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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)
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cxovelis an mcenaris axali jiSis Sesaxeb monacemebis oficialur biuletenSi ga-
moqveynebidan 3 Tvis ganmavlobaSi nebismier pirs aqvs ufleba saqpatents warud-
ginos werilobiTi Sedaveba: Tu cxovelis an mcenaris axali jiSi ar akmayofilebs 
dacvisunarianobis kriteriumebs; Tu cxovelis an mcenaris axali jiSis aRwerilo-
ba ar aris sakmarisi am jiSis Sesafaseblad; Tu cxovelis an mcenaris axali jiSis 
aRwerilobaSi Setanilia yalbi monacemebi; Tu ganacxadSi aRweril cxovelis an 
mcenaris axal jiSze prioritetis moTxovna sxva qveyanaSi cxovelis an mcenaris am 
jiSze wardgenili ganacxadis mixedviT safuZvelsaa moklebuli. 

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

ganacxadis tipis asoiTi aRniSvna 

LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE 

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

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

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

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

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

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

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

(21) A 0000  000000 cxovelis axali jiSis ganacxadis nomeri 
Number of application for new animal breeds 
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 რეგისტრირებული მცენარის ახალი ჯიშები 

ჯიშის კატეგორია: მცენარე 
რეგისტრაციის ნომერი: P 2022 239 B 
მეორე გამოქვეყნების თარიღი: 2022 11 28 №6 
რეგისტრაციის თარიღი: 2022 10 19 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2022 247 A 
პირველი გამოქვეყნების თარიღი: 2022 06 28 №3 
განაცხადის ნომერი: P 2020 247 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2020 02 06 

განსაკუთრებული უფლების მფლობელი: 
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ.  
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
პოლ მ. ლირენი (US); ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); პეტერ სტეფან ბოხესი (US); 
ადამ ლ. ვაგნერი (US) 

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium corymbosum L. 

ჯიშის დასახელება: FF03-015 

ჯიშის მოკლე დახასიათება 

წარმოდგენილია მოცვის ახალი კომერციული ჯიში „FF03-015“, რომელიც განკუთ-
ვნილია ხელით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის. მოცვის ეს ახალი 
ჯიში გამოყვანილია „FL95-52“-სა და „Sunshine Blue“-ს შეჯვარების შედეგად და 
გამოირჩევა თავისი განთქმული თვისებებით. აღნიშნულ ჯიშს აქვს საკმარისი 
სიმძლავრე, მწიფდება ძალიან ადრე და იძლევა შესანიშნავ მოსავალს დიდი ზომის 
კენკრათი და კარგი არომატით. 
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registrirebuli axali jiSebi 

REGISTERED NEW PLANT VARIETIES 

CATEGORY OF THE APPLICATION: PLANT 

NUMBER OF REGISTRATION: P 2022 239 B 
DATE OF THE SECOND PUBLICATION: 2022 11 28 №6 
DATE OF REGISTRATION: 2022 10 19 
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2022 247 A 
DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2022 06 28 №3 
NUMBER OF THE APPLICATION: P 2020 247 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2020 02 06 

TITLE HOLDER: 
Fall Creek Farm & Nursery Inc.  
39318 Jasper-Lowell Rd., 97452, Lowell (OR) (US) 

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY: 
Paul M. Lyrene (US); Antonio A. Alamo Bermudo (ES); Peter Stefan Boches (US); 
Adam L. Wagner (US) 

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES: 
BLUEBERRY / Vaccinium corymbosum L. 

VARIETY DENOMINATION: BLUEBERRY PLANT NAMED “FF03-015”

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY:
The new blueberry plant variety “FF03-015” is provided. “FF03-015” is a commercial variety intended 
for the hand harvest, fresh market. The variety is produced from a cross of “FL95-52” and “Sunshine 
Blue”, and can be distinguished by its outstanding features. The variety has good vigor, ripens very 
early and produces excellent yields of large berries with good flavor.
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 registrirebuli axali jiSebi 

ჯიშის  აღწერილობა 

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium corymbosum L. 

II. განსაკუთრებული უფლების მფლობელი:
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ. 
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
პოლ მ. ლირენი (US); ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); პეტერ სტეფან ბოხესი (US); 
ადამ ლ. ვაგნერი (US) 

III. ჯიშის დასახელება: FF03-015

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:
წარმოშობა და ისტორია: ლურჯი მოცვის ახალი ჯიში წარმოიშვა „FL95-52“-ის 
(მდედრი მშობელი, არ არის რეგისტრირებული) და „Sunshine Blue“-ს (დამტვერილი 
მშობელი, არ არის რეგისტრირებული) შეჯვარებით. შეჯვარება, რომლის შედეგადაც 
გაჩნდა „FF03-015“, მოხდა გაინესვილში, აშშ-ში 2000 წელს.  
Vaccinium ჰიბრიდის ეს  ჯიში არის სელექციური, რომელიც გაჩნდა 2010 წელს 
ლოუველში, აშშ-ში გამრავლების კონტროლირებადი პროგრამით წარმოებული ნერ-
გებისგან, „FL95-52“ მშობელი ფორმის (არ არის რეგისტრირებული) და დამტვერილი 
მშობელი „Sunshine Blue“-ის (არ არის რეგისტრირებული) კონტროლირებადი დამ-
ტვერვით.  

ახალი ჯიშის უსქესო გამრავლებამ, გავრცელების შეწყვეტის საშუალებით 2010 წლი-
დან ლოუველში, აშშ-ში, გამოავლინა, რომ ახალი ჯიში წარმოშობს შესაბამის ტიპს 
ყველა მახასიათებლებით, როგორც აქ არის აღწერილი, მყარად მიმაგრებული და შე-
ნახული, მსგავსი უსქესო გამრავლების წარმატებული გენერაციის გზით.  

ახალი ჯიში შეირჩა, როგორც ერთი მცენარე იმ მცენარეთა პოპულაციაში, რომლებიც 
გაჩნდნენ ლოუველში Vaccinium ჰიბრიდის კონტროლირებული დამტვერვით 2010 
წელს კომერციული განაშენებიანების გარემოში. სელექციის კრიტერიუმები იყო 
კარგი სიმძლავრის, ძალიან ადრეული დამწიფების და კარგი არომატის მქონე დიდი 
ზომის კენკრის შესანიშნავი მოსავლის კომბინაცია. სელექცია შესაბამისად შეფასდა 5 
წელიწადში ლოუველში, აშშ-ში.  

ახალი ჯიშის შემდეგი თვისებები განმეორებით შეისწავლეს და გამოიყენეს „FF03-
015“-ის გასარჩევად, როგორც Vaccinium ჰიბრიდული მცენარის ახალი და მკაფიო 
ჯიში: 
1. ზრდის უნარი – აღმავალი, მრგვალი;
2. ყვავილობის დაწყების დრო – ყვავილობა თებერვლის ბოლოდან მაისის ბოლომ-

დე;
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3. ნაყოფის დამწიფების პერიოდი – იწყება აპრილის შუა რიცხვებიდან ლოუველში;
4. მცენარის ზრდის სიმძლავრე – მძლავრი;
5. კენკრის ფერი – მწიფე კენკრის ფერი პანტონის ფერებიდან, ნაცრისფერიდან

16-3907 მოლურჯომდე 19-3926;
6. კენკრის სიმყარე – დაბალი;
7. მოსაკრეფი ნაწიბური – პატარა, საშუალოდ 1.4 მმ დიამეტრით;
8. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 24.78 მმ;
9. კენკრის ზომა – საშუალო-პატარა, საშუალოდ 14.79 მმ დიამეტრით;
10. კენკრის სიტკბო – საშუალო.

მდედრი მშობელი „FL95-52“ არ შეფასებულა „FF03-015“-ის გვერდით იგივე გარემოში. 
ამის მიუხედავად, ახალი ჯიში განსხვავდება დაურეგისტრირებელი მამრი მშობლის 
„Sunshine Blue“-სგან იმით, რომ „FF03-015“ არის მაღალი, ვერტიკალური ბუჩქი, 
რომელიც იძლევა ძალიან ღია ლურჯ ნაყოფს, მაშინ, როცა „Sunshine Blue“ არის 
ნახევრად-ჯუჯა მრგვალი ბუჩქი, შუასეზონური, საშუალოდ მუქი ფერის ნაყოფით. 
ლურჯი მოცვის ახალმა ჯიშმა „FF03-015“ შეინარჩუნა მისი განმასხვავებელი თვი-
სებები წარმატებული უსქესო გამრავლების გზით. აღნიშნული ჯიში განმეორებით 
გამოიყვანეს უსქესო გამრავლების გზით მწვანე ლერწით ლოუველში, ხოლო კლო-
ნები ფენოტიპიურად იდენტურია ორიგინალ მცენარესთან. 

გამოსახულებების მოკლე აღწერა 
თანდართული ფოტოგრაფიული ილუსტრაცია აჩვენებს ახალი „FF03-015“ ჯიშის 
ფოთლეულის და ნაყოფის ტიპურ ნიმუშებს სრულ ფერში. ფერები მიახლოვებულია, 
რამდენადაც ეს შესაძლებელია მსგავსი ტიპის ფერთა წარმოდგენაში.   
გამოსახულება 1 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის მთლიანი მცენარის ფოტოსურათი.  
გამოსახულება 2 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის მთლიანი მცენარის ფოტოსურათი 
ნაყოფთან ერთად. 
გამოსახულება 3 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის ნაყოფის ფოტოსურათი. 
გამოსახულება 4 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის ფოთლების ფოტოსურათი. 
გამოსახულება 5 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის ნაყოფის ფოტოსურათი.   
გამოსახულება 6 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის ღეროს ფოტოსურათი.  
გამოსახულება 7 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის  ფოთლების ფოტოსურათი. 
გამოსახულება 8 – ახალი „FF03-015“ ჯიშის  მთლიანი მცენარის ფოტოსურათი 
ნაყოფთან ერთად.   

ფერები ფოტოსურათებში მაქსიმალურად ახლოსაა ფოტოგრაფიულ და ბეჭდურ 
გამოყენებით ტექნოლოგიასთან. დეტალურ ბოტანიკურ აღწერილობაში მოყვანილი 
ფერები ზუსტად აღწერს ახალი მოცვის ფერებს. 
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დეტალური ბოტანიკური აღწერა 

შემდეგი დეტალური აღწერა განსაზღვრავს „FF03-015“-ის მკაფიო მახასიათებლებს. 
მონაცემები, რომლებიც განმარტავენ ამ მახასიათებლებს, შეგროვდა თავდაპირველი 
სელექციის ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად. განზომილებები, ზომები, ფერები 
და სხვა თვისებები მიახლოებულია რაც შეიძლება ზუსტად. ყველა გაზომვა არის 
ხუთი დაკვირვების საშუალო შედეგი. მცენარის ისტორია აღებულ იქნა დაახლოებით 
5 წლიან მომწიფებულ მცენარეზე და აღწერებზე, რომელიც უკავშირდება ლოუველის 
მინდვრებში გაზრდილ მცენარეებს. ნაყოფის თვისებების აღწერა გაკეთდა ზემო-
აღწერილ მინდორში გაზრდილ ნაყოფზე. ფერის დანიშნულება აღებულია „ფერების 
პანტონის წიგნიდან“ 1000-ზე მეტი ფერის სტანდარტი: (ავტორები ლეტრისე ეისმანი 
და ლოურენს ჰერბერი, ჰარი ნ. აბრამსი, გამოქვეყნებულია ნიუ იორკში 1990 წელს). 
მაშინ როცა პანტონის ფერის დანიშნულება განსხვავდება ფოტოსურათებზე არსე-
ბული ფერებისგან, პანტონის ფერები ზუსტია.  

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები 

კლასიფიკაცია: 
ა. ოჯახი – Ericaceae; 
ბ. სახეობა – Vaccinium; 
გ. ჯიში – Corymsosum; 
დ. ზოგადი დასახელება – ლურჯი მოცვი. 

წარმოშობა: 
მდედრი მშობელი – „FL95-52“ (არ არის რეგისტრირებული); 
მამრი მშობელი – „Sunshine Blue“ (არ არის რეგისტრირებული); 
საბაზრო კლასი: კომერციული ლურჯი მოცვის ჯიში, რომელიც განკუთვნილია 
ხელით დასაკრეფი ახალი პროდუქტების  ბაზრისთვის. 

მცენარე 
ზოგადი: 
ა. მშობლები – „FL95-52“ x „Sunshine Blue“; 
ბ. მცენარის სიმაღლე – საშუალოდ 1.00 მ; 
გ. მცენარის სიგანე – საშუალოდ 1.3 მ; 
დ. ზრდის მიმართულება – მრგვალი; 
ე. ზრდის ტიპი – საშუალო ძლიერი; 
ვ. პროდუქტიულობა – მაღალი; 
ზ. სიმაგრე – ნულოვანიდან-დაბალი;  
თ. გაგრილების მოთხოვნა – დაბალი, 600 სთ-ზე ნაკლები; 
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ი. ამტანობა დაავადების მიმართ – კარგი; 
კ. გაფოთლიანება – ძალიან ფოთლიანი;  
ლ. დატოტვა – დაბალი. 

ღერო 
ზოგადი:  
ა. შეწოვის ტენდენცია – დაბალი;  
ბ. მომწიფებული ლერწამის ფერი – პანტონის ფერები მთვარის შუქი 15-1309, პეკანის 
ყავისფერი 17-1430, მარმარილოსფერი 16-1412, ქვიშისფერი 15-1225, მუქი ყავისფერი 
17-1422;  
გ. მომწიფებული ლერწამის სიგრძე – საშუალოდ 27 სმ; 
დ. მომწიფებული ლერწამის სიგანე – საშუალოდ 16 მმ; 
ე. ქერქის ტესქტურა – უხეში; 
ვ. შემოდგომის ფერი ახალ ყლორტზე – პანტონის ფერები ბაძგისფერი 17-1633, მწვანე 
ოაზისი 15-0538, გაცვეთილი ვარდისფერი 18-1629, მინერალური წითელი 17-1537;    
ზ. ახალი ხის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. კვანძთაშორისი სიგრძე ძლიერი, ახალ ყლორტებზე – საშუალოდ 19.1 მმ; 
ი. კვირტების საშუალო რაოდენობა ნაყოფზე – საშუალოდ 16 სმ სიგრძის.  

ფოთლები 
ზოგადი: 
ა. ფოთლის კვირტის გაფურჩქვნის დაწყების დრო – ლოუველში, ორეგონი, თე-
ბერვლის ბოლოდან მარტის დასაწყისამდე;  
ბ. ფოთლის ფერი (ზედა მხარე) – ახალი ფოთლის ფერები: პერიდოტი 17-0336, ხახვი 
19-0323, დაჭყლეტილი კენკრა 18-1418, ქლიავის ღვინისფერი 18-1411, მცენარეული 
მწვანე 15-0336; 
გ. ფოთლის ფერი (ქვედა მხარე) – პანტონის ფერი წყლისფერი 17-0220;  
დ. ფოთლის წყობა – ალტერნატიული; 
ე. ფოთლის ფორმა – ელიფსური; 
ვ. ფოთლის საზღვრები – მთლიანიდან წვრილდაკბილულამდე; 
ზ. საზღვრების ტალღოვანება – ფრთისებრ-ფოთლოვანი;  
თ. ფოთლის დაძარღვულობა – მკვეთრი; 
ი. ფოთლის წიწვები – ბასრი; 
კ. ფოთლის სიგრძე – საშუალოდ 50.64 მმ; 
ლ. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 24.78 მმ; 
მ. ფოთლის სიგრის/სიგანის კოეფიციენტი – საშუალო; 
ნ. ფოთლის ნექტარები – არ აქვს; 
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ო. ზედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
პ. ქვედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
ჟ. ჯვარედინი კვეთის პროფილი – ბრტყელი; 
რ. გრძივი პროფილი – ბრტყელი; 
ს. მიმართულება – აღმავალი.  

ფოთლის ყუნწები: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 1.03 მმ; 
ბ. სიგანე – საშუალოდ 0.97 მმ; 
გ. ფერი – პანტონის მწვანე ბანანისფერი 14-0434. 

ყვავილები 
ზოგადი: 
ა. ყვავილობის დაწყების დრო – ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში, თებერვლის 
ბოლოდან მაისის ბოლომდე;  
ბ. 50% ყვავილობის დრო – მარტის ბოლოს ლოუველში, ორეგონი; 
გ. ყვავილის ფორმა – დოქისებრ-ცილინდრისებური;  
დ. ყვავილის კვირტის სიმკვრივე – საშუალო; 
ე. ყვავილის არომატი – რბილი, ტკბილი.  

გვირგვინი: 
ა. ფერი – პანტონის თოვლის ფერი თეთრი 11-0602; 
ბ. სიგრძე – საშუალოდ 8.2 მმ; 
გ. სიგანე – საშუალოდ 7.29 მმ; 
დ. დიაფრაგმის სიგანე – საშუალოდ 3.99 მმ; 
ე. გვირგვინის ანთოციანინის შეფერილობა ყვავილობის დროს – დაბალი;  
ვ. გვირგვინის ქედი – წარმოდგენილია; 
ზ. ბუტკოს პროტრუზია – არ არის ამობურცული – საშუალოდ 0.14 მმ გვირგვინის 
ქვეშ.  

ყვავილობა: 
ა. სიგრძე – 2.26 მმ; 
ბ. დიამეტრი – 2.33 მმ;  
გ. ნაყოფის ყუნწის სიგრძე – 12.04 მმ; 
დ. ნაყოფის ყუნწის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი;  
ე. ნაყოფის ყუნწის ფერი – პანტონის მცენარის ბაღისფერი 15-0336, მწვანე ბანანის-
ფერი 14-0434, ცოტა სიწითლით 18-1444 და წითელი ხისფერით 18-1443;    
ვ. მარცვლის ყუნწის სიგრძე – 3.78 მმ; 
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ზ. მარცვლის ყუნწის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. მარცვლის ყუნწის ფერი – პანტონის ნაზი მწვანე 12-0426 და დაჭყლეტილი 
კენკრის მცირე რაოდენობა 18-1418;  
ი. ყვავილების რაოდენობა თითოეულ კონაზე – საშუალოდ 6 ყვავილი;  
კ. ყვავილის კონის სიმკვრივე – საშუალოდან მაღალი.  

ყვავილის ჯამი (ჯამის ფოთლებით): 

ა. დიამეტრი – საშუალოდ 4.14 მმ; 
ბ. ფერი (ჯამის ფოთლები) პანტონის მწვანე სალათისფერი 13-0324, მცენარეული 
ბაღისფერი 15-0336.    

მტვრიანა: 
ა. სიგრძე – 7.08 მმ;  
ბ. ყვავილების რაოდენობა –10; 
გ. მტვრიანას ძაფის ფერი – პანტონის ნიახურისფერი მწვანე 13-0532; 
დ. სტილი – სიგრძე – საშუალოდ 7.98 მმ; 
ე. ფერი – ოქროსფერი 16-1346.   

ბუტკო: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 10.47 მმ; 
ბ. ნასკვის ფერი (გარე)– პანტონის ისპანახისფერი მწვანე 16-0439, რწყილისფერი 
18-0332 მცირე ოდენობით დაჭყლეტილი კენკრა 18-1418.  

სამტვრე:  
ა. სიგრძე – 4.83 მმ;  
ბ. რაოდენობა – 2; 
გ. ფერი – პანტონის შავი თიხისფერი 16-1441 ნედლი სიენასფერი 17-1436.    

ყვავილის მტვერი: 
ა. განაწილება – საშუალო; 
ბ. ფერი – პანტონის ღია ბანანისფერი 12-0824; 
გ. თვითთავსებადობა – კარგი.  

ნაყოფი 
ზოგადი: 
ა. ნაყოფის დამწიფების დრო – იწყება აპრილის შუა რიცხვებიდან ლოუველში, ორე-
გონი;  
ბ. 50% დამწიფების დრო – ივნისის შუა რიცხვებში;   
გ. ნაყოფის განვითარების პერიოდი – 63 დღე;  
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დ. მტევნის სიმჭიდროვე – საშუალოდ 5 კენკრა თითო მტევანზე; 
ე. უმწიფარი ნაყოფის ფერი – პანტონის ნიახურისფერი მწვანე 13-0532, ბაძგი 17-1633, 
შავგვრემანი 18-1619; 
ვ. უმწიფარი ნაყოფის ფერი – პანტონის ნაცრისფერი 16-3907, ლურჯი 19-3926;  
ზ. კენკრის ზედაპირის ცვილის სიუხვე – საშუალო ცვილი, რომელიც ადვილად 
იცრიცება; 
თ. კენკრის ცოცხალი ფერი – პანტონის პასტელური ყვითელი 11-0616, ანტიკური 
თეთრი 11-0105 და ვანილისფერი 12-0712;  
ი. კენკრის წონა – საშუალოდ 1.74 გრ;  
კ. კენკრის სიმაღლე ყვავილის ჯამიდან ნაწიბურამდე – საშუალოდ 13.06 მმ;   
ლ. კენკრის დიამეტრი – საშუალოდ 14.79 მმ;  
მ. კენკრის ფორმა- ცვალებადი. მრგვალი, ოდნავ შეკუმშული და დანარჩენი ოდნავ 
სფეროსებრი; 
ნ. ნაყოფის ღეროს ნაწიბური – საშუალოდ 1.4 მმ დიამეტრით; 
ო. სიტკბო დამწიფებისას – საშუალო; 
პ. სიმაგრე დამწიფებისას – დაბალი; 
ჟ.  მჟავიანობა დამწიფებისას – საშუალო;   
რ. შენახვის ხარისხი – კარგი; 
ს. მდგრადობა მოსავლის აღების მექანიკური მეთოდით – დაბალი; 
ტ. თვითგანაყოფიერება – კარგი; 
უ. გამოყენება – მოსავლის ხელით აღების მეთოდი.  

თესლი 
ზოგადი: 
ა. თესლის გამძლეობა ნაყოფში – საშუალოდ 19 თესლი თითო კენკრაზე; 
ბ. თესლის ფერი – პანტონის აცტეკისფერი 18-1130; 
გ. თესლის მშრალი წონა – 0.35 მგ ყოველ 100 თესლზე; 
დ. თესლის სიგრძე – საშუალოდ 1.62 მმ. 
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გამოსახულება 1 

გამოსახულება 2 
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გამოსახულება 3 

გამოსახულება 4 
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გამოსახულება 7 

გამოსახულება 8 
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ჯიშის კატეგორია: მცენარე 

რეგისტრაციის ნომერი: P 2022 240 B 

მეორე გამოქვეყნების თარიღი: 2022 11 28 №6 

რეგისტრაციის თარიღი: 2022 10 19 

განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2022 248 A 

პირველი გამოქვეყნების თარიღი: 2022 06 28 №3 

განაცხადის ნომერი: P 2020 248 

განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2020 02 07 

განსაკუთრებული უფლების მფლობელი: 

ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ.  

39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 

პეტერ სტეფან ბოხესი (US); დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); ადამ ლ. ვაგნერი (US); 

ვენდი ლაითი (US) 

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 

მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

ჯიშის დასახელება: FCM12-087 

ჯიშის მოკლე დახასიათება 

წარმოდგენილია მოცვის ახალი კომერციული ჯიში „FCM12-087“, რომელიც გან-
კუთვნილია ხელით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის. მოცვის ეს 
ახალი ჯიში გამოყვანილია „FL00-180“-ისა (მდედრი მშობელი, არ არის რეგის-
ტრირებული) და „FF-124“-ის (დამმტვერავი მშობელი, არ არის რეგისტრირებული) 
შეჯვარების შედეგად, რომელიც გამოირჩევა განთქმული თვისებებით. 

აღნიშნული მოცვის ახალი ჯიში, რომელიც იზრდება ტალაში, მექსიკაში, გამოირჩევა 
გავრცელებადი ზრდის ფორმით, ოდნავ ტენით დაფარული გვერდითი ნაწილებით, 
ძალზე ვიწრო დაცილებული კვანძთაშორისი ნაწილებით და მკვეთრი მარადმწვანე 
ფოთლებით. მის ახალ ფოთლებს მოლურჯო-მწვანე შეფერილობა და მომრგვა-
ლებული ფორმა აქვთ, ყვავილები დოქისებრი ფორმისაა, ხოლო ნაყოფი მაგარი, 
დიდი, ღია ცისფერი და გაბრტყელებული ფორმისაა. 

№6 2022 11 28 15 



 registrirebuli axali jiSebi 

CATEGORY OF THE APPLICATION: PLANT 

NUMBER OF REGISTRATION: P 2022 240 B 

DATE OF THE SECOND PUBLICATION: 2022 11 28 №6 

DATE OF REGISTRATION: 2022 10 19 

 NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2022 248 A 

 DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2022 06 28 №3 

 NUMBER OF THE APPLICATION: P 2020 248 

 DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2020 02 07 

TITLE HOLDER: 

Fall Creek Farm & Nursery Inc.  
39318 Jasper-Lowell Rd., 97452, Lowell (OR) (US) 

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY: 

Peter Stefan Boches (US); David M. Brazelton (US); Adam L. Wagner (US);  
Wendy Light (US) 

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES: 

BLUEBERRY / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

VARIETY DENOMINATION: BLUEBERRY PLANT NAMED “FCM12-087”

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY 

The new blueberry plant variety “FCM12-087” is provided. “FCM12-087” is a commercial variety 
intended for the hand harvest fresh market. The new blueberry plant originated from a cross of 
“FLOG-180” (female parent, unpatented, owned by University of Florida and used with permission) 
by “FF-124” (pollen parent, unpatented). 

The new blueberry plant “FCM12-087” as it grows in Tala, Mexico is distinguished by a spreading 
growth habit, with slightly weeping laterals, very narrowly spaced intemodes, and highly evergreen 
leaves. The new blueberry plant “FCM12-087” has new leaves that are bluish green in hue and 
rounded in shape. The flowers of “FCM12-087” are urceolate in shape, and the fruit is firm, large, 
light blue in color and possesses a flattened shape. The new blueberry plant “FCM12-087” 
consistently produces larger fruit than the standard variety “Biloxi”, which is a very desirable 
characteristic.
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ჯიშის  აღწერილობა 

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად  და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

II. განსაკუთრებული უფლების მფლობელი:
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ. 
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
პეტერ სტეფან ბოხესი (US); დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); ადამ ლ. ვაგნერი (US); 
ვენდი ლაითი (US) 

III. ჯიშის დასახელება: FCM12-087

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:
ოჯახის, გვარის და სახეობის ლათინური დასახელება: 
ოჯახი – Ericaceae.  
გვარი – Vaccinium.  
სახეობა – Corymbosum. 
ჰიბრიდი. 
ჯიშის დასახელება: მოცვის ახალი ჯიშის დასახელებაა „FCM12-087“. 

მოკლე აღწერილობა 
წარმოშობა და ისტორია: მოცვის ახალი ჯიში წარმოიშვა „FL00-180“-ის (მდედრი, არ 
არის რეგისტრირებული) „FF-124“-თან (სამტვერებელი, არ არის რეგისტრირებული) 
შეჯვარებით.  

შეჯვარება, რომლის შედეგადაც წარმოიშვა „FCM12-087“ (დასახელებულია კოდით 
„X09-165“), განხორციელდა ლოუველში, აშშ-ში 2008 წელს. 

მოცვის ახალი ჯიში „FCM12-087“ თავდაპირველად გამრავლდა წიწვოვანი კალმების 
მეშვეობით 2012 წელს. ამ კალმებიდან დაფესვიანებული მცენარეები 2013 წელს დარ-
გეს მექსიკაში, ხალისკოს შტატის ქ. ტალაში და გაგზავნეს, ასევე,  ლოუველში, ორე-
გონოს შტატში, აშშ-ში.  2014 წელს დაირგო დამატებითი მცენარეები, გამრავლებული 
წიწვოვანი კალმების მეშვეობით მექსიკის ქ. ტალაში. ლოუველში გაგზავნილი მცე-
ნარეებიც, ასევე, გამრავლებული იყო წიწვოვანი კალმების მეშვეობით 2014 წელს და 
წარმატებით გამოიყენებოდა ამავე წელს ინვიტრო კულტურის განსავითარებლად.
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სანერგე ოჯახი, რომელიც აწარმოებდა „FCM12-087“-ს თავდაპირველად გაიზარდა 50 
უჯრედის გასამრავლებელ ლანგარზე, რომელიც 2011 წლის მარტში გადაიტანეს მექ-
სიკაში, მას შემდეგ, რაც მცენარეებმა მიაღწიეს გადასარგავად საკმარის ზომას. ისინი 
დარგეს მექსიკაში, კოლიმას შტატში, ლურჯი მოცვის მინდვრებში, ქ. კოლიმასთან 
ახლოს, და შეფასდა ხილის წარმოების და ხარისხისთვის 2011 წლის დეკემბრის 
დასაწყისში. „FCM12-087“ შეირჩა 2012 წელს, რადგან იყო ძალიან ენერგიული, მაღალ- 
მოსავლიანი, მარადმწვანე და ჰქონდა ძალიან კონცენტრირებული დამწიფების პე-
რიოდი მარადმწვანე, ნულოვანი სიგრილის წარმოების სისტემაში. კოლიმაში შერჩე-
ვის შემდეგ „FCM12-087“ გამრავლდა წიწვოვანი კალმებით და მცენარის ათი ნაკვეთი 
შეფასდა ხილის ხარისხის და მოსავლიანობისთვის „Biloxi“-ს (არაა რეგისტრირებუ-
ლი) და „Ventura“-ს (აშშ, რეგისტრაციის №24,606) სტანდარტულ ჯიშთან შედარებით 
2013 წლის დეკემბრის დასაწყისში. ორი მოსავლის სეზონის შემდეგ „FCM12-087“-ის 
მოსავლის და ხილის ხარისხი მიჩნეულ იქნა საკმარისად კარგად, რათა გარანტი-
რებული ყოფილიყო მისი კომერციულ ჯიშად გაშვება.  

ახალი ლურჯი მოცვი „FCM12-087“, ვინაიდან ის იზრდება ტალაში, მექსიკაში, გამო-
ირჩევა მაღალი განშტოებული ზრდით, ვიწროდ დაშორებული კვანძთაშორისი ად-
გილებით და მაღალი მარადმწვანე ფოთლებით, რომლებსაც აქვთ მომრგვალებული 
ფორმა. ახალ ლურჯ მოცვს „FCM12-087“ აქვს ახალი ფოთლები, რომლებიც ხშირად 
მოწითალო-მონარინჯისფრო ფერისაა და აქვს უმეტესად ელიფსური ან მომრგვა-
ლებული ფორმა, დოქისებრი ყვავილები და მაგარი, დიდი ზომის ნაყოფი საშუალოდ 
მუქი ფერით და ბრტყელი ფორმით. ახალ ლურჯ მოცვს „FCM12-087“ მუდმივად აქვს 
დიდი ნაყოფი სტანდარტულ „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) ჯიშთან შედა-
რებით, რაც ძალიან სასურველი მახასიათებელია.  

„FCM12-087“ მცენარეები მრავლდება წიწვოვანი კალმების მეშვეობით ან ინვიტრო 
მდგომარეობაში. ფენოტიპურად სტაბილურია და ავლენს იმავე მახასიათებლებს, 
რასაც თავდაპირველი მცენარე. მშობლები „FL00-180“ (არაა რეგისტრირებული) და 
„FF-124“ (არაა რეგისტრირებული) არ არის შეფასებული მექსიკის იგივე გარემოში, 
სადაც შეირჩა „FCM12-087“. კალიფორნიაში, აშშ-ში და ორეგონში, აშშ-ში „FL00-180“-ს 
(არაა რეგისტრირებული) ჰქონდა მარადმწვანე ფოთლები, ხოლო „FL00-180“-ის 
ნაყოფი (არაა რეგისტრირებული) იყო მაგარი, ღია ლურჯი, განსაკუთრებით პატარა 
საკრეფი ნაწიბურებით და თხელი კანით. „FL00-180“-თან შედარებით (არაა რეგის-
ტრირებული) „FCM12-087“-ის ნაყოფს აქვს უფრო დიდი საკრეფი ნაწიბურები. მშო-
ბელი „FF-124“ ასევე არ გამოვლენილა მექსიკაში, სადაც „FCM12-087“ შეირჩა. კალი-
ფორნიაში, აშშ-ში და ჰუელვაში, ესპანეთში „FF-124“ (მდედრი ჯიში, არ არის რეგის-
ტრირებული) ძალიან ადრე მწიფდებოდა და იძლეოდა ღია ლურჯ ნაყოფს, რომელიც 
იყო რბილი „FF-124“-თან შედარებით (მდედრი ჯიში, არ არის რეგისტრირებული), 
„FCM12-087“-ის ნაყოფი უფრო მაგარია.  
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გამოსახულებების მოკლე აღწერა 

გამოსახულება 1 – „FCM12-087“-ის ფოტო, რომელიც იზრდება მექსიკაში, ხალისკოს 
შტატის ქ. ტალაში და გადაღებულია 2015 წლის 24 თებერვალს.  

გამოსახულება 2 – „FCM12-087“-ის ნაყოფის კონის ფოტო, რომელიც იზრდება მექსი-
კაში, ხალისკოს შტატის ქ. ტალაში და გადაღებულია 2015 წლის 25 თებერვალს. 

გამოსახულება 3 – „FCM12-087“-ის ნაყოფის ფოტო, რომელიც იზრდება მექსიკაში, 
ხალისკოს შტატის ქ. ტალაში და გადაღებულია 2015 წლის 26 თებერვალს. 

გამოსახულება 4 – „FCM12-087“-ის ყვავილების ფოტო, რომელიც იზრდება მექსიკაში, 
ხალისკოს შტატის ქ. ტალაში და გადაღებულია 2015 წლის 20 ნოემბერს.  

გამოსახულება 5 – „FCM12-087“-ის ფოთლების და ყლორტების ფოტო, რომელიც 
იზრდება მექსიკაში, აქვს ცვილისებრი ზედაპირი და ღია ლურჯი ფერის ახალი 
ფოთლები. ფოტო გადაღებულია  2014 წლის 24 ნოემბერს.  

გამოსახულება 6 – „FCM12-087“-ის ფოთლების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველ-
ში და გადაღებულია 2015 წლის 15 დეკემებერს. 

გამოსახულება 7 – „FCM12-087“-ის ნაყოფის ფოტო, რომელიც იზრდება ტალაში, მექ-
სიკაში, ნაჩვენებია ფოთლის ზედა და ქვედა ზედაპირი და გადაღებულია 2015 წლის 
20 ნოემბერს.  

დეტალური ბოტანიკური აღწერა 

წინამდებარე დეტალური აღწერა ადგენს „FCM12-087“-ის მკაფიო მახასიათებლებს. 
მონაცემები, რომლებიც განმარტავენ ამ მახასიათებლებს, შეგროვდა თავდაპირველი 
სელექციის ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად. განზომილებები, ზომები, ფერები 
და სხვა თვისებები მიახლოებულია რაც შეიძლება ზუსტად. ყველა გაზომვა არის 
ხუთი დაკვირვების საშუალო შედეგი. მცენარის ისტორია აღებულ იქნა დაახლოებით 
ორწლიან მომწიფებულ მცენარეზე და აღწერებზე, რომელიც უკავშირდება მექსიკის 
შტატის ხალისკოს ქ. ტალას მინდვრებში გაზრდილ მცენარეებს, თუ სხვაგვარად არ 
არის აღნიშნული (დაკვირვებები შემოდგომის ფოთლების ფერზე და სხვა თვისებები 
შეგროვდა ლოუველში გაზრდილ მცენარეებზე). ნაყოფის მახასიათებლების აღწერა 
განხორციელდა ნაყოფზე, რომელიც გაიზარდა მექსიკაში, ხალისკოს შტატის ქ. 
ტალაში. ფერის დანიშნულება აღებულია „ფერების პანტონის წიგნიდან“ (ავტორები 
ლეტრისე ეისმანი და ლოურენს ჰერბერი, ჰარი ნ. აბრამსი, გამოქვეყნებულია ნიუ 
იორკში 1990 წელს) თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული. მაშინ, როცა პანტონის ფე-
რის დანიშნულება განსხვავდება ფოტოსურათებზე არსებული ფერებისგან, პანტონის 
ფერები ზუსტია.  
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V. ჯიშის ნიშან-თვისებები 

კლასიფიკაცია: 
ა. ოჯახი – Ericaceae; 
ბ. სახეობა -Vaccinium; 
გ. ჯიში – Corymsosum ჰიბრიდი; 
დ. ზოგადი დასახელება – სამხრეთის მაღალბუჩქოვანი ლურჯი მოცვი. 

წარმოშობა: 
ა. მდედრი ჯიში – „FL00-180“ (არაა რეგისტრირებული); 
ბ. დამამტვერიანებელი – „FF-124“ (არაა რეგისტრირებული);  
საბაზრო კლასი: კომერციული ლურჯი მოცვის ჯიში, რომელიც განკუთვნილია ხე-
ლით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის.  

მცენარე 
ზოგადი: 
ა. წარმოშობა – მდედრი ჯიში „FL00-180“ (არაა რეგისტრირებული); 
დამამტვერიანებელი – „FF-124“ (არაა რეგისტრირებული) ფლორიდის უნივერსიტე-
ტის მიერ და გამოიყენება ნებართვით; 
ბ. მცენარის სიმაღლე – საშუალოდ 115 სმ; 
გ. მცენარის სიგანე – 108.6 სმ; 
დ. ზრდის მიმართულება – ნახევრად გართხმული; 
ე. ზრდა – საშუალოდ ენერგიული; 
ვ. პროდუქტიულობა – შესანიშნავი, საშუალოდ 3.63 კგ ყოველ მცენარეზე, სეზონზე 2 
წლიან მცენარეზე, კომერციული „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) ჯიშთან შედა-
რებით, რომლის ყოველი მცენარე სეზონზე იძლევა 1.86 კგ-ს; 
ზ. სიმაგრე – არ არის დადგენილი, სავარაუდოდ USDA მე-7 ზონის მიერ მოცემული 
სამხრეთ მაღალბუჩქოვანი პროცენტულობა; 
თ. გაგრილების მოთხოვნა – არ არის დადგენილი, შეფასებულია 700 საათზე და ფა-
რენგეიტის 45 გრადუსზე დაბლა. შეუძლია ნაყოფის გამოსხმა ნულოვანი გაგრილე-
ბის საათებით, როდესაც იმყოფება მარადმწავნე ზრდის მდგომარეობაში.  
ი. გაფოთლიანება – შესანიშნავი გაფოთლიანება. 
კ. დატოტვა – საშუალოდ დატოტვილი. 

ღერო 
ზოგადი:  
ა. შეწოვის ტენდენცია – მაღალი; 
ბ. მომწიფებული ლერწამის ფერი – ისპანახის ფერი მწვანე 16-0439; 
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გ. მომწიფებული ლერწამის სიგრძე – საშუალოდ 55 სმ; 
დ. მომწიფებული ლერწამის სიგანე – საშუალოდ 15.35 მმ ორწლიან მცენარეზე; 
ე. ქერქის ტექსტურა – უხეში; 
ვ. შემოდგომის ფერი ახალ ყლორტზე – არ არის შეფასებული;  
ზ. ახალი ხის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. კვანძთაშორისი სიგრძე ძლიერი, ახალ ყლორტებზე – საშუალოდ 16.64 მმ; 
ი. კვირტების საშუალო რაოდენობა ნაყოფზე – საშუალოდ 5.8. 

ფოთლები 
ზოგადი: 
ა. ფოთლის ძირი – ბლაგვი; 
ბ. ფოთლის სიგრძე- საშუალოდ 55.6 მმ; 
გ. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 33.0 მმ; 
დ. ფოთლის სიგრძის/სიგანის კოეფიციენტი – 1.68 საშუალოდ განიერი; 
ე. ფოთლის ნექტარი – არ აქვს; 
ვ. ზედა ნაწილის მომწიფება – არ აქვს; 
ზ. ქვედა ნაწილის მომწიფება – არ აქვს; 
თ. ჯვარედინი კვეთის პროფილი – დახვეული; 
ი. გრძივი პროფილი – მცირედ ტალღოვანი; 
კ. მიმართულება – წაგრძელებული; 
ლ. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 33.00 მმ; 
მ. ფოთლის სიგრის/სიგანის კოეფიციენტი – 1.68 საშუალოდ განიერი; 
ნ. ფოთლის ნექტარები – არ აქვს; 
ო. ზედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
პ. ქვედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
ჟ. ჯვარედინი კვეთის პროფილი – დახვეული; 
რ. გრძივი პროფილი – ოდნავ ტალღოვანი; 
ს. მიმართულება – წაგრძელებული;  
ტ. ფოთლის კვირტის ყვავილობის დაწყების დრო – არ არის განსაზღვრული; 
უ. ფოთლის ფერი (ზედა მხარე) – ხახვისფერი 19-0323; 
ფ. ფოთლის ფერი (ქვედა მხარე) – ფითრისფერი 16-0220; 
ქ. ფოთლის წყობა – ალტერნატიული; 
ღ. ფოთლის ფორმა – ფართოდ ელიფსურიდან კვერცხისებურამდე; 
ყ. ფოთლის საზღვრები – მთლიანი; 
შ. ფოთლის ძარღვიანობა – ფრთისებრ-ფოთლოვანი/ანასტომოზური; 
ჩ. ფოთლის წვერი – ბასრი. 
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ფოთლის ყუნწები: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.57 მმ; 
ბ. სიგანე – საშუალოდ 2.17 მმ; 
გ. ფერი – ტარხუნისფერი 15-0326; 
დ. ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი. 

ყვავილები 
ზოგადი: 
ა. ყვავილობის დაწყების დრო – ტალა, მექსიკა, დაახლოებთ 15 სექტემბერიდან, და-
მოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე;  
ბ. 50% ყვავილობის დრო – ტალა, მექსიკა, დაახლოებით 15 ოქტომბრიდან, დამოკი-
დებულია წინა გასხვლის დროზე;  
გ. ყვავილის ფორმა – დოქისებრი; 
დ. ყვავილის არომატი – ჟასმინის;  
ე. მოუმწიფებელი ყვავილის ფერი – ყვითელი 13-0915;  
ვ. ყვავილის მტვერის ფერი – კარგი 95% ნაყოფიერი, როდესაც შეღებილია წითლად;  
ზ. თვითთავსებადობა ცუდი, ეფუძნება 2015 წლის ჯვარედინი კვლევის შედეგებს: 
თვითდამტვერვადი ყვავილების 8% აღწევს მომწიფებას იმ ყვავილების 91%-თან 
შედარებით, რომლებიც აღწევენ მომწიფებას „Biloxi“-ით (არაა რეგისტრირებული) 
დამტვერვის შემთხვევაში.  

გვირგვინი: 
ა. ფერი – თეთრი 1-0105; 
ბ. სიგრძე – საშუალოდ 10.78 მმ; 
გ. სიგანე – საშუალოდ 8.59 მმ; 
დ. დიაფრაგმის სიგანე – საშუალოდ 4.31 მმ; 
ე. გვირგვინის ანთოციანინის შეფერილობა ყვავილობის დროს – დაბალი; 
ვ. გვირგვინის ქედი – მკაფიო; 
ზ. ბუტკოს პროტრუზია – საშუალოდ 0.6 მმ გვირგვინის ქვეშ.  

ყვავილობა: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 46.3 მმ; 
ბ. დიამეტრი – საშუალოდ 33.73 მმ; 
გ. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 31.31 მმ; 
დ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
ე. ღეროს ფერი – ისპანახისფერი მწვანე 16-0439; 
ვ. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 10.98 მმ; 
ზ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
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თ. ღეროს ფერი – მწვანე ოაზისის ფერი 15-0538; 
ი. ყვავილების რაოდენობა კონაზე – საშუალოდ 6.4; 
კ. ყვავილების კონის სიმკვრივე – დაბალი. 

ყვავილის ჯამი (ფოთლებით): 
ა. დიამეტრი – საშუალოდ 6.504 მმ; 
ბ. ფერი – (ფოთლები) მწვანე 13-0324; 
გ. ყვავილის ჯამის ზედაპირი – გლუვი. 

მტვრიანა: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 8.52 მმ; 
ბ. ყვავილების რაოდენობა –10; 
გ. მტვრიანას ძაფის ფერი – მწვანე 13-0532. 

ბუტკო: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 8.33 მმ; 
ბ. ნასკვის ფერი (გარე) – მწვანე 16-0439; 
გ. სტილი – სიგრძე – საშუალოდ 6.66 მმ. 

სამტვრე:  
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.8 მმ; 
ბ. რაოდენობა – 10;  
გ. ფერი – თიხისფერი 18-1441 ნარინჯისფერი 16-1448. 

ყვავილის მტვერი: 
ა. განაწილება – საშუალო; 
ბ. ფერი – თეთრი 11-0507. 

ნაყოფი 
ზოგადი: 
ა. ნაყოფის დამწიფების დრო – დაახლოებით 30 ოქტომბრიდან ტალაში, მექსიკა, 
დამოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე; 
ბ. 50% დამწიფების დრო – ტალა, მექსიკა, 5 დეკემბერი, დამოკიდებულია წინა 
გასხვლის დროზე; 
გ. ნაყოფის განვითარების პერიოდი – დაახლოებით 45 დღე; 
დ. მოსავლის აღების თარიღი – მოსავლის აღების პიკი არის 26 თებერვალი ტალაში, 
მექსიკა, როდესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისში;  
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ე. უკანასკნელი პიკის თარიღი – უკანასკნელი პიკი იყო 1 მაისს ტალაში, მექსიკა, რო-
დესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისს; 
ვ. კონის სიმჭიდროვე – საშუალო; 
ზ. კენკრა თითოეულ კონაზე – საშუალოდ 5.6; 
თ. უმწიფარი ნაყოფის ფერი – მწვანე 13-0324; 
ი. მწიფე ნაყოფის ფერი – ნისლისფერი ლურჯი 15-4008; 
კ. კენკრის კანის ფერი გაპრიალების შემფეგ – თიხისფერი 19-3903;  
ლ. კენკრის ზედაპირის ცვილის სიუხვე – კარგი; 
მ. კენკრის ცოცხალი ფერი – თეთრი 12-0315; 
ნ. კენკრის წონა – საშუალოდ 2.2 გრ, მოსავლის სეზონზე, 2 წლიანი მცენარეებიდან 
ტალაში, მექსიკა.  
ო. კენკრის სიმაღლე ყვავილის ჯამიდან ნაწიბურამდე – საშუალოდ 11.34 მმ; 
პ. კენკრის დიამეტრი – საშუალოდ 15.16 მმ; 
ჟ. ყვავილის ჯამის დიამეტრი – საშუალოდ 5.20 მმ; 
რ. ყვავილის ჯამის სიღრმე – საშუალოდ 1.6 მმ; 
ს. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 7.43 მმ; 
ტ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი, 
უ. კენკრის გამოყოფის ძალა – დაბალი; 
ფ. კენკრის ფორმა- მოგრძო; 
ქ. ნაყოფის ღეროს ნაწიბური – პატარა, მშრალი; 
ღ. კენკრის არომატი – ტკბილი, რბილი არომატი; 
ყ. სიტკბო დამწიფებისას – კარგი; 
შ. სიმაგრე დამწიფებისას – ძალიან კარგი; (1) მჟავიანობა დამწიფებისას – დაბალი; (2) 
შენახვის ხარისხი – შესანიშნავი; (3) მდგრადობა მექანიკური მოსავლის აღებისას – 
დაბალი; (4) თვითგანაყოფიერება – ცუდი; (5) გამოყენება – ხილის წარმოება ახალი 
პროდუქტების ბაზრისთვის.   
ჩ. ნაყოფის დამწიფების დრო – ტალაში, მექსიკა, მოსავალი იწყება ოქტომბერში, რაც 
დამოკიდებულია წინა სეზონში გასხვლაზე.  

თესლი 
ზოგადი: 
ა. თესლის გამძლეობა ნაყოფში – დაბალი; 
ბ. თესლის ფერი – ყავისფერი 17-1430; 
გ. თესლის მშრალი წონა – დაახლოებით 3 მგ; 
დ. თესლის სიგრძე – საშუალოდ 2.00 მმ. 
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შედარება მშობლიური და კომერციული მცენარის კულტურულ ჯიშებს შორის 
შედარების ცხრილი 

მსგავსი ჯიშის დასახელება 
დახასიათება 

შედარებისთვის 

მსგავსი ჯიშის 
გამოხატვის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
გამოხატვის 
მდგომარობა 
(FCM12-087) 

FL00-180 
(არაა რეგისტრირებული) 

ნაყოფის ღეროს 
ნაწიბური 

ძალიან პატარა პატარა 

FL00-180 
(არაა რეგისტრირებული) 

ფოთლის ფორმა 
ელიფსურიდან 

ლანცეტისებურამდე 
ელიფსურიდან 
კვერცხისებრი 

FF-124 
(დამამტვერიანებელი, 

არაა რეგისტრირებული) 
ნაყოფის სიმაგრე რბილი ძალიან მაგარი 

Biloxi 
(არაა რეგისტრირებული) 

ფოთლის კიდე ოდნავ დაკბილული მთელი 

Ventura 
(აშშ, რეგისტრაციის 

№ PP24,606) 

კვანძთაშორისი 
სიგრძე 

გრძელი მოკლე 

ფორმულა: 
1. ლურჯი მოცვის ახალი და მკაფიო ჯიში სახელწოდებით „FCM12-087“,

გამძლეობა როგორც ილუსტირებულია და აღწერილია ზემოთ.
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გამოსახულება 1 

გამოსახულება 2 
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გამოსახულება 3 

გამოსახულება 4 
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გამოსახულება 5 

გამოსახულება 6 
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გამოსახულება 7 

გამოსახულება 8 
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ჯიშის კატეგორია: მცენარე 
რეგისტრაციის ნომერი: P 2022 241 B 
მეორე გამოქვეყნების თარიღი: 2022 11 28 №6 
რეგისტრაციის თარიღი: 2022 10 19 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2022 249 A 
პირველი გამოქვეყნების თარიღი: 2022 06 28 №3 
განაცხადის ნომერი: P 2020 249 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2020 02 10 

განსაკუთრებული უფლების მფლობელი: 
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ.  
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
ადამ ლ. ვაგნერი (US); დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); პეტერ სტეფან ბოხესი (US); 
ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); ვენდი ლაითი (US) 

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

ჯიშის დასახელება: FCM12-131 

ჯიშის მოკლე დახასიათება 

წარმოდგენილია მოცვის ახალი კომერციული ჯიში „FCM12-131“, რომელიც გან-
კუთვნილია ხელით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის. მოცვის ეს 
ახალი ჯიში გამოყვანილია „ZF04-002“-ისა და „FL95-138“-ის შეჯვარების შედეგად. 
აღნიშნული მოცვის ჯიში, რომელიც იზრდება ტალაში, მექსიკაში, გამოირჩევა ხში-
რი, მომრგვალებული ზრდის ფორმით, ზომიერი სიმძლავრით, ახლოს განლაგე-
ბული კვანძთაშორისი ნაწილებით, კაშკაშა ორაგულისფერი, ან ნარინჯისფერი ახალი 
ფოთლებით, ზრდასრული ფოთლებით, რომლებიც მონაცრისფრო-ლურჯია, ყვავი-
ლის გვირგვინებით, რომლებიც ვიწროა და ცილინდრული ან ოდნავ დოქისებრი 
ფორმისაა, ინტენსიური ყვავილობით და ნაყოფიერებით გასხვლის შემდეგ და ღია 
ცისფერი დიდი ზომის ნაყოფით, რომელიც სფერული ან ოდნავ შეჭყლეტილი ფორ-
მისაა. ეს ახალი ჯიში მუდმივად ისხამს უფრო დიდი ზომის ნაყოფს, ვიდრე სტან-
დარტული ჯიში „Biloxi“, რაც ძალზე სასურველი მახასიათებელია. 
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CATEGORY OF THE APPLICATION: PLANT 
NUMBER OF REGISTRATION: P 2022 241 B 
DATE OF THE SECOND PUBLICATION: 2022 11 28 №6 
DATE OF REGISTRATION: 2022 10 19 
 NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2022 249 A 
 DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2022 06 28 №3 
 NUMBER OF THE APPLICATION: P 2020 249 
 OF FILING OF THE APPLICATION: 2020 02 10 

TITLE HOLDER: 
Fall Creek Farm & Nursery Inc.  
39318 Jasper-Lowell Rd., 97452, Lowell (OR) (US) 

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY: 
Adam L. Wagner (US); David M. Brazelton (US); Peter Stefan Boches (US); 
Antonio A. Alamo Bermudo (ES); Wendy Light (US) 

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES: 
BLUEBERRY / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

VARIETY DENOMINATION: BLUEBERRY PLANT NAMED “FCM12-131”

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY 
The new blueberry plant variety “FCM12-131” is provided. “FCM12-131” is a commercial variety 
intended for the hand harvest fresh market. The variety is produced from a cross of “ZFO4-002” and 
“FL95-138”. The new blueberry plant “FCM12-131” as it grows in Tala, Mexico is distinguished by a 
dense, round growth habit, moderate vigor, closely spaced intemodes, brightly colored salmon or 
orange new leaves, mature leaves that are glaucous, corollas that tend to be narrow and cylindrical or 
slightly urceolate in form, intense flowering and fruiting following pruning, and large fruit with a 
light blue color that is globose or slightly oblate in shape. The new blueberry plant “FCM12-131” 
consistently produces larger fruit than the standard variety “Biloxi”, which is a very desirable 
characteristic.
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ჯიშის  აღწერილობა 

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად  და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

II. განსაკუთრებული უფლების მფლობელი:
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ. 
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
ადამ ლ. ვაგნერი (US); დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); პეტერ სტეფან ბოხესი (US); 
ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); ვენდი ლაითი (US) 

III. ჯიშის დასახელება: FCM12-131

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე:
ჯიშის დასახელება: მოცვის ახალი ჯიშის დასახელებაა „FCM12-131“. 

მოკლე აღწერილობა 
წარმოშობა და ისტორია:  მოცვის ახალი ჯიში წარმოიშვა „ZF04-002“-ის შეჯვარებით 
(მდედრი ჯიში, არ არის რეგისტრირებული) „FL95-138“-თან (სამტვერებელი, არ არის 
რეგისტრირებული). 
შეჯვარება, რომლის შედეგადაც წარმოიშვა „FCM12-131“ (დასახელებულია კოდით 
„X09-101“) განხორციელდა ლოუველში, აშშ-ში, 2009 წელს. 

ლურჯი მოცვის ახალი ჯიში „FCM12-131“ თავდაპირველად გამრავლდა წიწვოვანი 
კალმების მეშვეობით 2012 წელს ლოუველში, აშშ-ში. ამ კალმებიდან დაფესვია-
ნებული მცენარეები დარგეს ტალაში, მექსიკაში, ხალისკოს შტატიში და ასევე გადა-
ზიდეს ლოუველში, აშშ-ში, 2013 წელს. დანარჩენი მცენარეები გამრავლდა ტალაში, 
მექსიკაში დარგული მცენარეებიდან იგივე გზით 2014 წელს. ლოუველში გაგზავ-
ნილი მცენარეებიც გამრავლდა წიწვოვანი კალმების მეშვეობით 2014 წელს და წარ-
მატებით გამოიყენებოდა ამავე წელს ინ ვიტრო კულტურის განსავითარებლად. 

სანერგე ოჯახი, რომელიც აწარმოებდა „FCM12-131“-ს თავდაპირველად გაიზარდა 50 
უჯრედის გასამრავლებელ ლანგარზე, რომელიც 2011 წლის მარტში გადაიტანეს მექ-
სიკაში, მას შემდეგ, რაც მცენარეებმა მიაღწიეს გადასარგავად საკმარის ზომას. ისინი 
დარგეს ლურჯი მოცვის მინდვრებში მექსიკაში ქ. კოლიმას ახლოს, კოლიმას შტატში 
და შეფასდა ხილის წარმოების და ხარისხისთვის 2011 წლის დეკემბრის დასაწყისში. 
„FCM12-131“ შეირჩა 2012 წელს, რადგან იყო ძალიან ენერგიული, მაღალმოსავლიანი, 
მარადმწვანე და ჰქონდა ძალიან კონცენტრირებული დამწიფების პერიოდი მარად-
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მწვანე, ნულოვანი სიგრილის წარმოების სისტემაში. კოლიმაში შერჩევის შემდეგ 
„FCM12-131“ გამრავლდა წიწვოვანი კალმების მეშვეობით და მცენარის ათი ნაკვეთი 
შეფასდა ხილის ხარისხის და მოსავლიანობისთვის „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირე-
ბული) და „Ventura“-ის (აშშ, რეგისტრაციის #24,606) სტანდარტულ სახეობასთან 
შედარებით 2013 წლის დეკემბრის დასაწყისში. ორი მოსავლის სეზონის შემდეგ 
„FCM12-131“-ის მოსავლის და ხილის ხარისხი მიჩნეულ იქნა საკმარისად კარგად, 
რათა გარანტირებული ყოფილიყო მისი კომერციულ სახეობად გაშვება.  

ახალი ლურჯი მოცვი „FCM12-131“, ვინაიდან ის იზრდება ტალაში, მექსიკაში, გა-
მოირჩევა მაღალი განშტოებული ზრდით, ვიწროდ დაშორებული კვანძთაშორისი 
ადგილებით და მაღალი მარადმწვანე ფოთლებით, რომლებსაც აქვთ მომრგვალე-
ბული ფორმა. ახალ ლურჯ მოცვს „FCM12-131“ აქვს ახალი ფოთლები, რომლებიც 
ხშირად მოწითალო-მონარინჯისფრო ფერისაა და აქვს უმეტესად ელიფსური ან 
მომრგავლებული ფორმა, დოქისებრი ყვავილები და მაგარი, დიდი ზომის ნაყოფი 
საშუალოდ მუქი ფერით და ბრტყელი ფორმით. ახალ ლურჯ მოცვს, „FCM12-131“, 
მუდმივად აქვს დიდი ნაყოფი სტანდარტულ „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) 
სახეობასთან შედარებით, რაც ძალიან სასურველი მახასიათებელია. ახალი კულტუ-
რის შემდეგი მახასიათებლები შეინიშნება და გამოიყენება „FCM12-131“-ის გამორ-
ჩევის მიზნით, როგორც უნიკალური Vaccinium corymbosum ჰიბრიდული მცენარე: 

1) სფეროსებრი ან მცირედ შეკუმშული, ღია ლურჯი ფერის ნაყოფი, რომელიც
მნიშვნელოვნად დიდია „Biloxi“-ის სახეობის ნაყოფთან შედარებით;

2) ვარდისფერი, ორაგულისფერი ან ნარინჯისფერი ფერის ფოთოლი;
3) მწიფე ფოთლები მონაცრისფერო-მომწვანო მოლურჯო-მომწვანო ფერით;
4) ვიწრო, ხშირად ცილინდრისებრი გვირგვინები, რომლებსაც ზოგჯერ აქვთ

დოქისებრი ან კვერცხისებრი ფორმა;
5) მცირე საკრეფი ნაწიბური ნაყოფზე, რომელიც არის სეზონზე ზრდის შედეგი;
6) ინტენსიური ყვავილობა გასხვლის შემდეგ, რაც იწვევს მოსავლის აღების

პერიოდის შემოკლებას „Biloxi“-ის სახეობასთან შედარებით, როდესაც იზრდება
მარადმწვანე ნულოვანი სიგრილის სისტემაში.

„FCM12-131“-ის მცენარეები მრავლდება წიწვოვანი კალმების მეშვეობით ან ინ ვიტ-
რო მდგომარეობაში. ფენოტიპურად სტაბილურია და ავლენს იგივე მახასიათებლებს, 
რასაც თავდაპირველი მცენარე. მშობლები „ZF04-002“ (არაა რეგისტრირებული) და 
„FL95-138“ (არაა რეგისტრირებული) არ არის შეფასებული მექსიკის იგივე გარემოში, 
სადაც შეირჩა „FCM12-131“. თუმცა აშშ-ს შტატებში, კალიფორნიასა და ორეგონში, 
„ZF04-002“-ს ჰქონდა გვირვინები, რომლებიც იყო უფრო დოქისებრი ფორმის 
„FCM12-131“-თან შედარებით. შესაბამისად, „FL95-138“ ლურჯი მოცვი, რომელიც 
იზრდებოდა კალიფორნიაში, განიცდიდა ორაგულისფერი ან ნარინჯისფერი შეფე-
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რილობის ნაკლებობას ახალ ფოთლებზე „FCM12-131“-თან შედარებით. „FCM12-131“-
ს, ასევე, აქვს ფოთლები, რომლებიც გაცილებით მონაცრისფრო-მომწვანოა, ვიდრე 
„ZF04-002“ ან „FL95-138“.  

გამოსახულებების მოკლე აღწერა 

გამოსახულება 1 – „FCM12-131“-ს ახალგაზრდა მცენარის ფოტო, რომელიც იზრდება 
ტალაში, ხალისკო, მექსიკა და გადაღებულია 2013 წლის 11 დეკემბერს. 
გამოსახულება 2 – „FCM12-131“-ს მოწიფული მცენარის ფოტო, რომელიც იზრდება 
დელანოში, კალიფორნია და გადაღებულია 2015 წლის 7 დეკემბერს. 
გამოსახულება 3 – „FCM12-131“-ს ახალგაზრდა ნაყოფის ფოტო, რომელიც იზრდება 
ლოუველში და გადაღებულია  2015 წლის 15 ივნისს.  
გამოსახულება 4 – „FCM12-131“-ს ყვავილების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში 
და გადაღებულია  2015 წლის 8 დეკემებრს.  
გამოსახულება 5 – „FCM12-131“-ს ფოთლების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში 
და გადაღებულია 2016 წლის 16 ივნისს. 
გამოსახულება 6 – „FCM12-131“-ს ფოთლების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში 
და გადაღებულია 2015 წლის 15 დეკემებერს. 
გამოსახულება 7 – „FCM12-131“-ს ნაყოფის ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში და 
გადაღებულია 2016 წლის 8 ივნისს. 

დეტალური ბოტანიკური აღწერა 

შემდეგი დეტალური აღწერა ადგენს „FCM12-131“-ის მკაფიო მახასიათებლებს. მო-
ნაცემები, რომლებიც განამრტავენ ამ მახასიათებლებს, შეგროვდა თავდაპირველი სე-
ლექციის ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად. განზომილებები, ზომები, ფერები და 
სხვა თვისებები მიახლოებულია რაც შეიძლება ზუსტად. ყველა გაზომვა არის ხუთი 
დაკვირვების საშუალო შედეგი. მცენარის ისტორია აღებულ იქნა დაახლოებით 2 
წლიან მომწიფებულ მცენარეზე და აღწერებზე, რომელიც უკავშირდება მექსიკაში, 
ხალისკოს შტატში ტალას მინდვრებში გაზრდილ მცენარეებს, თუ სხვაგვარად არ 
არის აღნიშნული (დაკვირვებები შემოდგომის ფოთლების ფერზე და სხვა თვისებები 
შეგროვდა ლოუველში გაზრდილ მცენარეებზე). ნაყოფის მახასიათებლების აღწერა 
განხორციელდა ნაყოფზე, რომელიც გაიზარდა ტალაში, ხალისკოს შტატიში, მექსი-
კაში. ფერის დანიშნულება აღებულია „ფერების პანტონის წიგნიდან“ (ავტორები ლე-
ტრისე ეისმანი და ლოურენს ჰერბერი, ჰარი ნ. აბრამსი, გამოქვეყნებულია ნიუ- იორკ-
ში 1990 წელს) თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული. მაშინ როცა პანტონის ფერის და-
ნიშნულება განსხვავდება ფოტოსურათებზე არსებული ფერებისგან, პანტონის ფე-
რები ზუსტია.  

   #6 2022 11 28 34 



registrirebuli axali jiSebi 

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები 

კლასიფიკაცია: 
ა. ოჯახი – Ericaceae; 
ბ. სახეობა -Vaccinium; 
გ. ჯიში – Corymsosum ჰიბრიდი; 
დ. ზოგადი დასახელება – სამხრეთის მაღალბუჩქოვანი ლურჯი მოცვი. 

წარმოშობა: 
ა. მდედრი სახეობა – „ZF04-002“ (არაა რეგისტრირებული)  
ბ. დამამტვერიანებელი – „FL95-138“ (დამამტვერიანებელი, არ არის რეგისტრირე-
ბული);  
საბაზრო კლასი: კომერციული ლურჯი მოცვის ჯიში, რომელიც განკუთვნილია 
ხელით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების  ბაზრისთვის.  

მცენარე 
ზოგადი: 
ა. წარმოშობა – მდედრი სახეობა „ZF04-002” (არაა რეგისტრირებული), დამამტვე-
რიანებელი  „FL95-138“ (არაა რეგისტრირებული) ფლორიდის უნივერსიტეტის მიერ 
და გამოიყენება ნებართვით; 
ბ. მცენარის სიმაღლე – საშუალოდ 67.4 სმ; 
გ. მცენარის სიგანე – საშუალოდ 89.8 სმ; 
დ. ზრდის მიმართულება – მრგვალი ან ნახევრად ვერტიკალური;  
ე. ზრდა – საშუალოდ ენერგიული; 
ვ. პროდუქტიულობა – კარგი, საშუალოდ 2.69 კგ ყოველ მცენარეზე, სეზონზე 2 
წლიან მცენარეზე, კომერციული „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) სახეობასთან 
შედარებით, რომლის ყოველი მცენარე სეზონზე იძლევა 1.86 კგ-ს; 
ზ. სიმაგრე – არ არის დადგენილი, სავარაუდოდ USDA მე-7 ზონის მიერ მოცემული 
სამხრეთ მაღალბუჩქოვანი პროცენტულობა; 
თ. გაგრილების მოთხოვნა – არ არის დადგენილი, შეფასებულია 700 საათზე და ფა-
რენგეიტის 45 გრადუსზე დაბლა. შეუძლია ნაყოფის გამოსხმა ნულოვანი გაგრი-
ლების საათებით, როდესაც იმყოფება მარადმწავნე ზრდის მდგომარეობაში;  
ი. გაფოთლიანება – კარგი გაფოთლიანება; 
კ. დატოტვა – ძალიან დატოტვილი; 
ლ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფესვის ლპობის მიმართ – არ არის ზედმეტად მგრძ-
ნობიარე; 
მ. მედეგობა/მგრძნობელობა პარაზიტების მიმართ, რომლებიც იწვევენ ღეროს ჭკნო-
ბას – არ არის ზედმეტად მგრძნობიარე; 
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ნ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფომოფიზის ტოტების ჭკნობის მიმართ – არ არის შეფა-
სებული; 
ო. მედეგობა/მგრძნობელობა ფოთლის ლაქების წინაღმდეგ – არ არის ზედმეტად 
მგრძნობიარე; 
პ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფოთლის ჟანგის მიმართ – საშუალოდ მგრძნობაირე 
ფოთლის ჟანგის მიმართ; 
ჟ. მედეგობა/მგრძნობელობა კვირტის ტკიპის მიმართ – არ არის შეფასებული.  

ღერო 
ზოგადი:  
ა. შეწოვის ტენდენცია – საშუალო; 
ბ. მომწიფებული ლერწამის ფერი – ისპანახის ფერი მწვანე 16-0532; 
გ. მომწიფებული ლერწამის სიგრძე – საშუალოდ 50 სმ; 
დ. მომწიფებული ლერწამის სიგანე – საშუალოდ 50 მმ; 
ე. ქერქის ტესქტურა – უხეში; 
ვ. შემოდგომის ფერი ახალ ყლორტზე – არ გამოვლენილა ტალაში, მექსიკა. პანტონის 
ფერები წითელი 18-1531, მინერალური წითელი 17-1537, მწვანე ოაზისი 15-0538;  
ზ. ახალი ხის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. კვანძთაშორისი სიგრძე ძლიერი, ახალ ყლორტებზე – საშუალოდ 8.21 მმ; 
ი. კვირტების საშუალო რაოდენობა ნაყოფზე – საშუალოდ 3.6. 

ფოთლები 
ზოგადი: 
ა. ფოთლის კვირტის გაფურჩქვნის დაწყების დრო – ლოუველში თებერვლის ბო-
ლოდან მარტის დასაწყისამდე;  
ბ. ფოთლის ფერი (ზედა მხარე) – შავი 19-0315; 
გ. ფოთლის ფერი (ქვედა მხარე) – ზეთისხილის ფერი 18-0316;  
დ. ფოთლის წყობა – ალტერნატიული; 
ე. ფოთლის ფორმა – ფართოდ ელიფსური; 
ვ. ფოთლის საზღვრები – მთლიანი; 
ზ. ფოთლის დაძარღვულობა – ფრთისებრ-ფოთლოვანი, ანასტომოზური;  
თ. ფოთლის წიწვები – ბასრი; 
ი. ფოთლის ძირი – უმეტესად ბასრი; 
კ. ფოთლის სიგრძე – საშუალოდ 62.77 მმ; 
ლ. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 34.63 მმ; 
მ. ფოთლის სიგრის/სიგანის კოეფიციენტი – 1.81 საშუალოდ ვიწრო;  
ნ. ფოთლის ნექტარები – არა აქვს; 
ო. ზედა გვერდის მომწიფება – არა აქვს; 
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პ. ქვედა გვერდის მომწიფება – არა აქვს;  
ჟ. ჯვარედინი კვეთის პროფილი – დახვეული; 
რ. გრძივი პროფილი – ტალღოვანი; 
ს. მიმართულება – წაგრძელებული.  

ფოთლის ყუნწები: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.40 მმ; 
ბ. სიგანე – საშუალოდ 1.85 მმ; 
გ. ფერი – წიწიბოსფერი 15-0425; 
დ. ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი. 

ყვავილები 
ზოგადი: 
ა. ყვავილობის დაწყების დრო – ტალაში, მექსიკა დაახლოებთ 10 სექტემბერიდან, 
ლოუველში დაახლოებით მარტის შუა რიცხვებში; 
ბ. 50% ყვავილობის დრო – ლოუევლში მარტის ბოლოს; 
გ. ყვავილის ფორმა – ლოუველში, კვირტებიდან წამოსული ყვავილები  უფრო წვრი-
ლი ცილინდრის ფორმისაა ან ზოგჯერ კვერცხისებრი (უფრო განიერი ბოლოში, 
ვიდრე ძირში). ყვავილები ზრდის სეზონზე უფრო დოქისებრი ფორმისაა; 
დ. ყვავილის არომატი – ფლორისებრი, ვარდის სურნელი;  
ე. მოუმწიფებელი ყვავილის ფერი – ტალაში, მექსიკა ცვარისფერი 13-0513. ლოუველ-
ში უმწიფარ ყვავილებს აქვთ მეტი ანთოციანინი და შესაბამისად მტვრიანი კედარის 
ფერი 18-1630, ატმის ყვავილსი ფერი 16-1626 და თეთრი 11-0602;  
ვ. ყვავილის მტვერის ფერი – კარგი 95% ნაყოფიერი, როდესაც შეღებილია წითლად; 
ზ. თვითთავსებადობა – კარგი, დამტვერილი ყვავილების 78%, რომელიც აღწევს მომ-
წიფებას. 

გვირგვინი: 
ა. ფერი – გაყინული ცვარის ფერი 13-0513;  
ბ. სიგრძე – საშუალოდ 9.86 მმ; 
გ. სიგანე – საშუალოდ 9.65 მმ; 
დ. დიაფრაგმის სიგანე – საშუალოდ 3.77 მმ; 
ე. გვირგვინის ანთოციანინის შეფერილობა ყვავილობის დროს – დაბალი; 
ვ. გვირგვინის ქედი – არა მკაფიო; 
ზ. ბუტკოს პროტრუზია – საშუალოდ 0.6 მმ გვირგვინის ქვეშ.  
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ყვავილობა: 
ა. სიგრძე – ცვალებადი, საშუალოდ 45.42 მმ; 
ბ. დიამეტრი – საშუალოდ 20.69 მმ; 
გ. ღეროს სიგრძე – ცვალებადი, საშუალოდ 30.82 მმ; 
დ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
ე. ღეროს ფერი – მწვანე ოაზისის ფერი 15-0538; 
ვ. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 9.87 მმ; 
ზ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. ღეროს ფერი – მწვანე ბანანის ფერი 14-0434; 
ი. ყვავილების რაოდენობა კონაზე – საშუალოდ 6.2; 
კ. ყვავილების კონის სიმკვრივე – თავისუფალი.  

ყვავილის ჯამი (ფოთლებით): 
ა. დიამეტრი – საშუალოდ 8.24 მმ; 
ბ. ფერი (ფოთლები) ტარხუნისფერი15-0326; 
გ. ყვავილის ჯამის ზედაპირი – გლუვი. 

მტვრიანა: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 7.16 მმ; 
ბ. ყვავილების რაოდენობა – 10, ზოგჯრ 11, საშუალოდ 10.4; 
გ. მტვრიანას ძაფის ფერი – მწვანე 13-0532. 

ბუტკო: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 9.30 მმ; 
ბ. ნასკვის ფერი (გარე) – მწვანე 15-0332; 
გ. სტილი – სიგრძე – საშუალოდ 10.86 მმ. 

სამტვრე:  
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.7 მმ ლოუველში; 
ბ. რაოდენობა – 10 ლოუველში; 
გ. ფერი – თიხისფერი 18-1441, ნარინჯისფერი 16-1448 ლოუველში. 

ყვავილის მტვერი: 
ა. განაწილება – საშუალო ლოუველში;  
ბ. ფერი – ღია ბანანის ფერი 12-0824 ლოუველში. 
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ნაყოფი 
ზოგადი: 
ა. ნაყოფის დამწიფების დრო – დაახლოებით 30 ოქტომბრიდან ტალაში, მექსიკა, და-
მოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე; 
ბ. 50% დამწიფების დრო – დაახლოებით ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე მექსიკა, და-
მოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე, ლოუველში ივნისის შუა რიცხვებიდან;  
გ. ნაყოფის განვითარების პერიოდი – დაახლოებით 45 დღე; 
დ. მოსავლის აღების თარიღი – მოსავლის აღების პიკი არის 21 დეკემებერი ტალაში, 
მექსიკა, როდესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისში. დამოკიდებულია წინა 
გასხვლის დროზე; 
ე. უკანასკნელი პიკის თარიღი – უკანასკნელი პიკი იყო 1 მაისს ტალაში, მექსიკა, რო-
დესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისს. დამოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე; 
ვ. კონის სიმჭიდროვე – დაბალი; 
ზ. კენკრა თითოეულ კონაზე – საშუალოდ 3; 
თ. უმწიფარი ხილის ფერი – მწვანე 13-0324, ღოღნაშოსფერი 18-1725, 
ბადრიჯნისფერი 19-2311 ლოუველში; 
ი. მწიფე კენკრის ფერი – ნაცრისფერი 16-3907, ლურჯი – 15-4008, კობალტისფერი 19-
3935 ლოუველში;  
კ. კენკრის კანის ფერი გაპრიალების შემდეგ – მუქი ზღვისფერი 19-4013, ზოგჯრ 
ლურჯი ნისლისფერი 154008 ორეგონში; 
ლ. კენკრის ზედაპირის ცვილის სიუხვე – მძიმე, ისრისება იოლად;  
მ. კენკრის ცოცხალი ფერი – ვარდკაჭკაჭასფერი 13-0632, ყვითელი 11-0616 ლოუ-
ველში; 
ნ. კენკრის წონა – საშუალოდ 2.42 გრ, 2014-2015 მოსავლის სეზონზე, „Biloxi“-ს საშუა-
ლო 1.16 გრამთან შედარებით;  
ო. კენკრის სიმაღლე ყვავილის ჯამიდან ნაწიბურამდე – საშუალოდ 13.11 მმ; 
პ. კენკრის დიამეტრი – საშუალოდ 17.41 მმ; 
ჟ. ყვავილის ჯამის დიამეტრი – საშუალოდ 4.36 მმ; 
რ. ყვავილის ჯამის სიღრმე – საშუალოდ 1.8 მმ. 
ს. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 9.40 მმ; 
ტ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
უ. კენკრის გამოყოფის ძალა – საშუალო; 
ფ. კენკრის ფორმა- მოგრძო; 
ქ. ნაყოფის ღეროს ნაწიბური – პატარა, მშრალი; 
ღ. კენკრის არომატი – ოდნავ მომჟავო, მთლიანად რბილი;  
ყ. სიტკბო დამწიფებისას – საშუალო; 
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შ. სიმაგრე დამწიფებისას – კარგი; (1) მჟავიანობა დამწიფებისას – საშუალო; (2) შენახ-
ვის ხარისხი – კარგი; (3) მდგრადობა მექანიკური მოსავლის აღებისას – ცუდი; (4) 
თვით-განაყოფიერება – კარგი; (5) გამოყენება – ხილის წარმოება ახალი 
პროდუქტების ბაზრისთვის.   

თესლი 
ზოგადი: 
ა. თესლის გამძლეობა ნაყოფში – საშუალო ლოუველში, საშუალოდ 18 თესლი თი-
თოეულ კენკრაზე; 
ბ. თესლის ფერი – ყავისფერი 19-1331; 
გ. თესლის მშრალი წონა – 3.4 მგ ლოუველში;  
დ. თესლის სიგრძე – საშუალოდ 1.89 მმ. 

შედარება მშობლიური და კომერციული მცენარის კულტურულ სახეობებს შორის 
შედარების ცხრილი 

მსგავსი სახეობის 
დასახელება 

დახასიათება 
შედარებისთვის 

მსგავსი სახეობის 
გამოხატვის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი სახეობის 
გამოხატვის 
მდგომარობა 
(FCM12-131) 

ZF04-002 მცენარის ფორმა დოქისებრი 
ცილინდრისებრი, 

ვიწრო 

FL05-138 ახალი ფოთლების ფერი 
ღია ყვითელი -

მომწვანო 

ორაგულის 
შეფერილობის ან 
ნარინჯისფერი 

ZF04-002 
მონაცრისფრო-მომწვანო 

ფოთოლი (ცვილი) 
დაბალი მაღალი 

FL05-138 
მონაცრისფრო-მომწვანო 

ფოთოლი (ცვილი) 
დაბალი მაღალი 

Biloxi ფოთლის კიდე 
მცირედ 

დაკბილული 
მთელი 

Ventura მცენარის სიმძლავრე მაღალი საშუალოდან დაბალი 
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გამოსახულება 1 
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გამოსახულება 2 
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გამოსახულება 4 
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გამოსახულება 5 

გამოსახულება 6 

   #6 2022 11 28 44 



registrirebuli axali jiSebi 

გამოსახულება 7 

გამოსახულება 8 
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ჯიშის კატეგორია: მცენარე 
რეგისტრაციის ნომერი: P 2022 242 B 
მეორე გამოქვეყნების თარიღი: 2022 11 28 №6 
რეგისტრაციის თარიღი: 2022 10 19 
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 2022 250 A 
პირველი გამოქვეყნების თარიღი: 2022 06 28 №3 
განაცხადის ნომერი: P 2020 250 
განაცხადის წარდგენის თარიღი: 2020 02 10 

განსაკუთრებული უფლების მფლობელი: 
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ.  
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
ვენდი ლაითი (US); ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); ადამ ლ. ვაგნერი (US); 
დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); პეტერ სტეფან ბოხესი (US) 

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

ჯიშის დასახელება: FCM12-045 

ჯიშის მოკლე დახასიათება 
წარმოდგენილია მოცვის ახალი კომერციული ჯიში „FCM12-045“, რომელიც გან-
კუთვნილია ხელით დაკრეფილი ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის. ახალი მოცვის 
ჯიში გამოყვანილია „FF04-128“-ისა (მდედრი მშობელი, არ არის რეგისტრირებული) 
და „ZF04-1002“-ის (დამმტვერავი მშობელი) შეჯვარების შედეგად. აღნიშნული მოც-
ვის ახალი ჯიში შერჩეულ იქნა, რადგან ის ყვავილობდა და ნაყოფს ისხამდა უფრო 
ინტენსიურად, ვიდრე გენოტიპების უმეტესობა ნულოვანი სიგრილის მარადმწვანე 
წარმოების სისტემაში და ჰქონდა უფრო დიდი ზომის ნაყოფი, ვიდრე კომერციულ 
ჯიშს „Biloxi“, მცირე ნაწიბურებით. 
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CATEGORY OF THE APPLICATION: PLANT 
NUMBER OF REGISTRATION: P 2022 242 B 
DATE OF THE SECOND PUBLICATION: 2022 11 28 №6 
DATE OF REGISTRATION: 2022 10 19 
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2022 250 A 
DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2022 06 28 №3 
NUMBER OF THE APPLICATION: P 2020 250 
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2020 02 10 

TITLE HOLDER: 
Fall Creek Farm & Nursery Inc.  
39318 Jasper-Lowell Rd., 97452, Lowell (OR) (US) 

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY: 
Wendy Light (US); Antonio A. Alamo Bermudo (ES); Adam L. Wagner (US);  
David M. Brazelton (US); Peter Stefan Boches (US) 

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES: 
BLUEBERRY / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

VARIETY DENOMINATION: BLUEBERRY PLANT NAMED “FCM12-045”

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY: 
The new blueberry plant variety “FCM12-045” is provided. “FCM12-045” is a commercial variety 
intended for the hand harvest fresh market. The new blueberry plant originated from a cross of 
“FF-128” (female parent, unpatented) by “ZFO4-002” (pollen parent, unpatented). “FCM12-045” 
selected because it flowered and fruited more than most genotypes in a low latitude, zero chill 
evergreen production system and had larger fruit than the commercial variety “Biloxi” with a small 
picking scar. “FCM12-045” also produces significant numbers of flower buds in a zero chill climate, 
resulting in a harvest window that is more concentrated than “Biloxi”, which fruits more heavily on 
primocanes.
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ჯიშის  აღწერილობა 

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად: 
მოცვი / Vaccinium Corymbosum Hybrid 

II. განსაკუთრებული უფლების მფლობელი:
ფოლ კრიკ ფარმ & ნურსერი, ინკ. 
39318 ჯასპერ ლოველ რდ., 97452, ლოუელი (OR) (US) 

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში: 
ვენდი ლაითი (US); ანტონიო ა. ალამო ბერმუდო (ES); ადამ ლ. ვაგნერი (US); 
დევიდ მ. ბრაზელტონი (US); პეტერ სტეფან ბოხესი (US) 

III. ჯიშის დასახელება: FCM12-045

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე
ოჯახის, გვარის და სახეობის ლათინური დასახელება: 
ოჯახი – Ericaceae; 
გვარი – Vaccinium; 
სახეობა – Corrinbosum. 
ჯიშის დასახელება: მოცვის ახალი ჯიშის დასახელებაა „FCM12-045“. 

მოკლე აღწერილობა 
წარმოშობა და ისტორია: ლურჯი მოცვის ახალი ჯიში წარმოიშვა „FF-128“-ის (მდედ-
რი, არ არის რეგისტრირებული) „ZF04-002“-თან (სამტვერებელი, არ არის რეგის-
ტრირებული) შეჯვარებით. 

შეჯვარება, რომლის შედეგადაც წარმოიშვა „FCM12-045“ (დასახელებულია კოდით 
„X08-128“) განხორციელდა ლოუველში, აშშ-ში, 2008 წელს. 

ლურჯი მოცვის ახალი ჯიში „FCM12-045“ თავდაპირველად გამრავლდა წიწვოვანი 
კალმების მეშვეობით 2012 წელს ლოუველში, აშშ-ში. ამ კალმებიდან დაფესვიანე-
ბული მცენარეები დარგეს ტალაში, ხალისკოს შტატში, მექსიკაში და ასევე გადაზი-
დეს ლოუველში, აშშ-ში 2013 წელს. დანარჩენი მცენარეები გამრავლდა ტალაში, მექ-
სიკაში იგივე გზით, 2014 წელს. ლოუველში გაგზავნილი მცენარეები, ასევე, გამ-
რავლდა წიწვოვანი კალმების მეშვეობით 2014 წელს და წარმატებით გამოიყენებოდა 
იმავე წელს ინ ვიტრო კულტურის განსავითარებლად. 

სანერგე ოჯახი, რომელიც აწარმოებდა „FCM12-045“-ს თავდაპირველად გაიზარდა 50 
უჯრედის გასამრავლებელ ლანგარზე, რომელიც 2011 წლის მარტში გადაიტანეს მექ-
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სიკაში, მას შემდეგ, რაც მცენარეებმა მიაღწიეს გადასარგავად საკმარის ზომას. ისინი 
დარგეს ლურჯი მოცვის მინდვრებში მექსიკაში ქ. კოლიმას ახლოს, კოლიმას შტა-
ტიში  და შეფასდა ხილის წარმოების და ხარისხისთვის 2011 წლის დეკემბრის 
დასაწყისში. „FCM12-045“ შეირჩა 2012 წელს, რადგან იყო ძალიან ენერგიული, მა-
ღალმოსავლიანი, მარადმწვანე და ჰქონდა ძალიან კონცენტრირებული დამწიფების 
პერიოდი მარადმწვანე, ნულოვანი სიგრილის წარმოების სისტემაში. კოლიმაში შერ-
ჩევის შემდეგ, „FCM12-045“ გამრავლდა წიწვოვანი კალმების მეშვეობით და მცენარის 
ათი ნაკვეთი შეფასდა ხილის ხარისხის და მოსავლიანობისთვის „Biloxi“-ის (არაა 
რეგისტრირებული) და „Ventura“-ს (აშშ, რეგისტრაციის #24,606) სტანდარტულ სა-
ხეობასთან შედარებით 2013 წლის დეკემბრის დასაწყისში. ორი მოსავლის სეზონის 
შემდეგ „FCM12-045“ მოსავლის და ხილის ხარისხი მიჩნეულ იქნა საკმარისად კარ-
გად, რათა გარანტირებული ყოფილიყო მისი კომერციულ სახეობად გაშვება.  

ახალი ლურჯი მოცვი „FCM12-045“, ვინაიდან ის იზრდება ტალაში, მექსიკაში, გამო-
ირჩევა მაღალი განშტოებული ზრდით, ვიწროდ დაშორებული კვანძთაშორისი ად-
გილებით და მაღალი მარადმწვანე ფოთლებით, რომლებსაც აქვთ მომრგვალებული 
ფორმა. ლურჯ მოცვს „FCM12-045“ აქვს ახალი ფოთლები, რომლებიც ხშირად 
მოწითალო-მონარინჯისფრო ფერისაა და აქვს უმეტესად ელიფსური ან მომრგ-
ვალებული ფორმა, დოქისებრი ყვავილები და მაგარი, დიდი ზომის ნაყოფი სა-
შუალოდ მუქი ფერით და ბრტყელი ფორმით. „FCM12-045“-ს მუდმივად აქვს დიდი 
ნაყოფი სტანდარტულ „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) ჯიშთან შედარებით, რაც 
ძალიან სასურველი მახასიათებელია.  

„FCM12-045“-ს მცენარეები მრავლდება წიწვოვანი კალმების მეშვეობით ან ინ ვიტრო 
მდგომარეობაში. ფენოტიპურად სტაბილურია და ავლენს იგივე მახასიათებლებს, 
რასაც თავდაპირველი მცენარე. მშობლები „FF-128“ (არაა რეგისტრირებული) და 
„ZF04-002“ (არაა რეგისტრირებული) არ არის შეფასებული მექსიკის იგივე გარემოში, 
სადაც შეირჩა „FCM12-045“. კალიფორნიაში, აშშ-ში, „FF-128“ (არ არის რეგისტრირე-
ბული) უგულვებელყოფილ იქნა ერთი სეზონის შემდეგ, რადგან კარგად არ გაი-
ზარდა. ძალიან ცოტა დამატებითი ცნობები გვაქვს მშობელი „FF-128“-ის (არაა რეგის-
ტრირებული) შესახებ, ლოუველიდან მოწოდებული პირველადი სელექციური ცნო-
ბების გარდა, სადაც აღინიშნა, რომ მცენარეს ჰქონდა კონცენტრირებული დამწი-
ფების პერიოდი და მყარი ნაყოფი. მშობელი „ZF04-002“ ჰგავს ახალ ლურჯ მოცვს 
„FCM12-045“ იმით, რომ არის მარადმწვანე, მაღალი განშტოებული ზრდით და მოკლე 
კვანძთაშორისი ადგილებით. ამის მიუხედავად, „FCM12-045“-ის ფოთლები უფრო 
მომრგვალებულია წვერში „ZF04-002“-თან შედარებით, რომელსაც ბასრი წვერი აქვს. 
„FCM12-045“-ის ნაყოფი ფორმით ჰგავს „ZF04-002“-ს, თუმცა „ZF04-002“-ის ნაყოფს 
ბევრად მძიმე ყვავილობა აქვს, რაც იწვევს ღია ლურჯ შეფერილობას „FCM12-045“-
თან შედარებით.  
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გამოსახულებების მოკლე აღწერა 

გამოსახულება 1 – „FCM12-045“-ს მოწიფული მცენარის ფოტო, რომელიც იზრდება 
ტალაში, ხალისკო, მექსიკა და გადაღებულია  2016 წლის 16 დეკემბერს. 
გამოსახულება 2 – „FCM12-045“-ს ახალგაზრდა მცენარის ფოტო, რომელიც იზრდება 
დელანოში, კალიფორნია და გადაღებულია  2015 წლის 7 მაისს. 
გამოსახულება 3 – „FCM12-045“-ს ნაყოფის ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში და 
გადაღებულია  2016 წლის 8 ივნისს. 
გამოსახულება 4 – „FCM12-045“-ს ყვავილების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში 
და გადაღებულია 2016 წლის 23 მარტს.  
გამოსახულება 5 – „FCM12-045“-ს ახალგაზრდა ყლორტის და ფოთლების ფოტო, 
რომელიც იზრდება ლოუველში და გადაღებულია  2016 წლის 8 ივნისს. 
გამოსახულება 6 – „FCM12-045“-ს ფოთლების ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში 
და გადაღებულია  2015 წლის 15 დეკემებერს. 
გამოსახულება 7 – „FCM12-045“-ს ღეროს ფოტო, რომელიც იზრდება ლოუველში და 
გადაღებულია  2016 წლის 31 მარტს.  

დეტალური ბოტანიკური აღწერა 

შემდეგი დეტალური აღწერა ადგენს „FCM12-045“-ის მკაფიო მახასიათებლებს. მონა-
ცემები, რომლებიც განმრტავენ ამ მახასიათებლებს, შეგროვდა თავდაპირველი სე-
ლექციის ვეგეტატიური გამრავლების შედეგად. განზომილებები, ზომები, ფერები და 
სხვა თვისებები მიახლოებულია რაც შეიძლება ზუსტად. ყველა გაზომვა არის ხუთი 
დაკვირვების საშუალო შედეგი. მცენარის ისტორია აღებულ იქნა დაახლოებით 2 
წლიან მომწიფებულ მცენარეზე და აღწერებზე, რომელიც უკავშირდება მექსიკაში, 
ტალას მინდვრებში, ხალისკოს შტატში  გაზრდილ მცენარეებს, თუ სხვაგვარად არ 
არის აღნიშნული (დაკვირვებები შემოდგომის ფოთლების ფერზე და სხვა თვისებები 
შეგროვდა ლოუველში გაზრდილ მცენარეებზე). ნაყოფის მახასიათებლების აღწერა 
განხორციელდა ნაყოფზე, რომელიც გაიზარდა ტალაში, ხალისკოს შტატში, მექსი-
კაში. ფერის დანიშნულება აღებულია „ფერების პანტონის წიგნიდან“ (ავტორები ლე-
ტრისე ეისმანი და ლოურენს ჰერბერი, ჰარი ნ. აბრამსი, გამოქვეყნებულია ნიუ- იორკ-
ში 1990 წელს) თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული. მაშინ როცა პანტონის ფერის 
დანიშნულება განსხვავდება ფოტოსურათებზე არსებული ფერებისგან, პანტონის 
ფერები ზუსტია.  
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ჯიში 
კლასიფიკაცია: 
ა. ოჯახი – Ericaceae; 
ბ. გვარი – Vaccinium; 
გ. სახეობა – Corymbosum;  
დ. ზოგადი დასახელება – სამხრეთული მაღალი ბუჩქი; 

მშობლები 
ა. მდედრი მშობელი – „FF-128“ (არ არის რეგისტრირებული) 
ბ. მამრი მშობელი – „ZF04-002“ (არ არის რეგისტრირებული) 

საბაზრო კლასი: კომერციული ლურჯი მოცვის ჯიში, რომელიც განკუთვნილია 
ხელით დაკრეფილი  ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის. 

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები 

მცენარე 
ზოგადი: 
ა. წარმოშობა – მდედრი მშობელი „FF-128“ (არ არის რეგისტრირებული), მამრი 
მშობელი – „ZF04-002“ (არ არის რეგისტრირებული); 
ბ. მცენარის სიამღლე –  საშუალოდ 110 სმ; 
გ. მცენარის სიგანე – საშუალოდ 116 სმ; 
დ. ზრდის მიმართულება – ვერტიკალური; 
ე. ზრდა – ენერგიული; 
ვ. პროდუქტიულობა – შესანიშნავი, საშუალოდ 3.30 კგ ყოველ მცენარეზე, სეზონზე 2 
წლიან მცენარეზე, კომერციული „Biloxi“-ის (არაა რეგისტრირებული) ჯიშთან შე-
დარებით, რომლის ყოველი მცენარე სეზონზე იძლევა 1.86 კგ-ს; 
ზ. სიმაგრე – არ არის დადგენილი, ყინვაგამძლეობა – არ არის განსაზღვრული, სავა-
რაუდოდ USDA 7-ის ზონის, სამხრეთის ბუჩქოვანი წარმოშობის გათვალისწინე-
ბით.თ. გაგრილების მოთხოვნა – არ არის დადგენილი, შეფასებულია 700 საათზე და 
ფარენგეიტის 45 გრადუსზე დაბლა. შეუძლია ნაყოფის გამოსხმა ნულოვანი გაგრი-
ლების საათებით, როდესაც იმყოფება მარადმწავნე ზრდის მდგომარეობაში; 
ი. გაფოთლიანება – შესანიშნავი გაფოთლიანება; 
კ. დატოტვა – ძალიან დატოტვილი; 
ლ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფესვის ლპობის მიმართ – არ არის ზედმეტად მგრძნო-
ბიარე; 
მ. მედეგობა/მგრძნობელობა პარაზიტების მიმართ, რომლებიც იწვევენ ღეროს ჭკნო-
ბას –  არ არის ზედმეტად მგრძნობიარე; 
ნ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფომოფიზის ტოტების ჭკნობის მიმართ – არ არის შეფა-
სებული; 
ო. მედეგობა/მგრძნობელობა ფოთლის ლაქების წინააღმდეგ – არ არის ზედმეტად 
მგრძნობიარე; 
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პ. მედეგობა/მგრძნობელობა ფოთლის ჟანგის მიმართ – საშუალოდ მგრძნობიარე 
ფოთლის ჟანგის მიმართ; 
ჟ. მედეგობა/მგრძნობელობა კვირტის ტკიპის მიმართ – არ არის შეფასებული.  

ღერო 
ზოგადი:  
ა. შეწოვის ტენდენცია – მაღალი; 
ბ. მომწიფებული ლერწამის ფერი – ისპანახის ფერი მწვანე 16-0439; 
გ. მომწიფებული ლერწამის სიგრძე – საშუალოდ 55 სმ; 
დ. მომწიფებული ლერწამის სიგანე – საშუალოდ 19.46 მმ ორწლიან მცენარეზე; 
ე. ქერქის ტესქტურა – უხეში; 
ვ. შემოდგომის ფერი ახალ ყლორტზე – არ გამოვლენილა ტალაში, მექსიკა. პანტონის 
ფერები მწვანე ოაზისი 15-0538 და წითელი 18-1531 ლოუველში; 
ზ. ახალი ხის ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
თ. კვანძთაშორისი სიგრძე ძლიერი, ახალ ყლორტებზე – საშუალოდ 16.2 მმ; 
ი. კვირტების საშუალო რაოდენობა ნაყოფზე – საშუალოდ 5.8. 

ფოთლები 
ზოგადი: 
ა. ფოთლის კვირტის გაფურჩქვნის დაწყების დრო – არ შეინიშნება ტალაში, მექსიკა. 
ლოუველში თებერვლის ბოლოდან მარტის დასაწყისამდე;  
ბ. ფოთლის ფერი (ზედა მხარე) – პანტონის ხახვისფერი 19-0323; 
გ. ფოთლის ფერი (ქვედა მხარე) – ფითრის ფერი 16-0220 ნილოსისფერი ცისფერი  
14-0223; 
დ. შემოდგმის ფოთლის ფერი – არ შეინიშნება ტალაში, მექსიკა. ლოუველში ბანანის 
ფერი 13-0947, წითელი 18-1531, წითელი მიწისფერი 18-1444, მუქი წითელი 18-1664, 
ნამდვილი წითელი 19-1664, ჩინური წითელი 19-1606, ბურგუნდიული 19-1617 და 
ხახვისფერი 19-0323; 
ე. ფოთლის წყობა – ალტერნატიული; 
ვ. ფოთლის ფორმა – ფართოდ ელიფსური; 
ზ. ფოთლის საზღვრები – მთლიანი; 
თ. ფოთლის დაძარღვულობა – ფრთისებრ-ფოთლოვანი; 
ი. ფოთლის წიწვები – ბლაგვკუთხა – მომრგვალებული; 
კ. ფოთლის ძირი – ბლაგვკუთხა; 
ლ. ფოთლის სიგრძე – საშუალოდ 55.6 მმ; 
მ. ფოთლის სიგანე – საშუალოდ 33.0 მმ; 
ნ. ფოთლის სიგრის/სიგანის კოეფიციენტი – 1.68 (საშუალო); 
ო. ფოთლის ნექტარები – არ აქვს; 
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პ. ზედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
ჟ. ქვედა გვერდის მომწიფება – არ აქვს; 
რ. ჯვარედინი კვეთის პროფილი – მცირედ დახვეული; 
ს. გრძივი პროფილი – მცირედ ტალღოვანი; 
ტ. მიმართულება – ვერტიკალური (ფოთლის ბასრი კუთხე). 

ფოთლის ყუნწები: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.57 მმ; 
ბ. სიგანე – საშუალოდ 2.17 მმ; 
გ. ფერი – ტარხუნისფერი 15-0326; 
დ. ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი. 

ყვავილები 
ზოგადი: 
ა. ყვავილობის დაწყების დრო – ტალაში, მექსიკა, დაახლოებთ 15 სექტემბერიდან, 
დამოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე. ლოუველში დაახლოებით მარტში; 
ბ. 50% ყვავილობის დრო – ტალაში, მექსიკა, დაახლოებით 15 ოქტომბრიდან, დამო-
კიდებულია წინა გასხვლის დროზე, ლოუევლში მარტის ბოლოს; 
გ. ყვავილის ფორმა – დოქისებრი; 
დ. ყვავილის არომატი – რბილი, ტკბილი, ჟასმინის მსგავსი; 
ე. მოუმწიფებელი ყვავილის ფერი – ყვითელი 13-015; 
ვ. ყვავილის მტვერის ფერი – 95% სიცოცხლისუნარიანი შეღებილი წითლად; 
ზ. თვითთავსებადობა – შესანიშნავი, დამტვერილი ყვავილების 81.2%ი რომელიც აღ-
წევს მომწიფებას, იმ ყვავილების 89% შედარებით, რომლებიც აღწევენ მომწიფებას 
როდესაც დამტვერვა ხდება “Biloxi”-ით (არაა რეგისტრირებული). 

გვირგვინი: 
ა. ფერი – ანტიკური თეთრი 11-0105; 
ბ. სიგრძე – საშუალოდ 10.78 მმ; 
გ. სიგანე – საშუალოდ 8.592 მმ; 
დ. დიაფრაგმის სიგანე – საშუალოდ 4.32 მმ; 
ე. გვირგვინის ანთოციანინის შეფერილობა ყვავილობის დროს – ტალაში, მექსიკა, 
დაბალი, ლოუველში – საშუალო; 
ვ. გვირგვინის ქედი – მკაფიო; 
ზ. ბუტკოს პროტრუზია – საშუალოდ 0.6 მმ გვირგვინის ქვეშ.  

ყვავილობა: 
ა. ფერი – ანტიკური თეთრი 11-0105; 
ბ. სიგრძე – საშუალოდ 10.78 მმ; 
გ. სიგანე – საშუალოდ 8.592 მმ;  
დ. ღეროს სიგანე – საშუალოდ 4.32 მმ; 
ე. გვირგვინის ანთოციანინის შეფერილობა ყვავილობის დროს – ტალაში, მექსიკა, 
დაბალი, ლოუველში – საშუალო; 
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ვ. გვირგვინის ქედი – მკაფიო; 
ზ. ბუტკოს პროტრუზია – საშუალოდ 0.6 მმ გვირგვინის ქვეშ. 

ყვავილის ჯამი (ფოთლებით): 
ა. დიამეტრი – საშუალოდ 6.5 მმ; 
ბ. ფერი (ფოთლები) მწვანე 13-0324; 
გ. ყვავილის ჯამის ზედაპირი – გლუვი. 

მტვრიანა: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 4.04 მმ; 
ბ. ყვავილების რაოდენობა -10; 
გ. მტვრიანას ძაფის ფერი – მწვანე 13-0532. 

ბუტკო: 
ა. სიგრძე – საშუალოდ 8.52 მმ; 
ბ. ნასკვის ფერი (გარე) – მწვანე 16-0439; 
გ. სტილი – სიგრძე – საშუალოდ 6.66 მმ. 

სამტვრე:  
ა. სიგრძე – საშუალოდ 3.8 მმ; 
ბ. რაოდენობა – 10; 
გ. ფერი – ნარინჯისფერი 16-1448. 

ყვავილის მტვერი: 
ა განაწილება – საშუალო; 
ბ. ფერი – თეთრი 1-0507. 

ნაყოფი 
ზოგადი: 
ა. ნაყოფის დამწიფების დრო – დაახლოებით 15 ოქტომბრიდან ტალაში, მექსიკა, და-
მოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე; 
ბ. 50% დამწიფების დრო – დაახლოებით 5 დეკემბრიდან ტალაში, მექსიკა, დამოკი-
დებულია წინა გასხვლის დროზე, ლოუველში 12 ივნისიდან; 
გ. ნაყოფის განვითარების პერიოდი – დაახლოებით 45 დღე; 
დ. მოსავლის აღების თარიღი – მოსავლის აღების პიკი არის 12 თებერვალი, ტალაში, 
მექსიკა, როდესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისში. დამოკიდებულია წინა გა-
სხვლის დროზე; 
ე. უკანასკნელი პიკის თარიღი – უკანასკნელი პიკი იყო 1 მაისს ტალაში, მექსიკა, რო-
დესაც მცენარეები გაისხლა გასულ მაისს. დამოკიდებულია წინა გასხვლის დროზე; 
ვ. კონის სიმჭიდროვე – საშუალო; 
ზ. კენკრა თითოეულ კონაზე – საშუალოდ 8.4; 
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თ. უმწიფარი ხილის ფერი – ვერცხლისფერი-მომწვანო 12-6204;  
ი. მწიფე კენკრის ფერი – იისფერი 17-3919; 
კ. კენკრის კანის ფერი გაპრიალების შემდეგ – მუქი ზღვისფერი 19-4013; 
ლ. კენკრის ზედაპირის ცვილის სიუხვე – დაბალი; 
მ. კენკრის ცოცხალი ფერი  – ლერწმისფერი 13-0215; 
ნ. კენკრის წონა – საშუალოდ 2.25 გრ-ია. შედარებისთვის, ტალაში, მექსიკაში მოყვა-
ნილი კომერციული ჯიშის „Biloxi“-ის კენკრის წონა საშუალოდ, 1,16 გრამია; 
ო. კენკრის სიმაღლე ყვავილის ჯამიდან ნაწიბურამდე – საშუალოდ 12.86 მმ; 
პ. კენკრის დიამეტრი – საშუალოდ 20.42 მმ; 
ჟ. ყვავილის ჯამის დიამეტრი – საშუალოდ 8.64 მმ; 
რ. ყვავილის ჯამის სიღრმე – საშუალოდ 1.16 მმ; 
ს. ღეროს სიგრძე – საშუალოდ 10.29 მმ; 
ტ. ღეროს ზედაპირის ტექსტურა – გლუვი; 
უ. კენკრის გამოყოფის ძალა – საშუალო; 
ფ. კენკრის ფორმა – მოგრძო; 
ქ. ნაყოფის ღეროს ნაწიბური – პატარა, მშრალი; 
ღ. კენკრის არომატი – ტკბილი, დაბალი მჟავიანობით; 
ყ. სიტკბო დამწიფებისას – საშუალო; 
შ. სიმაგრე დამწიფებისას – კარგი; (1) მჟავიანობა დამწიფებისას – დაბალი; (2) 
შენახვის ხარისხი – შესანიშნავი; (3) მდგრადობა მექანიკური მოსავლის აღებისას – 
დაბალი, მოსავლის აღების ხანგრძლივი პერიოდის გამო; (4) თვითგანაყოფიერება – 
შესანიშნავი; (5) გამოყენება – ხილის წარმოება ახალი პროდუქტების ბაზრისთვის.   

თესლი 
ზოგადი: 
ა. თესლის გამძლეობა ნაყოფში – საშუალო; 
ბ. თესლის ფერი – ყავისფერი 17-1430; 
გ. თესლის მშრალი წონა – 3 მგ; 
დ. თესლის სიგრძე – საშუალოდ 2.04 მმ. 
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შედარება მშობლიური და კომერციული მცენარის კულტურულ ჯიშებს შორის 
შედარების ცხრილი 

მსგავსი ჯიშის დასახელება 
დახასიათება 

შედარებისთვის 

მსგავსი ჯიშის 
გამოხატვის 

მდგომარეობა 

კანდიდატი ჯიშის 
გამოხატვის 
მდგომარობა 
(FCM12-045) 

FF-128  
(არაა რეგისტრირებული) 

მცენარის 
სიმძლავრე 

დაბალი მაღალი 

ZF04-002  
(არაა რეგისტრირებული) 

ფოთლის ფორმა ლანცეტისებრი ელიფსური 

ZF04-002  
(არაა რეგისტრირებული) 

ნაყოფი: აყვავების 
ინტენსივობა 

მაღალი დაბალი 

Biloxi  
(არაა რეგისტრირებული) 

ფოთლის ფორმა ლანცეტისებური ელიფსური 

Biloxi  
(არაა რეგისტრირებული) 

ფოთლის კიდე 
მცირედ 

დაკბილული 
მთელი 

Ventura  
(აშშ, მცენარე, რეგ.№24,606) 

ნაყოფი: აყვავების 
ინტენსივობა 

მაღალი დაბალი 

ფორმულა: 
1. ლურჯი მოცვის ახალი და მკაფიო ჯიში სახელწოდებით „FCM12-045“, გამ-

ძლეობა როგორც ილუსტირებულია და აღწერილია ზემოთ.
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