღრმავებული 2 
34. ნექტარის პრედომინანტ. რაოდენობა ორზე მეტი 2 
           ფოთოლაკი: 
35. სიგრძე საშუალო 5 
          ნაყოფი: 
36. ზომა დიდი 7 
37. ფორმა მრგვალი 3 
38. ბუტკოს ფორმა მომრგვალებული 1 
39. სიმეტრია ასიმეტრიული 1 
40. დაძარღვა სუსტი 3 
41. კვირტის ჩაღრმავება სიღრმე საშუალო 5 
42. ჩაღრმავების სიგანე სქელი 7 
43. ძირის შეფერილობა კრემისფერი- ყვითელი 3 
44. კანის ანტოციანური შეფერილობა ძლიერი 7 
45. სიმწიფე არის 9 
46. დამწიფების სიმკვრივე მეჩხერი 3 
47. კანის სისქე თხელი 3 
48. რბილობის ადგეზია კანთან არ არის ან სუსტია 1 
49. რბილობის სიმკვრივე მკვრივი 7 
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1 2 3 4 

50. რბილობის ფერი თეთრი 1 
51. კანის ანტოციანური შეფერილობა არ არის 1 
52. რბილობის ანტოციანური შეფერილობა არ არის 1 
53. კურკის გარშემო რბილობის  ანტოცი- 

ანური  შეფერილობა არის 9 

54. რბილობის  უჯრედისი              არ არის 1 
55. სიტკბო   მაღალი 7 

კურკა: 
56. ზომა დიდი 7 
57. ფორმა მომრგვალო 2 
58. ყავისფერი ფერის ინტენსივობა მუქი 7 
59. ზედაპირის რელიეფი ღარები 4 
60. ტენდენცია გახლეჩვისადმი                                        არ არის ან სუსტია 1 
61. რბილობზე მიკვრა                                        არის 9 
62. რბილობზე მიკვრის ხარისხი                                        საშუალო 5 
63. შეფოთვლის დრო                                               საშუალო 5 
64. ყვავილობის დაწყების დრო საშუალო 5 
65. ყვავილობის დრო საშუალო 5 
66. ზრდასრულობა საგვიანო 7 
67. მომწიფებამდე ცვენის ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 

 
 

 
 

გამოსახულება: 1 
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გამოსახულება: 2 
 

 
 

გამოსახულება: 3 
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მოწმობის ნომერი: P 2017 183 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 206 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 206 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 19 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ნექტარინი        Prunus Persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ვესტერნ რედი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
წარმოდგენილი განაცხადი ეხება ნექტარინის ხეს, Prunus persica L. და კერძოდ, 
ახალ და განსხვავებულ ჯიშს, რომელიც მოიხსენიება, როგორც ,,ვესტერნ რედი“. 
იგი ხასიათდება ფართო, ენერგიული, პროდუქტიული და რეგულარულად მსხმო-
იარე ხით. ხილი მწიფდება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში აგვისტოს მესამე კვი-
რაში, პირველი მოსავალი 1991წლის აგვისტოში იქნა მოწეული. ნაყოფი ზომით 
დიდია, შესანიშნავი ტექსტურით, ფორმით მრგვალი, კანი წითელი, კურკა ნაყოფს 
არ შორდება. ჯიში გამოყვანილია ჰიბრიდიზაციის მეთოდით ნექტარინის ,,რედ და-
იმონდ“ ჯიშთან, (აშშ მცენარის პატენტი 3,165) როგორც სელექციური მშობელი და 
,,მეი დაიმონდი“ (აშშ მცენარის პატენტი 5,454) როგორც სელექციური დამამტვე-
რიანებელი მშობელი. 
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registrirebuli axali jiSebi 

NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 183 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 206 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 206 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 19 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Lowell Glen BRADFORD (US) 

10219, E. Mariposa Way, Le Grand, CA, 95333 (US) 

 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Nectarine       Prunus Persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: WESTERN RED 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The present invention relates to a variety of nectarine tree, Prunus persica (L). and more particularly to a 
new and distinct variety, hereinafter referred to by "WESTERN RED", broadly characterized by a large 
size, vigorous, hardy, productive and regular bearing tree. The fruit matures under the ecological 
conditions described approximately the third week in August, with first picking on Aug. 21, 1991. The 
fruit is uniformly large in size, excellent in flavor, attractively globose in shape, clingstone in type, very 
firm in texture, and almost full red in skin color. The variety was developed as a hybridized seedling 
with Red Diamond Nectarine (U.S. Plant Pat. No. 3,165) as the selected seed parent and May Diamond 
Nectarine (U.S. Plant Pat. No. 5,454) as the selected pollen parent. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:   ნექტარინი              Prunus persica L. Batsch 
            (ქართული სახელი)               (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:   
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 

 

III. ჯიშის  დასახელება:   ვესტერნ რედი 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

1.1. წარმოშობა 
კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი,  გამოვლენილი და     
            გაუმჯობესებულია ჯიში 
            ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
               ტესტირების პერიოდი - 199-2001  
               ტესტირების ადგილი -  INRA - 33880 ვილენავე დ ორნონი (საფრანგეთი) 
 
 

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 
# მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 

          ხე: 
1. ზომა დიდი 7 
2. სიძლიერე საშუალო 5 

3. აღმოცემება ნახევრად ვერტიკალუ-
რი 3 

 მოყვავილე კვირტი:     
4. სისქე  (ზოლების გარეშე) საშუალო 5 
5. ვეგეტატიური ყლორტის  სიგრძე საშუალო 5 
6. ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 

7. ანტოციანური შეფერილობი  
ინტენსივობა გააჩნია 7 

8. ყვავილის ბუტონის სიხშირე ძლიერი 5 

9. ყვავილის ბუტკოების ზოგადი  
 განაწილება (ზოლების გარეშე)    იზოლირებული 2 

 ყვავილი: 
10.  ტიპი ზარისებრი 1 

 ჯამი: 

11. შიდა გვერდების ფერი (ღია ყვავილი,    
ჩამოცვენამდე) ნარინჯისფერი 2 

გვირგვინი: 
 

12. ძირითადი ფერი (შიდა მხარე) საშუალო ვარდისფერი 4 
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1 2 3 4 
ყვავილის ფურცელი: 

 

13. ფორმა ვიწრო ელიფსური 1 
 

14. ზომა საშუალო 5 
 

15. რაოდენობა ხუთი 1 
          მტვრიანა: 

 
16. 

პოზიცია ფურცლის დონესთან შე-
დარებით იგივე დონე 1 

 ლაქა: 
 

17. პოზიცია სამტვრეს დონესთან  შე-
დარებით 

გასწვრივ 
 

3 
 

 სამტვერე: 
18. დამტვერვა არის 9 

 ნასკვი: 
19. მომწიფება არ არის 1 

ყლორტის გაღვივება: 
20. თანაფოთლის სიგრძე მოკლე 3 

          ფოთლის პირი  (შეფოთვლა): 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22. სიგანე ვიწრო 3 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე საშუალო 5 
24. ფორმა ჯვარედინ სექციაში გამობურცული 1 
25. კენწეროს  გამრუდება არის 9 
26. ბაზალური კუთხე ბასრი 1 
27. კენწეროს კუთხე საშუალო 5 
28. ფერი მწვანე 2 

 ფოთოლი: 
29.  წითელი ძარღვი არ არის 1 

           ფოთლის  ყუნწი: 
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი არის 9 
32. ნექტარის ფორმა ჩაღრმავებული 2 

33. 
ნექტარის თავდაპირველი რაოდე-
ნობა ორზე მეტი 2 

 ნაყოფი: 
34. ზომა საშუალო 5 
35. ფორმა (ვენტრალური) მრგვალი 3 
36. ბუტკოს ფორმა მცირედ მრგვალი 4 
37. სიმეტრია (ბუტკო) ასიმეტრიული 1 
38.  ნაწიბური საშუალო 5 
39. ღეროს ჩაღრმავების სიღრმე საშუალო 5 
40. ღეროს ჩაღრმავების სიგანე საშუალო 5 
41. ძირის შეფერილობა ნარინჯისფერი 10 
42.   ფერი არის 9 
43.   ფერის იერი ნარინჯისფერი 1 
44.   შეფერილობის ნიმუში ერთნაირი 1 
45.   შეფერილობის განფენილობა ფართე 7 
46.   სიმწიფე არ  არის 1 
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1 2 3 4 
47.   მომწიფების ინტენსივობა საშუალო 5 
48.   კანის სისქე სქელი 7 
49.   კანის შეზრდა რბილობთან ძლიერი 7 
50.   რბილობის სიმაგრე მაგარი 7 

51. რბილობის ძირის ფერი ნარინჯისფერი 
ყვითელი 6 

52.   კანქვეშ ანტოციანური შეფერ. არ  არის ან სუსტია 1 
53. რბილობის ანტოციანური შეფერი-

ლობა 
არ  არის ან სუსტია 1 

54. კურკის ანტოციანური შეფერილო-
ბა 

მკვეთრად  გამოხატული 3 

55.  რბილობის ტექსტურა არა ბოჭკოვანი 1 
56.  სიტკბო მაღალი 7 
57.  მჟავიანობა მაღალი 7 

 კურკა: 
58. ზომა ნაყოფთან შედარებით საშუალო 5 
59. ფორმა  ალტერალური ოვალური 4 
60. ყავისფერის ინტენსიურობა მუქი 7 
61. ზედაპირის რელიეფი ღარები 4 
62. გაყოფის ტენდენცია არ არის ან მცირეა 1 
63. რბილობის მიერთება არ არის 1 
64. რბილობის მიერთების ხარისხი --------------  
65. ფოთლის გაფურჩქვნის დაწყების  

დრო  ადრეული 3 

66. ყვავილობის დაწყების დრო ადრეული 3 
67. ყვავილობის დრო გრძელი 7 
68. ზრდასრულობა საშუალო 5 
69. მომწიფებამდე  ცვენის ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 
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გამოსახულება: 1 
 

 
 

გამოსახულება: 2 
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გამოსახულება: 3 
 

 
 

გამოსახულება: 4 
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გამოსახულება: 5 
 

 

 

 

 

                                                      
 

#6 2017 05 10 
 

40 



                                                     
 
 

registrirebuli axali jiSebi 

მოწმობის ნომერი: P 2017 184 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 209 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 209 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 19 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ნექტარინი        Prunus Persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: მაჯესტიკ პერლი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
წარმოდგენილი განაცხადი ეხება ახალ და განსხვავებულ ნექტარინის  ხის, Prunus 
persica L. ახალი ჯიში, რომელიც მოიხსენიება, როგორც ,,მაჯესტიქ პერლი“ ნათ-
ლად ხასიათდება დიდი ზომის, ძლიერი ხით. თვითდამტვერავი, პროდუქტიული, 
უხვმოსავლიანი ჯიშია. ნაყოფი მწიფდება და ეკოლოგიურ კონდიციას აღწევს ივ-
ლისის ბოლოს. პირველი მოსავალი აიღეს 2006 წლის ივლისში. ნაყოფი დიდი 
ზომისაა, მომჟავო, შიგნით ტკბილი, სფერული ფორმის, კურკა არ სცილდება რბი-
ლობს. კარგი ტექსტურა გააჩნია, რბილობი თეთრი ფერისაა, ხოლო კანი წითელი 
ფერის. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 184 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 209 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 209 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 19 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Lowell Glen BRADFORD (US) 
10219, E. Mariposa Way, Le Grand, CA, 95333 (US) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Nectarine       Prunus Persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: MAJESTIC PEARL 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The present invention relates to a new and distinct variety of nectarine tree, Prunus persica L. hereinafter 
referred to by "MAJESTIC PEARL" broadly characterized by a large size, vigorous, hardy, self-fertile, 
productive and regular bearing tree. The fruit matures under the ecological conditions described in 
late July, with first picking on Jul. 23, 2006. The fruit is uniformly large in size, sub-acidic and sweet in 
flavor, globose in shape, clingstone in type, very firm in texture, white in flesh color, and mostly red in 
skin color. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:       ატამი                         Prunus persica L. 
            (ქართული სახელი)              (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:   
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 

 

III. ჯიშის  დასახელება:   მაჯესტიკ  პერლი 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

1.1. წარმოშობა 
     კლონი 
 

1.2.     რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი,  გამოვლენილი და     
                გაუმჯობესებულია ჯიში 
                ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
                    GEVES  -  საფრანგეთი 
                    ტესტირების პერიოდი- 01/03/2008- 01/11/2011 
                    ტესტირების ადგილი - ბოკუზი (საფრანგეთი) 
 
 

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 
# მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 

            ხე: 
1. ზომა საშუალო 5 
2. სიძლიერე საშუალო 5 

3. ჰაბიტუსი ნახევრადვერტიკალური 
გატოტვილისაკენ 4 

            მოყვავილე კვირტი:     
4. სისქე საშუალო 5 
5. ვეგეტატიური ყლორტის სიგრძე მოკლე 3 
6. ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის  

 ინტენსივობა საშუალო 5 

8. ყვავილის ბუტონის სიმკვრივე ფაშარი 3 
9. ყვავილის ბუტონების ზოგადი  

 განაწილება იზოლირებული 1 

          ყვავილი:     
10. ტიპი   ჭრელი 2 

          ყვავილის  ჯამი:     
11. შიგნითა მხარის ფერი (ღია ყვავილი)                                                                                                                      ნარინჯისფერი 2 

            გვირგვინი: 
12. პრედომინანტური ფერი შიგნითა მხარე        ღია ვარდისფერი 3 
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1 2 3 4 
            ფოთოლაკი: 
13. ფორმა მრგვალი 3 
14. ზომა ძალიან დიდი 9 

            ფოთოლაკები: 
15. რაოდენობა ხუთი 1 

           ბუტკო: 
16. ფოთოლაკის პოზიცია ბუტკოს მიმართ გასწვრივ 1 

           ლაქა: 
17. პოზიცია მტვრიანას მიმართ ერთნაირი 2 

           მტვრიანა: 
18. დამტვერვა იმტვერება 9 

           ნასკვი: 
19. სიმწიფე არ არის 1 

           ახალგაზრდა კვირტი: 
20. ფოთოლაკის სიგრძე                                                                                              საშუალო 5 

           შეფოთვლა: 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22. სიგანე საშუალო 5 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე დიდი 5 

24. ჯვარედინი სექციის ფორმა                                                                                            განიერი 2 
25. წვერის ჩაღრმავება არ არის 1 
26. დახრილობა დაბლა მარჯვნივ კუთხით 2 
27. დახრა აღმართული დიდი 7 
28. შეფერილობა მწვანე 2 

            ფოთოლი: 
29. წითელი ძარღვი ქვედა მხარეს                          არ გააჩნია 1 

            ყუნწი: 
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი გააჩნია 9 
32. ნექტარის ფორმა კვირტის ფორმის 2 
33. ნექტარის პრედომინანტური რაოდენობა ორზე მეტი 2 

            ნაყოფი: 
34. ზომა საშუალო 3 
35. ფორმა მრგვალი 4 
36. ნასკვის  ფორმა სუსტად ჩაღრმავებული 1 
37. სიმეტრია ასიმეტრიული 5 
38. დაძარღვა სუსტი 5 
39. კვირტის ჩაღრმავება საშუალო 5 
40. სიგანე ჩაღრმავების საშუალო 5 
41. რბილობის ფერი მოკრემისფრო თეთრი 4 
42. საბოლოო ფერი არის 9 
43. საბოლოო ფერის კოლორი საშუალო წითელი 5 
44. საბოლოო ფერის ნიმუში დაწეული 3 
45. საბოლოო ფერის ზომა ძალიან დიდი 9 
46. სიმწიფე არ არის 1 
47. სიმწიფის ინტენსივობა ------------------ 0 
48. კანის სისქე საშუალო 5 
49. ადგეზია კანიდან რბილობამდე ძლიერი 7 
50. რბილობის სიმყარე მყარი 7 
51. რბილობის შიდა ფერი მოკრემისფრო თეთრი 3 
52. კანქვეშ ანტოციანური შეფერილობა არ არის  ან ძალიან სუსტია 1 
53. რბილობის ანტოციანური შეფერილობა  არ არის  ან ძალიან სუსტია 1 
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1 2 3 4 

54. კურკის გარშემო ანტოციანური  შეფერილობა    სუსტად 
გამოხატული 

2 

55. რბილობის ტექსტურა  არ არის დაძარღვული 1 
56. სიტკბო   მაღალი 7 
57. მჟავიანობა   დაბალი 3 

            კურკა: 
58. ზომა დიდი 7 
59. ფორმა ელიფსური 4 
60. ყავისფერი ფერის ინტენსივობა მუქი 7 
61. ზედაპირის რელიეფი     კურკა ამოცლილი 4 
62. ტენდენცია გახლეჩვისადმი        არ არის 1 
63. რბილობზე მიკვრა      არის 9 
64. რბილობზე მიკვრის ხარისხი                                                                                         ძლიერი 7 
65. შეფოთვლის დრო   ძალიან ადრე 1 
66. ყვავილობის დაწყების დრო  ადრე 3 
67. ყვავილობის ხანგრძლივობა      ხანგრძლივი 7 
68. წვნიანობის დრო     საშუალო 5 
69. მოსავლის აღების ტენდენცია   სუსტი 3 

 

VI.  მსგავსი  ჯიშები  და  მათგან  განსხვავება: 
 

 

ჯიშის 
დასახელება 

მსგავსი ჯიშის   
მახასიათებელი, 

რომლითაც მსგავსი  
ჯიში განსხვავდება 

მსგავსი ჯიშის 
ექსპრესიის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
ექსპრესიის მდგო-

მარეობა 

Monphir ყუნწი 
ნექტარის ფორმა მრგვალი 

 
ჩაღრმავებული 

 
 

VII. დამატებითი ინფორმაცია: 

დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია ჯიშის გამორჩევაში დახმარების 
გაწევა 
           ჯიშის საჩვენებელი ამობეჭდილი ფოტო უნდა დაემატოს ტექნიკურ კითხვარს. 
           თეთრ რბილობიანი ატამი 
           წვნიანი, როგორც ,,მონფირი“ 
 
7.1.  მავნებლებისა და დაავადებებისადმი გამძლეობა 
           გამძლეა  

 
7.2.  სპეციალური პირობები ჯიშის შესამოწმებლად                     
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გამოსახულება: 1 
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გამოსახულება: 2 
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მოწმობის ნომერი: P 2017 185 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 210 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 210 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 19 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 
მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ატამი        Prunus persica L. Batsch 
 
მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: აივორი სტარი 
 
მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
წარმოდგენილი განაცხადი ეხება ახალ და განსხვავებულ ატმის ჯიშს, Prunus per-
sica L., რომელიც  შემდგომში  მოიხსენიება, როგორც  „აივორი  სტარი“.  იგი ხასია-
თდება კარგი პროდუქტიული წვნიანი ვარდისფერი შეფერილობის ნაყოფით, კარგი 
არომატით. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 185 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 210 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 210 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 19 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Lowell Glen BRADFORD (US) 
10219, E. Mariposa Way, Le Grand, CA, 95333 (US) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Peach      Prunus Persica L. Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE: IVORY STAR 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The present invention relates to a new and distinct variety of peach tree, Prunus persica (L) Batsch, 
hereinafter referred to by the variety denomination "IVORY STAR", broadly characterized by a good 
productivity, bright fruits of vivid reddish-pink color with a good, delicate and aromatic flavor. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:   ატამი                           Prunus persica L. 
            (ქართული სახელი)               (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:   
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA, 95333 (US) 
 

 

III. ჯიშის  დასახელება:    აივორი  სტარი 
 

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე 
1.1. წარმოშობა 

                       კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი და გაუმ- 
ჯობესებულია ჯიში 
ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
GEVES - საფრანგეთი 
ტესტირების პერიოდი - 01/03/2008- 01/11/2011 
ტესტირების ადგილი - ბოკუზი ( საფრანგეთი) 

 
 

 V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

№ მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 
1. ზომა საშუალო დიდისკენ 6 
2. სიძლიერე    საშუალო  ძლიერისკენ 6 

3. ჰაბიტუსი ნახევრადვერტიკალური                                                                       
განტოტვილისკენ 4 

              მოყვავილე კვირტი:    
4. სისქე საშუალო 5 
5. ვეგეტატ. ყლორტის საგრძე მოკლე 3 
6 ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის ინტენს საშუალო 5 
8. ყვავილის ბუტონის სიმკვრივე                              მეჩხერი 3 
9. ყვავილის ბუტონების ზოგადი  

განაწილება                                                                 იზოლირებული 1 

              ყვავილი:    
10. ტიპი ჭრელი 2 

           ყვავილის ჯამი: 
11. შიგნითა მხარის ფერი (ღია ყვავილი)                ნარინჯისფერი 2 

           გვირგვინი: 
12. პრედომინანტური ფერი (შიგნითა  

მხარე)         საშუალო ვარდისფერი 4 
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1 2 3 4 
          ფოთოლაკი: 

13. ფორმა მრგვალი 3 
14. ზომა დიდი 7 

           ფოთოლაკები: 
15. რაოდენობა ხუთი 1 

          ბუტკო: 
16. ფოთოლაკის პოზიცია ბუტკოს მი-

მართ გასწვრივ 1 

           ლაქა: 
17. პოზიცია მტვრიანას მიმართ ერთნაირი 2 

              მტვრიანა: 
18. დამტვერვა იმტვერება 9 

           ნასკვი: 
19. სიმწიფე არის 9 

           ახალგაზრდა კვირტი: 
20. ფოთოლაკის სგრძე საშუალო 5 

           შეფოთვლა: 
21. სიგრძე საშუალო 5 
22. სიგანე საშუალო 5 
23. შეფარდება სიგრძე/სიგანე დიდი 7 
24. ჯვარედინი სექციის ფორმა განიერი 2 
25. წვერის ჩაღრმავება                                        არ არის 1 
26. დახრილობა დაბლა მარჯვნივი კუთხით 2 
27. ზედა დახრილობა საშუალო 5 
28. შეფერილობა მწვანე 2 

           ფოთოლი: 
29. წითელი ძარღვი ქვედა მხარეს                          არ გააჩნია 1 

           ყუნწი: 
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი გააჩნია 9 
32. ნექტარის ფორმა კვირტის ფორმის 9 
33. ნექტარის პრედომინანტ. რაოდენობა          ორზე მეტი 2 

             ნაყოფი: 
34. ზომა დიდი 7 
35. ფორმა მრგვალი 3 
36. ბუტკოს ფორმა სუსტად ჩაღრმავებული 4 
37. სიმეტრია სიმეტრიული 2 
38. დაძარღვა                                        სუსტი 3 
39. კვირტის ჩაღრმავება                                        საშუალო 5 
40. ჩაღრმავების სიგანე ვიწრო 3 
41. რბილობის ფერი                                               მოკრემისფრო თეთრი 4 
42. საბოლოო ფერი არის 9 
43. საბოლოო ფერის ტონი საშუალო წითელი 5 
44. საბოლოო ფერის ნიმუში დაკლებული 1 
45. საბოლოო ფერის ზომა ძალიან დიდი 9 
46. სიმწიფე არის 9 
47. სიმწიფის ინტენსივობა საშუალო 3 
48. კანის სისქე თხელი 3 
49. ადგეზია კანიდან რბილობამდე სუსტი 3 
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1 2 3 4 

50. რბილობის სიმყარე                                        მყარი 7 
51. რბილობის შიდა ფერი მოკრემისფრო თეთრი 3 
52. კანქვეშ ანტოციანური შეფერილობა                არ არის ან ძალიან სუსტი 1 
53. რბილობის ანტოციანური შეფერი-

ლობა                
არ არის ან ძალიან სუსტი 1 

54. კურკის გარშემო ანტოც. შეფერი-
ლობა 

სუსტად გამოხატული 2 

55. რბილობის ტექსტურა არ არი დაძარღვული 1 
56. სიტკბო                                        მაღალი 7 
57. მჟავიანობა ძალიან დაბალი 1 

            კურკა: 
58. ზომა საშუალო 5 
59. ფორმა ელიფსური 4 
60. ყავისფერი ფერის ინტენსივობა მუქი 7 
61. ზედაპირის რელიეფი უკურკო 4 
62. ტენდენცია გახლეჩვისადმი                                        დაბალი 3 
63. რბილობზე მიკვრა                                        არ არის 1 
64. რბილობზე მიკვრის ხარისხი                                        ------------ 0 
65. შეფოთვლის დრო                                               ძალიან ადრეული 1 
66. ყვავილობის დაწყების დრო ადრე 3 
67. ყვავილობის ხანგრძლივობა ხანგრძლივი 7 
68. წვნიანობის დრო საშუალო 5 
68. მოსავლის აღების ტენდენცია სუსტი 3 

 
 
VI. მსგავსი  ჯიშები  და  მათგან  განსხვავება: 

ჯიშის 
დასახელება 

მსგავსი ჯიშის   
მახასიათებელი, 

რომლითაც მსგავსი  
ჯიში განსხვავდება 

მსგავსი ჯიშის 
ექსპრესიის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
ექსპრესიის მდგო-

მარეობა 

Bigarreau 
Summit 

ყუნწი 
ნექტარის ფორმა მრგვალი ჩაღრმავებული 

 

 

VII. დამატებითი ინფორმაცია: 

დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია ჯიშის გამორჩევაში  დახმარების 
გაწევა 
 ჯიშის საჩვენებელი ამობეჭდილი ფოტო უნდა დაემატოს ტექნიკურ კითხვარს. 
 თეთრ რბილობიანი ატამი 
 წვნიანი, როგორც ,,ბრაპრინი“ 
 
7.1.  მავნებლებისა და დაავადებებისადმი გამძლეობა 
         გამძლეა 

7.2.  სპეციალური პირობები ჯიშის შესამოწმებლად 
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გამოსახულება: 1 
 

 
 

გამოსახულება: 2 
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გამოსახულება: 3 
 

 
 

გამოსახულება: 4 
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გამოსახულება: 5 
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გამოსახულება: 6 
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მოწმობის ნომერი: P 2017 186 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 211 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 211 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 19 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA,  95333 (US) 
 

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ატამი Prunus persica L. Batsch 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბრაპრინი 
 

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
წარმოდგენილი განაცხადი  ეხება ატმის  ხეს,  Pyrus communis L. და კერძოდ ახალ და 

განსხვავებულ ჯიშს, რომელიც მოიხსენიება, როგორც „ბრაპრინი“. იგი ნათლად 
ხასიათდება, როგორც მაღალი ხე, საშუალოდ ძლიერი და ვერტიკალური. ნაყოფს 

აქვს საშუალო სიმწიფის დრო, წითელი კანი, მოთეთრო კრემისფერი რბილობი და 

ტკბილი გემოთი. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 186 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 211 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 211 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 19 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
Lowell Glen BRADFORD (US) 
10219, E. Mariposa Way, Le Grand, CA, 95333 (US) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Peach     Prunus  persica  L.  Batsch 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE:  BRAPRIN 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The present invention relates to a peach tree, Prunus persica (L). and more particularly to a new and 
distinct variety, hereinafter referred to by "BRAPRIN", broadly characterized by a high tree, moderately 
vigorous and upright. The fruit has a medium maturity time, an intense red skin on a white ground color, 
with a firm flesh white cream in color, a sweet taste and freestone. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 

I. კულტურა:         ატამი                       Prunus persica L. Batsch       

       (ქართული სახელი)                   (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:    
ლოუელ გლენ ბრედფორდი 
10219, ი. მარიპოსა ვეი, ლე გრანდ, CA,  95333 (US) 

 
III. ჯიშის  დასახელება:     ბრაპრინი 
 
 IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

1.1.  წარმოშობა 
   კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი   და გაუმ- 
 ჯობესებულია ჯიში 
 ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
 ტესტირების პერიოდი - 2004-2007  
 ტესტირების ადგილი - INRA - 84000 ავინიონი (საფრანგეთი) 

 
 V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 

# მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 

            ხე: 
1. ზომა საშუალო დიდისკენ 5 
2. სიძლიერე საშუალო 5 
3. აღმოცენება საშუალო 5 

            მოყვავილე კვირტი: 
4. სისქე (ზოლების გარეშე) თხელი 3 
5. ვეგეტატიური ყლორტის სიგრძე      მოკლე 3 
6. ანტოციანური შეფერილობა გააჩნია 9 
7. ანტოციანური შეფერილობის 

ინტენსივობა ძლიერი 7 

8. ყვავილის ბუტონის სიხშირე      მეჩხერი 3 
9. ყვავილის ბუტკოების ზოგადი 

განაწილება (ზოლების გარეშე) იზოლირებული 
1 

           ყვავილი: 
10. ტიპი როზეტი 2 

         ჯამი: 
11.  შიდა გვერდების ფერი (ღია  ყვავი-

ლი, ჩამოცვენამდე) მომწვანო ყვითელი 1 

        გვირგვინი: 
12. ძირითადი ფერი (შიდა მხარე) საშუალო ვარდისფერი 4 
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1 2 3 4 

         ყვავილის ფურცელი: 
13. ფორმა ფართე ოვალური 2 
14. ზომა ფართე 7 
15. რაოდენობა ხუთი 1 

         მტვრიანა: 
16. პოზიცია ფურცლის დონესთან 

შედარებით იგივე დონე 2 

          ლაქა: 
17. პოზიცია სამტვრეს დონესთან 

შედარებით 
იგივე დონე 

 
2 
 

         სამტვერე: 
18. დამტვერვა არის 9 

        ნასკვი: 
19. მომწიფება არის 9 

        ყლორტის გაღვივება: 
20. თანაფოთლის სიგრძე საშუალო 5 

        ფოთლის პირი  (შეფოთვლა): 
21. სიგრძე გრძელი 7 
22. სიგანე ფართე 7 
23. შეფართება სიგრძე/სიგანე საშუალო 5 
24. ფორმა ჯვარედინ სექციაში გამობურცული 3 
25. კენწეროს გამრუდება არის 9 
26. ბაზალური კუთხე ბასრი 1 
27. კენწეროს კუთხე საშუალო 5 
28. ფერი მწვანე 2 

         ფოთოლი: 
29. წითელი ძარღვი  არ არის 1 

        ფოთლის ყუნწი: 
30. სიგრძე მოკლე 3 
31. ნექტარი არის 9 
32. ნექტარის ფორმა მრგვალი 1 
33. ნექტარის თავდაპირველი 

რაოდენობა ორზე მეტი 2 

        ნაყოფი: 
34. ზომა დიდი 7 
35. ფორმა (ვენტრალური) მრგვალი 3 
36. ბუტკოს ფორმა მცირედ მრგვალი 4 
37. სიმეტრია (ბუტკო) სიმეტრიული 2 
38. ნაწიბური საშუალო 5 
39. ღეროს ჩაღრმავების სიღრმე საშუალო 5 
40. ღეროს ჩაღრმავების სიგანე ვიწრო 3 
41. ძირის შეფერილობა მოკრემისფრო თეთრი 4 
42.   ფერი         არის 9 
43.   ფერის იერი საშუალო წითელი 5 
44.   შეფერილობის ნიმუში ერთნაირი 1 
45.   შეფერილობის განფენილობა         ფართე 7 
46.   სიმწიფე არის 9 
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1 2 3 4 
47. მომწიფების ინტენსივობა საშუალო 5 
48. კანის სისქე საშუალო 5 
49. კანის შეზრდა რბილობთან საშუალო 5 
50. რბილობის სიმაგრე მაგარი 7 
51. რბილობის ძირის ფერი         თეთრი 2 

52. კანქვეშ ანტოციანური შეფერ. არ  არის ან სუსტია 1 
53. რბილობის ანტოციანური შეფერი-

ლობა არ  არის ან სუსტია 1 

54.   კურკის ანტოციანური შეფერილობა მკვეთრად   გამოხატული 3 
55. რბილობის ტექსტურა არა ბოჭკოვანი 1 
56. სიტკბო მაღალი 7 
57. მჟავიანობა დაბალი 3 
         კურკა: 
58. ზომა ნაყოფთან შედარებით საშუალო 5 
59. ფორმა ალტერალური ოვალური 4 
60. ყავისფერის ინტენსიურობა მუქი 7 
61. ზედაპირის რელიეფი ღარები 4 
62. გაყოფის ტენდენცია არ არის ან მცირეა 1 
63. რბილობის მიერთება არ არის 1 
64. რბილობის მიერთების ხარისხი ------------  
65. ფოთლის გაფურჩქვნის დაწყების 

დრო  
ადრეული 3 

66. ყვავილობის დაწყების დრო ადრეული 3 
67. ყვავილობის  დრო გრძელი 7 
68. ზრდასრულობა საშუალო 5 
69. მომწიფებამდე ცვენის ტენდენცია არ არის ან სუსტია 1 
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მოწმობის ნომერი: P 2017 187 B 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2017 223 A 
განაცხადის ნომერი: P 2016 223 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2016 12 26 
თარიღი, საიდანაც იწყება უფლებების მოქმედება: 2017 05 10 
განაცხადის მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი და  
ბიულეტენის ნომერი (I პუბლიკაცია):   

 
2017 02 10 №2 

დარეგისტრირებული მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების  
თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (II პუბლიკაცია):   

 
2017 05 10 №6 

 
სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი: 
„ც. რ. პ. ვ.  სოჩ. კოოპ.“ 
ვია დელ’არიგონი, 120–47522 ჩეზენა (FC) (IT); 
ალმა მატერ სტუდიორუმ-უნივერსიტა დი ბოლონია  
ვია ძამბონი, 33 – 40126, ბოლონია (IT); 
სილვიერო სანსავინი 
ალმა მატერ სტუდიორუმ – უნივერსიტა დი ბოლონია, ვია ძამბონი, 33 – 40126, 
 ბოლონია (IT); 
სტეფანო ლულიი 
ალმა მატერ სტუდიორუმ – უნივერსიტა დი ბოლონია, ვია ძამბონი, 33 – 40126,  
ბოლონია (IT) 
 

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:  
ბალი Prunus avium (L.) L. 
 

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: ბლეკ სტარი 
 

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება: 
განაცხადი ეხება ბალის ხეს, Prunus avium L. უფრო დაწვრილებით ახალ და 
განსხვავებულ ჯიშს, რომელსაც ეწოდება „ბლექ სტარი“. იგი ხასიათდება კარგი 
პროდუქტიულობით და გვიანი სიმწიფით. ამ ჯიშის ბალს აქვს მუქი ფერის დიდი ზომის 
ნაყოფი. რბილობი ტკბილია, წვნიანი. ნაყოფი არ არის სენსიტიური გახლეჩვისადმი და 
მონილიას მიმართ. 
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NUMBER OF CERTIFICATE:  P 2017 187 B 
NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 2017 223 A 
SERIAL NUMBER OF APPLICATION: P 2016 223 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:  2016 12 26 
DATE FROM WHICH CERTIFICATE MAY HAVE RIGHT: 2017 05 10 
DATE OF PUBLICATION OF APPLICATION FOR PLANT 
VARIETIES AND THE NUMBER OF BULLETIN (I PUBLICATION): 

 
2017 02 10 №2 

DATE OF PUBLICATION OF REGISTERED PLANT VARIETIES 
AND  THE NUMBER OF BULLETIN (II PUBLICATION): 

 
2017 05 10 №6 

 
NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:  
"C. R. P. V.  Soc. Coop." 
Via dell’Arrigoni, 120 – 47522 Cesena (FC) (IT);  
Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna  
Via Zamboni, 33 – 0126, Bologna (IT); 
Silviero sansavini 
Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Via Zamboni, 33 – 0126, Bologna  (IT); Stefano LUGLI 
Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Via Zamboni, 33 – 0126, Bologna  (IT) 
 
GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S  
LANGUAGE AND IN LATIN:    Cherry        Prunus avium (L.) L. 
 
NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT’S LANGUAGE:  BLACK STAR 
 
BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:  
The present invention relates to a cherry tree, Prunus avium (L.) L. And more particularly to a new and 
distinct variety, hereinafter referred to by "BLACK STAR", broadly characterized by its very good and 
constant productivity and its semi-late ripeness. It’s a variety with attractive, large and shiny fruits with a 
dark coloration. The flesh is sweet and very firm, even on fruits picked with advanced maturity. In 
addition, the fruits are not very sensitive to cracking and Monilia. 
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ჯ ი შ ი ს   ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა 
 
I. კულტურა:        ბალი                    Prunus avium L.       

       (ქართული სახელი)      (ლათინური სახელი) 
 
II. სელექციონერი:   

„ც. რ. პ. ვ.  სოჩ. კოოპ.“ 
ვია დელ’არიგონი, 120–47522 ჩეზენა (FC) (IT); 
ალმა მატერ სტუდიორუმ-უნივერსიტა დი ბოლონია  
ვია ძამბონი, 33 – 40126, ბოლონია (IT); 
სილვიერო სანსავინი 
ალმა მატერ სტუდიორუმ – უნივერსიტა დი ბოლონია, ვია ძამბონი, 33 – 40126, 
 ბოლონია (IT); 
სტეფანო ლულიი 
ალმა მატერ სტუდიორუმ – უნივერსიტა დი ბოლონია, ვია ძამბონი, 33 – 40126,  
ბოლონია (IT) 
 
III. ჯიშის  დასახელება:       ბლექ  სტარი 
 
IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე: 

1.1.  წარმოშობა 
     კლონი 
 

1.2. რეგიონი და ქვეყანა, სადაც გამოყვანილი, გამოვლენილი   და გაუმჯობე-
სებულია ჯიში. 

   ინრა ანჟერი - საფრანგეთი 
                      GEVES - საფრანგეთი 

 
V. ჯიშის ნიშან-თვისებები:  
 
# მახასიათებლები გამოხატვის ხარისხი აღნიშვნა 
1 2 3 4 

            ხე: 
1. ტიპი ნორმალური 1 
2. სიძლიერე საშუალო 5 
3. ჰაბიტუსი ნახევრადვერტიკალური 5 
4. განტოტვა ძლიერი 7 

            ერთი წლის კვირტი: 
5. ყლორტების რაოდენობა საშუალო 5 

6. ვეგეტატიური ყლორტის პოზიცია  
კვირტის მიმართ      სუსტად გვერდზე გადახრილი 2 
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1 2 3 4 
           ახალგაზრდა კვირტი: 

7. წვერის ანტოციანური 
შეფერილობა საშუალო 5 

           შეფოთვლა: 
8. სიგრძე   გრძელი 7 
9. სიგანე    განიერი 7 

10. სიგრძის შეფარდება სიგანესთან   ფართო 7 
11. ზედა მხარის მწვანე შეფერილობა  საშუალო 5 

           ფოთოლი: 
12. ფოთლის ღერის სიგრძე ფართო 7 

13. 
ფოთლის ღეროს სიგრძის 
შეფარდება შეფოთვლის 
სიგრძესთან 

საშუალო 5 

            ყუნწი: 
14. ნექტარი გამოხატულია 9 
15. ნექტარის ფერი მონარინჯისფრო ყვითელი 2 

           ყვავილი: 
16. ჯამის დიამეტრი ფართე 7 
17. ფოთოლაკის ფორმა ფართე ელიფსური 3 
18. ფოთოლაკის პოზიცია რომელიც შეხებაშია 2 

           ხილი: 
19. ზომა დიდი 7 
20. ფორმა კვირტისებრი 1 
21. პესტიკი ჩაღრმავებული 3 
22. კანის ფერი მოყავისფრო წითელი 6 
23. კანზე ყლორტების ზომა საშუალო 5 
24. კანზე ყლორტების რაოდენობა საშუალო 5 
25. წვენის ფერი წითელი 4 
26. რბილობის ფერი ვარდისფერი 3 
27. გამძლეობა საშუალო 5 
28. მჟავიანობა საშუალო 5 
29. სიტკბო საშუალო 5 
30. წვენიანობა საშუალო 5 
31. ყვავილის ყუნწის სიგრძე მოკლე 3 
32. ფოთოლცვენა არის 9 
33. ყვავილის ყუნწის სისქე მსხვილი 7 

            კურკა: 
34. ზომა საშუალო 5 
35. ფორმა საშუალო 2 
36. ზომა ხილთან შეფარდებით საშუალო 5 
37. ყვავილობის დრო საშუალო 5 
38. ხილის სიმწიფის დრო საშუალო 5 
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VI.  მსგავსი  ჯიშები  და  მათგან  განსხვავება: 
 

ჯიშის 
დასახელება 

მსგავსი ჯიშის   
მახასიათებელი, 

რომლითაც მსგავსი ჯი-
ში განსხვავდება 

მსგავსი ჯიშის 
ექსპრესიის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
ექსპრესიის მდგო-

მარეობა 

Bigarreau 
Summit ბალი 

ხილი 
ყვავილის ყუნწის 

სისქე 
5  საშუალო 

Bigarreau 
Summit ბალი ყვავილის ყუნწის 

სიგრძე 7 გრძელი 

 
 

VII. დამატებითი ინფორმაცია: 
 

დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია ჯიშის გამორჩევაში დახმარების 
გაწევა 
 ჯიშის საჩვენებელი ამობეჭდილი ფოტო უნდა დაემატოს ტექნიკურ კითხვარს. 
  
 7.1.  მავნებლებისა და დაავადებებისადმი გამძლეობა 
          გამძლეა  

 
 7.2.  სპეციალური პირობები ჯიშის შესამოწმებლად 
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