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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi  
 

დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების: მუკუზანი (რეგ.  №2;  თარიღი: 30.08.2005 წ.); 

წინანდალი (რეგ.  №3;  თარიღი: 30.08.2005 წ.); ახაშენი (რეგ.  №4;  თარიღი: 30.08.2005 წ.); გურჯაანი 

(რეგ.  №5;  თარიღი: 30.08.2005 წ.); ქინძმარაული (რეგ.  №787;  თარიღი: 30.03.2006 წ.); მანავი (რეგ. 

№788;  თარიღი: 21.08.2006 წ.); კახეთი (კახური) (რეგ. №789;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); ნაფარეული 

(რეგ. №790;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); თელიანი (რეგ. №791;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); ატენი (ატენური) 

(რეგ. №792;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); სვირი (რეგ. №793;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); ვაზისუბანი (რეგ. 

№794;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); კარდენახი (რეგ. №795;  თარიღი: 10.12.2007 წ.); ტიბაანი (რეგ. №796;  

თარიღი: 10.12.2007 წ.); ტვიში (რეგ. №797; თარიღი: 10.12.2007 წ.); ყვარელი (რეგ. №798;  თარიღი: 

10.12.2007 წ.) ღვინის წარმოების სპეციფიკაციებში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
 

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის − საქპატენტის სასა-

ქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინების დეპარტამენტის უფროსის 2019 

წლის 24 ივლისის №№53259/06, 53267/06, 53251/06, 53252/06, 53256/06, 53258/06, 53257/06, 53260/06, 

53254/06, 53250/06, 53261/06, 53253/06, 53255/06, 53263/06, 53262/06 და 53266/06 ბრძანებების 

საფუძველზე, შეიცვალა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში − 

საქპატენტი რეგისტრირებული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების: „მუკუზანი“, 

„წინანდალი“, „ახაშენი“, „გურჯაანი“, „ქინძმარაული“, „მანავი“, „კახეთი (კახური)“, „ნაფარეული“, 

„თელიანი“, „ატენი (ატენური)“, „სვირი“, „ვაზისუბანი“, „კარდენახი“, „ტიბაანი“, „ტვიში“ და 

„ყვარელი“ წარმოების სპეციფიკაციები. 

აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული 

აღნიშვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო 

საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენში, ერთ ცენტრალურ და ერთ ადგილობრივ გაზეთში. 

მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში საქპატენტში წარმოდგენილი შენიშვნები და 

დამატებითი ინფორმაცია შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. თუ 3 თვის განმავლობაში საქპატენტში არ შემოვა რაიმე 

ინფორმაცია აღნიშნულ მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული მონაცემები ღვინის 

ადგილწარმოშობის დასახელებების „მუკუზანის“, „წინანდლის“, „ახაშენის“, „გურჯაანის“, „ქინძ-

მარაულის“, „მანავის“, „კახეთის (კახური)“, „ნაფარეულის“, „თელიანის“, „ატენის (ატენური)“, 

„სვირის“, „ვაზისუბნის“, „კარდენახის“, „ტიბაანის“, „ტვიშის“ და „ყვარლის“ შესახებ აისახება 

ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. 

 
 

მუკუზანი 
 

1. დასახელება:  „მუკუზანი“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები
„მუკუზანი“ წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 
 ფერი –  მუქი ბროწეულისფერი (მუქი წითელი); 

 არომატი და გემო − უზადო, გემოზე  სავსე, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი, ჰარმონიუ-

ლი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, დავარ-

გებისას უვითარდება მკვეთრად  გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 
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 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ - ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
მუკუზნის მიკროზონა მდებარეობს კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, მდ. ალაზნის 

განედური მიმართულების ხეობის მარჯვენა სანაპიროზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ დაქანებაზე, სამხრეთ-დასავლეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ და აღმო-

სავლეთისაკენ ზონის ტერიტორია სუსტად და საშუალოდ დაქანებული ფერდობები და 

შლეიფებია, სუსტი ტალღისებური ზედაპირით, რომელიც ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმარ-

თულებით გავაკებაში გადადის და ემიჯნება ალაზნის არხს. ჩრდილო-დასავლეთისა და 

სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მიკროზონას კეტავენ, შესაბამისად, აკურისხევი და ვეძირულა. 

მიკროზონა მოიცავს სოფლების − ჩუმლაყის, ახაშენის, ზეგაანის, მუკუზნის, ველისციხის, 

ვაზისუბნის, შაშიანის, კალაურის, ვაჩნაძიანისა და კახიფარის საკრებულოთა ტერიტორიებს 

ალაზნის არხამდე.   
 

5. ვაზის ჯიშები 
„მუკუზანი“ შეიძლება დამზადდეს  მუკუზანის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან 

საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების 

გამოყენება. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 მუკუზანის მიკროზონაში, ღვინო „მუკუზანისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენა-

ხები გაშენებული უნდა იყოს  350–700 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე; 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8 –1,5 მეტრი; 

 შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ; 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება:
 „მუკუზანი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19 %. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
 

 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი:
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს  –  ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან. 
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9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა:
„მუკუზანის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მუკუზანის 

მიკროზონაში  გაშენებული ვენახებიდან. ამასთან, დასაშვებია 15%-მდე  საფერავის ჯიშის იმ 

ყურძნის გამოყენებაც, რომელიც მოწეულია მუკუზანის მიკროზონის გარეთ, მაგრამ კახეთის 

მევენახეობის ზონის ფარგლებში. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში, ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა მუკუზნის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა 

და კონტროლის პირობებში. 

„მუკუზანი“ მზადდება დურდოს სრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  

„მუკუზანის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო ტარა-

ში დაფასოებული სახით. 

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერებების 

გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
      შორის 
კლიმატი. მუკუზანის მიკროზონაში ამინდის ფორმირებას განაპირობებს სუბტროპიკულ და 

ზომიერ განედებში განვითარებული, აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან გამონაც-

ვლებული ატმოსფერული პროცესები. არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ადგილმდებარეობის 

რელიეფური პირობების გავლენით წარმოქმნილ პროცესებს, კერძოდ, კახეთის კავკასიონის 

მყინვარებით დაფარული მაღალი მწვერვალებიდან დაშვებული ცივი ჰაერის მასების 

ზემოქმედებას. აქ კლიმატი ზომიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხულით და ზომიერად ცივი 

ზამთრით. ვენახებისათვის შერჩეულ ფართობებზე აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ 

ჰორიზონტი მნიშვნელოვნად გაშლილია, რაც ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ დახრილ 

დაქანებაზე ვაზისათვის ეფექტურ რადიაციულ რეჟიმს ქმნის. მზის ნათების წლიური 

ხანგრძლივობა მუკუზანის მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონაში 2150–2200 საათის 

საზღვრებში მერყეობს. სავეგეტაციო პერიოდში მზე საშუალოდ 1600 საათის განმავლობაში 

ანათებს. წელიწადში ჯამური რადიაცია 130 კკალ/სმ2-ზე მაღალი არ არის, სავეგეტაციო 

პერიოდში კი 95–100 კკალ/სმ2-ის საზღვრებშია. პირდაპირი რადიაციის ჯამი წლიურად 75 

კკალ/სმ2-ია, ხოლო გაბნეული − 54 კკალ/სმ2.              

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°C, ყველაზე თბილი თვეების (ივლისი, 

აგვისტო) 23,6°C, უცივესი თვის (იანვარი) +1,1°C უდრის. 

აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი მიკროზონაში შეადგენს  4120–3440°C. 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა სპეციფიკურ ზონაში სავეგეტაციო პერიოდში შეად-

გენს 645 მმ-ს, ხოლო მისი წლიური ჯამი 870 მმ-ია. ნაყოფის ფორმირების პერიოდში 

(ივნისი, ივლისი, აგვისტო), ნალექების რაოდენობა მცირეა, ამიტომ დასაშვებია დამატებით 

მორწყვა. სიმწიფის პერიოდში ნიადაგი ზომიერად ტენიანია და ვენახი მორწყვას არ 

საჭიროებს. 

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის წლიური მნიშვნელობა 71% უდრის. ჰაერის ტენით 

გაჯერება ყველაზე ნაკლებია ივლისში (63%) და აგვისტოში (60%), შედარებით მეტია 
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შემოდგომის დასასრულს (78%) და ზამთრის თვეებში (76–75%).

თოვლის საფარი იქმნება დეკემბრის ბოლო დეკადაში (25.XII), რომელიც მარტის შუა 

რიცხვებში ქრება. ზამთარში თოვლიან დღეთა რიცხვი 26 უდრის. მიკროზონაში 

შემოდგომის პირველი წაყინვები ნოემბრის დასასრულს (27.XI) იწყება. ბოლო წაყინვები 

საშუალოდ 24 მარტიდან წყდება და 10 წელიწადში ერთხელ აპრილის შუა რიცხვებამდეა 

მოსალოდნელი, ზონაში უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 230 დღეზე მეტია. სპეციფიკურ 

ზონაში ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მინიმუმებიდან საშუალო -9, -11°C 

უდრის. 10 წელიწადში ერთხელ მინიმალური ტემპერატურა შესაძლოა -15°C-მდე დაეცეს. 

სეტყვიანი დღეების რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,1-ს უდრის. წლის განმავლო-

ბაშიყველაზე სეტყვიანი მაისი (0,7 დღე) და ივნისია (0,5 დღე). 

მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (32%) და სამხრეთ-დასავლეთის 

(23%) რუმბის ქარები. უქარო დღეები წელიწადში საშუალოდ 21%-ს უდრის. ღამით, მზის 

ამოსვლამდე, კავკასიონის მაღალი მწვერვალებიდან დაშვებული ცივი ჰაერის მასები 

ზამთრის ყინვებს და გაზაფხულის წაყინვების საშიშროებას აძლიერებს. 

მუკუზანის მიკროზონა მიეკუთნება მავნე ქარების ზემოქმედების მე-3 ჯგუფის რაიონებს. 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,4 მ/წმ. მისი უარყოფითი ზემოქმედებისგან თავის 

დაცვის მიზნით, უკეთეს შემთხვევაში, რეკომენდებულია ორრიგიანი ქარსაფარი ზოლების 

გაშენება.  

ნიადაგი. არსებული კვლევის მასალების ანალიზიდან გამომდინარე, მიკროზონის ტერი-

ტორიაზე გამოყოფილია: ყავისფერი, ალუვიური და დელუვიური ნიადაგების შემდეგი 

სახეები და სახესხვაობები: 

1) ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხიანი და თიხნარი; 
2) მუქი ყავისფერი (ძველი ალუვიური), დიდი სისქის, თიხიანი; 
3) მუქი ყავისფერი, საშუალო სისქის, სუსტად ხირხატიანი, საშუალოდ და მსუბუქი 

თიხა; 
4) რენძინო-ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, მსუბუქი თიხა და მძიმე 

თიხნარი; 
5) რენძინო-ყავისფერი, საშუალო სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი და თიხიანი; 
6) ტყის ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი და ქვიანი, მძიმე თიხნარი; 
7) დელუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 
8) ალუვიურ-კარბონატული დიდი სისქის თიხნარი; 
9) ალუვიურ-კარბონატული დიდი სისქის ხირხატიან თიხნარი. 

ყავისფერი დიდი და საშუალო სისქის ნიადაგები ტერიტორიის ძირითად ნაწილზეა 

წარმოდგენილი. 

დელუვიური კარბონატული სახესხვაობის ნიადაგი კი მიკროზონის ცენტრალურ ნაწილში, 

ცივ-გომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთების დაბოლოებაზე და რელიეფურად 

სუსტად დაქანებულ შლეიფებს წარმოადგენს. 

დიდი სისქის ნიადაგებში პროფილის სიღრმე 80–100 სმ-დან 110–130 სმ-ს ფარგლებში 

იცვლება. საშუალო სისქის ნიადაგებში კი პროფილის სისქე 60–70 სმ-დან 70–80 სმ-მდეა. 

აქტიური ჰუმუსიანი ფენა შესაბამისად 50– 60-დან 75-85 სმ-მდე დიდ სისქეებში, 30–40, 40– 
50 სმ-მდე საშუალო სისქეებში. 

ნიადაგების მექანიკური შედგენილობა საშუალო, მძიმე ან მსუბუქი თიხნარია, ზოგან კი 

საშუალო თიხნარს აღწევს. სტრუქტურა მარცვლოვან – კოშტოვანიდან (ზედა ფენებში) 
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კოშტოვან-გოროხოვანამდე ქვევით და უფრო ქვევით ბელტოვანში გადადის. ნიადაგის 

პროფილში წარმოდგენილია ფესვები, ორგანული ნარჩენები, კირის თვლები და კენჭები. 

კალციუმის კარბონატები ზევიდან ქვევით მატულობს და ქვედა ფენებში ზოგან 24%-ს 

აღწევს, ზოგიერთი ჭრილების (რენძინო – ყავისფერებში) ქვედა ფენები კი კალციუმის 

კარბონატებს ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავენ. 

ჰუმუსის შემცველობა ყველგან მცირეა; ჰიდროლიზური აზოტის, ხსნადი ფოსფორის და 

გაცვლითი კალიუმის შემცველობა ამ ნიადაგებში ძირითადად დაბალია. ნიადაგის არეს 

რეაქცია (pH) საშუალო ტუტეა. 

შესწავლილი ნიადაგის საფარი წარმოდგენილია რელიეფის დახრილ ფორმებზე და 

ნიადაგები განვითარებულია კარბონატების მაღალი შემცველობის მქონე ქანებზე. ყოველივე 

ეს ექსპოზიციასთან, განათებისა და კლიმატურ პირობებთან ერთად იძლევა მაღალი 

ხარისხის ღვინო „მუკუზანი“-ს მიღების შესაძლებლობას.                      

ადამიანური ფაქტორი. მუკუზანის მიკროზონაში მევენახეობა-მეღვინეობას უხსოვარი 

დროიდან მისდევდნენ. XIX საუკუნის დასაწყისში აქ დაწინაურდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის 

მამული, რომელიც გამოირჩეოდა მნიშვნელოვანი კაპიტალური დაბანდებით და მოწინავე 

ტექნოლოგიებით. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ბატონყმობის გაუქმებამ მძლავრი ბიძგი მისცა დარგის, და 

საერთოდ ეკონომიკის, განვითარებას. უფასო მუშახელი შეცვალა დაქირავებულმა, 

ჩამორჩენილი და განუვითარებელი მხარე სწრაფად ჩაება საერთო კაპიტალისტური 

ურთიერთობის ფერხულში, დაიწყო კაპიტალისტურ-ფერმერული მეურნეობების ჩამო-

ყალიბების პროცესი.  

ეს პროცესები მევენახეობა-მეღვინეობისთვის უფრო მეტად ხელშესახები გახდა 1880-ანი 

წლებიდან, როდესაც საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტმა მასიურად შეისყიდა 

კახელი თავადების მამულები, მათ შორის მუკუზანსა და ზეგანში,  და სწრაფი ტემპებით 

დაიწყო ვენახებისა და მარნების მოდერნიზება. 

ეს პროცესები კიდევ უფრო გაძლიერდა 1920-ანი წლებიდან, როდესაც ფუნქციონირება 

დაიწყეს საქართველოს სამეცნიერო ცენტრებმა თბილისსა და თელავში. დაიწყო ახალი 

ვენახების გაშენება ნამყენი ნერგით, მუკუზანსა და ზეგანში აიგო თანამედროვე ტექნიკით 

აღჭურვილი ღვინის ქარხნები, დაინერგა ახალი ტექნოლოგიები. 

ღვინო „მუკუზანი“ გამოდის 1888 წლიდან და დამსახურებულად ითვლება ქართული 

წითელი მშრალი ღვინოების ფლაგმანად. სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და 

გამოფენებზე 1990 წლამდე მიღებული აქვს 13 მედალი, მათ შორის, 8 ოქროს, 4 ვერცხლის და 

1 ბრინჯაოს მედალი.  

მუკუზანის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, მოწეული საფერავისა ან/და საფერავი 

ბუდეშურისებრის ჯიშების ამ ზონისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახა-

სიათებლები და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია 

განაპირობებს „მუკუზანის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისთვის დამახასიათებელ 

ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „მუკუზანი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 
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უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად:

ლათინური შრიფტით – MUKUZANI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – МУКУЗАНИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 
„მუკუზანის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო-

ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „მუკუზანი“ წარმოების პროცესის გაკონ-

ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს 

შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწ-

მება  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი 

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე 

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბ-

ორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩა-

ნაწერები
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-

ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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წინანდალი 
 

1. დასახელება:  „წინანდალი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„წინანდალი“ − თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 
 

 ფერი − ღია ჩალისფერი; 

 არომატი და გემო − უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახ-

ვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, მინ-

დვრის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამო-

ხატული ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11%-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია − არანაკლებ 16 გ/ლ; 

 შაქრიანობა − არაუმეტეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით − არანაკლებ 5გ/ლ; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
წინანდლის მიკროზონა მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტში, მდ. ალაზნის 

მარჯვენა სანაპიროზე ჩრდილო განედის 41°541 და აღმოსავლეთ გრძედის 45°35' კოორ-

დინატებზე. წინანდლის მიკროზონა მოიცავს ერთის მხრივ ცივ-გომბორის ქედის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთი დაქანების ტყიანი კალთების გაგრძელებას და მეორე მხრივ 

მთისწინებსა და ალაზნის დაბლობს. მას ჩრდილო დასავლეთიდან ესაზღვრება ჩუმათ-

ხევი, ხოლო სამხრეთ აღმოსავლეთიდან − აკურისხევი. 
 

წინანდლის მიკროზონა მოიცავს  სოფლებს: აკურას, ვანთას, ბუშეთს, ქვემო ხოდაშენს, 

წინანდალს, კისისხევს, კონდოლს, ნასამხრალს, შალაურს, კურდღელაურს, ვარდისუბანს,  

რუისპირს, ყარაჯალას, გულგულას და იყალთოს.  
 

5. ვაზის ჯიშები 

„წინანდალი“ მზადდება მხოლოდ წინანდლის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯი-

შის ყურძნისგან. „წინანდალის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება 

დაემატოს 15%-მდე ოდენობით იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანეს ჯიშის 

ყურძენი.   
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 წინანდლის მიკროზონაში, ღვინო „წინანდალისთვის“ განკუთვნილი სამრეწველო ვენა-

ხები გაშენებული უნდა იყოს 300-750 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში − 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60−90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
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7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 ღვინო „წინანდალი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა 

კრეფის დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

 რქაწითელისთვის − 10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის − 8 ტონას.  

 ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 650 ლიტრს − ერთი ტონა ყურძნიდან; 
  

ღვინის გამოსავალი ერთი ჰექტარი ვენახიდან არ უნდა აღემატებოდეს: 

 6500 ლიტრს − რქაწითელისთვის; 

 5200 ლიტრს − კახური მწვანისთვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„წინანდალი“ მზადდება მხოლოდ წინანდლის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელისა და 

კახური მწვანის (15%-მდე) ჯიშის ყურძნებიდან.  
 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  
 

ამასთან, ყურძნის გატანა წინანდლის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად, დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„წინანდალი“ მზადდება მხოლოდ თვითნადენი ტკბილის სრული დადუღებით. 
 

„წინანდალის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა სარეალიზაციოდ ნებადართულია 

მხოლოდ სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული სახით. 
 

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერე-

ბების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
 შორის 

კლიმატი − ზომიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით. მზის 

ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2300 საათს აღემატება. მიკროზონაში მზის პირდაპირი 

რადიაციის წლიური ჯამი პერპენდიკულარულ ზედაპირზე 130 კკალ/სმ2, ხოლო 

სხივებისადმი ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 76 კკალ/სმ2 უდრის. თბილ პერიოდში ეს 

მაჩვენებლები შესაბამისად 92 და 60 კკალ/სმ2 ფარგლებში მერყეობს. გაბნეული რადიაცია 

წლიურად 54 კკალ/სმ2, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 40 კკალ/სმ2 აღწევს. ჯამური 

რადიაციის წლიური მნიშვნელობა 130 კკალ/სმ2-ია, ხოლო თბილ პერიოდში 100 კკალ/სმ2 

უდრის. 

მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და 12,4°С 
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უდრის. ყველაზე თბილ თვეებში − ივლისში და აგვისტოში საშუალო ტემპერატურა 

23,2°С, ყველაზე ცივი თვის − იანვრის ტემპერატურა კი +0,9°С-ია. წლიური აბსოლუტური 

მინიმუმებიდან საშუალო -10°С, აბსოლუტური მაქსიმუმებიდან საშუალო კი 35°С უდრის. 
 

ექსტრემალური ტემპერატურები -23°С - +38°С-ის ფარგლებშია. მხარის უმეტეს ნაწილში 

ჰაერის ტემპერატურის 10°С-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა აპრილის I დეკადაში (8.IV-

დან) აღინიშნება, 10°С-ზე ქვევით ტემპერატურა ნოემბრის პირველ რიცხვებში (3.XI-დან) 

ეცემა.  

სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა უდრის 208 დღეს. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 

(ct>10°C) 550 მ სიმაღლეზე 3800° აღწევს. 

წინანდლის მიკროზონაში მოწმენდილ დღეთა წლიური რიცხვი (ღრუბლიანობა 0-2 

ბალი) საერთო და ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის შესაბამისად 52-82-ს შეადგენს. 

სავეგეტაციო პერიოდში მოწმენდილი დღეები აღნიშნული ღრუბლიანობის თანმიმდევ-

რულად 36 და 55 უდრის. წლის განმავლობაში მოღრუბლული დღეები (8-10 ბალი) საერ-

თო და ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის შესაბამისად 122 და 95-ს უდრის, ხოლო სავე-

გეტაციო პერიოდში აღნიშნულ ღრუბლიანობათა დღეები შესაბამისად 61 და 45-ს შეად-

გენს. 

მიკროზონაში ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 845 მმ, სავეგეტაციო პერიოდში 

644 მმ უდრის. წლიური ნალექებიდან მაქსიმუმი (157 მმ) მაისში, მინიმუმი (28 მმ) 

იანვარში აღინიშნება. 
 

ვაზის კვირტის გაშლა აპრილის შუა რიცხვებიდან იწყება, ხოლო სიმწიფეში აგვისტოს 

შუა რიცხვებიდან შედის.  
 

წინანდლის მიკროზონაში (300−750 მ სიმაღლის ფარგლებში) აქტიური სითბოს ჯამი 4100-

3500° შორის იცვლება.  
 

წინანდლის  მიკროზონაში სეტყვიანი დღეები ხშირია (წელიწადში საშუალოდ 2,3-ს). 

წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად სეტყვა მოდის მაისში და ივნისში  (0,7 და 0,8). 

განსაკუთრებულად სეტყვიან წლებში კი შესაძლოა მოვიდეს 9-ჯერ. 
 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა საშუალოდ 70% უდრის. ჰაერის 

ტენით გაჟღენთილობა ყველაზე ნაკლებია აგვისტოში (60%), ყველაზე მეტი კი ნოემბერში 

(77%). 

მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (35%) და აღმოსავლეთის (23%) 

რუმბის ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,7 მ/წმ უდრის. ძლიერ ქარიან დღეთა 

რიცხვი მიკროზონაში დიდი არ არის (10).  

ნიადაგი − 2005 წლის ივნის-ივლისის თვეში საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და 

მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ნიადაგმცოდნე სპეციალისტებმა, მიკ-

როზონის ნიადაგური საფარის შესწავლის მიზნით, საკვლევ ტერიტორიაზე ჩაატარეს 

ნიადაგების კვლევის საველე და კამერალური სამუშაოები. ნიადაგების ანალიზური სამუ-

შაოები ჩატარდა ამავე ინსტიტუტის აგროქიმიის ლაბორატორიაში. 

გამოკვლევების შედეგად შესწავლილ ტერიტორიაზე გამოიყო შემდეგი ძირითადი 

ნიადაგური ტიპები: 

1) ტყის ყავისფერი, დიდი სისქის, საშუალოდ და ძლიერ ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი; 

2) ყავისფერი, დიდი სისქის, ალაგ სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი და თიხიანი; 
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3) ყავისფერი, საშუალო სისქის, სუსტად ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი; 

4) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი და თიხიანი; 

5) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად და საშუალოდ ხირხატიანი, თიხნარი; 

6) დელუვიურ-პროლუვიური, დიდი სისქის, მსუბუქი და მძიმე თიხნარი; 

7) ალუვიურ-პროლუვიური, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 

8) ალუვიური, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი; 

9) ალუვიური, დიდი სისქის, ძლიერ ხირხატიანი, თიხნარი. 

პირველი სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ვანთის, სოფ. აკურის (ნაკვეთი 

„ნასახლარები“), სოფ. კისისხევის (ნაკვეთი „არხის ზემოთ“) მაგალითზე. 
 

მეორე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ბუშეტის (ნაკვეთი „რკინიგზის ქვემოთ 

თეთრ ხიდთან“), სოფ. შალაურის (ნაკვეთი „ტრასის ქვემოთ“), სოფ. ვაჩნაძიანის (ნაკვეთი 

„ხრამიწები“) მაგალითზე. 
 

მესამე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. შალაურის (ნაკვეთი „დიდი ვერხვის 

ადგილები“) მაგალითზე. 
 

მეოთხე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. წინანდლის (ნაკვეთი „თელიანი), სოფ. 

ქვემო ხოდაშენის (ნაკვეთი „ნაფარეხლები“), სოფ. კურდღელაურის (ნაკვეთი 

„ბეღანაფშები“) მაგალითზე. 
 

მეხუთე სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება სოფ. ქვემო ხოდაშენის (ნაკვეთი „დიდი 

ვენახები“) მაგალითზე. 
 

მეექვსე და მეშვიდე სახესხვაობის ნიადაგები წარმოდგენილია ზემოთ ჩამოთვლილი 

სოფლებიდან ალაზნის ვაკისკენ გარდამავალ ზოლში. 
 

მერვე და მეცხრე სახესხვაობის ნიადაგები უშუალოდ ალაზნის ტერასის მიჯნაზე მდე-

ბარეობენ. 
 

მიკროზონის ზედა ნაწილში წარმოდგენილი ყავისფერი ნიადაგები (თავისი სახესხვა-

ობით) საშუალო და ღრმა პროფილით ხასიათდებიან. ქვედა ზოლში გავრცელებული 

ალუვიური, ალუვიურ − პროლუვიური და დელუვიურ − პროლუვიური ნიადაგები 

უფრო ღრმა პროფილით და სხვადასხვა ხირხატიანობით ხასიათდებიან. 
 

ნიადაგის პროფილის სისქე ზედა ნაწილში, სადაც ყავისფერი ნიადაგებია წარმოდგენილი, 

70−100 სმ-ის ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30−50 სმ-ის ფარგლებში. 

ზონის ქვედა ნაწილში, სადაც ალუვიური, ალუვიურ − პროლუვიური და დელუვიურ - 

პროლუვიური ნიადაგებია წარმოდგენილი, პროფილი უფრო ღრმაა 100−150 სმ-ს 

აღემატება, აქტიური ჰუმუსიანი ფენა კი 40−50 სმ-ია. 
 

მექანიკური შედგენილობით ნიადაგები ძირითადად საშუალო და მძიმე თიხნარი 

შედგენილობით ხასიათდებიან, მცირე მონაკვეთებზე კი მსუბუქი თიხიანებიცაა წარმოდ-

გენილი. 
 

ჰუმუსი მცირე რაოდენობითაა 1,0−2,5%-ის ფარგლებში, ჰიდროლიზური აზოტის, ხსნადი 

ფოსფორის და გაცვლითი კალიუმის შემცველობა დაბალია, კალციუმის კარბონატების 

ნიადაგები მცირე და საშუალო რაოდენობით შეიცავენ, 2,5−16,0%-ის ფარგლებში, 

ნიადაგის არეს რეაქცია (pH) საშუალო ტუტეა. 
 

მიკროზონაში წარმოდგენილი ნიადაგები ექსპოზიციით (ძირითადად ჩრდილო-აღმო-
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სავლეთი და აღმოსავლეთი), კალციუმის კარბონატების შემცველობით, ხირხატიანობით 

და კლიმატური ფაქტორების ერთობლიობით კარგ პირობებს ქმნიან მაღალი ხარისხის 

ღვინოების მისაღებად.  
 

ადამიანური ფაქტორი − ისევე, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებშიც, კახეთშიც და 

თვითონ წინანდლის მიკროზონაშიც, მევენახეობა − მეღვინეობის დარგის ისტორია 

ათასწლეულების სიღრმეებიდან იღებს სათავეს. ამ ხნის განმავლობაში ის ვითარდებოდა, 

იზრდებოდა და იღებდა გამოცდილებას.  

XIX საუკუნის დასაწყისისთვის კახელი თავადების მამულებში მევენახეობასა და მეღვი-

ნეობას საკმაოდ სოლიდური ადგილი ეკავათ. ამ თავადთა შორის გამორჩეული ადგილი 

ეჭირა ალექსანდრე ჭავჭავაძეს, რომელმაც დარგის განვითარების მიზნით 1835 წელს 

ბანკიდან ერთი მილიონი მანეთი ისესხა, რაც მამულების გაუმჯობესებას მოხმარდა − 

სოფელ წინანდალში აშენდა დიდი ღვინის მარანი თავისი ლაბორატორიით, სადაც 

ღვინოს აწარმოებდნენ. ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ააგო, აგრეთვე, ორთქლის არაყსახდელი 

ქარხნები. 

ეს იყო ღვინის წარმოების ფეოდალური წესიდან კაპიტალისტურზე გადასვლის პირველი 

მცდელობა, რომელმაც ძალზედ ეფექტურად იმოქმედა ღვინის ხარისხზე. თავად 

ალექსანდრე ჭავჭავაძის ღვინოებმა შორს გაითქვეს სახელი − ამ ღვინოებს კარგად 

იცნობდნენ რუსეთში და აფასებდნენ ევროპაშიც. 

რუსეთის იმპერიის საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტმა 1880-იანი წლებიდან 

ძალზედ გაააქტიურა ქართველი თავადებისგან მამულების შესყიდვა. კერძოდ, სოფელ 

წინანდალსა და მის შემოგარენში თავადებისგან − ჭავჭავაძეები, ანდრონიკაშვილები, 

ზურაბაშვილები, ბახუტოვები, როტინიანცები, აზნაუროვები და სხვა, შეისყიდა 2000-მდე 

ჰა მამულები და დაიწყო მათი გეგმაზომიერი გამასივების, რეფორმირების  და 

რეკონსტრუირების პროცესი.  

1886–1887 წლებში წინანდალში ააგეს ორსართულიანი, 150000 ვედრო ღვინის ტევადობის 

სარდაფი − ქარხანა. ამავე წელს ააშენეს სასახლე და გახსნეს საკასრე სახელოსნო. დადგეს 

ახალი, თანამედროვე დანადგარები: ყურძნის საჭყლეტები, წნეხები, ღვინის ტუმბოები, 

ბუტები, ჩანები, კასრები და სხვადასხვა დანიშნულების ინვენტარი. ყველაფერ ამას 

დაემატა ისიც, რომ საუფლისწულო მამულები დაკომპლექტდა ევროპაში განსწავლული 

პროფესიონალებით − გოგოლ-იანოვსკი, სპეშნევი, მასონო, სტაროსელსკი, ჰაინე, მარკოვი-

ჩი, ოვჩარენკო, თუშმალიშვილი, ჯორჯაძე, დიკენსონი და სხვები. 

1880-ანი წლებიდან აქ უკვე აწარმოებდნენ საკმაოდ მაღალი ხარისხის ღვინოებს − 

„რქაწითელი წინანდალი №13“, „მწვანე წინანდალი №14“, „საფერავი წინანდალი №16“, 

რომლებმაც 1892 წელს ჩიკაგოს საერთაშორისო გამოფენაზე უმაღლესი შეფასებები 

მიიღეს. 

1897 წელს წინანდალში გაიხსნა სამწლიანი სკოლა, სადაც ბავშვებს, სხვა საგნებთან 

ერთად, ასწავლიდნენ მევენახეობას, მეღვინეობასა და მებაღეობას. 
 

„წინანდალი“ გამოდის 1886 წლიდან. ის დღემდე ითვლება ფლაგმანად ქართული ღვინო-

ების რიგში. უამრავ კონკურსსა და გამოფენაში აქვს მიღებული მონაწილეობა და 1990-ან 

წლებამდე მიღებული აქვს 10 ოქროს და 9 ვერცხლის მედალი. 
  

წინანდლის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, რქაწითელისა და საფერავის   ჯი-



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

14

შების ამ ზონისათვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და 

მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს 

„წინანდალის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპ-

ტიკურ თვისებებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული წესები
დასახელება „წინანდალი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვი-

ნო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასა-

ლებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით – TSINANDALI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – ЦИНАНДАЛИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 
12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ატენურის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობი-

ნება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები 
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოპროცესის გაკონტროლების დროს 

მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს შემდეგი 

პარამეტრების შესაბამისობა: „წინანდალის“ წარმოების  

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 
ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 
ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 
ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ადგილზე
კულტივირების მეთოდები 
 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაციის ჟურნალი, 
წამლობის ჟურნალი. შემოწმება  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი
ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-
დება 

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადამუშავების 
ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის აღრიცხვის ჟურნალი, 
ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები, შეტყო-
ბინებები, შემოწმება ადგილზე

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის
ადგილი და პირობები 

ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში პროდუქ-
ციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბორატორიული 
ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები
ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე
და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებ-
ლები 

სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანაწერები
 
 

14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო 
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ − ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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axaSeni 
 

1. დასახელება:  „ახაშენი“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
3. ტიპი, ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 
 
„ახაშენი“ წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყო-

ფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  
 ფერი − მუქი წითელი; 

 არომატი და გემო − უზადო, ჰარმონიული, ხავერდოვანი, დახვეწილი, სასიამოვნო 

სიტკბოთი, კარგად გამოხატული ხილის ტონებით, საფერავის ჯიშის ამ 

ადგილისთვის დამახასიათებელი არომატითა და გემოთი; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 10,5 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა უნდა იყოს 18-დან  45-მდე გ/ლ; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს 5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნებს. 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
ახაშენის მიკროზონა მდებარეობს შიდა კახეთში, მდ. ალაზნის შუა წელში, ჩრდილო განედის 

41°48' და აღმოსავლეთ გრძნედის 45°44' კოორდინატებზე, განედური მიმართულების მქონე 

ალაზნის მარჯვენა შენაკადების − ჭერმისხევსა და ვეძირულას შორის.  

ახაშენის მიკროზონა მოიცავს ცივ-გომბორის ქედის ტყისპირა კალთების გაგრძელებას  

ალაზნის არხამდე. მიკროზონა მოიცავს სოფლების: ზეგაანის, ახაშენისა და ჩუმლაყის 

ტერიტორიების შუა და ზედა ნაწილს, ფაფრის მინდვრების მასივის ჩათვლით. 
 
5. ვაზის ჯიშები 
ღვინო „ახაშენი“ უნდა დამზადდეს ახაშენის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან 

საფერავი ბუდეშურისებრის ჯიშის ყურძნიდან. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ახაშენის მიკროზონაში, ღვინო „ახაშენისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენახები 

გაშენებული უნდა იყოს 350−700 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან − 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ. 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა – ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 
7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ახაშენი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 
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დროს უნდა იყოს არანაკლებ 22%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, 

უჟანგი ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარე-

ბით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომ-

რების გამოყენება.ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  

დაცული შესაძლო დაბინძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 
 650 ლიტრს – ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9.  ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ახაშენის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს ახაშენის 

მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. ამასთან, დასაშვებია 15%-მდე  საფერავის ჯიშის იმ 

ყურძნის გამოყენებაც, რომელიც მოწეულია ახაშენის მიკროზონის გარეთ, მაგრამ კახეთის 

მევენახეობის ზონის ფარგლებში. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის

ფარგლებში, ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე. 

ამასთან, ყურძნის გატანა ახაშენის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა

და კონტროლის პირობებში. 

„ახაშენი“  მზადდება  დურდოს არასრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  

„ახაშენის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთი-

ერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

სამომხმარებლო ბაზარზე „ახაშენის“ გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო ჭურ-

ჭელში დაფასოებული სახით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს
     შორის 
კლიმატი. მიკროზონაში ამინდის ფორმირებას განაპირობებს სუბტროპიკულ და ზომიერ 

განედებში განვითარებული აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან გადმონაცვლებული 

ატმოსფერული პროცესები. მიკროზონაში კლიმატი ზომიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხუ-

ლითა და ზომიერად ცივი ზამთრით. დიდი მნიშვნელობა აქვს მდ. ალაზნის ხეობის 

მიმართულებას. ხეობაში, კახეთის კავკასიონის მყინვარებით დაფარული მაღალი მწვერვა-

ლებიდან დაშვებული ცივი ჰაერის მასები ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავ-

ლეთისაკენ გადაადგილდება ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-დასავლეთ დაქანების 

მთისწინებზე და გავაკებებზე მდებარე ფართობზე. 

მიკროზონაში ყურძნის მარცვლების ფორმირებისა (ივნისის მეორე ნახევარი, ივლისი და 

აგვისტოს პირველი ნახევარი) და სიმწიფის პერიოდში (აგვისტოს მეორე ნახევრიდან 

სექტემბრის ბოლომდე) ცის თაღის მოწმენდილობა შესაბამისად 16 და 8 დღეს უდრის. 
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აღნიშნულ პერიოდებში უმზეო დღეთა რიცხვი 3-ს და 1-ს არ აღემატება. 

ახაშენის მიკროზონაში მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2150−2200 საათის 

საზღვრებში მერყეობს. სავეგეტაციო პერიოდში მზე 1600 საათის განმავლობაში ანათებს. 

მზის ჯამური რადიაცია მდ. ალაზნის მარჯვენა მხარეში, ახაშენის მიკროზონაში მეტია, 

ვიდრე მარცხენა სანაპიროზე, რასაც ცის თაღის ნაკლები მოღრუბლულობა იწვევს. ახაშენში 

ჯამური რადიაციის წლიური მნიშვნელობა 130 კკალ/სმ2-ზე მაღალი არ არის, სავეგეტაციო 

პერიოდში კი 95–100 კკალ/სმ2 საზღვრებშია. პირდაპირი რადიაცია ჰორიზონტალურ 

ზედაპირზე წლიურად 75 კკალ/სმ2-ია, ხოლო გაბნეული – 54 კკალ/სმ2. 

ალუვიური კარბონატული ნიადაგის სიღრმის ტემპერატურული იზოპლეტების ანალი-

ზიდან გამომდინარე, 5-50 სმ სიღრმის ფენაში, ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი 

გადასვლა საშუალოდ აპრილის პირველ დეკადაში ხდება. შედარებით ღრმა (50–100 სმ) 

ფენაში ეს ვადა აპრილის შუა რიცხვებისაკენ გადაინაცვლებს. 

ფესვთა სისტემის გააქტიურება მაისის შუა რიცხვებიდან იწყება, როცა 10−120 სმ-ის 

სიღრმის ფენაში ნიადაგის ტემპერატურა 15°C-ზე მაღალი ხდება. ივნისის შუა რიცხვებიდან 

სექტემბრის ბოლომდე სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, 70 სმ-მდე სიღრმის ფენაში, 

ნიადაგის ტემპერატურა 20°C-ზე მაღალია, ხოლო ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს 

დასასრულამდე, 40 სმ-მდე სიღრმის ფენაში, ტემპერატურა 24°C-ს აღწევს. 

მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°C-ია. ყველაზე თბილი თვეების 

(ივლისი, აგვისტო) 23,7 23,5°C ყველაზე ცივი თვისა (იანვარი) კი +1,1°C-ია. მრავალწლიური 

მონაცემებიდან გამომდინარე, ჰაერის წლიური აბსოლუტური მინიმალური ტემპერა-

ტურებიდან საშუალო მინუს 10−11°C, აბსოლუტური მაქსიმუმებიდან საშუალო 35°C, ხოლო 

ექსტრემალური ტემპერატურები 23 და + 38°C უდრის. 

მიკროზონაში შემოდგომის ყინვები ნოემბრის დასასრულს (27.XI-დან) იწყება. ბოლო 

ყინვები საშუალოდ 24.III-დან წყდება. ათ წელიწადში ერთხელ წაყინვები აპრილის შუა 

რიცხვებამდე არის მოსალოდნელი. 

ახაშენის მიკროზონაში 450 მ სიმაღლეზე აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 3950°C-ს შეადგენს, 

ხოლო 620 მ სიმაღლეზე – 3700°C.  

450 მ სიმაღლეზე ჰაერის ტემპერატურის 100C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა 5.IV-დან 

ხდება. ტემპერატურის 10°C-ზე ქვევით დაცემა კი 4.XI-დან აღინიშნება. 

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი ახაშენის მიკროზონაში 860 მმ, ხოლო 

სავეგეტაციო პერიოდში 637 მმ უდრის. ნაყოფის ფორმირების პერიოდში მოდის 250 მმ 

ნალექი. 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა 71% უდრის. ჰაერის ტენით 

გაჯერება ყველაზე ნაკლებია ივლისში (63%) და აგვისტოში (60%), შედარებით მეტია 

შემოდგომის დასასრულს (78%) და ზამთარში (76-75%). 

წლის თბილ პერიოდში სეტყვიან დღეთა განმეორება ალაზნის მარჯვენა სანაპიროს 

ჩრდილო-დასავლეთ უბნებთან (წინანდალი, თელავი) შედარებით მკვეთრად შემცირე-

ბულია. სეტყვიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 1,6-2,1 ფარგლებშია. წლის 

განმავლობაში ყველაზე სეტყვიანი მაისი (0,7 დღე) და ივნისია (0,5 დღე). 

საფერავი კვირტის გაშლას აპრილის შუა რიცხვებში, ყვავილობას მაისის ბოლოს, ყურძნის 

სიმწიფეს აგვისტოს მეორე ნახევარში იწყებს. ყურძნის ტექნიკური მომწიფება სექტემბრის 

ბოლოს ხდება. 
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თოვლის საფარი დეკემბრის ბოლო დეკადაში (5.XII-დან) იქმნება, რომელიც მარტის შუა 

რიცხვებში ქრება. 74% წლებში თოვლის საფარი არამდგრადია, ზამთარში თოვლიან დღეთა 

რიცხვი 26-ს უდრის. 

მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (32%) და სამხრეთ-დასავლეთის 

(23%) მიმართულების ქარები. უქარო დღეები წელიწადში საშუალოდ 21%-ია. ქარის 

საშუალო წლიური სიჩქარე 1,4მ/წმ. ქარის სიჩქარე წლის განმავლობაში თვეების მიხედვით 

თითქმის თანაბარია, ძლიერ ქარიან დღეთა რიცხვი მხოლოდ 4-ს უდრის. 

ნიადაგი. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი სამხრეთ-დასავლეთით, ჩრდილო-აღმო-

სავლეთისაკენ და აღმოსავლეთისაკენ სუსტად და საშუალოდ დაქანებულ ფერდობებსა და 

შლეიფებს წარმოადგენს, სუსტი ტალღისებური ზედაპირით, რომელიც ჩრდილო-

აღმოსავლეთის მიმართულებით გავაკებაში გადადის და ემიჯნება ალაზნის პირველ 

ტერასას ჭერმის ხევისა და ფაფრისხევის გაყოლებით. 

მიკროზონის ტერიტორიაზე გამოყოფილია რენძინო-ყავისფერი ნიადაგების ორი, ალუ-

ვიური ნიადაგების ორი და დელუვიური ნიადაგის ერთი სახესხვაობა: 

• რენძინო-ყავისფერი, დიდი სისქის, თიხიანი; 

• რენძინო-ყავისფერი, საშუალო სისქის, ალაგ სუსტად ხირხატიანი თიხიანი და მძიმე 

თიხნარი; 

• ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 

• ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, ხირხატიანი, თიხნარი; 

• დელუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი. 

პირველი ორი სახესხვაობის ნიადაგი წარმოდგენილია მიკროზონის უკიდურეს სამხრეთ-

დასავლეთ ნაწილში ცივ-გომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე, კერძოდ, 

ახაშენის ტერიტორიაზე ფაფრის მინდვრების მასივში და ჩუმლაყის ტერიტორიის სამხრეთ-

დასავლეთ ნაწილში. ხოლო მე-3 და მე-4 სახესხვაობის ნიადაგები წარმოდგენილია 

აღნიშნული სოფლების ცენტრალურ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდ. ალაზნის 

მეორე ტერასაზე, მდინარეების ჭერმისხევის და ფაფრისხევის გაყოლებაზე, დახრილი 

გავაკებული რელიეფის ფორმებზე. მე-5 სახესხვაობის ნიადაგი კი ძირითადად მიკროზონის 

ცენტრალურ ნაწილშია წარმოდგენილი ცივ-გომბორის მთების სამხრეთ კალთების 

დაბოლოებაზე და რელიეფურად სუსტად დაქანებულ შლეიფებს წარმოადგენს.  

პირველი სახესხვაობის ნიადაგის პროფილის სისქე 70−90 სმ-ის ფარგლებშია, ხოლო 

აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 50-60 სმ-ს შეადგენს. მეორეს პროფილის სისქე კი 60−90 სმ-ის 

ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 40-50 სმ-ს შეადგენს. ხასითდება ალაგ სუსტი 

ხირხატიანობით. ორივე სახესხვაობის ნიადაგი განვითარებულია მაღალკარბონატულ 

თიხნარ-კირნარ ნაფენებზე. მე-3, მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგები ღრმა სისქის 

პროფილით ხასიათდებიან და პროფილის სისქე 1,5 მ-ს აღემატება, ხოლო აქტიური 

ჰუმუსიანი ფენა 50-60 სმ-ის ფარგლებშია. განვითარებული არიან ალუვიური წარმოშობის 

თიხნარ-კირნარ და თიხნარ-ქვიშნარ ნაფენებზე. შეფერილობით პირველი ორი სახე-

სხვაობის ნიადაგი აქტიურ ჰუმუსიან ფენაში მუქი ყავისფერი, მოშავო შეფერილობით 

ხასიათდება. გარდამავალ ფენაში კი ღია ყავისფერია, მოჩალისფრო იერით, ქვევით კი ღია 

ჩალისფერში გადადის მოთეთრო იერით მე-3, მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგები კი ღია 

ყავისფერი შეფერილობით ხასიათდებიან და პროფილში ფერების დიფერენცირება 

ნაკლებად არის გამოხატული. განსხვავებით მე-4 სახესხვაობის ნიადაგი ხასიათდება 

ხირხატიანობით. 
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ლაბორატორიული ანალიზების მონაცემების მიხედვით, პირველი ორი სახესხვაობის 

ნიადაგები თიხიანი და მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობით ხასიათდებიან, ხოლო 

მე-3, მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგები თიხნარებს მიეკუთვნებიან. ჰუმუსის 

შემცველობის მიხედვით პირველი და მეორე სახესხვაობის ნიადაგები აქტიურ ფენაში 

საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდებიან და ძირითადად 3,5%-ის ფარგლებშია, ქვევით კი 

მცირეა. მე-3, მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგებში კი შედარებით დაბალია და აქტიურ 

ფენაში ძირითადად 1,5–3,0%-ის ფარგლებში ცვალებადობს, ქვედა ფენებში კი უფრო 

მცირდება. ღარიბია მეტწილად ჰიდროლიზური აზოტის შემცველობით, ხსნადი ფოს-

ფორითა და გაცვლითი კალიუმით. კარბონატებს პირველი და მეორე სახესხვაობის 

ნიადაგები ზედა ფენებში საშუალო რაოდენობით შეიცავს, ქვედა ფენებში კი ძალიან 

მაღალია და 40-50%-ს აღემატება. მე-3, მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგებში კი ძირი-

თადად საშუალო რაოდენობითაა წარმოდგენილი. ნიადაგის არეს რეაქცია (pH) საშუალო 

მაჩვენებლით ხასიათდება და ძირითადად 7,5–8,6-ის ფარგლებშია. 

ჩატარებული გამოკვლევებიდან გამომდინარე, მიკროზონის ტერიტორიაზე წარმოდგენილი 

ნიადაგების აგრომახასიათებლები შესაძლებლობას იძლევა ღვინო ახაშენის ხარისხიანი 

მასალის წარმოებისათვის. 

ადამიანური ფაქტორი. ცნობილია, რომ საქართველოს ღვინის საწარმოებს 1940-იან 

წლებამდე არ გააჩნდათ არც ტექნოლოგიური და არც ტექნიკური შესაძლებლობები 

სტაბილური ნახევრად ტკბილი ღვინოების დასამზადებლად.  

1942 წლის 3 სექტემბერს ქ. თბილისში ჩატარდა მეღვინეობის საწარმოთა, სამეცნიერო 

დაწესებულებათა, აგრეთვე, საქართველოში ევაკუაციაში მყოფი მეცნიერებისა და 

მეღვინეების (პროფესორები: მ. ა. გერასიმოვი, ა. ა. ეგოროვი, ნ. ფ. საენკო და სხვ.) წარმო-

მადგენელთა თათბირი, რომელზედაც დაევალათ მათ შეემუშავებინათ ღონისძიებები, 

რომლებიც უზრუნველყოფდა ნახევრად ტკბილი, და არამარტო ნახევრად ტკბილი,  

ღვინოების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავებასა და დანერგვას.  

ამ თათბირზე დასახული ღონისძიებების რეალიზაცია დაევალა საქართველოს  მეცნიე-

რებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის განყოფილებას, რომელმაც ბრწყინვალედ გაართვა 

თავი დავალებას − აშენდა თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ტექნიკით აღჭურვილი 

ახალი ქარხნები სხვადასხვა მიკროზონაში, მათ შორის, სოფელ ზეგანში.  

ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინო „ახაშენი“ შექმნილია „სამტრესტის“ წამყვანი 

სპეციალისტების მიერ და  გამოდის 1958 წლიდან. 

„ახაშენს“ სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებსა და გამოფენებზე 1990 წლამდე მიღებუ-

ლი აქვს 11 მედალი, მათ შორის, 6 ოქროს და 5 ვერცხლის მედალი. 

ახაშენის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა,  ნიადაგების მრავალფეროვნება,  საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშუ-

რისებურის ვაზის  ჯიშის განსაკუთრებული  მახასიათებლები და მევენახეობა-მეღვინეობის 

ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „ახაშენის” განუ-

მეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული წესები
დასახელება „ახაშენი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“ 

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
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ლათინური შრიფტით – AKHASHENI

Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – АХАШЕНИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 
12. აღრიცხვა და შეტყობინება 
 

„ახაშენის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ახაშენის“ წარმოების პროცესის  გაკონ-

ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ  –  ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს 

შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:
 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები              შეფასების მეთოდები 
ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწ-

მება  ადგილზე

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-

დება 
ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბო-

რატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ − ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
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გურჯაანი 
 

1. დასახელება:  „გურჯაანი“ 
2. დამატებითი აღნიშვნები 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„გურჯაანი“ თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 
 ფერი – ღია ჩალისფერი; 

 არომატი და გემო − უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, 

დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, 

მინდვრის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად 

გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11%-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
გურჯაანის მიკროზონა მდებარეობს მდინარე ალაზნის შუა წელში, მარჯვენა სანაპიროზე, 

ჩრდილო განედის 41°45’ და აღმოსავლეთ გრძედის 45°48' კოორდინატებზე. 

გურჯაანის მიკროზონის ტერიტორია მოიცავს ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილოაღმოსავლეთი 

დაქანების ტყიან კალთებზე მიბჯენილ მთისწინებს და ალაზნის დაბლობს ალაზნის 

არხამდე. ჩრდილო-დასავლეთით მიკროზონა გრძელდება აკურისხევამდე, ხოლო სამხრეთ-

აღმოსავლეთით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე. 

გურჯაანის მიკროზონა მოიცავს  სოფლებს: კარდენახს, ბაკურციხეს, კოლაგს, ვეჯინს, 

ძირკოკს, ჭანდარს, ს. გურჯაანს, ქ. გურჯაანის საგარეუბნო ზონას,  კოტეხს, ჩუმლაყს, 

ახაშენს, ზეგაანს, ველისციხეს, მუკუზანს, ვაზისუბანს, შაშიანს, კალაურს, ვაჩნაძიანს და 

კახიფარს. 

 

5. ვაზის ჯიშები 

„გურჯაანი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ გურჯაანის მიკროზონაში მოწეული 

რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „გურჯაანის“ დასამზადებლად დასაშვებია 15%-მდე იმავე 

მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის გამოყენებაც.  
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 გურჯაანის მიკროზონაში, ღვინო „გურჯაანისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო 

ვენახები გაშენებული უნდა იყოს  350–700 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე; 

 ვაზთა შორის მანძილი რიგში უნდა იყოს 0,8 –1,5 მეტრი; 

 შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ; 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
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7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „გურჯაანი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან, რომლის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19%; 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით; 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომ-

რების გამოყენება; 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

 რქაწითელისთვის – 10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის –  8 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს  –  ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს  –  ერთი ჰა ვენახიდან რქაწითელისთვის; 

 5200 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან კახური მწვანისთვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„გურჯაანის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  –  რქაწითელი და კახური მწვანე 

მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ გურჯაანის მიკროზონაში  გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში, ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა გურჯაანის  მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად, დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა 

და კონტროლის პირობებში. 

„გურჯაანი“ მზადდება მხოლოდ თვითნადენი ტკბილის სრული დადუღებით.  

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ  იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერებების 

გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

ღვინო „გურჯაანის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა სარეალიზაციოდ დასაშვებია მხო-

ლოდ სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული სახით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
 შორის 

კლიმატი. მიკროზონაში ამინდის ფორმირებას განაპირობებს სუბტროპიკულ და ზომიერ 

განედებში განვითარებული დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან გადმონაცვლებული 

ატმოსფერული პროცესები. აქ კლიმატი ზომიერად ნოტიოა, ცხელი ზაფხულითა და 

ზომიერად ცივი ზამთრით. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2150-2200 საათის, ხოლო 

სავეგეტაციო პერიოდში 1550-1600 საათის საზღვრებში იცვლება. 

მიკროზონაში მზის პირდაპირი რადიაციის წლიური ჯამი ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 71 

კკალ/სმ2 უდრის. გაბნეული რადიაცია წლიურად 49 კკალ/სმ2, ხოლო სავეგეტაციო პე-

რიოდში 35 კკალ/სმ2-ს უდრის. ჯამური რადიაციის წლიური მნიშვნელობა 120 კკალ/სმ2-ია, 
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ხოლო თბილ პერიოდში 90 კკალ/სმ2 უდრის. 

მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და 12,40C  უდრის. 

ყველაზე თბილი თვეებია ივლისი და აგვისტო, რომელთა საშუალო ტემპერატურა 

თანაბარია და 23,600C-ის ტოლია, ყველაზე ცივი თვის (იანვარი) კი +0,900C-ია.  

მიკროზონის უმეტეს ნაწილში ჰაერის ტემპერატურის 100C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა 

აპრილის I დეკადაში (5.IV) და 100C-ზე ქვევით ნოემბრის პირველ რიცხვებში (3.XI) ეცემა. 

სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 211 დღეს უდრის. ამ პერიოდში გროვდება 39300C-

მდე აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი. 

გურჯაანის მიკროზონაში მოწმენდილ დღეთა (0–2 ბალი) წლიური რიცხვი, საერთო და 

ქვედა ღრუბლიანობის შესაბამისად 51 და 132-ს უდრის. სავეგეტაციო პერიოდში ეს 

მაჩვენებელი, აღნიშული ღრუბლიანობის შესაბამისად 36 და 79 დღეს უტოლდება. 

ღრუბლიანი დღეების წლიური რაოდენობა (8−10 ბალი) საერთო და ქვედა ღრუბლიანობის 

შესაბამისად 113 და 59-ს, სავეგეტაციო პერიოდში კი 54 და 26 შეადგენს. 

მიკროზონაში შემოდგომის პირველი წაყინვები ნოემბრის მესამე დეკადაში (25.XI-დან) 

იწყება. ბოლო წაყინვები საშუალოდ 24.III-დან წყდება.  

მიკროზონაში ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 804 მმ, სავეგეტაციო პერიოდში 578 
მმ მოდის. წლიური ნალექებიდან მაქსიმუმი (124 მმ) მაისში, ხოლო მინიმუმი (32 მმ) 
იანვარში აღინიშნება. 

ნალექები თოვლის სახით ჩნდება დეკემბრის ბოლო რიცხვებში, რომელიც მარტის შუა 

რიცხვებამდე ქრება. ამ პერიოდში 6−7 სმ საშუალო დეკადური სიმაღლის თოვლის 

საბურველი 25 დღის განმავლობაში დევს. 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის მნიშვნელობა საშუალოდ 72% უდრის. ჰაერი ტენით 

ყველაზე მეტად იჟღინთება (80%) ნოემბერში, ყველაზე ნაკლებად (64%) კი აგვისტოში. 

სეტყვიანი დღეების საშუალო წლიური მნიშვნელობა 1,7-ს უდრის. წლის განმავლობაში 

ყველაზე სეტყვიანი მაისი და ივნისია (0,6–0,4).  

ალუვიურ − კარბონატული ნიადაგის სიღრმის ტემპერატურული იზოპლეტების ანალი-

ზიდან გამომდინარე, 5-50 სმ სიღრმის ფენაში, საშუალო ტემპერატურის 100C-ზე ზევით 

მდგრადი გადასვლა აპრილის პირველ დეკადაში ხდება, ხოლო შედარებით მეტ სიღრმეზე 

(50–100 სმ) აპრილის შუა რიცხვებისაკენ იწევს. 

ფესვთა სისტემის გააქტიურება მაისის შუა რიცხვებიდან იწყება, როცა ნიადაგის 10-120 სმ-

ის სიღრმის ფენაში ტემპერატურა 150C-ზე მაღალი ხდება. ივნისის შუა რიცხვებიდან 

სექტემბრის ბოლომდე 3 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში 5-დან 70 სმ-მდე სიღრმის ფენაში 

ტემპერატურა 200C-ზე მაღალია. 

მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია სამხრეთ-დასავლეთის (33%) და დასავლეთის 

(18%) ქარები. იშვიათად, მათ ენაცვლება აღმოსავლეთის (12%) ქარები. ქარის საშუალო 

წლიური სიჩქარე 1,7 მ/წმ-ია, წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი სიჩქარე ქარს (1,9 მ/წმ) 

მარტში, ყველაზე ნაკლები (1,5 მ/წმ) კი დეკემბერში აქვს. 
 

რქაწითელი კვირტის გაშლას აპრილის შუა რიცხვებიდან, ყვავილობას − მაისის ბოლოს, 

ყურძნის სიმწიფეს აგვისტოს მეორე ნახევარში იწყებენ. ყურძნის ტექნიკური მომწიფება  

სექტემბრის ბოლო რიცხვებში აღინიშნება.  

ნიადაგი. არსებული კვლევის საფუძველზე მიკროზონის ტერიტორიაზე გამოყოფილია 

ყავისფერი ნიადაგების 4, მდელოს-ყავისფერი ნიადაგების 4, ალუვიური ნიადაგების 5 და 
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დელუვიური ნიადაგების 2 სახესხვაობა:

1) მუქი ყავისფერი, დიდი სისქის, თიხიანი; 

2) მუქი ყავისფერი, დიდი სისქის, ხირხატიანი, თიხიანი; 

3) რენძინო ყავისფერი, დიდი სისქის, თიხიანი; 

4) ყავისფერი, დიდი სისქის, ხირხატიანი, თიხნარი; 

5) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, თიხიანი; 

6) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, თიხნარი; 

7) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 

8) მდელოს ყავისფერი, დიდი სისქის, სიღრმით 110-120 სმ-დან გალებებული 140–150 

სმ-დან გრუნტის წყლის დგომით, მძიმე თიხიანი; 

9) ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხიანი; 

10) ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 

11) ალუვიური კარბონატული, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 

12) ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი და ქვიანი 

თიხნარი; 

13) ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, პერიოდულად ჭარბტენიანი, 120–140 სმ-

დან გრუნტის წყლის დგომით, თიხიანი; 

14) დელუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 

15) დელუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი და ქვიანი, 

თიხნარი. 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგების პირველი სამი სახესხვაობა გავრცელებულია მიკრო-

ზონის ზედა სარტყელში ცივ-გომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე და 

სუსტად დაქანებულ ფერდობებზე, ხოლო მეოთხე სახესხვაობის ნიადაგები ძირითადად 

აღნიშნული კალთების შუა სარტყელში არიან წარმოდგენილი და რელიეფურად სუსტად 

დახრილ ფერდობებზე და გავაკებებზე არიან განვითარებული. 

მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 სახესხვაობის ნიადაგები კი წარმოდგენილია ზემოთ აღნიშნული 

კალთების დაბოლოებაზე, რომელიც უშუალოდ ემიჯნება ალაზნის ვაკეს და განვი-

თარებული არიან გავაკებული რელიეფის ფორმებზე. აღნიშნული სახესხვაობის ნიადაგები 

სუსტადაა დახრილი ჩრდილო-აღმოსავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართუ-

ლებით. 

მე-9 და მე-13 სახესხვაობის ნიადაგები კი წარმოდგენილია ალაზნის ვაკის ზედა ნაწილში, 

რომელიც ემიჯნება ცივ-გომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთების დაბოლოებას 

ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის გაყოლებაზე.  

მე-14 და მე-15 სახესხვაობის ნიადაგები კი, რომლებიც დელუვებს წარმოადგენენ, 

ძირითადად გვხვდებიან ზემოთ აღნიშნული კალთების დაბოლოებაზე, სუსტად დაქა-

ნებულ შლეიფებზე. 

პირველი სამი სახესხვაობის ნიადაგები, რომლებიც მიკროზონის ყველაზე მაღალ 

სარტყელშია წარმოდგენილი, ხასიათდებიან ღრმა სისქის პროფილით და პროფილის სისქე 

70-100 სმ-ის ფარგლებში, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 45-60 სმ-ის ფარგლებში იცვლება, 

მექანიკური შედგენილობით თიხიანებს წარმოადგენენ, აქედან მე-2 სახესხვაობისათვის 

დამახასიათებელია ხირხატიანობა.  

სამივე სახესხვაობის ნიადაგები ქვედა ფენებში კარბონატების მაღალი შემცველობით 
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ხასიათდებიან, განსაკუთრებით მე-3 სახესხვაობის ნიადაგი. აღნიშნული ნიადაგები განვი-

თარებული არიან ლიოსისებურ თიხებზე და კირნარ ნაფენებზე. ზედა აქტიურ ჰუმუსიან 

ფენაში ხასიათდებიან მუქი ყავისფერი შეფერილობით, ხოლო ქვევით მოჩალისფრო 

მოთეთრო შეფერილობით. 

მე-4 სახესხვაობის ნიადაგი, რომელიც ძირითადად მიკროზონის შუა სარტყელშია 

წარმოდგენილი, ხასიათდება საშუალო და სუსტი ხირხატიანობით, ღრმა სისქის 

პროფილით (80-120 სმ). აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 50–60 სმ-ის ფარგლებშია. მექანიკური 

შედგენილობით თიხნარია, შეფერილობით აქტიურ ფენაში ყავისფერია, ქვევით კი ჯერ ღია 

ყავისფერში, შემდეგ უფრო ღრმა ფენებში ჩალისფერში გადადის. კარბონატულია მთელ 

პროფილში. 

მე-5−მე-8 სახესხვაობის ნიადაგები, რომელიც მიკროზონის დაბლა სარტყელშია წარმო-

დგენილი, ხასიათდებიან ყავისფერი და მუქი-ყავისფერი მოშავო შეფერილობით, ღრმა 

სისქის პროფილით (100–150 სმ) და ღრმა ჰუმუსიანი ფენით (60–70 სმ). მექანიკური 

შედგენილობით მე-5 და მე-8 სახესხვაობა თიხების ჯგუფს მიეკუთვნება, ხოლო მე-6 და მე-7 

სახესხვაობა თიხნარებია, განსხვავებით მე-7 სახესხვაობა სუსტი ხირხატიანობით 

ხასიათდება, ხოლო მე-8 სახესხვაობა შედარებით მეტი ტენიანობით გამოირჩევა და 100–120 

სმ-ის სიღრმიდან გალებებულია, ხოლო 140 სმ-ის სიღრმეზე დგას გრუნტის წყალი. 

მე-9−მე-13 სახესხვაობის ნიადაგები ძირითადად ალაზნის ვაკის სამხრეთ დასავლეთ 

ნაწილში და მისი შენაკადი მდინარეების გასწვრივ არიან წარმოდგენილი. აღნიშნული 

ნიადაგებიც ხასიათდებიან ღრმა სისქის პროფილით (100–150 სმ), აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 

კი 50–70 სმ-ის ფარგლებშია. ხასიათდებიან ყავისფერი და რუხი ყავისფერი შეფერილობით. 

მექანიკური შედგენილობით მე-9 და მე-13 სახესხვაობები თიხებს, ხოლო მე-10, მე-12 

სახესხვაობები თიხნარების ჯგუფს მიეკუთვნებიან, განსხვავებით მე-11 სახესხვაობისათვის 

დამახასიათებელია სუსტად ხირხატიანობა, ხოლო მე-12 სახესხვაობა საშუალოდ ხირ-

ხატიანი და ქვიანია. მე-13 სახესხვაობის ნიადაგისათვის დამახასიათებელია პერიოდული 

ჭარბი ტენიანობა და 120–140 სმ-ის სიღრმიდან გრუნტის წყლის დგომაც. 

მე-14 და მე-15 სახესხვაობის ნიადაგები, რომლებიც ძირითადად ცივ-გომბორის მთების 

ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთების დაბოლოებაზე არიან წარმოდგენილი, ხასიათდებიან 

ღრმა სისქის პროფილით (70−120 სმ) აქტიური ჰუმუსიანი ფენა კი 40 – 50 სმ-ის ფარგლებშია. 

შეფერილობით ყავისფერია, მექანიკური შედგენილობით თიხნარებს მიეკუთვნებიან, მთელ 

პროფილში კარბონატულია. განსხვავებით მე-15 სახესხვაობისათვის დამახასიათებელია 

ხირხატიანობა და სუსტი ქვიანობა, რაც უკეთეს პირობებს ქმნის მაღალხარისხიანი 

ღვინოების წარმოებისათვის. 

პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-8, მე-9 და მე-13 სახესხვაობის ნიადაგები თიხების ჯგუფს, 

ხოლო დანარჩენი მე-4, მე-6, მე-7, მე-10, მე-11, მე-12, მე-14, მე-15 სახესხვაობები თიხნარების 

ჯგუფს მიეკუთვნება. ჰუმუსის შემცველობა ნიადაგის საპლანტაჟო ფენაში ძირითადად 1,5–

4,5%-ის ფარგლებშია, ხოლო პირველი სამი სახესხვაობის ნიადაგებში 3,5–5,5,%-მდე აღწევს, 

ქვევით კი მცირდება. 

ხსნადი ფოსფორით მეტწილად ღარიბია და ძირითადად 1,5–2,5 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ 

ნიადაგში. ზოგ შემთხვევაში კი კვალის სახითაა წარმოდგენილი.  
გაცვლითი კალიუმითაც უმეტეს შემთხვევაში ღარიბია და 3,5 – 25,0 მგ-ის ფარგლებშია,  100 

გ ნიადაგში. 

კალციუმის კარბონატებს მეტწილად საშუალო რაოდენობით შეიცავს, ხოლო პირველი სამი 

სახესხვაობის ნიადაგების ქვედა ფენაში საკმაოდ მაღალია და 40–60% აღწევს. 
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ნიადაგის არეს რეაქცია ძირითადად საშუალო და სუსტი ტუტეა და PH-ის მაჩვენებელი 7,5–

8,3-ის ფარგლებშია. 

ჩატარებული გამოკვლევებიდან გამომდინარე, მიკროზონაში წარმოდგენილი ნიადაგის 

მახასიათებლები ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ღვინო „გურჯაანის“ წარმო-

ებისათვის. 

ადამიანური ფაქტორი. კახეთში, კერძოდ გურჯაანში, მეღვინეობას უხსოვარი დროიდან 

მისდევდნენ და საკმაოდ მაღალი ხარისხის ღვინოსაც აყენებდნენ. მათ მაღალ ღირსებაზე 

მიუთითებდნენ ცნობილი მოგზაურები შარდენი, რეკლიუ და გამბა. ხოტბას ასხამდა  

ქართულ ღვინოს ალექსანდრე დიუმაც.  

დარგის განვითარებას ხელი შეუწყო 1920-ან წლებში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების 

დაწყებამ. ამ პერიოდში, საქართველოში იქმნება მძლავრი სამეცნიერო ცენტრები, მათ 

შორის, 1922 წელს გურჯაანის რაიონის სოფ. ურიათუბანში შეიქმნა კახეთის ზონის მევე-

ნახეობა−მეღვინეობის საცდელი სადგური, 1931 წელს  შეიქმნა საკავშირო მევენახეობისა და 

მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც 1932 წელს გადატანილ იქნა 

კახეთში − თელავში. 

ღვინის დაყენების თანამედროვე მეთოდების შემუშავებას, დანერგვასა და სრულყოფას 

დიდი ამაგი დასდო ლ. ჯორჯაძისა და ვ. პეტრიაშილის ნაშრომებმა, აგრეთვე,  პ. მელი-

ქიშვილის, ვ. ტაიროვას, ვ. ბურჯანაძის, ტ. პოლიტოვას და სხვათა ანალიტიკურმა 

სამუშაოებმა. 

ცოტა მოგვიანებით, სწავლულთა ამ პლეადას შეუერთდნენ ისეთი გამოჩენილი მეცნიერები, 

როგორიც იყვნენ : კ. მოდებაძე, პ. ავერკინი, ა. ეგოროვი, გ. გოგოლ-იანოვსკი, მ. გერასიმოვი, 

ი. თარხნიშვილი და სხვ. 

კახეთის ღვინოების მეტნაკლებად სრული დახასიათება ზონალურ ჭრილში მოცემულია 

პროფ. კ. მოდებაძის, ლ. ჯორჯაძის, ი, ფეიქრიშვილის, დ. კასაბურის, დ. ნაცვლიშვილის, გ. 

ბერიძის  და სხვათა ნაშრომებში. 

ღვინო „გურჯაანი“ გამოდის 1887 წლიდან, მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ კონკურ-

სსა და გამოფენაში და 1990 წლამდე მიღებული აქვს 11 მედალი. 

გურჯაანის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა,  ნიადაგების მრავალფეროვნება,  რქაწითელისა და კახური მწვანეს 

ჯიშების ამ ზონისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენა-

ხეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო 

„გურჯაანის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორ-

განოლეპტიკურ თვისებებს. 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „გურჯაანი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 

უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით –  GURJAANI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – ГУРДЖААНИ 

Защищённое наименование места происхождения 
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12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„გურჯაანის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო-

ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „გურჯაანის“ წარმოების პროცესის  

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-ბა  

ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი 

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის 

დამზადება  
ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანა-

ლიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, შემოწ-

მება ადგილზე 

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბორა-

ტორიული ანალიზების ჟურნალები 
ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანა-

წერები

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-

ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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ქინძმარაული 
 

1. დასახელება:   „ქინძმარაული“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები
„ქინძმარაული“ წითელი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 ფერი  –  მუქი წითელი; 

 არომატი და გემო − უზადო, ჰარმონიული, ხავერდოვანი, დახვეწილი, სასიამოვნო 

სიტკბოთი, კარგად გამოხატული ხილის ტონებით, საფერავის ჯიშის ამ ადგილისთვის 

დამახასიათებელი არომატითა და გემოთი; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 10,5 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა უნდა იყოს  18-დან  45-მდე  გ/ლ; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
ქინძმარაულის მიკროზონა მდებარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში, კავკასიონის განშტოების სამხრეთ დაქანებაზე, ჩრდილოეთ განედის 41°30'და 

აღმოსავლეთ გრძედის 45°50' კოორდინატებზე. 

 
5. ვაზის ჯიშები 
ღვინო „ქინძმარაული“ მზადდება ქინძმარაულის მიკროზონაში მოწეული საფერავის და/ან 

საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან. 

 
6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ქინძმარაულის მიკროზონაში ღვინო „ქინძმარაულისთვის“ განკუთვნილი სამე-

წარმეო ვენახები გაშენებული უნდა იყოს 250–550 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის 

დონიდან; 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე; 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8–1,5 მეტრი; 

 შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ; 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ქინძმარაული“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 22%; 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით; 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება; 
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 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს: 
 650 ლიტრს – ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ქინძმარაულის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს 

ქინძმარაულის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. ამასთან,  დასაშვებია 15%-მდე  

საფერავის  ჯიშის იმ ყურძნის გამოყენებაც, რომელიც მოწეულია ქინძმარაულის მიკრო-

ზონის გარეთ, მაგრამ კახეთის მევენახეობის ზონის ფარგლებში. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე. 

ამასთან, ყურძნის გატანა ქინძმარაულის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 

„ქინძმარაული“  მზადდება   დურდოს არასრული ალკოჰოლური დუღილის გზით. „ქინძმა-

რაულის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და 

ნივთიერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

სამომხმარებლო ბაზარზე „ქინძმარაულის“ გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 
ქინძმარაულის მიკროზონის დასავლეთი ნაწილი, მდინარე დურუჯის მარჯვენა მხარიდან 

მოყოლებული, რელიეფურად უფრო სამხრეთ-დასავლეთისაკენ დახრილი ვაკეა სუსტი 

ტალღისებური ზედაპირით, ხოლო დანარჩენი ტერიტორია აღმოსავლეთის მიმართულებით 

სამხრეთისაკენ დახრილ ვაკეს წარმოადგენს.  

კლიმატი. „ქინძმარაულის“ მიკროზონაში ამინდის ფორმირებას ძირითადად განაპირობებს 

სუბტროპიკულ და ზომიერ განედებში განვითარებული, მაღალმთიანი სისტემების 

ზეგავლენით გამოწვეული, დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან გადმონაცვლებული 

ჰაერის მასები. ხეობის სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან გახსნილობისა და ჩრდილო-დასავლეთი 

და სამხრეთის მხრიდან ჩაკეტილობის გამო, აქ გაბატონებულია ხეობის მიმართულების – 

ჩრდილო-დასავლეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარები. ხეობის 

თავისებური ჩაკეტილობის შედეგად ქარის სიჩქარე დიდი არ არის. კლიმატი ზომიერად 

ნოტიოა, ზომიერად ცივი ზამთრით და თბილი ხანგრძლივი ზაფხულით. 

არსებული ვენახები და სავენახე ფართობები ძირითადად მდებარეობს  2-3°  სამხრეთ და მის 

მიმდებარე დახრილ დაქანებაზე. ყურძნის მარცვლების ფორმირებისა და სიმწიფის 

პერიოდში, ქინძმარაულის განედისათვის მზის სიმაღლე შესაბამისად 60–70° და 40–50°-ის 

ფარგლებშია. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში 2050 საათია. 
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ზონაში ყურძნის მარცვლების ფორმირებისა და სიმწიფის პერიოდში, ცის თაღის 8–10 

ბალიანი ღრუბლებით დაფარულობა თანმიმდევრულად 20 და 18 დღეს უდრის, ხოლო 

მოწმენდილი დღეები (0–2 ბალი) მოღრუბლულობით 15 და 16 აღწევს. 

ამასთან, განედური მიმართულების ხეობაში, სამხრეთული დაქანების მთისწინებზე 

წარმოქმნილი ისეთი ძირითადი აგროკლიმატური ფაქტორები, როგორიცაა: მზის სხივური 

ენერგია, სითბოს რაოდენობა, ზაფხულის ზომიერი ტემპერატურა, ადგილმდებარეობის 

საკმაო დატენიანება, კომპლექსურად ქმნის ხელსაყრელ პირობებს საფერავის მაღალ-

ხარისხოვანი პროდუქციის მისაღებად. 

მდ. დურუჯის ჩამონაზიდ მოშავო ფერის ფიქალების ზედაპირზე, დღის განმავლობაში 

ტემპერატურა მეტია; შუადღის საათებში ტემპერატურა 3-50C-ით აღემატება მოსაზღვრე 

ტყის ალუვიურ-უკარბონატო ნიადაგების ზედაპირის ტემპერატურას. 

მოშავო ფერის ნიადაგის ზედაპირზე დაცემული სხივური ენერგიის არეკვლის ნაკლები 

უნარი (15%) გააჩნია. ენერგიის მეტი შთანთქმის შედეგად, ნიადაგის ტემპერატურა 

იზრდება.  

„ქინძმარაულის“ მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°-ია, ყველაზე 

თბილი  თვეების ( VII-VIII) საშუალო ტემპერატურა 23,6°C, ყველაზე ცივი თვისა კი +1,0°C-

ია. მრავალწლიური მონაცემებიდან გამომდინარე, ჰაერის წლიური აბსოლუტური 

მინიმალური ტემპერატურებიდან საშუალო -10, -11°C, აბსოლუტური მაქსიმუმიდან 

საშუალო 350C, ხოლო ექსტრემალური ტემპერატურები – 23 – +38°Cუდრის. გაზაფხულზე 

ჰაერის საშუალო დღე-ღამის ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა ხდება 

5.IV. შემოდგომაზე 100C-ზე ქვემოთ დაცემა, 4.XI-ს აღინიშნება. ე. ი. თბილი პერიოდის 

ხანგრძლივობა 212 დღეა. 

საფერავი კვირტის გაშლას აპრილის შუა რიცხვებში (15.IV-დან) იწყებს. ყვავილობა მაისის 

ბოლოს, ყურძნის სიმწიფის დაწყება კი აგვისტოს მეორე ნახევარში აღინიშნება (20.VIII-დან). 

ყურძნის ტექნიკურად მომწიფება სექტემბრის ბოლო რიცხვებში ხდება. 

„ქინძმარაულის“ მიკროზონაში შემოდგომით პირველი წაყინვები 21.XI-დან იწყება, 10 

წელიწადში ერთჯერ პირველი წაყინვები შესაძლოა ადრე, ოქტომბრის ბოლო რიცხვებში 

დაიწყოს. გაზაფხულზე ბოლო წაყინვები საშუალოდ 26.III-დან წყდება. 10 წელიწადში 

ერთხელ საგვიანო წაყინვები შესაძლოა აპრილის შუარიცხვებამდე გაგრძელდეს. ზონაში 

უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 239 დღეს უდრის. 

„ქინძმარაულის“ მიკროზონაში, 350-550 მ სიმაღლის ფარგლებში აქტიურ ტემპერატურათა 

ჯამი  4100–3700°C  ფარგლებში მერყეობს.  

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი ქინძმარაულის მიკროზონაში 1070 მმ-ს, ხოლო 

სავეგეტაციო პერიოდში 800 მმ-ს უდრის. 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა 72% უდრის. ჰაერის ტენით 

გაჯერება ყველაზე ნაკლებია (66–64%) ზაფხულის თვეებში (ივნისი, ივლისი, აგვისტო), 

შედარებით მეტი (80%) შემოდგომის დასასრულს და ზამთრის დასაწყისში. 

თოვლის საფარი დეკემბრის ბოლო დეკადაში (25.XII-დან) იქმნება, რომელიც მარტის შუა 

რიცხვებში ქრება. თოვლიან დღეთა რიცხვი ზამთარში 210-ზე მეტი არ არის. 

მიკროზონაში თოვლის საფარი არამდგრადია, 87%. 
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სეტყვიანი დღეების რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,1-ს უდრის. წლის განმავლობაში 

ყველაზე სეტყვიანი მაისია (0,9 დღე); აპრილში, ივნისში და ივლისში თითოეულში ცალ-

ცალკე სეტყვა 0,3 დღეს არ აღემატება. 

მიკროზონაში ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთიდან (23%) და სამხრეთ-აღმოსავლე-

თიდან (17%) მომართული ქარები. უქარო დღეები წელიწადში საშუალოდ 31%-ს უდრის. 

ქარის სიჩქარეს აძლიერებს აქ წარმოქმნილი მთა-ხეობის ქარები.  ალაზნის ხეობის ეს 

მიკროზონა მიეკუთვნება მავნე ქარების ზემოქმედების III ჯგუფის რაიონებს. 

ნიადაგი. არსებული კვლევისა და ჩვენს მიერ 2005 წელს ჩატარებული მასალების 

საფუძველზე მიკროზონის ტერიტორიაზე გამოყოფილია ალუვიური ნიადაგების ორი 

სახეობა, ცხრა სახესხვაობით და დელუვიური ნიადაგების ორი სახეობა ხუთი სახეს-

ხვაობით, კერძოდ:  
1. ალუვიური, უკარბონატო, დიდი სისქის თიხნარი; 
2. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
3. ალუვიური-უკარბონატო, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი, საშუალო და 

მსუბუქი თიხნარი; 
4. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, ძლიერ ხირხატიანი თიხნარი; 
5. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 
6. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
7. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი, თიხნარი; 
8. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, ჭარბტენიანი და დაჭაობებული, თიხიანი და 

თიხნარი; 
9. ალუვიური სუსტად კარბონატული, ჭარბტენიანი და დაჭაობებული, თიხნარი და 

თიხიანი; 
10. დელუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, თიხნარი; 
11. დელუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
12. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, თიხიანი; 
13. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი 

და თიხიანი; 
14. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, ჭარბტენიანი, თიხიანი. 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგებიდან პირველი ათი სახესხვაობა ალუვიური ნიადაგებისა 

წარმოდგენილია ალაზნის მეორე ტერასაზე და ძირითადად ვაკე რელიეფის ფორმებით 

ხასიათდებიან, ხოლო მე-11, მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობები დელუვიური ნიადაგებისა 

კავკასიონის სამხრეთ კალთების დაბოლოებაზე არიან წარმოდგენილი და უშუალოდ 

ემიჯნება სამხრეთ კალთებს, რომელიც ზღვის დონიდან 400–500 მეტრის ფარგლებშია, 

რელიეფურად ეს ფართობები სამხრეთისაკენ და სამხრეთ-დასავლეთისაკენ სუსტად 

დაქანებულ შლეიფებს წარმოადგენს. 

ალუვიური ნიადაგების პირველი ათი სახესხვაობის ნიადაგები ხასიათდებიან ღრმა სისქის 

პროფილით და განსხვავდებიან ხირხატიანობის ხარისხით, მექანიკური შედგენილობით, 

კარბონატების შემცველობით, ჭარბტენიანობისა და დაჭაობების ხარისხის მიხედვით. 

აღნიშნული ნიადაგებიდან პირველი შვიდი სახესხვაობის ნიადაგები ხასიათდება ღრმა 

სისქის პროფილით და პფორილის სისქე ძირითადად 1–1,5 მ ფარგლებშია, ხოლო აქტიური 

ჰუმუსიანი ფენა 50–70 სმ-ია. ხასიათდებიან ძირითადად თიხნარი მექანიკური შედგე-

ნილობით, გამონაკლის შემთხვევებში ზოგიერთ გენეზისურ ჰორიზონტში გადახრილია 

მსუბუქი თიხისაკენ ან მსუბუქი თიხნარისა და სილნარისაკენ. გარდა ამისა, აღნიშნული 

ნიადაგები განსხვავდებიან ხირხატიანობის ხარისხით და დაქვიანებით. ხირხატიანობა და 
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ქვიანობა მეტწილად შესამჩნევია მდინარეთა ახალ ტერასებზე და ნაპირებთან. მე-8 და მე-9 

სახესხვაობის ნიადაგები კი ხასიათდებიან ჭარბტენიანობით და დაჭაობებით, რომლებიც 

ძირითადად წარმოდგენილია მცირე ნაკვეთების სახით დადაბლებულ ადგილებზე და 

ფშების გასწვრივ. მექანიკური შედგენილობით ეს ნიადაგები მეტწილად თიხიანი და 

თიხნარია. 

ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს პირველი ცხრა სახესხვაობის ნიადაგებში ძირითადად 

ალუვიური წარმოშობის რიყნარ-თიხნარი და რიყნარ-ქვიშნარი ნაფენები წარმოადგენს, 

რომელიც ძირითადად კავკასიონის სამხრეთი ფერდობებიდან ჩამონატანი ნაშალი 

მასალებისაგან შედგება, რომელიც მეტწილ შემთხვევაში ზღვიური წარმოშობის შავი 

ფიქალების ნაშალი მასალით არის წარმოდგენილი, რომელიც სითბოს შთანთქმის მაღალი 

უნარით ხასიათდება და გარკვეულ გავლენას ახდენს ნიადაგის ტემპერატურულ რეჟიმზე. 

ეს კი თავისებურად განაპირობებს ყურძნის შაქრიანობის მატებას და პროდუქციის 

ხარისხიანობას. 

მე-10 – მე-14 სახესხვაობის ნიადაგები კი დელუვებს წარმოადგენენ, რომლებიც განვი-

თარებული არიან დელუვიურ-პროლუვიური წარმოშობის თიხნარ და თიხნარ-სილნარ-

ღორღიან ნაფენებზე. ეს ნიადაგებიც ხასიათდებიან ღრმა სისქის პროფილით, რომლის 

სიღრმე ძირითადად 80-150 სმ-ის ფარგლებშიაა, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 50-60 სმ-ს 

შეადგენს. აღნიშნული ნიადაგების ეს სახესხვაობებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 

მექანიკური შედგენილობით, ხირხატიანობის ხარისხით, კარბონატების შემცველობით და 

ტენიანობის მიხედვით. მე-10 და მე-11 სახესხვაობის ნიადაგები უკარბონატოა და თიხნარი 

მექანიკური შედგენილობით ხასიათდება, განსხვავებით მე-11 სახესხვაობა ხირხა-

ტიანობითაც გამოირჩევა და სუსტად ხირხატიანია. მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობები 

სუსტად კარბონატულია და თიხიანი და თიხნარი მექანიკური შედგენილობით ხასი-

ათდებიან. განსხვავებით მე-13 სახესხვაობა სუსტად ხირხატიანია, ხოლო მე-14 სახესხვაობა 

ჭარბტენიანი. 

ანალიზის მონაცემებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ნიადაგები მექანიკური შედგე-

ნილობით ძირითადად თიხნარებს მიკუთვნებიან. გამონაკლის შემთხვევებში კი მსუბუქი 

თიხიანობით ხასიათდებიან. ჰუმუსის შემცველობის მიხედვით ძირითადად საშუალო 

მაჩვენებლით ხასიათდებიან და ნიადაგის აქტიურ ფენაში 50–70 სმ-ის სიღრმემდე 5,5–2,5%-

ის ფარგლებშია, ქვედა ფენებში კი თანდათან მცირდება და 2,5–0,5%-ის ფარგლებშია. 

ჰიდროლიზური აზოტი ძირითადად მცირე და საშუალო რაოდენობითაა წარმოდგენილი 

და 9,36 – 2,24 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ხსნადი ფოსფორით მეტწილ შემთხვევებში 

ძალზე ღარიბია და მხოლოდ კვალის სახითაა წარმოდგენილი. ასევე, დაბალია გაცვლითი 

კალიუმის შემცველობაც და 17,0–2,0 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. კალციუმის 

კარბონატებს პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-8, მე-10 და მე-11 სახესხვაობის ნიადაგები 

საერთოდ არ შეიცავს, ხოლო მე-5, მე-6, მე-7, მე-9, მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობის 

ნიადაგებშია მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი და ძირითადად 0,2–5,0%-ის ფარგლებშია. 

ნიადაგის არეს რეაქცია ნეიტრალური და სუსტი ტუტეა და pH-ის მაჩვენებელი 5,8-7,6-ის 

ფარგლებშია. 

ადამიანური ფაქტორი. ყვარელში მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარება წინანდლის, 

ნაფარეულისა და მუკუზანისაგან განსხვავებული გზით წარიმართა. აქაური ვენახები არ 

შესულან საუფლისწულო მამულების შემადგენლობაში და აქედან გამომდინარე, მათ არ 

განუცდიათ ის პოზიტიური ზეგავლენა, რამაც უდიდესი როლი ითამაშა ხსენებულ 

მამულებში დარგის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ზრდის საქმეში. 
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1942 წლამდე არ არსებობდა „ქინძმარაულის“ წარმოების სრულყოფილი ტექნოლოგია, 

რომელიც უზრუნველყოფდა ღვინის სტაბილიზაციას და ხანგრძლივად შეუნარჩუნებდა 

სიტკბოს. ამიტომ ღვინო მზადდებოდა გლეხური მეთოდით, რომლის დროსაც 

ალკოჰოლური დუღილი ჩერდებოდა შემოდგომა-ზამთრის საცივის დადგომით და 

გრძელდებოდა გაზაფხულზე დათბობასთან ერთად. ამის გამო „ქინძმარაულის“  წარმოება 

არ იყო სტაბილური.  

1942 წლიდან დაიწყო  მთავრობის  სპეციალური გადაწყვეტილებების  რეალიზაცია, 

რომელიც ითვალისწინებდა ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებას, საწარმოთა ტექნიკურ 

გადაიარაღებას და სიცივის გამოყენებას ნახევრად ტკბილი ღვინოების წარმოებაში. 

ღვინო „ქინძმარაული“ გამოდის 1942 წლიდან. 

საექსპორტო ღვინოებს შორის „ქინძმარაული“ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ღვინოა. 

2014 წელში  საერთაშორისო ბაზრებზე გაიყიდა 9,3 მილიონი ბოთლი „ქინძმარაული“, რაც 

მთლიანი ექსპორტის 15,8%-ია, ხოლო მისი წილი გაყიდულ ადგილწარმოშობის 

დასახელების ღვინოთა შორის შეადგენს 49 %. 

„ქინძმარაულს“ არა ერთ კონკურსსა თუ გამოფენაზე აქვს მიღებული მონაწილეობა და  1990 

წლამდე მიღებული აქვს რვა მედალი. 

ქინძმარაულის მიკროზონის განსაკუთრებული  გეოგრაფიული მდებარეობა − დიდი 

კავკასიონის მაღალი მთების სამხრეთით მიბჯენილი მთისწინეთის გავლენით ჩამოყა-

ლიბებული მიკროკლიმატი, მდინარეების ჩამონაზიდ შავფიქალებზე განვითარებული 

ხირხატიანი ნიადაგები, ვენახში შექმნილი მეტად ხელსაყრელი სითბური რეჟიმი და თვით 

ვაზის ჯიშების − საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებურის უნიკალური თვისებები, 

ეკოლოგიური პლასტიურობა და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსა-

უკუნოვანი ტრადიციები განსაზღვრავენ მაღალხარისხოვანი, ბუნებრივად ნახევრად-

ტკბილი ღვინის „ქინძმარაულის“ სპეციფიურ საგემოვნო თვისებებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „ქინძმარაული“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების 

ღვინო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით –  KINDZMARAULI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – КИНДЗМАРАУЛИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 
„ქინძმარაულის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და 

შეტყობინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 

 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები:
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ქინძმარაული“ წარმოების პროცესის 

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:
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ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრა-

ციის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემო-

წმება  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  
ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის 

გადამუშავების ჟურნალი, პროდუქციის 

ბრუნვის აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორა-

ტორიული ანალიზების ჟურნალები, შეტ-

ყობინებები, შემოწმება ადგილზე  
ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწ-

ყობში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნა-

ლები

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე და 

ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნა-

ლები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-

ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ  –  ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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მანავი 
 

1. დასახელება:  „მანავი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 
 

„მანავი“ თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი − ღია ჩალისფერი, მომწვანო ელფერით; 

 არომატი და გემო − უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვე-

წილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, 

მინდვრის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად 

გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11%-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები. 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
„მანავის“ მიკროზონა მდებარეობს გარე კახეთში, საგარეჯოს ადმინისტრაციულ რაიონში, 

ცივ-გომბორის ქედის სამხრეთ და მის მიმდებარე ფერდობების მთისწინებზე, რკინის 

გზამდე, ჩრდილო განედის − 41°44' და აღმოსავლეთის გრძედის 45°27'. 
 

„მანავის“ მიკროზონა მოიცავს შემდეგ სოფლებს: თოხლიაური, მანავი, ბურდიანი, 

გიორგიწმინდა, ანთოკი, მარიამჯვარი, დიდი ჩაილური, პატარა ჩაილური, კაკაბეთი და 

ვერხვიანი. 
 

5. ვაზის ჯიშები: 
„მანავი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ მანავის მიკროზონაში მოწეული კახური მწვა-

ნის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 მანავის მიკროზონაში ღვინო „მანავისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო ვენახები გაშე-

ნებული უნდა იყოს  450-800 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8-1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60-90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდე-

ბა ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „მანავი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 

უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 
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 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს − ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 5200 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„მანავის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ მანა-

ვის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 
 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის ფარ-

გლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე. 
 

ამასთან, ყურძნის გატანა მანავის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხ-

ვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„მანავი“  მზადდება თვითნადენი ტკბილის სრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  
 

„მანავის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერე-

ბების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

„მანავის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით.  

 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
 შორის 

ივრის ზეგანის ამ ნაწილის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ინდივიდუალობას განსაზღვრავს 

მისი ერთობლივი შემაღლებულ-ვაკისებრი, დატალღული, სუსტად დანაწევრებული 

რელიეფი და კონტინენტური კლიმატიდან ზღვის კლიმატზე გარდამავალ ოლქში 

მდებარეობა.  
 

კლიმატი – ზომიერად ნოტიოა, ზომიერად ცივი ზამთრით და თბილი ხანგრძლივი ზაფ-

ხულით. 
 

მიკროზონაში მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2100-2200 საათის ფარგლებშია, 

ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 1650 სთ-ს უდრის. ჯამური რადიაციის წლიური სიდიდე 

120-130 კკალ/სმ2-ია. წლიური რადიაციული ბალანსი 50-52 კკალ/სმ2-ს უდრის. 
 

მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 9−12°C-ის ფარგლებშია, აქ 

ყველაზე ცივი თვე იანვარია, რომლის საშუალო ტემპერატურა დასახელებული 

სიმაღლეების შესაბამისად 0-დან -2°C-მდე იცვლება. ყველაზე თბილი თვეების (ივლისი, 

აგვისტო) საშუალო ტემპერატურა კი 23,5-22°C  საზღვრებში იცვლება, მანავში – 650 მ 

სიმაღლეზე 23°C უდრის.  
 

წლიური აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურებიდან საშუალო -12, -14°C-ის ფარგ-
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ლებშია. 10 წელიწადში ერთხელ მინიმალური ტემპერატურა შესაძლოა -17, -19°C-მდე 

დაეცეს. ექსტრემალური ტემპერატურები -25 –  +39°C -ის ფარგლებშია. 
 

მხარის უმეტეს ნაწილში ჰაერის ტემპერატურის 10°-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა 

აპრილის I დეკადაში აღინიშნება, ხოლო 10°C-ზე ქვევით ტემპერატურა ოქტომბრის 

ბოლო რიცხვებში ეცემა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 190-200 დღის ფარგლებ-

ში მერყეობს, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 450-დან  800 მ სიმაღლემდე 3800-3400°C-მდე 

იცვლება. „დიდი ზვრის” მიკროუბანში კი 3650-დან 3450°C-ის ფარგლებშია. 
 

ღრუბლიანობა, საერთო მოღრუბლულობის მიხედვით, 55−60%-ია. მეტი ღრუბლიანობით 

(60-70%) გამოირჩევა ზამთარი და გაზაფხული, ნაკლებით (35−40%) ზაფხული. 
 

მიკროზონაში ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 590−865 მმ-ის ფარგლებშია, 

ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 400−600 მმ-ის საზღვრებში იცვლება. 
 

წლიური ნალექებიდან მაქსიმუმი მაისშია (90−130 მმ), ხოლო მინიმუმი დეკემბერში 

(25−35 მმ). კახური მწვანე და რქაწითელი კვირტის გაშლას საშუალოდ აპრილის მეორე 

ნახევრიდან (22.IV) იწყებენ. ყვავილობა იწყება ივნისის I დეკადაში, ხოლო ყურძნის 

სიმწიფე აგვისტოს II ნახევარში. კახური მწვანე ყვავილობას და სიმწიფეს სამი დღით 

ასწრებს რქაწითელს. მანავის მიკროზონებში კახური მწვანე საუკეთესო ხარისხის ღვი-

ნომასალას სექტემბრის ბოლო რიცხვებში დაკრეფილი ყურძნიდან იძლევა, როდესაც 

აქტიური სითბო 3300°C და მეტია. ასეთი წლების რაოდენობა კი აქ 50%-მდე აღწევს, 

ხოლო დანარჩენ წლებში იწარმოება კარგი ხარისხის სუფრის ღვინო. 
 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა საშუალოდ  69−70%-ის ფარგ-

ლებში მერყეობს. ჰაერის ტენით გაჯერება ყველაზე ნაკლებია (62−64%) ზაფხულის თვეე-

ბში (ივლისი, აგვისტო). ყველაზე მეტ (76−79%) სიდიდეს კი გვიან შემოდგომით და 

ზამთრის დასაწყისში აღწევს. 
 

მიკროზონაში სეტყვიან დღეთა რიცხვი წლის განმავლობაში ზღვის დონიდან სიმაღლის 

მიხედვით 0,9−2,6 უდრის. ყველაზე სეტყვიანი თვე მაისია – 0,6-1,1 დღე. 
 

გომბორის ქედის სამხრეთ მთისწინებზე და მდინარე ივრის გავაკებაზე, ვენახებისათვის 

განკუთვნილ ტერიტორიაზე ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის, (25%) აღმოსა-

ვლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთის (16-17%) ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 

2,2-2,6 მ/წმ საზღვრებში იცვლება. დადაბლებულ ზონაში, განსაკუთრებით გაზაფხულზე 

2,8–3,3 მ/წმ-ს უტოლდება. ძლიერ ქარიან დღეთა რიცხვი 19-ს არ აღემატება. ძლიერი 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე 40 მ/წმ 20 წელიწადში ერთხელ არის მოსალოდნელი, 10 

წელიწადში ერთხელ კი ქარის სიჩქარემ შესაძლოა 36 მ/წმ-ს მიაღწიოს. მავნე ქარების 

მიხედვით მიკროზონა მიეკუთვნება I ჯგუფს, ამიტომ ძირითადი ქარსაფარები უნდა 

გაშენდეს 200-250 მ დაშორებით. 
 

ნიადაგები – ჩატარებული იქნა ნიადაგების საველე მორფოლოგიური და ლაბორატორიუ-

ლი გამოკვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა ნიადაგის პროფილის შესწავლას ზედაპი-

რიდან დედაქანის ჩათვლით როგორც მორფოლოგიური ნიშნებით, ასევე ლაბორატო-

რიულად ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლებით. ამისთვის გაკეთდა ჭრილები მიკრო-

ზონის სხვადასხვა ადგილებში რელიეფის ფორმების, ნიადაგის ტიპების და სახესხვაო-

ბების შესაბამისად.  
 

კვლევის საფუძველზე მიკროზონაში გამოყოფილია ყავისფერი ნიადაგები თავისი 

ქვეტიპებითა და სახესხვაობებით და ალუვიურ-პროლუვიური ნიადაგები, რომლებიც 
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შეიძლება შემდეგნაირად იქნეს კლასიფიცირებული. 

 I. ყავისფერი ნიადაგები: 

1. მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) კარბონატული, დიდი სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, 

თიხიანი და მძიმე თიხნარი, განვითარებული ლიოსისებურ თიხებზე; 

2. მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) კარბონატული, დიდი სისქის, ღრმა ჰუმუსიანი, 

ალაგ სუსტად ხირხატიანი და ქვიანი, თიხიანი და მძიმე თიხნარი, განვითარებული 

ლიოსისებურ თიხებზე და თიხნარიან კონგლომერატზე; 

3. მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) კარბონატული, საშუალო სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, 

თიხიანი და მძიმე თიხნარი, სუსტად ხირხატიანი და ქვიანი, განვითარებული 

ლიოსისებურ თიხებზე და თიხნარიან კონგლომერატზე; 

4. ყავისფერი ჩვეულებრივი, კარბონატული, დიდი სისქის, საშუალო და მცირე 

ჰუმუსიანი, თიხიანი და მძიმე თიხნარი, ალაგ სუსტად ხირხატიანი და ქვიანი, 

განვითარებული ლიოსისებურ თიხებზე და თიხნარიან კონგლომერატზე. 

 II. მდელოს ყავისფერი ნიადაგები: 

1. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიურ-დელუვიური) კარბონატული, დიდი სისქის, 

საშუალო და მცირე ჰუმუსიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა, განვითარებული 

ალუვიურ-პროლუვიურ ნალექებზე; 

2. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიურ) კარბონატული, დიდი სისქის, მცირე ჰუმუ-

სიანი, თიხიანი და მძიმე თიხნარი, განვითარებული ალუვიურ ნალექებზე. 

III. ალუვიურ-პროლუვიური ნიადაგი 

1. ალუვიურ-პროლუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, საშუალო ჰუმუსიანი, ძლიერ 

ხირხატიანი და ქვიანი, თიხნარი, განვითარებული ალუვიურ-პროლუვიურ ნალექებ-

ზე. 

მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) ნიადაგები, რომლებიც დიდი სისქის პროფილით 

ხასიათდებიან (სახესხვაობა 1 და 2), გავრცელებულია ძირითადად ჩაილურის, კაკაბეთის, 

ვერხვიანის, ყანდაურის, ბადიაურის და შიბლიანის ტერიტორიის ზედა ნაწილში, 

სოფლის დასახლებასა და თბილის-კახეთის რკინიგზას შორის. ამ ნიადაგების პროფილის 

სისქე 0,8-1,2 მ-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 35-50 სმ-ია. 

მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) საშუალო სისქის ნიადაგი (სახესხვაობა ¹3) წარმო-

დგენილია მანავის (ნაკვეთი "ზეიანი”) და ბადიაურის (ნაკვეთი „ფერმებთან“) ტერი-

ტორიაზე. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 50-70 სმ-ია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 35-

40 სმ. პირველი სამი სახესხვაობის ნიადაგი ზედა აკუმულიაციურ (A) ფენაში მუქი 

ყავისფერი, მოშავო შეფერილობით ხასიათდება, გარდამავალ (B)  ფენაში ყავისფერი ან 

ღია ყავისფერია, ქვევით ჩალისფერში გადადის და კარბონატობის მაღალი შემცველობის 

გამო მოთეთრო იერს ღებულობს ან აჭრელებულია კირის თვლებით. 
 

კარბონატების დაგროვება ამ ფენაში შეიმჩნევა ღია მიცელების სახითაც. სტრუქტურა 

აკუმულაციურ ფენაში გოროხოვან-კოშტოვანი. გარდამავალ (მეტამორფულ B) ფენაში კი 

წვრილკოშტოვანი ან გოროხოვანი, ქვევით კი უსტრუქტუროა, ალაგ ხირხატიანობით და 

ქვიანობით ხასიათდებიან (სახესხვაობა 2, 3). აგებულებით ზედა ფენაში ფხვიერია, 

ქვევით მომკვრივო და მკვრივია, განვითარებული არიან ლიოსისებურ თიხებზე და 

თიხნარიან კონგლომერატებზე. 
 

მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიურ-დელუვიური) ნიადაგი (სახესხვაობა 15) წარმოდ-

გენილია სოფელ მანავის ტერიტორიაზე. კერძოდ, ნაკვეთზე „ზვრები“, „მწვანე“. ამ 

ნიადაგის პროფილის სისქე 1,5−2,0 მ-ს აღწევს. აქტიური ჰუმუსიანი ფენა კი 45-50სმ-ია. 
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ხასიათდება ყავისფერი შეფერილობით აკუმულაციურ (A) ფენაში, ქვევით კი ღია 

ყავისფერი შეფერილობისაა, მოჩალისფრო იერით. გენეზისური ჰორიზონტების 

ჩამოყალიბება სუსტად არის გამოხატული. სტრუქტურა ზედა ფენებში კოშტოვან - 

გოროხოვანია. ქვედა ფენებში კი სუსტად არის გამოხატული ან უსტრუქტუროა. 80-100 

სმ-ის სიღრმეზე შეიმჩნევა ნამარხი ფენა, შედარებით მუქი შეფერილობით. ზედა ფენებში 

ფხვიერი აგებულებისაა, ქვევით კი მკვრივია, მძიმე მექანიკური შედგენილობით. 

მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) კარბონატული, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი და 

თიხიანი ნიადაგი, (სახესხვაობა II-6) გავრცელებულია ძირითადად სოფელ მანავის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე რკინიგზის გასწვრივ ქვედა მხარეს. ამ ნიადაგის პროფილის 

სისქე 1,5−2,0 მ-ს აღემატება. აქტიური ჰუმუსიანი ფენა კი 50−60 სმ-ის ფარგელბშია. 

ხასიათდება ყავისფერი შეფერილობით აკუმულაციურ ფენაში, ქვევით ყავისფერი 

შეფერვით. 80−100 სმ-ის სიღრმიდან ჟანგის ლაქებით. 0-80 სმ-მდე სიღრმეზე გოროხოვანი 

და ბელტოვანი სტრუქტურით. ქვევით კი უსტრუქტუროა ან სუსტად გამოხატული 

სტრუქტურა აქვს. აგებულებით მომკვრივო ან ფხვიერია. ხასიათდება თიხიანი და მძიმე 

თიხნარი მექანიკური შედგენილობით და ტენიანობით. 

ალუვიურ-პროლუვიური ნიადაგები (სახესხვაობა III-7) წარმოდგენილია მანავის, 

თოხლიაურის, ჩაილურის და საგარეჯო-გიორგიწმინდის ტერიტორიის ჩრდილო 

ნაწილში, ჩაილურის ხევის, მათიანთხევის და გიორგიწმინდის ხევის გამოზიდვის 

კონუსებზე. ხასიათდებიან ღრმა სისქის პროფილით და 40−50 სმ სისქის ჰუმუსიანი 

ფენით. ზედა ჰუმუსიან ფენაში წვრილმარცვლოვან-კოშტოვანი სტრუქტურით, ქვევით, 

უსტრუქტურო აგებულებით, ფხვიერია. ძლიერ ხირხატიანი და ქვიანი. განვითარებულია 

გამოზიდვის კონუსების ქვა-ღორღიან და ქვიშიან ნალექებზე. 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ყავისფერი და მდელოს 

ყავისფერი (ძველი ალუვიურ-დელუვიური და ალუვიური) ნიადაგები (სახესხვაობა 5 და 

6) ძირითადად ჰუმუსის დაბალი შემცველობით ხასიათდებიან და აქტიურ ფენაში მათი 

რაოდენობა ძირითადად 3,5–1,5%-ის ფარგლებშია. ქვევით კი მკვეთრად მცირდება. 

გამონაკლისია მეორე სახესხვაობის ნიადაგი (ნაკვეთი „ხოდაბუნები“ და „სამკალი მიწა“ 

სოფ. კაკაბეთი) სადაც ჰუმუსის შემცველობა უფრო ღრმა ფენებშიც (100–120 სმ) 

უახლოვდება ზედა აქტიურ ფენას და 2,9–1,6%-ს შეადგენს. საერთო აზოტის 

შემცველობაც თითქმის შესაბამისობაშია ჰუმუსის რაოდენობასთან და აქტიურ ფენაში (A) 

ძირითადად 0,238-0,070%-ს შეადგენს. 

გამონაკლისია ჭრილი II-6 (სოფ. კაკაბეთი, ნაკვეთი „სამკალი მიწა“), სადაც მისი რაო-

დენობა მაღალია და 0-20 სმ-ის ფენაში 0,980%-ს აღწევს. ასევე გამონაკლისს წარმოადგენს 

ჩვეულებრივი ყავისფერი ნიადაგები (სახესხვაობა I-4), სადაც საერთო აზოტის შემც-

ველობა ზედა ფენებთან შედარებით, მაღალია ქვედა ფენებში და 50–100 სმ-ის სიღრმეზე 

0,980-0,602%-ს აღწევს, რაც არაკანონზომიერია. 

ჰიდროლიზური აზოტი ზედა ფენაში 0-60 სმ-ის სიღრმეზე 11,70–5,60 მგ-ის ფარგლებშია 

100 გ ნიადაგში, რაც საშუალო მაჩვენებელს წარმოადგენს. ქვედა ფენებში კი კანონზომიე-

რად კლებულობს. 
 

ადამიანური ფაქტორი. ღვინო „მანავი“ შექმნილია „სამტრესტის“ წამყვანი სპეცი-

ალისტების მიერ და გამოდის 1938 წლიდან.  
 

მანავის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა და რეგიონისთვის დამახასიათებელი  

მშრალი სუბტროპიკულიდან ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი 
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კლიმატი, მუქი ყავისფერი (შავმიწისებური) კარბონატული ნიადაგები და მწვანე კახურის 

ჯიშის ვაზის მიერ ამ მიკროზონაში გამოვლენილი გამორჩეული თვისებები 

განსაზღვრავს ღვინო „მანავის“ განსაკუთრებულ ღირსებას. 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „მანავი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასა-

ლებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით – MANAVI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – МАНАВИ 

Защищённое наименование места происхождения 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„მანავის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „მანავი“ წარმოების პროცესის  

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ − ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 

ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის  

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბო-

რატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები  

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე  

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანა-

წერები 
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14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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კახეთი 
 

1. დასახელება:  „კახეთი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები:  „კახური“ 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„კახეთი“ ფერის მიხედვით შესაძლოა იყოს თეთრი, წითელი, ვარდისფერი, ან ქარვისფე-

რი, ხოლო შაქრიანობის მიხედვით მშრალი, ბუნებრივად ნახევრად მშრალი, ბუნებრივად 

ნახევრად ტკბილი ან ბუნებრივად ტკბილი. 
 

ღვინო „კახეთის“ ორგანოლეპტიკური და ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები უნდა აკმა-

ყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 თეთრი მშრალი ღვინოები − ღია ჩალისფერი, უზადო,  გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონი-

ული, ხალისიანი, დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი 

ჯიშური არომატით, მინდვრის ყვავილების ტონებით. დავარგებისას ღვინოს უვითარ-

დება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 წითელი მშრალი ღვინოები − მუქი წითელი, უზადო, გემოზე სავსე, ექსტრაქტული, 

ხავერდოვანი, ჰარმონიული, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი  

ჯიშური არომატით. დავარგებისას უვითარდება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი  ხი-

ლის ტონებით; 

 თეთრი ნახევრად მშრალი, ნახევრად ტკბილი და ტკბილი ღვინოები − ღია 

ჩალისფერი, უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვეწილი, ამ 

გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით; 

 წითელი ნახევრად მშრალი, ნახევრად ტკბილი და ტკბილი ღვინოები − მუქი წითელი, 

უზადო, ჰარმონიული, ხავერდოვანი, დახვეწილი, კარგად გამოხატული ხილის 

ტონებით, ამ გეოგრაფიული  ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით; 

 ვარდისფერი ღვინოები − ღია ვარდისფრიდან მუქ ვარდისფრამდე, უზადო,  გემოზე 

ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვეწილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის 

დამახასიათებელი ჯიშური არომატით; 

 ქარვისფერი ღვინოები − მუქი ქარვისფერიდან ჩაისფრამდე, სხეულიანი, ენერგიული, 

ექსტრაქტული და ხავერდოვანი, კარგად გამოხატული ჯიშური არომატით, ზომიერი 

და რბილი სიმწკლარტით, რაც მის ტიპიურობას განაპირობებს. დავარგებისას ღვინოს 

უვითარდება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; უნდა ახასიათებდეს 

ჭაჭაზე მაცერაციის დამახასიათებელი მთრიმლავი გემო; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა მშრალი ღვინისთვის არ უნდა იყოს 

11,0%-ზე ნაკლები, ქარვისფერისთვის − 12%-ზე ნაკლები, ხოლო ნახევრად მშრალი, 

ნახევრად ტკბილი და ტკბილი ღვინოებისთვის −  10,5%-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია თეთრი და ვარდისფერი ღვინოებისთვის 

არ უნდა იყოს 16 გ/ლ-ზე ნაკლები, ხოლო წითელი და ქარვისფერი ღვინოებისთვის − 

22 გ/ლ -ზე ნაკლები; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები. 
 

სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
კახეთის მევენახეობის ზონა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში - 

ჩრდილო განედის 41°-42° 15' და აღმოსავლეთ გრძედის 45°-46°30' კოორდინატებზე. 
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ჩრდილო-აღმოსავლეთით კახეთს ესაზღვრება კავკასიონის მთავარი ქედი, დასავლეთი-

დან ქართლის ქედი, სამხრეთიდან გარეჯის მაღლობი და შირაქის ზეგანი, აღმოსავლე-

თიდან კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნუხის ვაკე. 
 

კახეთის მევენახეობის ზონა მოიცავს: ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, სიღნაღის, 

დედოფლისწყაროს, ყვარლის, ლაგოდეხისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაციულ საზღვრებს. 
 

5. ვაზის ჯიშები: 
„კახეთის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

კახეთის მევენახეობის ზონაში. 

„კახეთი“ თეთრის და ქარვისფერის წარმოებისთვის გამოიყენება თეთრყურძნიანი ვაზის 

ჯიშები − რქაწითელი, კახური მწვანე, ქისი, ხიხვი, მცვივანი კახური, ჩიტისთვალა. 

„კახეთი“  წითელის  წარმოებისთვის გამოიყენება წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშები − 

საფერავი, საფერავი ბუდეშურისებრი, კაბერნე სოვინიონი. 

„კახეთი“ ვარდისფერის  წარმოებისთვის გამოიყენება წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშები − 

საფერავი, საფერავი ბუდეშურისებრი და რქაწითელი ვარდისფერი, კაბერნე სოვინიონი. 

„კახეთის“ საწარმოებლად დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 

 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 კახეთის მევენახეობის ზონაში, ღვინო „კახეთისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო 

ვენახები გაშენებული უნდა იყოს  200−750 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში – 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე – 60-90 სმ. 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვენახის გაშენება, ვაზის გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებები-

საგან, აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორცი-

ელდება ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესა-

ბამისად. 

 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „კახეთი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 

არ უნდა იყოს: მშრალი და ნახევრად მშრალი ღვინისთვის 20,0%-ზე ნაკლები,  

ნახევრად ტკბილისთვის – 22,0 % ნაკლები და ტკბილი ღვინოებისთვის – 24%-ზე 

ნაკლები. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან 

ტომრების გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 
 

 რქაწითელისთვის – 12 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის – 8 ტონას; 
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 ქისისათვის – 8 ტონას; 

 ხიხვისათვის –  6 ტონას; 

 მცვივანი კახურისთვის – 8 ტონას; 

 ჩიტისთვალასთვის –  8 ტონას; 

 საფერავისთვის – 10 ტონას; 

 საფერავი ბუდეშურისებრისთვის –  10 ტონას; 

 კაბერნე სოვინიონისთვის – 10 ტონას; 

 რქაწითელი ვარდისფერისთვის – 10 ტონას. 
 

ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

„კახეთისთვის“ განკუთვნილი ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 65 

დეკალიტრს  ერთი ტონა ყურძნიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„კახეთის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

კახეთის მევენახეობის ზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 
 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  
 

ამასთან, ღვინის გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია 

მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„კახეთი“ მზადდება შესაბამისი ჯიშის ყურძნისაგან მიღებული ტკბილის ან დურდოს 

სრული ან ნაწილობრივი დადუღების გზით. 
 

სამომხმარებლო ბაზარზე „კახეთის“ გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო ტარაში 

დაფასოებული სახით. 
 

„კახეთის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიე-

რებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი − გამოიყოფა სამი აგროკლიმატური ზონა: სუბტროპიკული, თბილი და 

ზომიერად თბილი. კლიმატის სიმკვეთრის მაჩვენებლის მიხედვით მხარე იყოფა 

თხუთმეტ ქვეზონად. 
 

კახეთის კლიმატური პირობები ხელშემწყობია ხარისხოვანი მეღვინეობისათვის. ატმოს-

ფერული ნალექების საერთო რაოდენობა წლის განმავლობაში შეადგენს 400−800 მმ. 

ვეგეტაციური პერიოდის ხანგრძლივობა 210 დღეს უდრის, ხოლო ამ პერიოდის საშუალო 

ტემპერატურა 18,5°C-ია. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი შეადგენს 3500−4000°C, მზის 

ნათების ხანგრძლივობა შეადგენს 2100−2300 საათს.  გაზაფხულზე და შემოდგომაზე 

მოსალოდნელია სეტყვა, რომელიც ხშირად ამა თუ იმ რაიონს მნიშვნელოვან ზარალს 

აყენებს. ზაფხულის მეორე ნახევარში შესაძლოა ხანგრძლივი გვალვიანი პერიოდები. 

ზამთარი ზომიერად ცივი, ღრუბლიანი და მცირე თოვლიანია. ვაზისათვის ხანგრძლივი 

საზიანო ყინვები (18-20°C)  იშვიათად იცის. 
 

ნიადაგი − გარე კახეთის მევენახეობა წარმოდგენილია ცივგომბორის მთების სამხრეთ-

დასავლეთის დაბოლოებასა და მდინარე იორის მარცხენა და ნაწილობრივ მარჯვენა 

ტერასებს შორის მოქცეულ სარტყელში, რომელიც ზღვის დონიდან 450−700 მ-ის 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

49

ფარგლებშია და მოიცავს საგარეჯოს, გურჯაანის, გარდაბნის რაიონებს. 
 

გარე კახეთში ძირითადად წარმოდგენილია შავმიწა და შავმიწისებრი ნიადაგები თავისი 

ნაირსახეობებით და სახესხვაობებით. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფართობი უკავია აგრეთვე 

ყავისფერ და მდელოს ყავისფერ ნიადაგებს ნაირსახეობითა და სახესხვაობებით. შედარე-

ბით ნაკლები ფართობი წარმოდგენილია ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიური ნია-

დაგების ნაირსახეობები და სახესხვაობები. 
 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც მორფო-

ლოგიური ნიშნებით, ასევე თავისი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლებით. შავმიწა, შავ-

მიწისებურ, ყავისფერ და მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში პროფილის სისქე 50−120 სმ-ის 

ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30−60 სმ-ის ფარგლებში ცვალებადობს. 

ხასიათდებიან ძირითადად თიხიანი და მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობით. 

ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგების აქტიურ ფენაში ძირითადად 2−4%-ის ფარგლებში 

მერყეობს, ქვევით კი თანდათან მცირდება. კარბონატების საშუალო და მცირე რაოდე-

ნობით შეიცავენ და ძირითადად 2,5−25%-ის ფარგლებშია, ხოლო ზოგიერთ 

მონაკვეთებში უფრო მეტსაც აღწევს. ნიადაგების არეს რეაქცია საშუალო და სუსტი 

ტუტეა და pH-ის მაჩვენებელი ძირითადად 7,3-8,2-ის ფარგლებშია. 
 

ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიური ნიადაგები გარე კახეთის მევენახეობის ზონა-

ში შედარებით მცირე ფართობით არის წარმოდგენილი და ძირითადად ხევების გასწვრივ 

და მთის კალთების ქვედა სარტყელში გვხვდებიან. ამ ნიადაგების პროფილის სისქე 1 

მეტრს აღემატება, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30−50 სმ-ის ფარგლებშია, 

ხასიათდებიან ძირითადად თიხნარი და მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობით, 

ალაგ ხირხატიანობით და ქვიანობით. კარბონატების საშუალო ტუტეა და pH-ის 

მაჩვენებელი 7,5−8,3-ის ფარგლებშია. ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგებში ძირითადად 

1,5−2,55-ის ფარგლებშია. 
 

შიდა კახეთის ზონა მოიცავს გურჯაანის, თელავის, ახმეტის, ყვარლის, ნაწილობრივ 

სიღნაღის, წითელწყაროს და ლაგოდეხის რაიონის ტერიტორიებს, რომლებიც მდინარე 

ალაზნის მარჯვენა და მარცხენა მხარეზე არიან განლაგებული და მის მეორე ტერასას და 

ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთი და ჩრდილო-დასავლეთი კალთების 

დაბოლოებას წარმოადგენენ, ზონა მოქცეულია კავკასიონის მთების სამხრეთი კალთების 

დაბოლოებასა და ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთი და ჩრდილო-დასავ-

ლეთის კალთების დაბოლოებას შორის ზღვის დონიდან 350−750 მ-ის ფარგლებში. 
 

შიდა კახეთის ზონაში ალაზნის მარჯვენა მხარეზე წარმოდგენილია ყავისფერი, მდელოს 

ყავისფერი, შავმიწა, შავმიწისებური, ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიური 

ნიადაგები თავისი ნაირსახეობითა და სახესხვაობებით. 
 

ყავისფერ, მდელოს ყავისფერ, შავმიწა და შავმიწისებური ნიადაგების პროფილის სისქე 

60−120 სმ-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30−60 სმ-ის 

ფარგლებშია. მექანიკური შედგენილობით თიხნარებს და მძიმე თიხნარებს წარმოდგენს. 

ხასიათდებიან ალაგ ხირხატიანობით და ქვიანობით, საშუალო და სუსტი კარბონატებით. 

ნიადაგის არეს რეაქცია საშუალო და სუსტი ტუტეა და pH-ის მაჩვენებელი ძირითადად 

7,2−8,2-ის ფარგლებში ცვალებადობს. ჰუმუსის შემცველობა ნიადაგის აქტიურ ფენაში 

ძირითადად 2,0−4,0%-ის ფარგლებშია, ქვევით კი თანდათან მცირდება. 
 

ალუვიურ-პროლუვიური და დელუვიური ნიადაგები წარმოდგენილია მდინარე ალაზ-

ნის ორივე მხარეზე. ამ ნიადაგების პროფილის სისქე 1−1,5 მეტრს აღემატება, ხოლო 
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აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 40−60 სმ-ის ფარგლებშია, ხასიათდებიან ძირითადად თიხნარი 

და მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობით. ზოგიერთ მონაკვეთებში კი მსუბუქი 

თიხნარი და სილნარებია. ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგების აქტიურ ფენაში 

ძირითადად 1,5-2,5%-ის ფარგლებშია ქვედა ფენებში კი თანდათან უფრო მცირდება. 

კარბონატებს ალაზნის მარჯვენა მხარეზე წარმოდგენილი ალუვიურ - პროლუვიური და 

დელუვიური ნიადაგები ძირითადად საშუალო და მცირე რაოდენობით შეიცავენ (4,5-

25,0%-ის ფარგლებშია), ხოლო ალაზნის მარცხენა მხარეზე წარმოდგენილი ეს ნიადაგები 

საერთოდ არ შეიცავენ ან გამონაკლის შემთხვევაში მხოლოდ უმნიშვნელო მცირე 

რაოდენობითაა წარმოდგენილი (0,5-2%-ის ფარგლებში). ნიადაგის არეს რეაქცია pH კი 

ალაზნის მარჯვენა მხარეზე მდებარე ამ ნიადაგებში 7,3−8,2-ის ფარგლებშია, ხოლო 

ალაზნის მარცხენა მხარეზე მდებარე ნიადაგებში 6,2−7,0-ის ფარგლებში მერყეობს. 
 

ადამიანური ფაქტორი − ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური კვლევების 

საფუძველზე დადგენილია, რომ საქართველოში მევენახეობა -მეღვინეობის დარგს 8000  

წლიანი ისტორია აქვს. 
 

ამ დარგის კვლევის და აღწერის პირველი უმნიშვნელოვანესი მასალები ვახუშტი 

ბაგრატიონს ეკუთვნის (XVIII). 
 

XIX საუკუნის დამდეგს, საქართველოს დაპყრობისთანავე, რუსეთის ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ დაიწყო მევენახეობისა და მეღვინეობის დარგის განვითარებაზე ზრუნვა.  

მისი დავალებით დარგის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით არსებული მგომარეობის 

შესწავლა დაევალა ჯერ უნგრელ მარტინს (1807), შემდეგ კავკასიის მხარის მრჩეველს 

სტივენსს (1811) და სხვებს. ამავე პერიოდში 90-მდე ვენახი გადატანილ იქნა სახაზინო 

მფლობელობაში. 
 

XVIII-XIX საუკუნეებში საქართველოში ფუნქციონირებდნენ მევენახეობა-მეღვინეობის 

ისეთი დიდი და სახელოვანი მეურნეობები, როგორებიც იყვნენ  თავადების − ა. ჭავჭა-

ვაძის, ა. ჯამბაკურ-ორბელიანის, ს. ლეონიძის, გენერალ მირსკის, ზ. ჯორჯაძის, ორბე-

ლიანების, ჩიჯავაძის, ს. ვორონცოვის, მუხრან ბატონის, დ. ჭავჭავაძის და სხვათა 

მამულები. საუკუნის ბოლოსათვის ეს მეურნეობები თითქმის მთლიანად გადავიდნენ 

საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტის მფლობელობაში, სადაც ვენახების მოვლის 

აგროკულტურაც და ღვინის დაყენების ტექნოლოგიაც გაცილებით მაღალი იყო. 
 

დარგის განსაკუთრებული, სწრაფი განვითარება 1920-ანი წლებიდან იწყება, როცა 

რამდენიმე ეფექტური რეფორმა განხორციელდა სოფლის მეურნეობაში. ამავე პერიოდში 

დაიძლია ფილოქსერით გამოწვეული მძიმე შედეგები და სწრაფი ტემპებით დაიწყო  

ვაზის ნამყენი ნერგებით ახალი ვენახების გაშენება:  

1890 წელს დაარსდა საქარის „ამერიკული ვაზის სანერგე“; 

1922 წელს გურჯაანის რაიონის სოფ. ურიათუბანში შეიქმნა კახეთის ზონის მევენახეობა-

მეღვინეობის საცდელი სადგური; 

1920 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა მევენახეობის კათედრა, 

ხოლო 1925 წელს  მეღვინეობის კათედრა; 

1930 წელს შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (სასწავლო); 

1931 წელს  შეიქმნა საკავშირო მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი, რომელიც 1932 წელს გადატანილ იქნა კახეთში, თელავში; 

1920-ანი წლებიდან იწყება სამეცნიერო საქმიანობა. 
 

დარგის განვითარებაში დიდი ღვაწლი მიუძღვით ქართველ მეცნიერებს: სოლომონ 

ჩოლოყაშვილს, კონსტანტინე მოდებაძეს, ვალერიან ქანთარიას, მაქსიმე რამიშვილს, 
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რევაზ რამიშვილს, ვალერია ღვალაძეს, ანდრო ლაშხს და სხვ.
 

მევენახეობისა და მეღვინეობის დარგი თანდათანობით კომპლექტდებოდა ამ სამეცნიერო 

ცენტრებში და ამ ცნობილი მეცნიერების მიერ აღზრდილი სპეციალისტებით, რომლებიც 

ავითარებდნენ დარგს, ნერგავდნენ ახალ ტექნოლოგიებს და თანამედროვე მანქანა 

დანადგარებს, ქმნიდნენ ახალი მარკის ღვინოებს, როგორებიცაა: „წინანდალი“, „გურჯა-

ანი“, „ნაფარეული“, „თელიანი“, „ვაზისუბანი“ და სხვ. 
 

კახეთის მევენახეობის ზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათე-

ბელი კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული 

ნალექების ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, ვაზის ჯიშების განსა-

კუთრებული თვისებები და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუ-

ნოვანი ტრადიცია განაპირობებს „კახეთის“ ღვინოების მაღალ რეპუტაციასა და ორგანო-

ლეპტიკურ მახასიათებლებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „კახეთი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით –  KAKHETI ან KAKHETI WINE 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – КАХЕТИ ან КАХЕТИНСКОЕ ВИНО 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„კახეთის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო-

ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „კახეთი“ წარმოების პროცესის გაკონ-

ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში 
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე  

კულტივირების მეთოდები 
 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-
ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემოწ-
მება  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის 

დამზადება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  
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ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბ-

ორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე და 

ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა 
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩა-

ნაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 
 

 

 

 

 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

53
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ნაფარეული 
 

1. დასახელება:   „ნაფარეული“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„ნაფარეული“ მშრალი ღვინოა, რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი ან წითელი. 

„ნაფარეული“ თეთრი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 ფერი – ღია ჩალისფერი; 

 არომატი და გემო – უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვეწი-

ლი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, მინდვ-

რის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამოხა-

ტული ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

„ნაფარეული“ წითელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი – მუქი წითელი; 

 არომატი და გემო – უზადო, გემოზე  სავსე, ვაჟკაცური, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი, 

ჰარმონიული, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არო-

მატით, დავარგებისას უვითარდება მკვეთრად გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები: 
ნაფარეულის მიკროზონა მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ალაზნის 

მარცხენა სანაპიროზე. სავენახე ფართობები მოქცეულია მდ. ალაზნის მარცხენა 

შენაკადების, კავკასიონის სამხრეთი ტოტებიდან ჩამონადენ სტორისა და დიდხევ-ლო-

პოტას ხეობების ქვემო წელში − ჩრდილო განედის 42°3' და აღმოსავლეთ გრძე-

დის 45°31' კოორდინატებზე. სავენახე ფართობები ზღვის დონიდან 400-500 მეტრ 

სიმაღლის საზღვრებში იცვლება.  
 

ნაფარეულის მიკროზონა მოიცავს სოფლებს − ნაფარეულს, სანიორეს, ჯუღაანს, ართანას, 

ფშაველს და ლალისყურს. 
 

 

5. ვაზის ჯიშები 

„ნაფარეული“ წითელი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ნაფარეულის მიკროზონაში 

მოწეული საფერავის და/ან საფერავი ბუდეშურისებურის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვე-

ბელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 
 

„ნაფარეული“ თეთრი შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ნაფარეულის მიკროზონაში მო-
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წეული რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „ნაფარეული“ თეთრის დამზადებისას რქა-

წითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს 15%-მდე ოდენობით ამავე მიკროზონაში 

მოწეული  კახური მწვანეს ჯიშის ყურძენი. 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ნაფარეულის მიკროზონაში ღვინო „ნაფარეულისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო 

ვენახები გაშენებული უნდა იყოს   450−750 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან - 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8-1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე – 60−90 სმ. 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდე-

ბა ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 

 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ნაფარეული“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

 რქაწითელისთვის −10 ტონას; 

 საფერავისთვის − 10 ტონას; 

 საფერავი ბუდეშურისებრისთვის − 10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის − 8 ტონას. 
 

ღვინის გამოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 650 ლიტრს ერთი ტონა ყურძნიდან. 

ღვინის გამოსავალი ერთი ჰექტარი ვენახიდან არ უნდა აღემატებოდეს: 

 6500 ლიტრს − რქაწითელისთვის; 

 6500 ლიტრს − საფერავისა და საფერავი ბუდეშურისებრისთვის; 

 5200 ლიტრს − კახური მწვანისთვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე. 
 

ამასთან, ყურძნის გატანა ნაფარეულის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„ნაფარეული“ წითელი  მზადდება დურდოს სრული ალკოჰოლური დუღილის გზით, 

ხოლო „ნაფარეული“ თეთრი – მხოლოდ თვითნადენი ტკბილის სრული დადუღებით. 
           

 „ნაფარეულის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა სარეალიზაციოდ ნებადართულია მხო-

ლოდ სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული სახით. 
 

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიე-
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რებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი – ნაფარეულის მიკროზონა ხასიათდება ზომიერად ნოტიო კლიმატით, ზომიე-

რად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. ადგილობრივი კლიმატის თავისებურებას 

ძირითადად განაპირობებს რელიეფური პირობები და მისთვის დამახასიათებელი 

ცირკულაციის პროცესები.  
 

მდ. ალაზნის მარცხენა მხარეს, ცის თაღის მეტი მოღრუბლულობის შედეგად, მზის 

ნათების წლიური ხანგრძლივობა მდინარის მარჯვენა სანაპიროსთან შედარებით 

ნაკლებია და 2050 საათს უდრის. ვაზის სავეგეტაციო პერიოდში ეს მაჩვენებელი 1500 

საათს არ აღემატება. მზის ნათების არსებული რაოდენობის შეფარდება მის შესაძლო 

რაოდენობასთან, ზაფხულის თვეებში და სექტემბერში საშუალოდ შეადგენს – 63%-ს; 

მდებარეობის სითბური ბალანსის ძირითადი წარმომქმნელი კომპონენტი მზის 

პირდაპირი რადიაცია სხივებისადმი პერპენდიკულარულ ზედაპირზე 120−130 კკალ/სმ2, 

ხოლო ჰორიზონტალურზე – 70−75 კკალ/სმ2 უდრის. რადიაციული ბალანსი წლიურად 

52-54  კკალ/სმ2-ია.  
 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,4°C უდრის. ყველაზე ცივი თვის (იანვარი) 

საშუალო ტემპერატურა +0,5°C, ყველაზე თბილი თვეების (ივლისი-აგვისტო) კი 23,7-

23,4°C აღწევს. ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო –

13°C, აბსოლუტური მინიმუმი -24°C უდრის. ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუ-

ტური მაქსიმუმების საშუალო 36°C, აბსოლუტური მაქსიმუმი კი 39°C აღწევს.   
 

ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგარდი გადასვლა 5.IV-ს, ხოლო აღნიშნულ 

გრადაციაზე ქვევით ტემპერატურის დაცემა 2.XI-ს ხდება. 
 

აქტიურ ტემპერატურათა ჯამის საშუალო მრავალწლიური მნიშვნელობა აქ 39-20°C 

უდრის. 
 

ატმოსფერული ნალექების საშუალო მრავალწლიური ჯამი 845 მმ, სავეგეტაციო 

პერიოდში 630 მმ შეადგენს. ნალექები ყველაზე მეტი რაოდენობით მოდის მაისში (132 მმ) 

და ივნისში (112 მმ). ყურძნის სიმწიფის პერიოდში (VIII-IX) ნალექების საშუალო 

რაოდენობა 145 მმ უდრის. ჰიდროთერმული კოეფიციენტი აგვისტო-სექტემბერში 1,0 და 

1,3-ს უდრის. აქედან გამომდინარე ყურძნის სიმწიფის პერიოდი, ცალკეული შემთ-

ხვევების გარდა, ტენით უზრუნველყოფილია. ცალკეულ წლებში, აგვისტოში ხშირად 

ადგილი აქვს ტენის დეფიციტს. 
 

ნალექების საერთო რაოდენობიდან ყველაზე მეტი გაზაფხულ (34%) – ზაფხულის (32%) 

პერიოდებში, შედარებით ნაკლები (22%) შემოდგომით და ზამთარში (12%) მოდის. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი ტენიანობა 74%-ს უდრის. სავეგეტაციო 

პერიოდში ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 71% უტოლდება, რაც მეტად ახლოსაა ვაზის 

ბიოლოგიური ფაზებისათვის დადგენილ ხელსაყრელ ნორმასთან (70%). სინოტივე 

ყველაზე მეტ მნიშვნელობას შემოდგომის დასასრულს და ზამთრის დასაწყისში აღწევს 

(82%). შედარებით ნაკლებია (66-67%) ზაფხულის მეორე ნახევარში. 
 

შემოდგომით პირველი წაყინვები საშუალოდ 11 ნოემბერს იწყება. 10 წელიწადში 

ერთხელ პირველი წაყინვები შესაძლოა 16 ოქტომბერს დაიწყოს. 
 

გაზაფხულის უკანასკნელი წაყინვები საშუალოდ წყდება მარტის ბოლო რიცხვებში. 10 
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წელიწადში ერთხელ საგვიანო წაყინვები შესაძლოა აპრილის შუა რიცხვებამდე არ 

შეწყდეს. 
 

სეტყვიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 1,6 უდრის. სეტყვიანია მარტიდან 

ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდი. სეტყვა ყველაზე ხშირად ივნისში (0,5 დღე) და მაისში 

(0,3 დღე) მოდის. მეტად სეტყვიან წლებში აქ მოსალოდნელია  5 სეტყვიანი დღე. 
 

უმეტეს წლებში (77%) თოვლის საფარი არამდგრადია. თოვლის საფარი დეკემბრის მესამე 

დეკადაში წარმოიქმნება და მარტის პირველ რიცხვებში ქრება. თოვლიან დღეთა რიცხვი 

საშუალოდ 26-ს უდრის. 
 

ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიმართულ ალაზნის ვაკეზე 

გაბატონებულია დასავლეთიდან (23%), აღმოსავლეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან 

(16-17%) მომართული ქარები. დროგამოშვებით მათ ენაცვლება ჩრდილოეთიდან (17%) 

მომართული ქარები. 
 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,9 მ/წმ უდრის. წლის განმავლობაში ქარის სიჩქარე 

შედარებით მეტია გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში (2,1-2,4 მ/წმ). ყველაზე 

ნაკლები სიჩქარის ქარები (1,3 მ/წმ) დეკემბერში აღინიშნება. ძლიერ ქარიან (≥ 15 მ/წმ) 

დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 9-ს, ხოლო ყველაზე მეტი დღეთა რიცხვი 39-ს 

აღწევს. 
 

აღნიშნული მონაცემების მიხედვით მიკროზონა მიეკუთვნება ქარების მავნე ზემოქმე-

დების მე-III ჯგუფის რაიონებს. 
  

ნიადაგი – ნაფარეულის მიკროზონას ჩრდილოეთის მხრიდან ემიჯნება კავკასიონის სამხ-

რეთი კალთების დაბოლოება, ხოლო სამხრეთის მხრიდან მდინარე ალაზნის მარცხენა 

პირველი ტერასა. რელიეფურად ძირითადი ნაწილი სამხრეთისა და სამხრეთ-დასავ-

ლეთის მიმართულების სუსტად დახრილ ვაკეებსა და სუსტად დაქანებულ შლეიფებს 

წარმოადგენს. აღნიშნული ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ვენახებით 

დაკავებული ფართობებით, ნავენახარი და სახნავი ფართობებით. ტერიტორია 

წარმოდგენილია მდინარე ალაზნის მარცხენა მეორე ტერასაზე და მისი შენაკადი 

მდინარეების ლოპოტას და სტორის მარჯვენა და მარცხენა ტერასებზე. 
 

გეოგრაფიულად აღნიშნული ტერიტორია აგებულია მეოთხეული ასაკის და შემდგომი 

ხნოვანების დანალექი ქანებისაგან, რომლებიც ძირითადად შედგება მდინარე ალაზნისა 

და მისი შენაკადი მდინარეების ლოპოტისა და სტორის მიერ ჩამოტანილი რიყნარ-

თიხნარი და რიყნარ-სილნარი ნაფენებისაგან და გვევლინებიან უშუალოდ ნიადაგწარ-

მომქმნელ ქანებად. 
 

ძირითადად წარმოდგენილია ალუვიური და დელუვიური ნიადაგების შემდეგი სახეს-

ხვაოებები:  

• ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი; 

• ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, მსუბუქი თიხა და მძიმე თიხნარი; 

• ალუვიური-უკარბონატო, დიდი სისქის, მსუბუქი და საშუალო თიხნარი; 

• ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, სილნარი; 

• ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, ძლიერ ხირხატიანი, სილნარი; 

• დელუვიური, კარბონატული, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი და თიხიანი; 

• დელუვიური უკარბონატო, საშუალო და დიდი სისქის, ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი; 

• დელუვიური, უკარბონატო, დიდი სისქის, სიღრმით 100 სმ-მდე, ხირხატიანი, მსუბუქი 

თიხა და მძიმე თიხნარი. 
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მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით ალუვიური ნიადაგები შეფერილობით მოყა-

ვისფრო-მორუხოა ზედა ფენებში, ქვევით კი უფრო მეტად მორუხო შეფერილობაში 

გადადის; სტრუქტურით კოშტოვან-გოროხოვანი და კოშტოვან-მარცვლოვანია. სიღრმის 

ფენებში კი სუსტადაა გამოხატული. განსაკუთრებით კი მე-4 და მე-5 სახესხვაობის 

ნიადაგებში. 
 

მექანიკური შედგენილობით პირველი და მეორე სახესხვაობების ნიადაგები მძიმე 

თიხნარი და მსუბუქი თიხა მექანიკური შედგენილობით ხასიათდება. მესამე სახესხვაობა 

კი საშუალო და მსუბუქი თიხნარია; მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგები კი სილნარი 

მექანიკური შედგენილობით ხასიათდებიან.  
 

აგებულებით პირველი და მეორე სახესხვაობის ნიადაგები მომკვრივო და მკვრივია. 

მესამე სახესხვაობის ნიადაგები კი მოფხვიეროა. მე-4 და მე-5 სახესხვაობის ნიადაგებზე 

ფხვიერი აგებულებით ხასიათდებიან. ამასთან, მეოთხე და მეხუთე სახესხვაობის 

ნიადაგები ხირხატიანობით ხასიათდებიან. განსხვავებით პირველი სახესხვაობის 

ნიადაგებისათვის დამახასიათებელია კარბონატების შემცველობა, ხოლო მეორე-მეხუთე 

სახესხვაობის ნიადაგები უკარბონატოა. 
 

დელუვიური ნიადაგები (მე-6, მე-7, მე-8 სახესხვაობები) შეფერილობით მოყავისფროა. 

კოშტოვან-გოროხოვანი სტრუქტურით, სახნავ ფენაში მოფხვიერო აგებულებით ქვევით 

კი მკვრივია. 
 

მექანიკური შედგენილობით მეექვსე და მეშვიდე სახესხვაობები თიხიანი და მძიმე 

თიხნარებია, ხოლო მეექვსე სახესხვაობა მსუბუქი თიხა და მძიმე თიხნარია. 
 

განსხვავებით მეექვსე სახესხვაობის ნიადაგი კარბონატულია, ხოლო მე-7 და მე-8 სახე-

სხვაობის ნიადაგები უკარბონატოა. 
 

აღნიშნული ნიადაგების პროფილში ჰუმუსის პროცენტული შემცველობა ძირითადად 

3,0−0,5%-ის ფარგლებში ცვალებადობს, ხოლო აქტიურ ფენაში 3,0−1,0%-ის ფარგლებშია. 

ჰიდროლიზური აზოტი საშუალო და მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი და 

ნიადაგის აქტიურ ფენაში ძირითადად 6,5−2,5 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. 

დაბალია ძირითადად ხსნადი ფოსფორის შემცველობაც და 8,5−1,5 მგ-ის ფარგლებშია 100 

გ ნიადაგში. ზოგიერთ შემთხვევაში კი მხოლოდ კვალის სახითაა წარმოდგენილი. 
 

ასევე, დაბალი შემცველობითაა წარმოდგენილი, ძირითადად ალუვიურ ნიადაგებში, 

გაცვლითი კალციუმიც და 16,0−2,0 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. გამონაკლის 

შემთხვევებში კი (დელუვიურ ნიადაგებში) მისი შემცველობა საკმაოდ მაღალია და 

32,0−59,0 მგ-მდე აღწევს 100 გ ნიადაგში. 
 

პირველი და მეექვსე სახესხვაობის ნიადაგები კარბონატებს მცირე რაოდენობით შეიცავენ 

და 12,8−0,8%-ის ფარგლებშია წარმოდგენილი. დანარჩენი სახესხვაობის ნიადაგები კი 

საერთოდ არ შეიცავენ. 
 

ნიადაგის არეს რეაქცია (pH) კარბონატულ ნიადაგებში სუსტი და საშუალო ტუტეა და 

pH-ის მაჩვენებელი 7,3−8,2-ის ფარგლებშია. დანარჩენი სახესხვაობის ნიადაგები კი 

ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე რეაქციით ხასიათდებიან და pH-ის მაჩვენებელი 6,4−7,2-ის 

ფარგლებშია. 
 

ადამიანური ფაქტორი − ისევე, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებშიც, კახეთშიც და 

თვითონ ნაფარეულის მიკროზონაშიც, მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის ისტორია 

ათასწლეულების სიღრმეებიდან იღებს სათავეს.  ამ ხნის განმავლობაში ის ვითარდე-
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ბოდა, იზრდებოდა და იღებდა გამოცდილებას.  
 

1797 წელს ერეკლე მეფემ გამოჩენილ სახელმწიფო მოღვაწეს გარსევან ჭავჭავაძეს 

მამულები უბოძა კახეთში, მათ შორის, სოფელ ნაფარეულში.  
 

გარსევან ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ, მამულების მოვლა პატრონობას მისმა 

შვილმა ალექსანდრე ჭავჭავაძემ მოჰკიდა ხელი, რომელიც საკმაოდ კარგი მეურნე 

აღმოჩნდა. ალექსანდრემ თავის მამულებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა 

განახორციელა, რომელთა მეშვეობითაც საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ვენახის, ასევე 

ღვინის ხარისხი. 
 

1886 წელს საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტმა ალექსანდრე ჭავჭავაძის  

მემკვიდრეებისაგან მთლიანად შეისყიდა ჭავჭავაძისეული მამულები − წინანდალში, 

ნაფარეულში, ურიათუბანში, მუკუზანში, ზეგანში და მუღანლოში, სულ ამ დროისთვის 

დარჩენილი 15089 დესეტინა (16447 ჰა). მათ შორის, ყველაზე მსხვილი მამული ნაფა-

რეულისა იყო − 11395 დესეტინა. 
 

ნაფარეულის მამულში  ვენახებს ეკავათ 129 დესეტინა (140 ჰა) ფართობი, საიდანაც ჰა-ზე 

საშუალოდ 71,4 ვედრო ღვინო მოჰყავდათ. აქვე იყო სამი ქვითკირის სარდაფი 164 

ქვევრით და 6 საწნახელით. 
 

საუფლისწულო მამულების დეპარტამენტმა, ისევე როგორც წინანდალში, აქაც  

დაუყოვნებლივ   დაიწყო დარგის მოდერნიზაცია (ახალი ტექნოლოგიები, თანამედროვე 

ევროპული წარმოების მანქანა-დანადგარები, პროფესიონალი კადრები), რამაც სწრაფად 

გამოიღო სასურველი შედეგი.  
 

ევროპულ გამოცდილებასა და ევროპულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით სწორედ ამ 

პერიოდში (1880-იანი წლები)  შეიქმნა საყოველთაოდ ცნობილი ღვინის მარკები − №66 

ნაფარეული თეთრი და №47 ნაფარეული წითელი.  
 

ადგილობრივი მეღვინეობის განვითარებაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით 

საუფლისწულო მამულების  ისეთ მაღალი კლასის პროფესიონალ მეღვინეებს, 

როგორებიც იყვნენ − მასანო, გოგოლ-იანოვსკი, ფ. ჟოფრიო, ალექსანდრე ეგოროვი, მარკ 

პოპიჩი, ტრიფონ ბააკაშვილი და სხვები. 
 

ღვინო „ნაფარეული“ გამოდის 1890 წლიდან. მას უამრავ კონკურსსა და გამოფენაში აქვს 

მიღებული  მონაწილეობა და 1990-ან წლებამდე მიღებული აქვს თეთრ „ნაფარეულს“ − 1 

ოქროს 6 ვერცხლის და1 ბრინჯაოს მედალი, ხოლო წითელს − 6 ოქროს და 2 ვერცხლის 

მედალი. 
 

ნაფარეულის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათე-

ბელი კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული 

ნალექების ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება,  რქაწითელის და მოწე-

ული საფერავისა ან/და საფერავი ბუდეშურისებრის ჯიშების ამ ზონისთვის დამახასია-

თებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობ-

რივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „ნაფარეულის“ განუმეო-

რებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. 
 

 
11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები

დასახელება „ნაფარეული“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების 

ღვინო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 
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მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით –  NAPAREULI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – НАПАРЕУЛИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ნაფარეულის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და 

შეტყობინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ნაფარეულის“ წარმოების პროცესის 

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში 
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება ად-

გილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება 

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბო-

რატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე და 

ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა 
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანა-

წერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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თელიანი 
 

1. დასახელება:  „თელიანი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„თელიანი“ მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი − მუქი ლალისფერი; 

 არომატი და გემო −  უზადო, გემოზე  სავსე, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი, ჰარმონიუ-

ლი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, დავარ-

გებისას უვითარდება მკვეთრად  გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ - ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
თელიანის მიკროზონა  მდებარეობს მდ. ალაზნის დინების შუა წელში, ჩრდილო განედის 

41°54' და აღმოსავლეთ გრძედის 45°35' კოორდინატებზე. სავენახე ფართობები გავრცელე-

ბულია ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე და მოქცეულია მდ. 

ალაზნის მარჯვენა შენაკადებს- კისისხევსა და ვანთისხევს  შორის, რკინისგზიდან მდ. 

ალაზნამდე. 
 

5. ვაზის ჯიშები 

„თელიანი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ თელიანის მიკროზონაში მოწეული კაბერნე 

სოვინიონის ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 თელიანის მიკროზონაში ღვინო „თელიანისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენახები 

გაშენებული უნდა იყოს 500–600 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში – 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე – 60–90 სმ. 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „თელიანი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
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8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს – ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს – ერთი ჰა ვენახიდან. 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„თელიანის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

თელიანის მიკროზონაში  გაშენებული ვენახებიდან. 
 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში, ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  
 

ამასთან, ყურძნის გატანა თელიანის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„თელიანი“  მზადდება   დურდოს სრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  

 „თელიანის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით. 
 

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ  იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერებე-

ბის გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი – მიკროზონის კლიმატი ხასიათდება ზომიერად ნოტიო, ცხელი ზაფხულით და 

ზომიერად ცივი ზამთრით. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2300 სთ-ს აღემატება, 

ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 1660 სთ-მდე აღწევს. მზის პირდაპირი რადიაცია მოსული 

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე წლიურად შეადგენს 75 კკალ/სმ2-ს, გაბნეული რადიაცია 

54,2 კკალ/ სმ2, მზის ჯამური რადიაცია წლიურად 130 კკალ/ სმ2-ს უდრის. 
 

მზის ნათების არსებული რაოდენობის შეფარდება მის შესაძლო რაოდენობასთან 

ზაფხულის თვეებში და სექტემბერში საშუალოდ 66%-ს შეადგენს. ყურძნის სიმწიფის 

პერიოდში მოწმენდილი დღეები 17-19 აღწევს. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,1°C-ია. ყველაზე ცივი თვის (იანვარი) 

საშუალო ტემპერატურა +0,9°C, ხოლო ყველაზე თბილი თვეების – ივლისი და აგვისტო 

საშუალო ტემპერატურები ერთმანეთს უახლოვდება და 23,2–22,9°C უტოლდება. ჰაერის 

ტემპერატურების წლიური აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო -11°C, აბსოლუტური 

მინიმუმი -23°C უდრის. ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მაქსიმუმების 

საშუალო 35°C, აბსოლუტური მაქსიმუმი კი 38°C აღწევს.   
 

ჰაერის ტემპერატურის დღეღამური ამპლიტუდა ყველაზე მაღალია (8,0-9,5°C) ზაფხულის 

თვეებში, ხოლო ყველაზე დაბალი (4,8−5,5°C) ზამთარში. 
 

სითბოს საერთო რაოდენობა წლების მიხედვით მეტად ცვალებადი სიდიდეა.  გასული 

საუკუნის განმავლობაში წინანდალში 10°C-ზე ზევით სითბოს ჯამი იცვლებოდა 3300°C-

დან 4250°C-მდე, სითბოს ჯამის მრავალწლიური ამპლიტუდა 950°C აღწვეს. 
 

თელიანში 3500°C-ზე მეტი სითბოს ჯამის დაგროვება 95% წლებში, ე.ი. თითქმის 

ყოველწლიურად არის უზრუნველყოფილი.  
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შემოდგომის პირველი წაყინვები საშუალოდ 26.XI-ს იწყება. 10 წელიწადში ერთხელ 

პირველ წაყინვებს შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ოქტომბრის ბოლოს. ამდენად, ვაზს 

შემოდგომის წაყინვებისაგან საშიშროება არ ექმნება. 
 

ატმოსფერული ნალექების საშუალო მრავალწლიური ჯამი 845 მმ-ს, სავეგეტაციო 

პერიოდში 644 მმ-ს უდრის. ნალექები ყველაზე მეტი რაოდენობით მოდის მაისში (157 მმ) 

და ივნისში (111 მმ). ყურძნის მომწიფების პერიოდში (VIII-IX) ნალექების ჯამი 

საშუალოდ 144 მმ უდრის. ნალექების საერთო რაოდენობიდან ყველაზე მეტი (34%) 

გაზაფხულზე და ზაფხულის (31%) პერიოდებში, შედარებით ნაკლები (23%) 

შემოდგომით და ზამთარშია (12%) შესაძლებელი. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი სინოტივე 70%-ს უდრის. 
 

სეტყვიან დღეთა რიცხვი დიდია და წელიწადში საშუალოდ 2,3-ს უდრის; სეტყვა 

ყველაზე ხშირად მაისსა და ივნისში (0,7-0,8 დღე) მოდის.  
 

ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (30%) და აღმოსავლეთის (24%) ქარები, 

შედარებით ნაკლები განმეორება ახასიათებს სამხრეთ-დასავლეთ (14%),  

 

ჩრდილო-დასავლეთ (11%) და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან (10%) მომართულ ქარებს. 
 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,7 მ/წმ უდრის. წლის განმავლობაში ქარის სიჩქარე 

შედარებით მეტია გაზაფხულზე და ზაფხულში (1,7−2,1 მ/წმ). ყველაზე ნაკლები სიჩქარის 

ქარები (1,3−1,5 მ/წმ) ზამთრის თვეებში აღინიშნება. ძლიერ ქარიან დღეთა რიცხვი (≥ 15 

მ/წმ) საშუალოდ დიდი არ არის და 10-ს უდრის. მიკროზონაში თოვლიან დღეთა რიცხვი 

საშუალოდ 33-ს უდრის. 
 

ნიადაგი – წარმოდგენილია მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) და ალუვიური 

ნიადაგების ნაირსახეობებით, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ხირხატია-

ნობის ხარისხით და მექანიკური შედგენილობის მიხედვით. მდელოს ყავისფერი (ძველი 

ალუვიური) ნიადაგები წარმოდგენილია ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთი 

კალთების დაბოლოებაზე, ხოლო ალუვიური ნიადაგები მდინარე ალაზნის მარჯვენა 

მეორე ტერასაზე. 
 

გამოყოფილია მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) ნიადაგების ორი და ალუვიური 

ნიადაგების ორი  სახესხვაობა: 

1. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) დიდი სისქის, თიხნარი; 

2. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) დიდი სისქის, ხირხატიანი, თიხიანი; 

3. ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 

4. ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, ხირხატიანი, თიხნარი. 
 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგების პირველი ორი სახესხვაობა წარმოდგენილია 

მიკროზონის ზედა სარტყელში ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთების 

დაბოლოებებზე და რელიეფურად სუსტად დახრილ შლეიფებზე და გავაკებებზე არიან 

განლაგებული, ხოლო მესამე და მეოთხე სახესხვაობის ნიადაგები წარმოდგენილია 

ალაზნის მარჯვენა მეორე ტერასაზე, რომელიც ცივგომბორის მთების ჩრდილო აღმო-

სავლეთი კალთების დაბოლოებებს ემიჯნება და სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ სუსტად 

დახრილ ვაკეს წარმოადგენს სუსტი ტალღისებური ზედაპირით. 
 

ზემოთ დასახელებული ოთხივე სახესხვაობის ნიადაგში პროფილის სისქე 1−1,5 მეტრს 

აღემატება, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 50−60-სმ-ის ფარგლებშია.       

მექანიკური შედგენილობით აღნიშნული ნიადაგები თიხნარების ჯგუფს მიეკუთვნებიან 
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და ფიზიკური თიხის შემცველობა ძირითადად 25−50%-ის ფარგლებშია, ზოგიერთ 

მონაკვეთზე ქვედა ფენებში გადახრილია მსუბუქი თიხნარებისაკენ და სილნარებისაკენ. 
 

ჰუმუსის შემცველობა ნიადაგის აქტიურ ფენაში საშუალოზე დაბალია და ძირითადად 

1,5−3,0%-ის ფარგლებშია, ქვედა ფენებში კი უფრო მცირდება, კალციუმის კარბონატებს 

საშუალო რაოდენობით შეიცავენ და ძირითადად 5-15%-ის ფარგლებშია. ნიადაგის 

ხსნარის რეაქცია (PH) ძირითადად საშუალო ტუტეა და მისი მაჩვენებელი 7,4−8,0-ის 

ფარგლებშია. 
 

ჰიდროლიზურ აზოტს საშუალო და მცირე რაოდენობით შეიცავენ და ნიადაგის ქიმიურ 

ფენაში ძირითადად 5,0-8,5 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ქვედა ფენაში კი საერთოდ 

დაბალი მაჩვენებლით ხასიათდება. საშუალო რაოდენობით შეიცავს ხსნად (შესათვი-

სებელ) ფოსფორს ნიადაგის აქტიურ ფენაში და 2,5−3,0 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნია-

დაგში,  ქვედა ფენებში კი მისი შემცველობა დაბალია. საერთოდ ღარიბია გაცვლითი 

კალიუმითაც და მისი შემცველობა 12,0 მგ-ს არ აღემატება 100 გ ნიადაგში. 
 

ადამიანური ფაქტორი. კაბერნე სოვინიონი ფრანგული ვაზის ჯიშია. საქართველოში 

შემოიტანეს მე-19 საუკუნის ბოლოს. ვაზის ამ ჯიშმა საქართველოში, თელიანის 

მესამეული პერიოდის ქვიან დანალექზე გამოამჟღავნა თავისი, შეუდარებელი, მაღალი 

ღირსება. სამართლიანია, როცა ამბობენ, რომ საქართველო კაბერნე სოვინიონის მეორე 

სამშობლოაო. 
 

კაბერნე სოვინიონის შემოტანა და თელიანში კულტივირება მთლიანად საუფლისწულო 

მამულების მაშინდელი მესვეურების მიერ განხორციელდა   (გოგოლ-იანოვსკი, სპეშნევი, 

მასონო, სტაროსელსკი, ჰაინე, მარკოვიჩი, ოვჩარენკო, თუშმალიშვილი, ჯორჯაძე, 

დიკენსონი და სხვები}. 
 

ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართული მეღვინეობის განვითარების საქმეში 

საუფლისწულო მამულების იმდროინდელ (1899–1925) მთავარ მეღვინეს ა. ეგოროვს, მას 

ეკუთვნის სიტყვები: კახეთი − წითელი ღვინოების ქვეყანა. 
 

ღვინო „თელიანი“ გამოდის 1897 წლიდან და მის აქტივშია 4 ოქროს და 6 ვერცხლის 

მედალი. 
 

თელიანის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა,  ნიადაგების მრავალფეროვნება,  კაბერნე სოვინიონის ჯიშის ვაზის 

აქ გამოვლენილი განსაკუთრებული თვისებები და მისი ამ მიწაზე კულტივირების 

ასწლიანი გამოცდილება  განაპირობებს ღვინო ,,თელიანის“ განუმეორებელ, მხოლოდ ამ 

ღვინისათვის დამახასიათებელ მაღალ  ორგანოლეპტიკურ ღირსებას. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „თელიანი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით – TELIANI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – ТЕЛИАНИ 
Защищённое наименование места происхождения 
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12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„თელიანის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტ-

ყობინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბა-

მისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „თელიანის“ წარმოების პროცესის 

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუ-

დასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში 
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-

დება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლა-

ბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა 
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

67

 
 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

68

ატენი 
 

1. დასახელება:  „ატენი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები: „ატენური“ 
 

3. ტიპი, ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„ატენური“ − შეიძლება იყოს თეთრი მშრალი,  ცქრიალა და მსუბუქად ცქრიალა ღვინო. 
 

„ატენური“ თეთრი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 ფერი − ღია ჩალისფერიდან  ჩალისფრამდე; 

 არომატი და გემო − გემოზე ჰარმონიული, სასიამოვნო და ხალისიანი, დახვეწილი. ამ 

გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, მინდვრის 

ყვავილების ტონებით. დავარგებისას უვითარდება სასიამოვნო ბუკეტი ხილის ტონე-

ბით ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11,0%-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა, არაუმეტეს 4 გ/ლ; 

 ტიტრული მჟავიანობა, ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით −  არანაკლებ 5 გ/ლ; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილ მოთხოვნებს. 

„ატენური“ ცქრიალა და მსუბუქად ცქრიალა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 ფერი − ღია ჩალისფერი; 

 არომატი და გემო − განვითარებული არომატი, ნაზი, ცქრიალა ღვინოებისთვის დამახა-

სიათებელი, გემოზე სავსე, ჰარმონიული; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 10,5 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა უნდა აკმაყოფილებდეს ამ კატეგორიის ღვინოებისთვის საქართველოს კა-

ნონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილ მოთხოვნებს. 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
ატენის მიკროზონა მდებარეობს შიდა ქართლის მევენახეობის ზონის ცენტრალურ 

ნაწილში, ქ. გორის სამხრეთით, მტკვრის მარჯვენა მხარეს. მიკროზონა განლაგებულია 

თრიალეთის ქედის ჩრდილო კალთების დაბოლოებაზე, მდ. ტანას ხეობაში. 

ატენის მიკროზონა მოიცავს: ჯებირს, გარდატენს, პატარა ატენს, დეგეულას, ჭეჭე-

ლაანთუბანს, დიდ ატენს და ფუხაანთუბანს. 
 

5. ვაზის ჯიშები: 
„ატენური“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ატენის მიკროზონაში მოწეული ჩინურის 

და/ან  გორული მწვანეს და/ან  ალიგოტეს ჯიშის ყურძნიდან. დაუშვებელია სხვა ჯიშების 

გამოყენება. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 

 ატენის მიკროზონაში, ღვინო „ატენურისთვის“ განკუთვნილი  სამრეწველო ვენახები 

გაშენებულია   580−750 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

69

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან - 2,5 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში − 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60 – 90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა – ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისა-

გან, აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციე-

ლდება ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესა-

ბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს უნდა იყოს არანაკლებ 18%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, ან 

ტარპებით, რომელთა ტევადობა არ აღემატება 80კგ-ს. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 8 ტონას. 
 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 
 

 650 ლიტრს − ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 5200 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9.  ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება  და ჩამოსხმა
ღვინო „ატენურის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  მოწეული უნდა იყოს მხო-

ლოდ ატენის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება,  ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ 

ატენის მიკროზონის საზღვრებში. 

„ატენური თეთრი მშრალი მზადდება თვითნადენი ყურძნის ტკბილის სრული ალკოჰო-

ლური დუღილის გზით. 

„ატენური“ ცქრიალა და მსუბუქად ცქრიალა ღვინო მზადდება როგორც ბოთლური, ასევე 

რეზერვუარული მეთოდით. 
 

 „ატენურის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიე-

რებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით.  
 

„ატენური“ ცქრიალა და მსუბუქად ცქრიალა ღვინის რეალიზაცია ნებადართულია: ბოთ-

ლური მეთოდით დამზადებულისა − მეორადი დუღილის დამთავრებიდან 9 თვის შემ-

დეგ, ხოლო რეზერვუარული მეთოდით დამზადებულისა − მეორადი დუღილის დამთავ-

რებიდან 6 თვის შემდეგ.  

„ატენურის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს
     შორის 

კლიმატი  − მიკროზონა მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულ კლიმატურ 

ოლქს, რომელიც ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი 
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კლიმატით ცხელი ზაფხულითა და ცივი ზამთრით ხასიათდება. 
 

მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2200−2300 საათია, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 

1500−1700 საათს აჭარბებს. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 10,7°C. 
 

ყველაზე თბილი თვის − აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 22°C, ხოლო ყველაზე ცივი 

თვის − იანვარისა კი − მინუს 1,5°С. 
 

ჰაერის საშუალო დღე-ღამური ტემპერატურის 10°С-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა 

აპრილის შუა რიცხვებიდან (16.IV), ხოლო ქვევით დაცემა (25.IX) ოქტომბრის ბოლოს 

ხდება ამ პერიოდის ხანგრძლივობა 192 დღეს უდრის. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 

3450°С-ს უახლოვდება. 
 

ქ. გორიდან სამხრეთით, მდ. ტანას ხეობაში, სიმაღლის მატებასთან ერთად, ნალექების 

წლიური ჯამი თანდათან კლებულობს და ატენში ზღვის დონიდან 680 მ სიმაღლეზე 560 

მმ-ს უდრის. ნალექების საშუალო თვიური რაოდენობა უდიდესია (73 მმ) მაისში, 

უმცირესი (32 მმ) კი აგვისტოში. წლის თბილ პერიოდში ნალექებს 344 მმ-ზე მეტი არ 

მოდის. ჰიდროთერმული კოეფიციენტი ივლისის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრის პირველ 

რიცხვებამდე (112 დღის განმავლობაში) 1-ზე ნაკლებია. განსაკუთრებული გვალვიანობით 

გამოირჩევა ივლისი და აგვისტო, როცა ვენახი ინტენსიურ რწყვას მოითხოვს. დანარჩენ 

თვეებში ნალექები იმაზე მეტია, რამდენიც ნიადაგიდან და მცენარეულობიდან შესაძლოა 

აორთქლდეს. 
 

სეტყვიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2-ს უდრის. სეტყვა შედარებით ხშირად 

(0,8 დღე) მაისში მოდის. 
 

გორის რაიონში, მდ. მტკვრის ხეობაში გაბატონებულ ჩრდილო-დასავლეთისა (44%) და 

მისი პერპენდიკულარული სამხრეთ-აღმოსავლეთის (41%) ქარები მდ. ტანას ხეობაში 

ნაკლები სიძლიერით ხასიათდება. თრიალეთის ქედის განშტოებები საცხენისისა და 

წერეთის ქედები მდ. ტანას ხეობას აღნიშნული მიმართულებებიდან ჰაერის მასების 

უშუალო შემოჭრისაგან იცავენ. ქარები უმთავრესად ხეობის გასწვრივ ქრიან, რომლის 

სიღრმეში მათი სიძლიერე თანდათან მცირდება. 
 

ნიადაგი − ატენის მიკროზონაში ძირითადად ნიადაგის ორი ტიპია წარმოდგენილი −  

ყავისფერი და ალუვიური ნიადაგები. მცირე ლაქების სახით წარმოდგენილია დელუვიუ-

რი და პროლუვიური ნიადაგებიც. 
 

ნიადაგების პროფილის სისქე 0,7−1,5 მეტრის ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი 

ფენა 30-60 სმ-ის ფარგლებში ცვალებადობს. 
 

მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ძირითადად მძიმე თიხნარებსა და მსუბუქ თიხებს 

მიეკუთვნებიან, სადაც ფიზიკური თიხის შემცველობა 40−70%-ის ფარგლებშია. თიხის 

რაოდენობა კი ძირითადად ლექის (<0,081 მმ) ფრაქციითაა გაზრდილი და ამიტომ 

ლექიან-ლამიანი ნიადაგების ჯგუფს მიეკუთვნებიან. კარბონატებს მეტწილად მცირე 

რაოდენობით შეიცავენ და პროფილში 0,2-14,0%-ის ფარგლებში ცვალებადობს.  
 

ნიადაგის არეს რეაქცია  სუსტი და საშუალო ტუტეა, pH-ის მაჩვენებელი 7,2-8,2-ის ფარგ-

ლებშია.  
 

ჰუმუსს საშუალოდ და მცირე რაოდენობით შეიცავს და პროფილში 3,25–0,5%-ის ფარგ-

ლებშია. ჰიდროლიზური აზოტით მეტწილად ღარიბია −  100 გ ნიადაგში 6,0 მგ-ს არ აღე-

მატება. გამონაკლის შემთხვევებში კი საშუალოდაა წარმოდგენილი და 7-10 მგ-ს შეადგენს 

100 გ ნიადაგში.  
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საშუალო და მცირე რაოდენობით შეიცავს ხსნად (შესათვისებელ) ფოსფორს და 

6,0-1,2 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ზოგიერთ შემთხვევებში კი მხოლოდ კვალის 

სახითაა წარმოდგენილი. 
 

გაცვლით კალიუმს საშუალო და მცირე რაოდენობით შეიცავენ და ნიადაგის საპლანტაჟო 

ფენაში 46,0-9,2 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში.  
 

შთანთქმული ფუძეების ჯამი (Ca+Mg) საშუალო და მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება და 

20,0−54,3 მილიექვივალენტის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ჯამიდან გაცილებით მეტი 

პროცენტი მოდის შთანთქმულ კალციუმზე, მაგნიუმი კი გაცილებით მცირეა. 
 

ადამიანური ფაქტორი − მევენახეობა-მეღვინეობა ატენის ხეობაში უხსოვარი დროიდანაა 

და მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე განთქმული იყო თავისი ღვინოებით. „ ... ატენის 

ღვინო ქართლის ყველა ღვინოს აღემატება და საუკეთესოა ქართულ ღვინოებს შორის“  

(ვახუშტი). აქაური ღვინის მაღალ ღირსებაზე მიუთითებს ცნობილი ფრანგი ორიენტალი-

სტი და ქართველოლოგი მარი ბროსე − „ღვინო ოჯალეშის მსგავს ნექტარს მე არ ვიცნობ, 

გარდა ატენურისა“. 
 

ცნობილი ქართველი  მკვლევარი და ეთნოგრაფი ლევან ფრუიძე (ძეგლის მეგობარი, 1976, 

№ 42), მეცნიერები თამაზ კობაიძე და მაია მირველაშვილი („ღვინის დაყენების ძველ-

ქართული ტექნოლოგიები“, მოამბე, XV ტომი, გვ. 43) და გამოჩენილი რუსი  მეღვინე ა. 

ეგოროვი (მეღვინეობის საკითხები, „Пищепромиздат“, 1955) ღვინო „ატენურის“ 

დამზადების ტრადიციულ მეთოდს შემდეგნაირად აღწერენ: 
 

ყურძენს, დაკრეფისთანავე, ვენახებში (ვენახები სოფელზე 3-4 კილომეტრით ან მეტი 

მანძილით იყო დაშორებული) გამართულ ქვითკირის საწნახელში წურავდნენ, ტკბილს 

თაღარში ერთ-ორ საათს "სულს მოათმევინებდნენ”, დაწმენდას აცლიდნენ, მერე 

მოუკუპრავ რუმბებში ჩაასხამდნენ და ურმებით "საცივის მარანში” წაიღებდნენ („საცივის 

მარანი“ მდებარეობს დღევანდელ დიდ ატენში, რომელსაც ვახუშტი მცირე ქალაქს 

უწოდებს, სადაც „არს ციხე მაღალი კლდესა ზედა, ნაშენი დიდი და ციხის გორის სამხრეთ 

არს საცივი, ვითარცა მყინვარი, სადაცა დგება ღვინო წარჩინებული“).  
 

იქ ქვევრში კოკაზე თითო მუჭ ჭაჭას მისცემდნენ. ქვის სარქველ დახურულ, თიხით 

დაგოზილ და თავზე კლდის ნაშალი ქვიშით დაფარულ ქვევრში ტკბილი წყნარად 

დუღდა მიწის სიღრმიდან მომდინარე ბუნებრივი სიცივის წყალობით. 
 

დუღილის შენელების პროცესში გადასვლისთანავე ქვევრს პირამდე ავსებდნენ ანალო-

გიური ღვინით, სარქველს კვლავ ჰერმეტულად თიხით მილესავდნენ და ზემოდან მიწას 

დააყრიდნენ.  
 

ქვევრში წყნარი დუღილის პირობებში ღვინო ჯერდებოდა ნახშირორჟანგით და 

მიიღებოდა ბუნებრივად ცქრიალა ღვინო, რომელიც „ატენურის“ სახელითაა ცნობილი. 
 

ქართველი ხალხის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ატენური ღვინისადმი ხაზს 

უსვამს ხალხური სიმღერა „ღვინო ატენური“, ან თუნდაც დავით გურამიშვილის იუმო-

რით სავსე სტრიქონები: 
 

„ერთმან იხუმრა: ვიბანებ თიფლის აბანოს ნურითა,  

მეორემ – თევზით გავძღები ზურგიელ გელაქნურითა, 

მესამემ – მივიბრუჟები ღვინითა ატენურითა. 

მეოთხემ – კიდეც დაგვთოკონ საბლითა მაზმანურითა!“ 
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ამდენად, ატენური ღვინო − ეს ნუგბარი სასმელი ლიტერატურაშიც დამკვიდრდა და 

დამსახურებული შარავანდედით ძველთაგანვე შეიმოსა. ატენში XI საუკუნიდანაა ცნო-

ბილი სამეფო ზვარი და მეფეთა საკადრისი ნაქტარის დამზადებაც იცოდნენ (ლ. ფრუიძე, 

ძეგლის მეგობარი, 1976, №42). 
 

ბუნებრივად ცქრიალა ღვინოების წარმოების ხანგრძლივი ტრადიცია დაედო საფუძვლად 

სოფელ ატენში 1950-იან  წლებში ცქრიალა ღვინის წარმოებისთვის  თანამედროვე ქარხნის 

მშენებლობას, რომლის სიმძლავრე შეადგენდა 900 ტონა ყურძენს წელიწადში. ქარხანამ 

1990-იანი წლების დასაწყისში, ცნობილი მოვლენების პირობებში, ფუნქციონირება 

შეწყვიტა. 
 

ატენის ხეობაში, მეღვინეობის მიმართულებით, კრიზისი 10–15 წელი გრძელდებოდა. 
 

2010-ანი წლებიდან ატენის მიკროზონაში დაიწყო მევევახეობისა და მეღვინეობის 

აღორძინების ახალი ეტაპი.  
 

ამრიგად, ატენის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, ამ ხეობისთვის  დამახასია-

თებელი კლიმატი, ნიადაგების მრავალფეროვნება,  ჩინურისა და გორული მწვანეს ჯიშე-

ბის განსაკუთრებული მახასიათებლები, მევენახეობა − მეღვინეობის ადგილობრივი, 

მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და აქაური მეღვინეების თავდადება განაპირობებს ღვი-

ნო ,,ატენურის”-ს განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანო-

ლეპტიკურ თვისებებს. 

  

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული წესები
დასახელება „ატენური“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვი-

ნო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით –  ATENURI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – АТЕНУРИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 
„ატენურის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობი-

ნება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები 
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ატენურის“ წარმოების პროცესის  

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
 

ძირითადი საკონტროლო პუნქტები              შეფასების მეთოდები 
ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში 
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაციის 

ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმება  

ადგილზე 
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მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი 

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-

დება 

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადამუ-

შავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის აღ-

რიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანალი-

ზების ჟურნალები, შეტყობინებები, შემოწმება 

ადგილზე 

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბორა-

ტორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლე-

ბი ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხ-

მამდე და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებ-

ლები 
სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა 
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული ჩანა-

წერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ − ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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სვირი 
 

1. დასახელება:  „სვირი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„სვირი“ თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
 

 ფერი −  ჩალისფერიდან მუქ ჩალისფრამდე, მოყვითალო ელფერით; 

 არომატი და გემო − უზადო, მიკრობიოლოგიურად ჯანსაღი, ჰარმონიული, 

სასიამოვნო ხალისიანი, დახვეწილი, ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური 

არომატით, დავარგებისას ივითარებს სასიამოვნო ბუკეტს ხილის  ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 19 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები 
სვირის მიკროზონა მდებარეობს  მდ. ყვირილას მარცხენა სანაპირო ზოლში, ჩრდილო 

განედის 42°07׀ და აღმოსავლეთ გრძედის 42°55׀ კოორდინატებზე, შუა იმერეთის სამხრე-

თი მთისწინების ჩრდილო დაქანებებზე. მოიცავს შუა იმერეთის სოფლების − პირველი 

სვირი, მეორე სვირი, როდინაულის ადმინისტრაციულ საზღვრებს. აბსოლუტური სიმაღ-

ლე ზღვის დონიდან საშუალოდ 220 მ უდრის. 
 

5. ვაზის ჯიშები 
„სვირი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ სვირის მიკროზონაში მოწეული ცოლიკოურის, 

ციცქას ან/და კრახუნას  ჯიშის ყურძნიდან.  
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა 
 სვირის  მიკროზონაში, ღვინო „სვირისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო ვენახები გაშე-

ნებული უნდა იყოს  საშუალოდ 220 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან - 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8 -1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60-90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „სვირი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 

უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, 

ტარპებით, უჟანგი ფოლადის, პლასტმასის  ან სპეციალური საღებავით შეღებილი 

ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
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8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი:
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს  −  ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„სვირის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

სვირის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 
 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ ზესტაფონისა და 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ხოლო ბოთლებში 

ჩამოსხმა − ამ ორი რაიონის  ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. 
 

ამასთან, ღვინის გატანა ზესტაფონისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაციული საზღვრებიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიც-

ხვისა და კონტროლის პირობებში. 
 

„სვირი“  მზადდება თვითნადენი ტკბილის სრული დადუღებით ქვევრში (ჭურში) 4-6 % 

ფერმენტირებული ჭაჭის თანხლებით.  
 

„სვირის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით.  
 

„სვირის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერე-

ბების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი – კლიმატი ზომიერად ნოტიოა – ცხელი ზაფხულით და ზომიერად ცივი 

ზამთრით, ნალექის ორმაგი მსვლელობით წლის განმავლობაში. მზის ნათების წლიური 

ხანგრძლივობა აღემატება 2180 საათს, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 1610 საათს აღწევს. 

მზის პირდაპირი რადიაცია მოსული ჰორიზონტალურ ზედაპირზე წლიურად შეადგენს 

70-75 კკალ/სმ2, გაბნეული რადიაცია 50-54 კკალ/ სმ2, მზის ჯამური რადიაცია  წლიურად 

120-130 კკალ/ სმ2-ს შეადგენს. მზის ნათების არსებული რაოდენობის შეფარდება მის 

შესაძლო რაოდენობასთან ზაფხულის თვეებში და სექტემბერში საშუალოდ მეტად 

მაღალია და 68%-ს უდრის. 
 

მოწმენდილი დღეები ყურძნის სიმწიფის პერიოდში (აგვისტო-სექტემბერი), საერთო და 

ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის მიხედვით  საშუალოდ 17-18-ს აღწევს. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 11,9°C უდრის. ყველაზე ცივი თვის იანვრის 

საშუალო ტემპერატურა +0,5°C, ყველაზე თბილი თვეების – ივლისი და აგვისტო კი − 

ერთმანეთს უახლოვდება და 23,1–22,9°C უდრის. ჰაერის ტემპერატურების წლიური 

აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო -10°C, აბსოლუტური მინიმუმი -23°C აღწევს. 

ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მაქსიმუმების საშუალო 34°C, 

აბსოლუტური მაქსიმუმი კი 38°C უდრის.   
 

ჰაერის ტემპერატურის დღეღამური ამპლიტუდა ყველაზე მაღალია ზაფხულის თვეებში 

(ივნისი, ივლისი, აგვისტო) და საშუალოდ 9°C და მეტს აღწევს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე 

ნაკლებია (4,8-5,5°C) ზამთარში. 
 

საშუალო დღეღამური ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა (ვაზის 
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აქტიური ვეგეტაციის დასაწყისი) 8.IV-ს, ხოლო ქვევით დაცემა შემოდგომაზე (30.X) 

აღინიშნება. 10°C-ზე მაღალი საშუალო დღეღამური ტემპერატურის პერიოდი 204 დღეა. 

აღნიშნულ პერიოდში გროვდება 3730°C აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი. 
 

შემოდგომაზე პირველი წაყინვები საშუალოდ 15.XI-ს იწყება. ასეთი წაყინვები შესაძლოა 

10 წელიწადში ერთხელ 20 ოქტომბერსაც აღინიშნოს, თუმცა ამ პერიოდში ყურძნის 

მოსავალი უკვე აღებულია. 
 

გაზაფხულზე უკანასკნელი წაყინვები საშუალოდ 1.IV-ს წყდება. 10 წელიწადში ერთხელ 

საგვიანო წაყინვები შესაძლოა 17 აპრილამდე არ შეწყდეს. 
 

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 884 მმ-ს, აქედან სავეგეტაციო პერიოდში – 662 

მმ-ს უდრის. ნალექები ყველაზე მეტი რაოდენობით (150 მმ) მოდის მაისში და ივნისში 

(130 მმ). ყურძნის მომწიფების პერიოდში, განსაკუთრებით სექტემბერში, ატმოსფერული 

ნალექები საკმაოზე მეტია და 75 მმ უდრის. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი სინოტივე 71%-ს უდრის. სავეგეტაციო პერიოდ-

ში ეს მაჩვენებელი 68%-ზე მეტი არ არის. 
 

სეტყვიანი დღეების რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,2-ს უდრის. სეტყვა ყველაზე 

ხშირად მაისში (0,7 დღე) და ივნისში (0,5 დღე) მოდის. ანომალურად სეტყვიან წლებში, 

სეტყვიანი დღეების რაოდენობამ შესაძლოა 5-ს მიაღწიოს. 
 

ნიადაგის ზედაპირის საშუალო წლიური ტემპერატურა 14°C უდრის. ყველაზე თბილ 

თვეებში (ივლისი, აგვისტო) ნიადაგის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურა 28°C აღწევს; 

ყველაზე ცივ თვე-იანვარში კი -1°C-ია.  
 

ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (32%) და სამხრეთ-დასავლეთის (23%) ქარები. 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,4 მ/წმ უდრის. 
 

აღნიშნული მონაცემების ანალიზიდან გამომდინარე, მიკროზონა მიეკუთვნება ქარების 

მავნე ზემოქმედების მე-III ჯგუფის რაიონებს. 

ნიადაგები – ღვინო „სვირის“ წარმოებისათვის არსებული ტერიტორია დასავლეთ 
საქართველოს, კერძოდ, კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილშია 
წარმოდგენილი და ემიჯნება უშუალოდ ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიონის 
მთისწინების დაბოლოებას. ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი ვაკე რელიეფით 
ხასიათდება, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი კი, რომელიც მთისწინების 
გორაკბორცვიან ზონაშია წარმოდგენილი, სუსტად დაქანებულ ფერდობებსა და მცირე 
ტერასის მიერ, გავაკებებს წარმოადგენენ, რომელიც მიმართულია ჩრდილო-
დასავლეთითა და დასავლეთისაკენ. 

ქვედა სარტყელში წარმოდგენილია ალუვიური და დელუვიური ნიადაგების 
ნაირსახეობები და სახესხვაობები, შუა სარტყელში კი ეწერი ნიადაგების ნაირსახეობები 
და სახესხვაობები. 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც 
პროფილისა და ჰუმუსიანი ფენის სისქით, ასევე მექანიკურ შედგენილობათა 
ხირხატიანობის მიხედვით. 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგებიდან ალუვიური ნიადაგები წარმოდგენილია მდინარე 
ყვირილას პირველ და მეორე ტერასაზე. ამ ნიადაგების პროფილის სისქე 1 მეტრს 
აღემატება, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30-40 სმ-ის ფარგელბშია. მექანიკური 
შედგენილობის მიხედვით მეორე ტერასაზე წარმოდგენილი შედარებით ძველი 
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ალუვიური ნიადაგები ძირითადად მძიმე თიხნარი და თიხებია, ხოლო შედარებით 
ახალი ალუვიური ნიადაგები საშუალო და მსუბუქი თიხნარებია. ზოგიერთ 
მონაკვეთებზე დამახასიათებელია ხირხატიანობა. 

დელუვიური ნიადაგები წარმოდგენილია მთისწინების გორაკ-ბორცვიანი ზონის ქვედა 
კალთების დაბოლოებებზე შედარებით მცირე მონაკვეთების სახით. ამ ნიადაგების 
პროფილის სისქეც ერთ მეტრს აღემატება, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი 40−50 სმ-ის 
ფარგლებშია. ხასიათდება თიხიანი მექანიკური შედგენილობი 

ჰუმუსის შემცველობა როგორც ალუვიურ, ისე დელუვიური ნიადაგების აქტიურ 
ფენაში, ძირითადად, 2,5−1,5%-ის ფარგელბშია, ქვედა ფენებში კი თანდათან უფრო 
მცირდება. ჰიდროლიზურ აზოტს მეტწილად მცირე რაოდენობით შეიცავენ და 
ძირითადად 2,5 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ასევე, დაბალი მაჩვენებლებით 
ხასიათდება დაბალი ფოსფორის შემცველობაც და 8,0 მგ-ს არ აღემატება 100 გ 
ნიადაგში. გაცვლითი კალიუმი ფართო საზღვრებში ცვალებადობს და, ძირითადად, 
5,0-4,0 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ნიადაგის არეს რეაქცია ძირითადად 
ნეიტრალური და სუსტი ტუტეა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი სუსტი მჟავისაკენ არის 
გადახრილი და pH-ის მაჩვენებელი 5,8-7,6-ის ფარგლებში მერყეობს. კარბონატებს 
ზოგიერთ მონაკვეთებში მცირე რაოდენობით შეიცავენ, ეწერი ნიადაგები 
წარმოდგენილი ზონის შუა სარტყელში. მისი პროფილის სისქე 70-100 სმ-ის 
ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 25-35 სმ-ის ფარგლებში მერყეობს. 
ხასიათდება მძიმე თიხნარი და თიხიანი მექანიკური შედგენილობით, სუსტი მჟავე 
რეაქციით. ჰუმუსის შემცველობა აქტიურ ფენაში, ძირითადად, 2,5−1,5%-ის 
ფარგლებშია ქვევით კი თანდათან უფრო მცირდება, ძირითადი საკვები ელემნენტები 
(NPK) ძირითადად შემცველობით მეტწილად ნაკლებია. 

ნეშომპალა-კარბონატული და ყომრალი ნიადაგები წარმოდგენილია მიკროზონის ზედა 
ნაწილში. გორაკ-ბორცვიანი რელიეფის ფორმებზე. ამ ნიადაგების პროფილის სისქე 60-
100 სმ-ის, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30−40 სმ-ის ფარგლებში მერყეობს. ხასი-

ათდება მძიმე თიხნარი და თიხიანი მექანიკური შედგენილობით, ჰუმუსის შემცველობა 
აქტიურ ფენაში, ძირითადად, 2-3%-ის ფარგლებშია ქვევით კი თანდათან კლებულობს, 
ძირითადი საკვები ელემენტები (NPK) შემცველობით მიხედვით ეს ნიადაგები 
მეტწილად დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდებია, ცალკეულ შემთხვევებში კი საშუალო 
მაჩვენებელს აღწევს. ნიადაგის არეს რეაქცია pH ყომრალ ნიადაგებში ძირითადად 
ნეიტრალურია ან სუსტი მჟავისაკენ არის გადახრილი და pH-ის მაჩვენებელი 5,6−7,0-
ის ფარგლებშია. ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგებში კი საშუალო და სუსტი ტუტეა და 
pH-ის მაჩვენებელი 7,3−8,0-ის ფარგლებშია. კარბონატების შემცველობა ნეშომპალა-
კარბონატულ ნიადაგებში ძირითადად 2,5−16,0%-ის ფარგლებში მერყეობს, ცალკეულ 
შემთხვევაში კი უფრო მეტსაც აღწევს. 
  

ადამიანური ფაქტორი − „მევენახეობა-მეღვინეობა იმერეთში უხსოვარი დროიდან არსე-

ბობს და ყოველთვის შეადგენდა ხალხის სამეურნეო საქმიანობის უმთავრეს დარგს. ჯერ 

კიდევ ცირცეუსი ღვინით უმასპინძლებოდა ულისას და მის თანამგზავრებს, და ძველი 

მწერლები განადიდებდნენ კოლხეთის მაღალხარისხიან ღვინოებს. დიუბუა დე მონპერე 

და შარდენი, რომლებმაც იმოგზაურეს კავკასიაში, გვიდასტურებენ, რომ მევენახეობას და 

მეღვინეობას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ მოსახლეობის ყოფაში“ (ერმილე ნაკაშიძე). 
 

იმერეთში მევენახეობის განვითარებას, მიუხედავად რიგი დაბრკოლებებისა, შედარებით 

ფართო პერსპექტივები მე-19 საუკუნის მეორე  ნახევრიდან  მიეცა. 1873 წელს ვენახების 
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ფართობები იმერეთში შეადგენდა 19 377 ჰა-ს და თანმიმდევრულად იზრდებოდა. მათმა 

ფართობმა 1875 წელს უკვე შეადგინა 21 370 ჰა, ხოლო 1895 წლისთვის − 23 585 ჰა-ს. 
 

ჯერ კიდევ 1890 წლიდან ამზადებდა და ყიდდა ქუთაისში იმერულ ღვინო − „სვირს“ 

მ. კოსტავას ფირმა „კოსტავა და ძმები“. 
 

ვ. კალატოზიშვილი 1894 წლიდან ამზადებდა და ყიდდა ღვინოს სახელწოდებით − 

„სვირის ღვინო  № 1 ივერია“. 
 

ამავე პერიოდში სვირისა და კვალითის ამხანაგობას ღვინო „სვირი“ გასაყიდად გაჰ-

ქონდათ ი. არშიბაიას და ი. კვენეტაძის მარნებიდან. 
 

1886 წელს იმერეთში აღმოჩნდა და დაიწყო სწრაფი გავრცელება ჭრაქმა, ხოლო 1889 

წლიდან − ფილოქსერამ. სოკოვანი დაავადებებისა და ფილოქსერას მასობრივმა 

გავრცელებამ გამოიწვია დიდ ფართობზე ვენახების თანდათანობით დაკნინება და 

შემდეგ დაღუპვა. ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ უკვე 1908 წლისთვის იმერეთში ვენახების 

ფართობი 1895 წელთან შედარებით თითქმის განახევრდა და 12 857 ჰა შეადგინა.  
 

ჭრაქისა და ფილოქსერას წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური მეთოდების გამოყენების 

კვალობაზე, იმერეთში დაიწყო ვაზის ნარგაობათა ფართობების თანდათანობითი ზრდა 

და 1940 წლისთვის 21 690 ჰა, ხოლო 1968 წლისთვის 23 125ჰა შეადგინა. 
 

1935 წელს აშენდა ღვინის ქარხანა პირველ სვირში, ხოლო ერთი წლის შემდეგ − მეორე 

სვირში. 
 

1950 წელს ზესტაფონის საწარმოო გაერთიანების მთავარი მეღვინის − პეტრე ჭაჭი-

აშვილის უშუალო ხელმძღვანელობით აღდგენილ იქნა ღვინო „სვირი“, რომელიც ცოლო-

კოურის, ციცქას და კრახუნას ჯიშის ყურძნებიდან მზადდებოდა. ამ ღვინის ტექნო-

ლოგიის სრულყოფაზე სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ მეღვინეები: პეტრე დემეტრაძე, 

მიხეილ ასათიანი, გიზო რობაქიძე, ჯონდო ჟორჟოლაძე და სხვ. 
 

სვირის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი,  ნიადაგების მრავალფეროვნება,  ცოლიკოურის, ციცქასა და კრახუნას ჯიშების 

განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, 

მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „სვირის”-ს განუმეორებელ, მხო-

ლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „სვირი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით –  SVIRI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – СВИРИ 
Защищённое наименование места происхождения 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„სვირის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „სვირის“ წარმოების პროცესის გაკონ-
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ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდას-

ტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-

დება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული ანა-

ლიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, შე-

მოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლა-

ბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური 

მახასიათებლები 
 სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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ვაზისუბანი 
 

1. დასახელება:  „ვაზისუბანი“ 
2. დამატებითი აღნიშვნები 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები: 

„ვაზისუბანი“ თეთრი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 
 ფერი − ღია ჩალისფერი; 

 არომატი და გემო − უზადო, გემოზე ნაზი, რბილი, ჰარმონიული, ხალისიანი, დახვე-

წილი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, 

მინდვრის ყვავილების ტონებით, დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად 

გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით;  

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები: 
„ვაზისუბნის“ მიკროზონა მდებარეობს მდ. ალაზნის დინების შუა წელში, ჩრდილო განედის 

41°49' და აღმოსავლეთ გრძედის 45°27' კოორდინატებზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ 5-6° დაქანების ერთ-ერთ შლეიფზე მდებარე სავენახე ფართობზე.  

სამხრეთ-დასავლეთიდან მას ესაზღვრება ცივგომბორის ქედი, ჩრდილო-დასვლეთიდან – 

ალაზნის არხი, ხოლო ჩრდილო-დასავლეთიდან და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოქცეუ-

ლია, შესაბამისად, შრომის ხევსა და ცილიანის ხევს შორის.  

„ვაზისუბნის“ მიკროზონა მოიცავს სოფლების − ვაზისუბნის, კალაურის, შაშიანისა და ვაჩნა-

ძიანის საკრებულოთა ტერიტორიებს.  
 

5. ვაზის ჯიშები 

„ვაზისუბანი“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ვაზისუბნის მიკროზონაში მოწეული 

რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან. „ვაზისუბნის“ დამზადებისას დასაშვებია იმავე მიკრო-

ზონაში მოწეული კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის დამატება 15%-მდე.   
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ვაზისუბნის მიკროზონაში, ღვინო „ვაზისუბნისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენა-

ხები გაშენებული უნდა იყოს  500–600 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან; 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე; 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8–1,5 მეტრი; 

 შტამბის სიმაღლე  –  60–90 სმ; 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად.
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7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ვაზისუბანი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19%; 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით; 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომ-

რების გამოყენება; 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს:

 რქაწითელისთვის  –  10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის –  8 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 
 650 ლიტრს  – ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს –  ერთი ჰა ვენახიდან რქაწითელისთვის; 

 5200 ლიტრს  –  ერთი ჰა ვენახიდან კახური მწვანისათვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ვაზისუბნის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

ვაზისუბნის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა ვაზისუბნის  მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 

„ვაზისუბანი“  მზადდება თვითნადენი ტკბილის სრული დადუღებით.  

„ვაზისუბანის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთი-

ერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

„ვაზისუბნის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით.  
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
 შორის 

კლიმატი. კლიმატი ზომიერად ნოტიოა – ცხელი ზაფხულით და ზომიერად ცივი ზამთრით, 

ნალექის ორმაგი მსვლელობით წლის განმავლობაში. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 

აღემატება 2180 საათს, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში 1610 საათს აღწევს. მზის პირდაპირი 

რადიაცია მოსული ჰორიზონტალურ ზედაპირზე წლიურად შეადგენს 70–75 კკალ/სმ2, 

გაბნეული რადიაცია 50–54 კკალ/ სმ2, მზის ჯამური რადიაცია  წლიურად 120–130 კკალ/ სმ2 

შეადგენს. მზის ნათების არსებული რაოდენობის შეფარდება მის შესაძლო რაოდენობასთან 

ზაფხულის თვეებში და სექტემბერში საშუალოდ მეტად მაღალია და 68%-ს უდრის. 

მოწმენდილი დღეები ყურძნის სიმწიფის პერიოდში (აგვისტო-სექტემბერი), საერთო და 
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ქვედა იარუსის ღრუბლიანობის მიხედვით − საშუალოდ 17-18-ს აღწევს. 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 11,90C უდრის. ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, 

საშუალო ტემპერატურა +0,5°C, ყველაზე თბილი თვეების – ივლისი და აგვისტო კი − 

ერთმანეთს უახლოვდება და 23,1–22,9°C უდრის. ჰაერის ტემპერატურების წლიური 

აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო -10°C, აბსოლუტური მინიმუმი -23°C აღწევს. ჰაერის 

ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მაქსიმუმების საშუალო 34°C, აბსოლუტური 

მაქსიმუმი კი 38°C უდრის.   

ჰაერის ტემპერატურის დღეღამური ამპლიტუდა ყველაზე მაღალია ზაფხულის თვეებში 

(ივნისი, ივლისი, აგვისტო) და საშუალოდ 9°C და მეტს აღწევს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე 

ნაკლებია (4,8–5,5°C) ზამთარში. 

საშუალო დღეღამური ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა (ვაზის აქტიური 

ვეგეტაციის დასაწყისი) 8.IV-ს, ხოლო ქვევით დაცემა შემოდგომაზე (30.X) აღინიშნება. 10°C-

ზე მაღალი საშუალო დღეღამური ტემპერატურის პერიოდი 204 დღეა. აღნიშნულ პერიოდში 

გროვდება 3730°C აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი. 

შემოდგომაზე პირველი წაყინვები საშუალოდ 15.XI-ს იწყება. ასეთი წაყინვები შესაძლოა 10 

წელიწადში ერთხელ 20 ოქტომბერსაც აღინიშნოს, თუმცა ამ პერიოდში ყურძნის მოსავალი 

უკვე აღებულია. 

გაზაფხულზე უკანასკნელი წაყინვები საშუალოდ 1.IV-ს წყდება. 10 წელიწადში ერთხელ 

საგვიანო წაყინვები შესაძლოა 17 აპრილამდე არ შეწყდეს. 

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 884 მმ-ია. აქედან სავეგეტაციო პერიოდში – 662 მმ-

ს უდრის. ნალექები ყველაზე მეტი რაოდენობით (150 მმ) მოდის მაისში და ივნისში (130 მმ). 

ყურძნის მომწიფების პერიოდში, განსაკუთრებით სექტემბერში, ატმოსფერული ნალექები 

საკმაოზე მეტია და 75 მმ უდრის. 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი სინოტივე 71%-ს უდრის. სავეგეტაციო პერიოდში 

ეს მაჩვენებელი 68%-ზე მეტი არ არის. 

სეტყვიანი დღეების რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,2-ს უდრის. სეტყვა ყველაზე ხშირად 

მაისში (0,7 დღე) და ივნისში (0,5 დღე) მოდის. ანომალურად სეტყვიან წლებში, სეტყვიანი 

დღეების რაოდენობამ შესაძლოა 5-ს მიაღწიოს. 

ნიადაგის ზედაპირის საშუალო წლიური ტემპერატურა 14°C უდრის. ყველაზე თბილ 

თვეებში (ივლისი, აგვისტო) ნიადაგის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურა 28°C აღწევს; 

ყველაზე ცივ თვე-იანვარში კი -1°C-ია.  

ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის (32%) და სამხრეთ-დასავლეთის (23%) ქარები. 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,4 მ/წმ უდრის. 

აღნიშნული მონაცემების ანალიზიდან გამომდინარე სპეციფიკური ზონა მიეკუთვნება 

ქარების მავნე ზემოქმედების მე-III ჯგუფის რაიონებს. 

ნიადაგები. წარმოდგენილია ტყის ყავისფერი, მდელოს ყავისფერი და ალუვიური ნია-

დაგების ნაირსახეობები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან პროფილის სისქით, 

ხირხატიანობის ხარისხით და მექანიკური შედგენილობის მიხედვით. ტყის ყავისფერი 

ნიადაგები წარმოდგენილია ზედა სარტყელში ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

კალთებზე, მდელოს ყავისფერი ნიადაგები კი ამ კალთების ქვედა ზოლში, მდინარე 

ალაზნის მეორე ტერასის მიჯნაზე, ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის გაყოლებაზეა წარმოდ-

გენილი, ხოლო ალუვიური ნიადაგები მდინარე ალაზნის მეორე ტერასაზე ქვემო ალაზნის 
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სარწყავი არხის ქვემოთ, მდინარე ალაზნის პირველ ტერასამდე.

სპეციფიკურ ზონაში გამოყოფილია ტყის ყავისფერი ნიადაგების სამი, მდელოს ყავისფერი 

(ძველი ალუვიური) ნიადაგების ორი და ალუვიურ-პროლუვიური ნიადაგების ოთხი 

სახესხვაობა: 
1. ტყის ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, საშუალო და მძიმე 

თიხნარი; 

2. ტყის ყავისფერი, საშუალო სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი,  საშუალო და მძიმე 

თიხნარი; 

3. ტყის ყავისფერი, საშუალო სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, საშუალოდ ხირხატიანი და 

სუსტად ქვიანი, მძიმე თიხნარი; 

4. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) დიდი სისქის, თიხიანი; 

5. მდელოს ყავისფერი (ძველი ალუვიური) დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თი-

ხიანი; 

6. ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, მძიმე თიხნარი და თიხიანი; 

7. ალუვიური კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 

8. ალუვიური – პროლუვიური, კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, 

თიხიანი და მძიმე თიხნარი; 

9. ალუვიური – პროლუვიური, კარბონატული, დიდი სისქის, ხირხატიანი, მსუბუქი 

თიხნარი და სილნარი. 

ზემოთ დასახელებული ნიადაგების პირველი – სამი სახესხვაობა გავრცელებულია ზედა 

სარტყელში, ცივგომბორის მთების ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთებზე და რელიეფურად 

სუსტად დაქანებულ ფერდობებზე არიან წარმოდგენილი. ხოლო მეოთხე და მეხუთე 

სახესხვაობის ნიადაგები აღნიშნული კალთების დაბოლოებაზე ქვედა სარტყელში არიან 

წარმოდგენილი და სუსტად დახრილი გავაკებული რელიეფის ფორმებზეა გავრცელებული 

ალაზნის მეორე ტერასის მიჯნაზე. მეექვსე-მეცხრე სახესხვაობის ნიადაგები კი ალაზნის 

ვაკის მეორე ტერასაზე არიან გავრცელებული, რომელიც ემიჯნება ცივგომბორის მთების 

ჩრდილო-აღმოსავლეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით. 

პირველი – სამი სახესხვაობის ნიადაგები, რომელიც ზედა სარტყელშია წარმოდგენილი, 

ხასიათდებიან საშუალო და ღრმა სისქის პროფილით, სადაც პროფილის სისქე 70–100 სმ-ს 

ფარგლებშია, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 30–60 სმ-ის ფარგლებში ცვალებადობს. 

ხასიათდებიან მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობით. პირველი სახესხვაობის ნიადაგი 

ხასიათდება სუსტი ხირხატიანობით, ხოლო მეორე და მესამე სახესხვაობის ნიადაგები 

საშუალოდ ხირხატიანია. პირველი – სამი სახესხვაობის ნიადაგი ქვედა ფენებში ხასი-

ათდებიან მუქი ყავისფერი და ყავისფერი შეფერილობით, ხოლო ქვედა ფენებში 

მოჩალისფრო-მოთეთრო შეფერილობით. მეოთხე და მეხუთე სახესხვაობის ნიადაგები, 

რომელიც აღნიშნული კალთების ქვედა სარტყელში არიან წარმოდგენილი, ხასიათდებიან 

ღრმა სისქის პროფილით (100–150 სმ) 50–60 სმ-ის სისქის აქტიური ჰუმუსიანი ფენით. 

მექანიკური შედგენილობით ძირითადად თიხოვნებისა და თიხნარების ჯგუფს მიეკუთ-

ვნებიან, ხოლო მეცხრე სახესხვაობა მსუბუქი თიხნარი და სილნარია. განსხვავებით მე-7 და 

მერვე სახესხვაობა სუსტი ხირხატიანობით ხასიათდება, ხოლო მეცხრე სახესხვაობის 

ნიადაგი საშუალოდ ხირხატიანია. 

ყველა ამ ნიადაგში ჰუმუსის შემცველობა ძირითადად დაბალი მაჩვენებლით ხასიათდება 

და 0,5-3,0%-ის ფარგლებშია. დაბალია მეტწილად ჰიდროლიზური აზოტის შემცველობაც 
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და 5 მგ-ს არ აღემატება 100 გ ნიადაგში, ასევე, დაბალია ხსნადი ფოსფორისა და გაცვლითი 

კალიუმის შემცველობაც, გარდა გამონაკლისისა. კალციუმის კარბონატებს ძირითადად საშ-

უალო რაოდენობით შეიცავენ და 8-20%-ის ფარგლებშია. გამონაკლისია მესამე სახესხვაობის 

ნაიადგი, სადაც მისი შემცველობა მაღალია და 42-44%-მდე აღწევს. ნიადაგის ხსნარის 

რეაქცია (pH) ძირითადად საშუალო ტუტეა და pH-ის მაჩვენებელი 7,5-8,0-ის ფარგლებშია. 

შთანთქმული ფუძეების ჯამი (Ca+Mg) საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება და ძირითადად 

15-30 მილიექვივალენტის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში გამონაკლისისა პირველი და მეორე 

სახესხვაობის ნიადაგები, სადაც მაღალი მაჩვენებლებით არის წარმოდგენილი და 33–47 

მილიექვივალენტს აღწევს 100 გ ნიადაგში. 

ადამიანური ფაქტორი.  ღვინო „ვაზისუბანს“ არც ისე დიდი ხნის ისტორია გააჩნია, ის 

გამოდის 1978 წლიდან და შექმნილია სამტრესტის მაშინდელი სპეციალისტების მიერ.  

ვაზისუბნის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა,  ნიადაგების მრავალფეროვნება,  რქაწითელისა და კახური მწვანეს  

ვაზის  ჯიშის განსაკუთრებული  მახასიათებლები და მევენახეობა – მეღვინეობის ადგილობ-

რივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო „ვაზისუბნის“ განუმეორებელ, 

მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ თვისებებს. 

 
11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „ვაზისუბანი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 

უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 

ლათინური შრიფტით –  VAZISUBANI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – ВАЗИСУБАНИ 

Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ვაზისუბანის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო-

ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ვაზისუბანის“ წარმოების პროცესის  

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ − ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა 

დაუდასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი 
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ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის 

დამზადება  
ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე 

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობში 

პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლაბო-

რატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ფიზიკო  –  ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-

ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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კარდენახი 
 

1. დასახელება:  „კარდენახი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„კარდენახი“ შეიძლება იყოს ქარვისფერი მშრალი, ან თეთრი შემაგრებული  ღვინო. 

„კარდენახი“ ქარვისფერი მშრალი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი − მუქი ქარვისფერიდან ჩალისფრამდე; 

 არომატი და გემო − სხეულიანი, ენერგიული, ექსტრაქტული და ხავერდოვანი, კარგად 

გამოხატული ჯიშური არომატით, ზომიერი და რბილი სიმწკლარტით, რაც მის 

ტიპიურობას განაპირობებს. დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამოხა-

ტული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 12 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

„კარდენახი“ შემაგრებული უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი - ღია ოქროსფრიდან მუქ ქარვისფრამდე; 

 არომატი და გემო - სრული, ჰარმონიული, ჯიშური არომატით, თაფლის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა  უნდა იყოს 18% (დასაშვებია გადახრა 

± 0,5 % -ის ფარგლებში); 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 18  გ/ლ-ზე ნაკლები  

 შაქრიანობა  უნდა იყოს  100 გ/ლ-ს (დასაშვებია გადახრა ±5 გ/ლ ფარგლებში); 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  4 გ/ლ - ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
„კარდენახის“ მიკროზონა მდებარეობს გურჯაანის რაიონის სოფ. კარდენახის ადმინისტ-

რაციულ ტერიტორიაზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი დაქანების 

დადაბლებულ 3-4°დახრილობის ექსპოზიციაზე, მდ. ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე, 

ჩრდილო განედის 41° 48' და აღმოსავლეთი გრძედის 45° 44' კოორდინატებზე, ზღვის დო-

ნიდან 350−750 მ სიმაღლეზე. ნაკვეთები მოქცეულია ალაზნის არხსა  და საავტომობილო 

ტრასას შორის, სოფ. ბაკურციხისა და სოფ. ანაგის ადმინისტრაციულ საზღვრებს შორის. 
 

5. ვაზის ჯიშები 

„კარდენახი“ მზადდება მხოლოდ კარდენახის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის 

ჯიშის ყურძნიდან. „კარდენახის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება 

დაემატოს იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის და ხიხვის ჯიშის ყურძენი 

15%-მდე. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 კარდენახის მიკროზონაში, ღვინო „კარდენახისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენა-

ხები გაშენებული უნდა იყოს 350−750 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 
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 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60–90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდე-

ბა ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „კარდენახი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 20%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

 რქაწითელისთვის − 10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის − 8 ტონას: 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს  −  ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 6 500 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან რქაწითელისთვის; 

 5 200 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან კახური მწვანისათვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„კარდენახის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

კარდენახის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო  ჩამოსხმა − კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ საქართვე-

ლოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა კარდენახის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის 

გატანა კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 

 „კარდენახი“ ქარვისფერი მშრალის  დამზადებისას ალკოჰოლური დუღილი მიმდინა-

რეობს მხოლოდ ქვევრში  დურდოზე (ჭაჭა - კლერტის მთლიან რაოდენობასთან ერთად). 

ალკოჰოლური დუღილის დამთავრების შემდეგ, ქვევრს გადაავსებენ ანალოგიური 

ღვინით და დააყოვნებენ დურდოზე არა ნაკლებ რთველის მომდევნო წლის 1 თებერვ-

ლისა. 

„კარდენახი“ შემაგრებული თეთრი მიიღება მადუღარ დურდოზე ან მადუღარ ყურძნის 

ტკბილზე ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის დამატებით.  

შემაგრებული „კარდენახის“ დამზადებისა და კუპაჟირებისას დასაშვებია ყურძნისეული 

წარმოშობის სპირტის, მშრალი ღვინის, მისტელის, ყურძნის ტკბილის, კონცენტრი-

რებული ყურძნის ტკბილის გამოყენება.  
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 „კარდენახის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებ-

ლო ტარაში დაფასოებული სახით. 
 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი − კარდენახის მიკროზონა ხასიათდება ზომიერად ნოტიო კლიმატით, ცხელი 

ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით, ამინდის პირობებს განსაზღვრავს სუბ-

ტროპიკულ და ზომიერ განედებში განვითარებული, დასავლეთიდან და აღმოსავლე-

თიდან გადმონაცვლებული ჰაერის მასები. არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ 

რელიეფური პირობებით წარმოქმნილ პროცესებსაც, რომელსაც განაპირობებს გომბორის 

და კავკასიონის მყინვარებით დაფარული მაღალი მწვერვალები და მათგან დაშვებული 

ცივი ჰაერის მასები. 
 

მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2154 საათს, სავეგეტაციო პერიოდში კი 1589 საათს 

უდრის. 
 

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°C, ყველაზე ცივი თვის /იანვარი/ საშუალო 

ტემპერატურა 1,0°C, ყველაზე თბილი თვეების /ივლისი, აგვისტო/ კი − 23,6°C უდრის. 

ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო − 10°C, 10 წელი-

წადში ერთხელ კი შესაძლებელია – 15°C-მდე დაეცეს. ჰაერის ტემპერატურის წლიური 

აბსოლუტური მაქსიმუმების საშუალო 35°C, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი 38°C-ს 

აღწევს. 

ჰაერის ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა /ვაზის აქტიური ვეგეტაციის 

დასაწყისი/ 5.IV, ხოლო აღნიშნულ გრადაციაზე ქვევით ტემპერატურის დაცემა ნოემბრის 

პირველ ხუთდღიურში /3/XI/ ხდება. 10°C-ზე ზევით ტემპერატურის პერიოდის ხან-

გრძლივობა 211 დღეს აღწევს, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი საშუალოდ 3920 უდრის.   

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი კარდენახის მიკროზონაში 770  მმ, სავეგეტაციო 

პერიოდში 585 მმ ე. ი. წლიური რაოდენობიდან 76% სავეგეტაციო პერიოდში მოდის. 

წლის განმავლობაში ნალექების მაქსიმუმი /132 მმ/ მაისში, მინიმუმი /31 მმ/ კი იანვარში 

აღინიშნება. ატმოსფერული ნალექები სეზონების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ყველაზე მეტი /32-32%/ გაზაფხულ-ზაფხულში, შედარებით ნაკლები /23%/ შემოდგომაზე 

და ზამთარში /13%/ მოდის. 

ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი სინოტივე 72% უდრის, ვაზის სავეგეტაციო 

პერიოდში ეს მაჩვენებელი 70% აღწევს. შეფარდებითი სინოტივე კარდენახის 

მიკროზონაში ყველაზე მაღალ მნიშვნელობას შემოდგომის დასასრულს /80%/ და 

ზამთრის პირველ ნახევარში /78–76%/ აღწევს, შედარებით ნაკლებია /64-63%/ ზაფხულის 

თვეებში ივლისში და აგვისტოში. 

დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იქმნება თოვლის საფარი, რომელიც მარტის პირველ 

დეკადაში ქრება. თოვლიან დღეთა რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 24-ს უდრის, უმეტეს 

წლებში თოვლის საფარი არამდგრადია. 

შემოდგომის პირველი ყინვები საშუალოდ 25 ნოემბრიდან იწყება. 10 წელიწადში 

ერთხელ ნაადრევი ყინვების დაწყებას შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ოქტომბრის ბოლოს, 

რაც დაზიანების საშიშროებას არ უქმნის ვაზის მწვანე ორგანოებს. მიკროზონაში 

გაზაფხულზე უკანასკნელი ყინვები საშუალოდ მარტის ბოლო დეკადაში წყდება. 10 

წელიწადში ერხელ უკანასკნელი ყინვები შესაძლოა 15 აპრილამდე გაგრძელდეს. 

მიკროზონა მდებარეობს მაღალი ინტენსივობის სეტყვიან ზონაში. სეტყვიანი დღეების 
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რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,9 უდრის. წლის განმავლობაში სეტყვა ყველაზე მეტად 

მაის-ივნისში 2,1 დღე მოდის. ცალკეულ წლებში აქ შესაძლებელია 5-6 სეტყვიანი დღე 

აღინიშნოს. 

 აქ ძირითადად გაბატონებულია სამხრეთ-დასავლეთი /33%/ და დასავლეთის /18%/ 

მიმართულების ქარები. დანარჩენი მიმართულების ქარებს ნაკლები განმეორება 

ახასიათებთ. 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე სპეციფიკურ ზონაში 1,7 მ/წმ უდრის. წლის თბილ 

პერიოდში და ცივ პერიოდშიც ქარის სიჩქარე 1,7 მ/წმ არ აღემატება. 

ძლიერ ქარიან დღეთა რიცხვი სპეციფიკურ ზონაში იშვიათია. ქარების მოქმედების 

სიძლიერის მიხედვით მდინარე ალაზნის ხეობის ეს ნაწილი მიეკუთვნება III ჯგუფის 

რაიონს. 

საშუალო მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით, ჰაერის ტემპერატურის წლიური 

აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო − 10°C  უდრის. 10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდ-

ნელია მინიმალური ტემპერატურის 15°C-მდე დაცემა, ისიც მცირე ხანგრძლივობით. 

ნიადაგის ზედაპირზე, რომელიც ნეშომპალა-კარბონატულია, საშუალო წლიური ტემპე-

რატურა 15°C უდრის. ივლის-აგვისტოში ნიადაგის ზედაპირის საშუალო ტემპერატურა 

ყველაზე მაღალია და 30°C აღწევს. ყველაზე ცივ თვე იანვარში კი 0°C-ზე ნაკლები არ 

არის. საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა აგვისტოში 52°C, ივლისში კი 53°C აღწევს, 

საშუალო მინიმალური ტემპერატურა ზამთრის თვეებში -3°, -5°C  საზღვრებშია. 

წლის განმავლობაში ღრუბლიანი დღეების /8−10 ბალი/ საერთო რაოდენობა 

დაახლოებით 110−120 უდრის. მოღრუბლული დღეების წლიური რაოდენობიდან ცივ 

პერიოდში /XI-III/ ხუთი თვის განმავლობაში ღრუბლიანი 59 დღეა, თბილ პერიოდში /IV-

X/ ე. ი. შვიდი თვის განმავლობაში კი 61 დღე. წლის განმავლობაში ღრუბლიანი დღეები 

ყველაზე ნაკლებია /5−6 დღე/ ივლის-აგვისტოში, ხოლო შედარებით მეტი /10−12 დღე/ 

მარტ-აპრილში. საერთო ღრუბლიანობის მიხედვით მოწმენდილი დღეების /0-2 ბალი/ 

წლიური რაოდენობა 45 დღეს უდრის. მოწმენდილი დღეები ყველაზე მეტია ივლისიდან 

სექტემბრის პერიოდში. 

ნიადაგი − ნიადაგწარმომქმნელი ქანები დელუვიურ-პროლუვიური წარმოშობის კარბო-

ნატული თიხნარ-თიხიანი და ქვაღორღიანი ნაფენებია. ფართობი დაახლოებით 345 

ჰექტარია. გვხვდება ყავისფერი ნიადაგების 11 და დელუვიური ნიადაგების 1 სახესხვაო-

ბა. პირველი სახესხვაობის ნიადაგი ყავისფერი, დიდი სისქის თიხიანი-წარმოდგენილია 

ნაკვეთ „ული წარაფის“ ჩრდილო ნაწილში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 90−100 სმ-ია, 

ჰუმუსიანი ფენისა კი 75−75 სმ. 
 

მეორე სახესხვაობის ნიადაგი ყავისფერი, დიდი სისქის, ალაგ სუსტად ხირხატიანი და 

ქვიანი, მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „მოწყობილის“ ტერიტორიის უმეტეს 

ნაწილზე, ნაკვეთ „გული წარაფის“ დასავლეთ ნაწილში და ნაკვეთ „ახოებზე“ მცირე 

კონტურების სახით. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 95−105 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 70-

80 სმ. 
 

მესამე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, ზედაპირულად სუსტად 

ხირხატიანი, მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „გული წარაფის“ რამოდენიმე კონ-

ტურის სახით. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 90−100 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 65−75სმ. 

მეოთხე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, ზედაპირულად სუსტად 
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ხირხატიანი და ალაგ სუსტად ქვიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა – წარმო-

დგენილია ნაკვეთ „გული წარაფის“ რამდენიმე კონტურის სახით და ნაკვეთ „ახოების“ 

ცენტრალურ ნაწილში – მისი ტერიტორიის დიდ ნაწილზე. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 

85-95 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 70− 80 სმ. 

მეხუთე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი და 

ქვიანი, მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია სამივე ნაკვეთზე მცირე კონტურების სახით. ამ 

ნიადაგის პროფილის სისქე 80-90 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 60-70 სმ. დაქვიანება 3%. 

მეექვსე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი და 

სუსტად ქვიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „ახოებზე“ 

მის ცენტრალურ ზოლში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 85−95 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა 

კი 60-70 სმ. 

მეშვიდე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი და 

ქვიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „გული წარაფის“ 

მცირე ნაწილზე. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 90−100 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 50-60 

სმ. დაქვიანება 20%, ქვების ზომა დიამეტრში 5−20 სმ. 

მერვე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი და საშუალო სისქის, ალაგ სუსტად 

ხირხატიანი, მძიმე თიხნარი – წარმოდგენილია ნაკვეთ „ახოების“ დასავლეთ და 

აღმოსავლეთ ნაწილებში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 60−80 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა 

კი 50-60 სმ. 

მეცხრე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი და 

ქვიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „ახოების“ 

ცენტრალურ ნაწილში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 60−90 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 

50-60 სმ. 

მეათე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, საშუალო სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი და 

სუსტად ქვიანი, მძიმე თიხნარი – წარმოდგენილია ნაკვეთ „ახოებზე“ – მის ჩრდილო და 

სამხრეთ ნაწილებში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 60−80 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 50-

60 სმ. დაქვიანება 4%. 
 

მეთერთმეტე სახესხვაობის ნიადაგი – ყავისფერი, საშუალო სისქის, საშუალოდ ხირ-

ხატიანი და ქვიანი, მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა – წარმოდგენილია ნაკვეთ „გული 

წარაფის“ სამხრეთ ნაწილში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 60−70 სმ-ია, ჰუმუსიანი 

ფენისა კი 50−60 სმ. 
 

მეთორმეტე სახესხვაობის ნიადაგი – დელუვიური, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი 

და სუსტად ქვიანი, მძიმე თიხნარი – წარმოდგენილია ნაკვეთ გული „წარაფის“ სამხრეთ 

ნაწილში. ამ ნიადაგის პროფილის სისქე 110−120 სმ-ია, ჰუმუსიანი ფენისა კი 80−90 სმ. 
 

ნიადაგები ძირითადად თიხნარი და მსუბუქი თიხა მექანიკური შედგენილობით 

ხასიათდებიან, სადაც ფიზიკური თიხის /<0,01 მმ/ ფრაქცია ფართო საზღვრებში 

ცვალებადობს და 20,0-დან 69,4%-მდეა, ჰუმუსის შემცველობა მე-4 და მე-5 სახესხვაობის 

ნიადაგების საპლანტაჟო ფენებში /0-60 სმ/ საშუალო და მცირეა /2,04–4,91%/, ხოლო 

დანარჩენი ნიადაგების იგივე ფენებში მცირეა და 2,95%-ს არ აღემატება. საერთო აზოტი 

ძირითადად დაბალი შემცველობით ხასიათდება – 0,06–0,128%, ჰიდროლიზური აზოტის 

შემცველობა მაღალია მე-4 და მე-6 სახესხვაობის ნიადაგის ყველა საანალიზო ჭრილის 

სახნავ ფენებში /0-25სმ/ 10,56–13,89მგ 100გ ნიადაგში, დანარჩენ სახესხვაობის საპლანტაჟო 
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ფენებში კი მისი შემცველობა დაბალია – 5,00 მგ-მდე 100 გ ნიადაგში, ხსნადი ფოსფორის 

შემცველობა ყველა სახესხვაობის ნიადაგებში მაღალია და სახნავ ფენებში  3,0-29,0 მგ-ის 

ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში, ქვედა ფენებში კი კვალის სახით არის წარმოდგენილი, 

გაცვლითი კალიუმი თითქმის ყველგან /სახნავ ფენებში/ მაღალი შემცველობით 

ხასიათდება 28,0−90,4 მგ 100 გ ნიადაგში, ქვედა ფენებში კი მისი შემცველობა მკვეთრად 

კლებულობს, კალციუმის კარბონატების შემცველობა ნიადაგების პროფილებში ფართო 

საზღვრებში ცვალებადობს, რომელიც ზემოდან ქვემოთ კანონზომიერად მატულობს და 

2,0-დან 44,0 %-მდეა, ნიადაგის არეს რეაქცია სუსტი და საშუალო ტუტეა – pH=7,2–8,2. 

ადამიანური ფაქტორი − საქართველოში ქვევრში კახური ტექნოლოგიით ღვინის 

დაყენება 8 ათასი წლის წინ დაიწყეს და ამ ტრადიციას უწყვეტად დღემდე ინარჩუნებენ. 

ქართველი კაცი რვა ათასი წლის განმავლობაში ხვეწდა და აუმჯობესებდა ამ ღვინის 

დაყენების მეთოდებს. ასე რომ, ღვინის დაყენების კახური ტექნოლოგიის მთავარი 

შემომქმედი ქართველი ხალხია, რომელმაც არა მარტო შექმნა ეს უნიკალური წესი, 

არამედ, ხატოვნად რომ ვთქვათ, უბით გამოატარა და გადაარჩინა იმ ქარტეხილებს, რაც 

ამ პატარა ქვეყანამ გამოიარა ამ ხნის მანძილზე.        

ღვინის დაყენებას კახური წესით განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა საბჭოთა 

პერიოდში. ახალი ვენახების გაშენებისა და ახალი ქარხნების შენების პარალელურად ამ 

ახალ  ქარხნებში იქმნებოდა ქვევრის მძლავრი მეურნეობები, - შრომაში, გურჯაანში, 

კარდენახში, წნორში, ტიბაანში, ხაშმში, მაიაკოვსკში, ზესტაფონში და სხვ. 70-იან წლებში 

ქვევრის მეურნეობების საერთო სიმძლავრე  1 680 000 დალ-ს აღემატებოდა. 

ვაზისა და ღვინის ფენოლურ ნაერთთა ღრმა გამოკვლევები იქნა ჩატარებული ქართველი 

მეცნიერების − აკადემიკოს ს.დურმიშიძის და პროფესორების − მ. ბოკუჩავასა და გ. 

ბერიძის მიერ. დიდი ღვაწლი მიუძღვით პროფ. გ. ბერიძეს, ბიკენტი სირაძეს, ესმა 

სესიაშვილს და სხვა მეღვინე-მეცნიერებს ტრადიციული კახური ტექნოლოგიის 

დახვეწასა და სრულყოფის საქმეში. 

საბაზრო ეკონომიკაზე დაფუძნებული მეურნეობრიობის დამკვიდრებამ ჩვენს ქვეყანაში 

ბევრი რამ შეცვალა. გაშენდა ახალი ვენახები ქართული საუკეთესო ჯიშებით, რომლებიც 

შევიწროვებული იყვნენ საბჭოთა პერიოდში,  დაინერგა ახალი თანამედროვე ტექნიკა და 

ტექნოლოგიები, ჩვენი ღვინოპროდუქცია გავიდა სრულიად ახალ ბაზრებზე.  

ქვევრში ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს 2013 წელს იუნესკოს 

(UNESCO) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, 

რაც ამ მეთოდის უნიკალურობაზე მიუთითებს და გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის, 

რომ ღვინო უძველესი ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ეს იყო ქვევრში 

ღვინის დაყენების ქართული ტრადიციული მეთოდის აღიარების გვირგვინი, რომელმაც 

ახალი სტიმული მისცა ჩვენში ღვინის ამ მეთოდით დაყენებას და დასაბამი მისცა 

ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მის დანერგვას. 

რაც შეეხება შემაგრებულ „კარდენახს“, შემაგრებული ღვინოების წარმოება საქართვე-

ლოში არასდროს ყოფილა ტრადიციული. მათი წარმოება ფაქტიურად საბჭოთა პერიოდ-

ში (1926 წ.) დამკვიდრდა და განვითარდა. 1980-იან წლებში შემაგრებული ღვინოების  

წილი სსრკ-ს ღვინოპროდუქციის საერთო მოცულობის 90%-ს შეადგენდა, ხოლო საქართ-

ველოში − 65%-ზე მეტს.  

უნდა აღინიშნოს, საქართველოში წარმოებული შემაგრებული და სადესერტო ღვინოები 

ყოველთვის გამოირჩეოდნენ მაღალი ხარისხით. შემაგრებული ღვინო „კარდენახი“, 
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რომელიც 1926 წლიდან გამოდის, ერთერთი საუკეთესო იყო ქართულ პორტვეინის ტიპის 

ღვინოებს შორის, მას 8 ოქროს მედალი ჰქონდა მიღებული საერთაშორისო კონკურსებზე, 

სადაც ღირსეულ კონკურენციას უწევდა ცნობილი პორტუგალიური ბრენდების ღვი-

ნოებს. 

კარდენახის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, დამახასიათებელი კლიმატი: ზო-

მიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების ზომიერი 

რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, ვაზის ჯიშების განსაკუთრებული თვისებები 

და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირო-

ბებს ღვინო „კარდენახის“ მაღალ რეპუტაციასა და ორგანოლეპტიკურ მახასიათებლებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები:
დასახელება „კარდენახი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების 

ღვინო“ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით – KARDENAKHI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – КАРДЕНАХИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება: 
„კარდენახის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყო-

ბინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები:
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „კარდენახის“ წარმოების პროცესის 

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუ-

დასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, ლა-

ბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 
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ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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ტიბაანი 
 

1. დასახელება:  „ტიბაანი“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„ტიბაანი“ ქარვისფერი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 

 ფერი − მუქი ქარვისფერიდან ჩალისფრამდე; 

 არომატი და გემო − სხეულიანი, ენერგიული, ექსტრაქტული და ხავერდოვანი, კარგად 

გამოხატული ჯიშური არომატით, ზომიერი და რბილი სიმწკლარტით, რაც მის 

ტიპიურობას განაპირობებს. დავარგებისას ღვინოს უვითარდება მკვეთრად გამო-

ხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 12 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ − ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-

ნილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
„ტიბაანის“ მიკროზონა მდებარეობს შიდა კახეთში, ალაზნის ვაკის მარჯვენა მხარის 

აღმოსავლეთ ნაწილში, გომბორის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ დაბლობზე სიღნაღის 

რაიონის ჩრდილო განედის 41°35' და აღმოსავლეთ გრძედის 46°00' კოორდინატებზე. 

სავენახედ ასათვისებელი ფართობის აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან საშუალოდ 

350-დან 550 მეტრს უდრის.  
 

„ტიბაანის“ მიკროზონა მოიცავს სოფლების -  ტიბაანის, ქვემო მაჩხაანის, ჯუგაანის და 

ძველი ანაგის სავარგულებს. 
 

5. ვაზის ჯიშები 

„ტიბაანი“ მზადდება მხოლოდ ტიბაანის მიკროზონაში მოწეული რქაწითელის ჯიშის 

ყურძნიდან. „ტიბაანის“ დამზადებისას რქაწითელის ჯიშის ყურძენს შეიძლება დაემატოს 

იმავე მიკროზონაში მოყვანილი კახური მწვანის და ხიხვის ჯიშის ყურძენი 15%-მდე. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ტიბაანის მიკროზონაში, ღვინო „ტიბაანისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენახები 

გაშენებული უნდა იყოს 350−550 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 3 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8−1,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე − 60–90 სმ. 

 სხვლის ფორმა − ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 
 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდე-

ბა ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ტიბაანი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 

უნდა იყოს არანაკლებ 19%. 
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 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს  დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს: 

 რქაწითელისთვის - 10 ტონას; 

 კახური მწვანისთვის - 8 ტონას: 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 

 650 ლიტრს  −   ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 6 500 ლიტრს  −  ერთი ჰა ვენახიდან რქაწითელისთვის; 

 5 200 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან კახური მწვანისათვის. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ტიბაანის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

ტიბაანის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის 

ფარგლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა - კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა ტიბაანის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი 

აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 

„ტიბაანის“ დამზადებისას ალკოჰოლური დუღილი მიმდინარეობს მხოლოდ ქვევრში  
დურდოზე (ჭაჭა-კლერტის მთლიან რაოდენობასთან ერთად). ალკოჰოლური დუღილის 
დამთავრების შემდეგ, ქვევრს გადაავსებენ ანალოგიური ღვინით და დააყოვნებენ 
დურდოზე არანაკლებ რთველის მომდევნო წლის 1 თებერვლისა. 

„ტიბაანის“ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსება დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით.  

„ტიბაანის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიე-

რებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი − კლიმატური პირობები ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულია, რომელიც 

ხასიათდება ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით; წლის განმავლობაში 

ნალექების ორჯერადი მინიმუმით. 

მევენახეობის გავრცელების არეალში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა საკმაოდ 

მაღალია და 12,4°C უდრის, ყველაზე თბილი თვის საშუალო ტემპერატურა 24,2°C, 

ხოლო  ყველაზე ცივი თვისა +1,0°C უახლოვდება. 

ჰაერის საშუალო დღე-ღამის ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა 

აპრილის პირველ პენტადაში (5.IV), ხოლო ქვევით დაცემა კი ნოემბრის პირველ 

რიცხვებში (3.XI) ხდება. 10°C -ზე მეტი ტემპერატურის მქონე პერიოდის ხანგრძლივობა 

212 დღეს უდრის.  
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აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი საშუალოდ 4100°C აღწევს.  
 

მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 2200-2300 საათის ფარგლებშია. სავეგეტაციო 

პერიოდში 1500-1700 საათის საზღვრებში იცვლება. 
 

შედარებით ნაკლები რაოდენობის ნალექები მოდის, ვიდრე უფრო დასავლეთით 

მდებარე გარე კახეთის მიკროზონებში. აქ ნალექების წლიური ჯამი 636 მმ-ს უდრის. 

ნალექების საშუალო თვიური რაოდენობა უდიდესია მაისში (105 მმ); ნალექები ყველაზე 

ნაკლები რაოდენობით მოდის დეკემბერ-იანვარში (25-26 მმ); აქ სავეგეტაციო პერიოდში 

მათი რაოდენობა 464 მმ-ია. 
 

სეტყვიან დღეთა რიცხვი სავეგეტაციო პერიოდში (IV-X) საშუალოდ 1,6 უდრის. წლის 

დანარჩენ თვეებში სეტყვა იშვიათი შემთხვევაა. სეტყვა შედარებით ხშირად მოდის 

მაისში (0,7 დღე). 
 

წლის თბილი პერიოდის თვეებში (IV, V, VI და X) მოსული ნალექების ჯამი მნიშვნე-

ლოვნად ჭარბობს მათ შესაძლო აორთქლებას. ამიტომ, ამ თვეებში ვენახი მორწყვას არ 

საჭიროებს. 
 

ივლისსა და აგვისტოში ჰიდროთერმული კოეფიციენტი 1-ზე ნაკლებია, ე. ი. მოსული 

ნალექების რაოდენობა ნაკლებია მის აორთქლებაზე და ადგილი აქვს გვალვას. გვალვიანი 

პერიოდის ხანგრძლივობა საშუალოდ 72 დღეს უდრის. გვალვა იწყება ივლისის პირველ 

პენტადაში და მთავრდება სექტემბრის შუა რიცხვებში. 
 

შიდა კახეთში, ქარები უმთავრესად ალაზნის ხეობის გასწვრივ ქრიან, აქ ძირითადად 

გაბატონებულია ჩრდილო-დასავლეთის (29%), დასავლეთის (19%) და აღმოსავლეთის 

(17%), ჩრდილო-აღმოსავლეთის (10%) ქარები. 
 

ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე სპეციფიკურ ზონაში 1,0 მ/წმ არ აღემატება, ამიტომ 

მიეკუთვნება ქარების ზემოქმედების ზონას. 4 მწკრივიანი ძირითადი ქარსაფარი ტყის 

ზოლები უნდა გაშენდეს ჩრდილო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მიმართულების 

ქარების გათვალისწინებით.  
 

გაზაფხულის წაყინვები საშუალოდ მარტის ბოლო რიცხვებში (31.III) წყდება. 

შემოდგომის პირველი წაყინვები კი ნოემბრის მეორე დეკადის დასაწყისში (12.XI) იწყება. 

უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 225 დღეს უდრის. 
 

ჰაერის ტემპერატურის წლიური აბსოლუტური მინიმუმების საშუალო -11, -12°C უდრის. 

10 წელიწადში ერთხელ ზამთრის მინიმალური ტემპერატურა შესაძლოა დაეცეს -16, 

-17°C-ზე დაბლა; ზონაში აბსოლუტური მინიმუმი -24, -25°C უდრის. თუმცა ასეთი 

შემთხვევა აქ ძალზე იშვიათია. 
 

ნიადაგი − სავენახე ფართობები განთავსებულია ცივგომბორის მთების სამხრეთ-

აღმოსავლეთი ნაწილის ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთების დაბოლოებაზე. ემიჯნება 

ალაზნის ველის სამხრეთ ნაწილს, რომელიც მდინარე ალაზნის მარჯვენა ტერასაზე 

ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ სუსტად დახრილ შლეიფებსა და ფერდობებს წარმოადგენს.
 

უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში წარმოდგენილია შავმიწისებრი ნიადაგი, ხოლო ჩრდილო 

და დასავლეთ ნაწილში კი ალუვიური და დელუვიურ-პროლუვიური ნიადაგების 

ნაირსახეობები და სახესხვაობები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც 

პროფილის სისქით, ასევე მექანიკური შედგენილობით და ხირხატიანობის მიხედვით. 
 

აღნიშნული ნიადაგების პროფილის სისქე ძირითადად 0,8−1,5 მეტრის ფარგლებშია, 

ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენის სისქე 40−60 სმ-ის ფარგლებში იცვლება. 
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მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ეს ნიადაგები ძირითადად მძიმე თიხნარებსა და 

მსუბუქ თიხებს მიეკუთვნებიან, ზოგიერთ მონაკვეთებში (ძირითადად პროლუვიური 

ნიადაგები) კი საშუალო და მსუბუქ თიხნარებს. ფიზიკური თიხის (<0,01 მმ ფრაქცია) 

შემცველობა ძირითადად შავმიწისებურ, ალუვიურ და დელუვიურ ნიადაგებში 40−75%-

ის ფარგლებში ცვალებადობს. პროლუვიურ ნიადაგებში კი 20−45%-ის ფარგლებშია. 

კალციუმის კარბონატებს საშუალო და მცირე რაოდენობით შეიცავენ და ძირითადად 2-

20%-ის ფარგლებშია. ზოგიერთ მონაკვეთებში უფრო მეტად აღწევს. ნიადაგის არეს 

რეაქცია pH სუსტი და საშუალო ტუტეა და მისი მაჩვენებელი ძირითადად  7,4−8,2-ის 

ფარგლებშია. 
 

ჰუმუსის შემცველობა შავმიწისებური ნიადაგების პროფილში ძირითადად 4,5−0,5%-ის 

ფარგლებშია, ხოლო ალუვიურ, დელუვიურ და პროლუვიურ ნიადაგებში ძირითადად 

2,5−0,3%, გამონაკლის შემთხვევებში 3,0%-მდე აღწევს. 
 

ჰიდროლიზურ აზოტს ძირითადად მცირე რაოდენობით შეიცავს და 100 გ ნიადაგში 

6,0−2,5 მგ-ის ფარგლებშია. ცალკეულ შემთხვევებში კი 7−10 მგ-მდე აღწევს. საშუალო და 

მცირე მაჩვენებლებით ხასიათდება ხსნადი ფოსფორის შემცველობა რომელიც 5,0−1,5 მგ-

ის ფარგლებშია. ზოგიერთ მონაკვეთებში კი მხოლოდ კვალის სახითაა წარმოდგენილი. 
 

მცირე და საშუალო რაოდენობით შეიცავენ გაცვლით კალიუმსაც. შთანთქმული 

ფუძეების ჯამი (Ca+Mg) საშუალო და მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება და ნიადაგის 

აქტიურ ფენაში მისი შემცველობა 20,0−45,0 მილიექვივალენტის ტოლია, ხოლო ცალკეულ 

შემთხვევებში უფრო მეტსაც აღწევს. ჯამიდან დიდი პროცენტი შთანთქმულ კალციუმზე 

მოდის, მაგნიუმი კი გაცილებით მცირეა, მაგრამ მაინც საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

რაოდენობით არის წარმოდგენილი. 
 

ადამიანური ფაქტორი − საქართველოში ქვევრში კახური ტექნოლოგიით ღვინის 

დაყენება 8000 წლის წინ დაიწყეს და ამ ტრადიციას უწყვეტად დღემდე ინარჩუნებენ. 

ქართველი კაცი რვა ათასი წელი ხვეწდა და აუმჯობესებდა ამ ღვინის დაყენების 

მეთოდებს. ასე რომ, ღვინის დაყენების კახური ტექნოლოგიის მთავარი შემომქმედი 

ქართველი ხალხია, რომელმაც არა მარტო შექმნა ეს უნიკალური წესი, არამედ, ხატოვნად 

რომ ვთქვათ, უბით გამოატარა და გადაარჩინა იმ ქარტეხილებს, რაც ამ პატარა ქვეყანამ 

გამოიარა ამ ხნის მანძილზე.                
           

ვაზისა და ღვინის ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის  მიმართულებით ღრმა გამოკვლევები 

იქნა ჩატარებული ქართველი მეცნიერების − აკადემიკოს ს. დურმიშიძის და პროფე-

სორების − მ. ბოკუჩავასა და გ. ბერიძის მიერ. დიდი ღვაწლი მიუძღვით პროფ. გ. ბერიძეს, 

ბიკენტი სირაძეს, ესმა სესიაშვილს და სხვა მეღვინე-მეცნიერებს ტრადიციული კახური 

ტექნოლოგიის დახვეწასა და სრულყოფის საქმეში. 
 

ღვინის დაყენებას კახური წესით განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა საბჭოთა 

პერიოდში. ახალი ვენახების გაშენებისა და ახალი ქარხნების შენების პარალელურად ამ 

ახალ  ქარხნებში იქმნებოდა ქვევრის მძლავრი მეურნეობები − ვაჩნაძიანში, გურჯაანში, 

კარდენახში, წნორში, ტიბაანში, ხაშმში, ბაღდათში, ზესტაფონში და სხვ. 70-იან წლებში 

ქვევრის მეურნეობების საერთო სიმძლავრე  1 680 000 დალ-ს აღემატებოდა. 
 

საბაზრო ეკონომიკაზე დაფუძნებული მეურნეობრიობის დამკვიდრებამ ჩვენს ქვეყანაში 

ბევრი რამ შეცვალა. გაშენდა ახალი ვენახები ქართული საუკეთესო ჯიშებით, რომლებიც 

შევიწროვებული იყვნენ საბჭოთა პერიოდში,  დაინერგა ახალი თანამედროვე ტექნიკა და 

ტექნოლოგიები, ჩვენი ღვინო გავიდა სრულიად ახალ ბაზრებზე. 
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ქვევრში ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს 2013 წელს იუნესკოს 

(UNESCO) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, 

რაც ამ მეთოდის უნიკალურობაზე მიუთითებს და გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის, 

რომ ღვინო უძველესი ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ეს იყო ქვევრში 

ღვინის დაყენების ქართული ტრადიციული მეთოდის აღიარების გვირგვინი, რომელმაც 

ახალი სტიმული მისცა ჩვენში ღვინის ამ მეთოდით დაყენებას და დასაბამი მისცა 

ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მის დანერგვას. 

„ღვინის დაყენების მეთოდმა, რომელიც კახურ მეთოდად იწოდება და ბევრად 

განსხვავდება ევროპული ტექნოლოგიისაგან, კიდევ ერხელ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ეს 

ქვეყანა წარსულშიც იყო ცნობილი თავისი მაღალხარისხოვანი ღვინოებით და 

მომავალშიც რჩება ამ პროგრესული მიმართულების შემომქმედად“, ამბობს ცნობილი 

იტალიელი მეღვინე და მეცნიერი ჯ. დალმასო. 

ტიბაანის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, დამახასიათებელი კლიმატი: 

ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების ზომიერი 

რაოდენობა, ნიადაგების მრავალფეროვნება, ვაზის ჯიშების განსაკუთრებული თვისებები 

და მევენახეობა-მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირო-

ბებს ღვინო „ტიბაანის“ მაღალ რეპუტაციასა და ორგანოლეპტიკურ მახასიათებლებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „ტიბაანი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასა-

ლებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით –  TIBAANI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – ТИБААНИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ტიბაანის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტ-

ყობინება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბა-

მისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ტიბაანის“ წარმოების პროცესის 

გაკონტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუ-

დასტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი. შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 
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ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის 

დამზადება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

104

 
 

 

 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

105

ტვიში 
 

1. დასახელება: „ტვიში“ 
 

2. დამატებითი აღნიშვნები 
 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 

„ტვიში“ თეთრი, ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფი-

ლებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფერი − ღია ჩალისფრიდან ჩალისფრამდე; 

 არომატი და გემო − უზადო, ნაზი, ჰარმონიული, ხილის ტონებით, სასიამოვნო 

სიტკბოთი, ჯიშის ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი არომატითა და გემოთი; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 10,5 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 16,0  გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა უნდა იყოს 18-დან  45-მდე  გ/ლ; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
ტვიშის მიკროზონა მდებარეობს ლეჩხუმში, ცაგერის ადმინისტრაციულ რაიონში, მდ. 

რიონის მარჯვენა სანაპირო ზოლში; ჩრდილო განედის 42°31′ და აღმოსავლეთ გრძე-

დის 42°54′ კოორდინატებზე. მიკროზონა მოიცავს რაჭის ქედის უკიდურესი დასავლეთი 

დაბოლოებისა და ხვამლის მასივის აღმოსავლეთ დაქანებებს.  
 

ტვიშის მიკროზონა მოიცავს სოფლებს: ტვიშსა და ალპანას. 
 

5. ვაზის ჯიშები 

„ტვიში“ შეიძლება დამზადდეს მხოლოდ ტვიშის მიკროზონაში მოწეული ცოლიკოურის 

ჯიშის ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა
 ტვიშის მიკროზონაში, ღვინო „ტვიშისთვის“ განკუთვნილი სამეწარმეო ვენახები გაშე-

ნებული უნდა იყოს   400−600 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან 2,5 მეტრამდე. 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში –  0,8– 2,5 მეტრი. 

 შტამბის სიმაღლე – 60-90 სმ. 

 სხვლის ფორმა – ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება,  მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდე-

ბა ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
 

7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ტვიში“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის დროს 

უნდა იყოს არანაკლებ 22%. 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით. 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომრე-

ბის გამოყენება. 

ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო დაბინ-

ძურებისაგან. 
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8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 
 

 650 ლიტრს − ერთი ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს − ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ტვიშის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი  მოწეული უნდა იყოს მხოლოდ 

ტვიშის მიკროზონაში გაშენებული ვენახებიდან. 

ყურძნის გადამუშავება,  ღვინის დამზადება და ბოთლებში ჩამოსხმა დასაშვებია ტვიშის 

მიკროზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. 

ამასთან, ყურძნის და/ან ღვინის  გატანა ტვიშის  მიკროზონიდან  დასაშვებია მხოლოდ 

მკაცრი აღრიცხვისა და კონტროლის პირობებში. 

„ტვიში“  მზადდება თვითნადენი ტკბილის  არასრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  

„ტვიშის“ წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთი-

ერებების გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

სამომხმარებლო ბაზარზე „ტვიშის“ გატანა დასაშვებია მხოლოდ  სამომხმარებლო ტარაში 

დაფასოებული სახით. 

 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 

კლიმატი – ხასიათება ნოტიო კლიმატით, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი 

თბილი ზაფხულით. მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა 1900−2000 საათის, სავეგე-

ტაციო პერიოდში კი 1400−1500 სთ-ის ფარგლებშია. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერ-

ატურა 14,2°C. ყველაზე თბილი თვის (აგვისტო) საშუალო ტემპერატურა 22,2°C, ყველაზე 

ცივი თვისა (იანვარი) კი +0,5°C-ზე ნაკლები არ არის. ჰაერის საშუალო დღე-ღამური 

ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი გადასვლა აპრილის პირველ დეკადაში (7.IV) 

ხდება, ტემპერატურის 10°C-ზე ქვევით დაცემა ნოემბრის პირველ დეკადაში (2.XI) 

აღინიშნება. ამრიგად, სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 209 დღეს უდრის. აქტიურ 

ტემპერატურათა ჯამი საშუალოდ 3700°C აღწევს. 4 წელიწადში ერთხელ 3800°C-ზე 

მეტია. 

მოსული ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი 1095 მმ უდრის, აგვისტოში მოსული 

ნალექები თითქმის უთანაბრდება მათ აორთქლებას, რაც მიგვითითებს ცალკეულ 

წლებში, ზაფხულის ამ თვეში – ვენახების მორწყვის საჭიროებაზე. 

სეტვყიან დღეთა რიცხვი სავეგეტაციო პერიოდში 0,8-ს უდრის (ცაგერი), სეტყვა 

შედარებით ხშირად მაისში და ივნისში (0,3-0,3) მოდის.  

რიონის ხეობის მერიდიანული მიმართულების გამო, ქარები უმთავრესად ხეობის 

გასწვრივ ქრის. აქ ძირითადად გაბატონებულია სამხრეთ-დასავლეთის (22%), სამხრეთის 

(17%) ჩრდილო-აღმოსავლეთის (12%) ქარები და მათი პერპენდიკულარული ჩრდი-

ლოეთის 14% და ჩრდილო-აღმოსავლეთის 12% ქარები. ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 

1,0 მ/წმ არ აღემატება. ასეთი ზონები მიეკუთვნება სუსტად მოქმედი ქარების III ჯგუფის 

რაიონებს. 

ნიადაგი – „ტვიშის“ წარმოების მიკროზონა დასავლეთ საქართველოს და კერძოდ რაჭა-
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ლეჩხუმის გორაკ-ბორცვიან ზონაშია წარმოდგენილი, რომელიც მდინარე რიონის 

მარჯვენა მხარეზე მდებარეობს. რელიეფურად ეს ადგილები სხვადასხვა ექსპოზიციის 

სუსტად და საშუალოდ დაქანებულ ფერდობებს წარმოადგენენ მცირე ტერასისებური 

გავაკებებით. საერთო დახრილობით კი ძირითადად მიმართულია სამხრეთ-აღმოსავლე-

თით და აღმოსავლეთისაკენ. 

ძირითადად წარმოდგენილია ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები თავისი ნაირსა-

ხეობითა და სახესხვაობებით, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან, როგორც 

პროფილისა და ჰუმუსიანი ფენის სისქით, ასევე მექანიკური შედგენილობის მიხედვით, 

ხირხატიანობით და დაქვიანების ხარისხით. შედარებით მცირე ფართობით წარმოდგე-

ნილია დელუვიური და ყომრალი ნიადაგები თავისი ნაირსახობითა და სახესხვაობებით. 

ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები, რომელიც ძირითადად გორაკ-ბორცვიან ზონაშია 

წარმოდგენილი საკმაოდ მრავალფეროვნებით ხასიათდება პროფილის სისქით, 

ხირხატიანობა-დაქვიანების ხარისხით და მექანიკური შედგენილობის მიხედვით. ამ 

ნიადაგების პროფილის სისქე ძირითადად 50−80 სმ-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო 

აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 20−40 სმ-ის ფარგლებშია. ზოგიერთ მონაკვეთებზე კი, სადაც 

რელიეფი ძლიერი დაქანებით ხასიათდება და ადგილი აქვს ეროზიულ პროცესებს, 

ნიადაგები მცირე სისქის პროფილით ხასიათდება და 40−50 სმ-ზე ნაკლებია, ხოლო 

აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 15−20 სმ-ს არ აღემატება. 

განვითარებული არიან ძირითადად კირნარ თიხებზე და კირქვების ნაშალ მასალაზე. 

მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ეს ნიადაგები ძირითადად მძიმე თიხნარებსა და 

თიხიანების ჯგუფს მიეკუთვნება, სადაც ფიზიკური თიხის შემცველობა (<0,01 მმ 

ფრაქცია), ძირითადად 45−75%-ის ფარგლებში მერყეობს. გამონაკლის შემთხვევაში კი 

თიხნარებია და თიხის შემცველობა 35−45%-ს შეადგენს. 

ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგებში მცირე მაჩვენებლით ხასიათდება და ძირითადად 

2,5−1,5%-ის ფარგლებშია. ნიადაგის აქტიურ ფენაში, ქვევით კი თანდათან უფრო 

მცირდება. ძირითადად დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდებიან ძირითადი საკვები ელე-

მენეტების (NPK) შემცველობის მიხედვით. ჰიდროლიზური აზოტის შემცველობა ამ ნია-

დაგებში 6,0 მგ-ს არ აღემატება 100 გ ნიადაგში. ძალზე ღარიბია ხსნადი ფოსფორის შემც-

ველობითაც და მეტწილად კვალის სახითაა წარმოდგენილი. მცირე რაოდენობით შეი-

ცავენ გაცვლით კალიუმსაც და 10 მგ-ს არ აღემატება 100 გ ნიადაგში. საშუალო და მცირე 

რაოდენობით შეიცავენ კალციუმის კარბონატებს და ძირითადად 2−20%-ის ფარგლებში 

მერყეობს. ნიადაგის არეს რეაქცია pH კი სუსტი და საშუალო ტუტეა და pH-ის მაჩვე-

ნებელი ძირითადად 7,3−8,2-ის ფარგლებში მერყეობს. 

მცირე ფართობი წარმოდგენილია დელუვიური ნიადაგებით, რომლებიც ძირითადად 

ლაქების სახით გვხვდება ფერდობების ქვედა კალთებზე. ეს ნიადაგები შედარებით 

უფრო ღრმა სისქის პროფილით (70−100 სმ) ხასიათდებიან და კარბონატების უფრო 

დაბალი შემცველობით, ზოგიერთ მონაკვეთებზე კი კარბონატები საერთოდ გამორეც-

ხილია და მხოლოდ ქვედა ფენებშია უმნიშვნელო მცირე რაოდენობით. დანარჩენი 

მახასიათებლებით ჰუმუსისა და ძირითადი საკვები ელემენტების (NPK) შემცველობის 

მიხედვით ეს ნიადაგებიც დაბალი მაჩვენებლებით ხასიათდება, როგორც ნეშომპალა-

კარბონატული ნიადაგები. 

შედარებით მცირე ფართობი წარმოდგენილია აგრეთვე ყომრალი ნიადაგებით, რომელიც 

მეტწილად საშუალო და მცირე სისქის პროფილით ხასიათდება. ამ ნიადაგების პრო-

ფილის სისქე ძირითადად 40-80 სმ-ის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი 
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ფენა 20-30 სმ-ის ფარგლებშია, მექანიკური შედგენილობით მძიმე თიხნარებს და 

თიხიანებს მიკუთვნებიან და ფიზიკური თიხის შემცველობა ძირითადად 50−70%-ის 

ფარგლებში მერყეობს. ჰუმუსის შემცველობა ამ ნიადაგშიც მცირეა და აქტიურ ფენაში 

ძირითადად 2,5−1,5%-ის ფარგლებშია, ქვედა ფენებში კი თანდათან უფრო მცირდება. 

კარბონატებს არ შეიცავენ. ნიადაგის არეს რეაქცია ძირითადად ნეიტრალურია და pH-ის 

მაჩვენებელი 6,2−7,1-ის ფარგლებშია. ძალზე ღარიბია ძირითადი საკვები ელემენტების 

(NPK) შემცველობითაც. 
 

ადამიანური ფაქტორი – „ტვიში“ იწარმოება 1952 წლიდან, ტვიშის ღვინის ქარხნის 

აშენებისთანავე. 
 

ქარხნის აშენება ტვიშში და ამ შესანიშნავი ნახევრად ტკბილი ღვინის გამოშვება 

შესაძლებელი გახდა 1942 წლის ცნობილი მოვლენების შემდეგ და ბუნებრივად ნახევრად 

ტკბილი ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავებისა და დანერგვის შედეგ.  
 

მაღალხარისხოვანი მეღვინეობისთვის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, 

მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე შექმნილი მიკროკლიმატი, ნიადაგების სიჭრელე, 

ცოლიკოურის აქ გამოვლენილი ჯიშური არომატი და დამზადების წესი, განსაზღვრავს 

ღვინო „ტვიშის“ განსაკუთრებულ თვისებებს. 
 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „ტვიში“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო 

მასალებში უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით – TVISHI 

Protected Designation of Origin ან/და PDO 
 

რუსული შრიფტით – ТВИШИ 
Защищённое наименование места происхождения 

 

12. აღრიცხვა და შეტყობინება 

„ტვიშის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ტვიშის“ წარმოების პროცესის გაკონ-

ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდას-

ტუროს შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა: 

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე  

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი 

ვაზის ჯიში 
ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე  

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე  

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი  

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი 

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი 
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ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზა-

დება  

ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე  

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 

 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები 

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 

მიკვლევადობა 
ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები 

 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო

წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად 

გამოყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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ყვარელი 
 

1. დასახელება:  „ყვარელი“ 

2. დამატებითი აღნიშვნები 

3. ტიპი,  ფერი და ძირითადი მოთხოვნები 
 

„ყვარელი“ წითელი მშრალი ღვინოა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვ-

ნებს: 
 ფერი – მუქი წითელი; 

 არომატი და გემო −  უზადო, გემოზე  სავსე, ექსტრაქტული, ხავერდოვანი, ჰარმონიუ-

ლი, ამ გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ჯიშური არომატით, დავარ-

გებისას უვითარდება მკვეთრად  გამოხატული ბუკეტი ხილის ტონებით; 

 ფაქტობრივი მოცულობითი სპირტშემცველობა არ უნდა იყოს 11 %-ზე ნაკლები; 

 დაყვანილი ექსტრაქტის მასის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 22 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 შაქრიანობა არ უნდა აღემატებოდეს  4 გ/ლ-ს; 

 ტიტრული მჟავიანობა არ უნდა იყოს  5 გ/ლ-ზე ნაკლები; 

 სხვა მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილ მოთხოვნებს. 
 

4. წარმოების გეოგრაფიული არეალი და ზონები
ყვარლის მიკროზონა მდებარეობს ყვარლის ადმინისტრაციულ რაიონში, კავკასიონის 
განშტოების სამხრეთ დაქანებაზე,  ჩრდილოეთ განედის 41º30'და აღმოსავლეთ გრძედის 
45º50' კოორდინატებზე, მდინარე ალაზნის მარცხენა მეორე ტერასაზე.  ჩრდილოეთით 
ემიჯნება კავკასიონის მთების სამხრეთი კალთების დაბოლოებას.  

მიკროზონა ქ. ყვარლიდან დასავლეთის მიმართულებით მოიცავს სოფლების – შილდის, 

ენისელის, საბუეს, ალმატის, გრემის და შაქრიანის შუა და ზედა ნაწილს, რომლებიც 

ალაზნის მეორე ტერასაზე მდებარეობენ, აღმოსავლეთის მიმართულებით, კი, სოფლების − 

ფატმასურის, სანავარდოს, კუჭატანის, წიწკანაანთ სერის, ჩანტლის ყურის, ზინობიანის, 

ახალსოფლის, თხილის წყაროს, მთის ძირის, ჭიკაანის − ძირითადად, ხოლო  გავაზისა და 

ბალღოჯიანის ტერიტორიებს – ნაწილობრივ,  ალაზნის პირველ ტერასამდე.  

5. ვაზის ჯიშები: 
„ყვარელი“ შეიძლება დამზადდეს ყვარლის მიკროზონაში მოწეული საფერავის ჯიშის 

ყურძნიდან და დაუშვებელია სხვა ჯიშების გამოყენება. 
 

6. ვენახის გაშენება, სხვლა-ფორმირება და მოვლა:
 ყვარლის მიკროზონაში, ღვინო „ყვარლისთვის“ განკუთვნილი  სამეწარმეო ვენახები 

გაშენებული უნდა იყოს   250–550 მეტრის სიმაღლეზე  ზღვის დონიდან. 

 ვენახის რიგთაშორის მანძილი შეიძლება იყოს 1-დან − 3 მეტრამდე; 

 ვაზთაშორის მანძილი რიგში 0,8 –1,5 მეტრი; 

 შტამბის სიმაღლე  –  60–90 სმ; 

 სხვლის ფორმა  –  ცალმხრივი ან ორმხრივი ქართული, ან თავისუფალი. 

ვაზის გაშენება, მისი გასხვლა-ფორმირება და დაცვა მავნებლებისა და დაავადებებისაგან, 

აგრეთვე, ნიადაგის დამუშავება, მისი განაყოფიერება  და სხვა ოპერაციები ხორციელდება 

ყურძნის მწარმოებლის მიერ შერჩეული აგროტექნიკური ღონისძიებების შესაბამისად. 
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7. ყურძნის სიმწიფე, რთველი, ტრანსპორტირება
 „ყვარელი“ მზადდება მხოლოდ მწიფე ყურძნისაგან. ყურძნის შაქრიანობა კრეფის 

დროს უნდა იყოს არანაკლებ 19 %; 

 ყურძნის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ ხის ან პლასტმასის ყუთებით, უჟანგი 

ფოლადისაგან დამზადებული ან სპეციალური საღებავით შეღებილი ძარებით; 

 დაუშვებელია ყურძნის ტრანსპორტირებისას პოლიეთილენის პარკების და/ან ტომ-

რების გამოყენება; 

 ტრანსპორტირებისას ყურძენი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული შესაძლო 

დაბინძურებისაგან. 
 

8. ყურძნის მოსავალი და ღვინის გამოსავალი
ყურძნის  მოსავალი 1 ჰექტარ ვენახზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 ტონას. 

ღვინის გამოსავალი  არ უნდა აღემატებოდეს: 
 650 ლიტრს – ერთ ტონა ყურძნიდან; 

 6500 ლიტრს  –  ერთი ჰა ვენახიდან. 
 

9. ყურძნის გადამუშავება, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა
„ყვარელის“ წარმოებისათვის განკუთვნილი ყურძენი მოწეული უნდა იყოს ყვარლის 

მიკროზონაში  გაშენებული ვენახებიდან. ამასთან,  დასაშვებია 15% - მდე  საფერავის  ჯიშის 

იმ ყურძნის გამოყენებაც, რომელიც მოწეულია ყვარელის მიკროზონის გარეთ, მაგრამ 

კახეთის მევენახეობის ზონის ფარგლებში. 

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის დამზადება დასაშვებია მხოლოდ კახეთის ზონის ფარ-

გლებში,  ხოლო ბოთლებში ჩამოსხმა – კახეთის ზონის ფარგლებს გარეთაც, მხოლოდ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ამასთან, ყურძნის გატანა ყვარლის მიკროზონიდან გადასამუშავებლად და ღვინის გატანა 

კახეთის მევენახეობის ზონიდან ჩამოსასხმელად დასაშვებია მხოლოდ მკაცრი აღრიცხვისა 

და კონტროლის პირობებში. 

„ყვარელი“  მზადდება   დურდოს სრული ალკოჰოლური დუღილის გზით.  

ღვინო „ყვარელის“ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანა დასაშვებია მხოლოდ სამომხმარებლო 

ტარაში დაფასოებული სახით. 

ღვინის წარმოებისას დასაშვებია მხოლოდ  იმ ოპერაციების, მასალებისა და ნივთიერებების 

გამოყენება, რომლებიც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

10. კავშირი ღვინის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციასა და გეოგრაფიულ ადგილს 
     შორის 
კლიმატი – „ყვარლის" მიკროზონაში ამინდის ფორმირებას ძირითადად განაპირობებს 

სუბტროპიკულ და ზომიერ განედებში განვითარებული, მაღალმთიანი სისტემების ზეგავ-

ლენით გამოწვეული, დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან გადმონაცვლებული ჰაერის 

მასები.  ხეობის თავისებური ჩაკეტილობის შედეგად ქარის სიჩქარე დიდი არ არის. კლიმა-

ტი ზომიერად ნოტიოა, ზომიერად ცივი ზამთრით და თბილი ხანგრძლივი ზაფხულით.  

განედური მიმართულების ხეობაში, სამხრეთული დაქანების მთისწინებზე წარმოქმნილი 

ისეთი ძირითადი აგრო-კლიმატური ფაქტორები, როგორიცაა: მზის სხივური ენერგია, 

სითბოს რაოდენობა, ზაფხულის ზომიერი ტემპერატურა, ადგილმდებარეობის საკმაო 

დატენიანება, კომპლექსურად ქმნის ხელსაყრელ პირობებს საფერავის მაღალხარისხოვანი 

პროდუქციის მისაღებად. 
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„ყვარლის" მიკროზონაში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,5°C-ია, ყველაზე 

თბილი თვეების VII-VIII საშუალო ტემპერატურა 23,6°C, უცივესი თვისა კი +1,0°C-ია. 

მრავალწლიური მონაცემებიდან გამომდინარე, ჰაერის წლიური აბსოლუტური მინიმალური 

ტემპერატურა -10, -11°C-ია, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა 35°C-ის 

ტოლია.  ექსტრემალური ტემპერატურებია  -23 და +38°C.  

გაზაფხულზე ჰაერის საშუალო დღე-ღამის ტემპერატურის 10°C-ზე ზევით მდგრადი 

გადასვლა ხდება 5 აპრილიდან. ხოლო შემოდგომაზე 10°C-ზე ქვემოთ დაცემა − 4 

ნოემბრიდან აღინიშნება. ე. ი. თბილი პერიოდის ხანგრძლივობა 212 დღეა. საფერავი 

კვირტის გაშლას აპრილის შუა რიცხვებში იწყებს. ყვავილობა მაისის ბოლოს, ყურძნის 

სიმწიფის დაწყება კი აგვისტოს მეორე ნახევარში აღინიშნება. ყურძნის ტექნიკურად 

მომწიფება სექტემბრის ბოლო რიცხვებში ხდება.  

„ყვარლის“ მიკროზონაში, 350-550 მ სიმაღლის ფარგლებში აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი (> 

100 C) 4100–37000C ფარგლებში მერყეობს.  

ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი ყვარლის მიკროზონაში 1070 მმ, ხოლო 

სავეგეტაციო პერიოდში 800 მმ უდრის. 

ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის წლიური მნიშვნელობა 72% უდრის. ჰაერის ტენით 

გაჯერება ყველაზე ნაკლებია (66–64%) ზაფხულის თვეებში (ივნისი, ივლისი, აგვისტო), 

შედარებით მეტი (80%) შემოდგომის დასასრულს და ზამთრის დასაწყისში. 

თოვლის საფარი დეკემბრის ბოლო დეკადაში იქმნება, რომელიც მარტის შუა რიცხვებამდე 

გრძელდება. სეტყვიანი დღეების რიცხვი წელიწადში საშუალოდ 2,1-ს უდრის. წლის 

განმავლობაში ყველაზე სეტყვიანი მაისია (0,9 დღე); აპრილში, ივნისში და ივლისში 

თითოეულში ცალ-ცალკე სეტყვა 0,3 დღეს არ აღემატება. 

ნიადაგი. არსებული მასალებისა და ჩვენს მიერ 2005 წელს ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე, მიკროზონის ტერიტორიაზე გამოყოფილია ალუვიური ნიადაგების ორი 

სახეობა, ცხრა სახესხვაობით და დელუვიური ნიადაგების ორი სახეობა ხუთი 

სახესხვაობით. 

1. ალუვიური, უკარბონატო, დიდი სისქის თიხნარი; 
2. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
3. ალუვიური-უკარბონატო, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი, საშუალო და 

მსუბუქი თიხნარი; 
4. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, ძლიერ ხირხატიანი თიხნარი; 
5. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, თიხნარი; 
6. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
7. ალუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, საშუალოდ ხირხატიანი, თიხნარი; 
8. ალუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, ჭარბტენიანი და დაჭაობებული, თიხიანი და 

თიხნარი; 
9. ალუვიური სუსტად კარბონატული, ჭარბტენიანი და დაჭაობებული, თიხნარი და 

თიხიანი. 
10. დელუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, თიხნარი; 
11. დელუვიური უკარბონატო, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი; 
12. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, თიხიანი; 
13. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, სუსტად ხირხატიანი, თიხნარი 

და თიხიანი; 
14. დელუვიური სუსტად კარბონატული, დიდი სისქის, ჭარბტენიანი, თიხიანი. 



                                                    
 
 

 
 specialuri gamoSveba  2019 07 29   

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi

114

ზემოთ დასახელებული ნიადაგებიდან პირველი ათი სახესხვაობა ალუვიური ნიადაგებისა 

წარმოდგენილია ალაზნის მეორე ტერასაზე და, ძირითადად, ვაკე რელიეფის ფორმებით 

ხასიათდებიან, ხოლო მე-11, მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობები დელუვიური ნიადაგებისა 

კავკასიონის სამხრეთ კალთების დაბოლოებაზე არიან წარმოდგენილი და უშუალოდ 

ემიჯნება სამხრეთ კალთებს, რომელიც ზღვის დონიდან 400–500 მეტრის ფარგლებშია, 

რელიეფურად ეს ფართობები სამხრეთისაკენ და სამხრეთ-დასავლეთისაკენ სუსტად 

დაქანებულ შლეიფებს წარმოადგენს. 

ალუვიური ნიადაგების პირველი ათი სახესხვაობის ნიადაგები ხასიათდებიან ღრმა სისქის 

პროფილით და განსხვავდებიან ხირხატიანობის ხარისხით, მექანიკური შედგენილობით, 

კარბონატების შემცველობით, ჭარბი ტენიანობისა და დაჭაობების ხარისხის მიხედვით. 

აღნიშნული ნიადაგებიდან პირველი შვიდი სახესხვაობის ნიადაგები ხასიათდება ღრმა 

სისქის პროფილით და პროფილის სისქე ძირითადად 1–1,5 მ ფარგლებშია, ხოლო აქტიური 

ჰუმუსიანი ფენა 50–70 სმ-ია. ხასიათდებიან ძირითადად თიხნარი მექანიკური 

შედგენილობით, გამონაკლის შემთხვევებში ზოგიერთ გენეზისურ ჰორიზონტში გადახრი-

ლია მსუბუქი თიხისაკენ ან მსუბუქი თიხნარისა და სილნარისაკენ. გარდა ამისა, 

აღნიშნული ნიადაგები განსხვავდებიან ხირხატიანობის ხარისხით და დაქვიანებით. 

ხირხატიანობა და ქვიანობა მეტწილად შესამჩნევია მდინარეთა ახალ ტერასებზე და 

ნაპირებთან. მე-8 და მე-9 სახესხვაობის ნიადაგები კი ხასიათდებიან ჭარბტენიანობით და 

დაჭაობებით, რომლებიც ძირითადად წარმოდგენილია მცირე ნაკვეთების სახით 

ჩადაბლებულ ადგილებზე და ფშების გასწვრივ. მექანიკური შედგენილობით ეს ნიადაგები 

მეტწილად თიხიანი და თიხნარია. 

ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს პირველი ცხრა სახესხვაობის ნიადაგებში ძირითადად 

ალუვიური წარმოშობის რიყნარ-თიხნარი და რიყნარ-ქვიშნარი ნაფენები წარმოადგენს, 

რომელიც ძირითადად კავკასიონის სამხრეთი ფერდობებიდან ჩამონატანი ნაშალი 

მასალებისაგან შედგება, რომელიც მეტწილ შემთხვევაში ზღვიური წარმოშობის შავი 

ფიქალების ნაშალი მასალით არის წარმოდგენილი, რომელიც სითბოს შთანთქმის მაღალი 

უნარით ხასიათდება და გარკვეულ გავლენას ახდენს ნიადაგის ტემპერატურულ რეჟიმზე. 

ეს კი თავისებურად განაპირობებს ყურძნის შაქრიანობის მატებას და პროდუქციის 

ხარისხიანობას. 

მე-10– მე-14 სახესხვაობის ნიადაგები კი დელუვებს წარმოადგენენ, რომლებიც განვითარე-

ბული არიან დელუვიურ-პროლუვიური წარმოშობის თიხნარ და თიხნარ-სილნარ-ღორღიან 

ნაფენებზე. ეს ნიადაგებიც ხასიათდებიან ღრმა სისქის პროფილით, რომლის სიღრმე 

ძირითადად 80–150 სმ-ის ფარგლებშიაა, ხოლო აქტიური ჰუმუსიანი ფენა 50–60 სმ-ს 

შეადგენს. აღნიშნული ნიადაგების ეს სახესხვაობებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 

მექანიკური შედგენილობით, ხირხატიანობის ხარისხით, კარბონატების შემცველობით და 

ტენიანობის მიხედვით. მე-10 და მე-11 სახესხვაობის ნიადაგები უკარბონატოა და თიხნარი 

მექანიკური შედგენილობით ხასიათდება, განსხვავებით მე-11 სახესხვაობა ხირხატიან-

ობითაც გამოირჩევა და სუსტად ხირხატიანია. მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობები სუსტად 

კარბონატულია და თიხიანი და თიხნარი მექანიკური შედგენილობით ხასიათდებიან. 

განსხვავებით მე-13 სახესხვაობა სუსტად ხირხატიანია, ხოლო მე-14 სახესხვაობა 

ჭარბტენიანი. 

ანალიზის მონაცემებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ნიადაგები მექანიკური შედგენი-

ლობით ძირითადად თიხნარს მიკუთვნება. გამონაკლის შემთხვევებში კი მსუბუქი 

თიხიანობით ხასიათდებიან. ჰუმუსის შემცველობის მიხედვით ძირითადად საშუალო მაჩ-

ვენებლით ხასიათდებიან და ნიადაგის აქტიურ ფენაში 50– 70 სმ-ის სიღრმემდე 5,5–2,5%-ის 
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ფარგლებშია, ქვედა ფენებში კი თანდათან მცირდება და 2,5–0,5%-ის ფარგლებშია. 

ჰიდროლიზური აზოტი ძირითადად მცირე და საშუალო რაოდენობითაა წარმოდგენილი 

და 9,36–2,24 მგ-ის ფარგლებშია 100 გ ნიადაგში. ხსნადი ფოსფორით მეტწილ შემთხვევებში 

ძალზე ღარიბია და მხოლოდ კვალის სახითაა წარმოდგენილი. ასევე დაბალია გაცვლითი 

კალიუმის შემცველობაც და 17,0–2,0 მგ-ის ფარგლებშია 100გ ნიადაგში. კალციუმის 

კარბონატებს პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-8, მე-10 და მე-11 სახესხვაობის ნიადაგები 

საერთოდ არ შეიცავს, ხოლო მე-5, მე-6, მე-7, მე-9, მე-12, მე-13 და მე-14 სახესხვაობის 

ნიადაგებშია მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი და ძირითადად 0,2-5,0%-ის ფარგლებშია. 

ნიადაგის არეს რეაქცია (PH) ნეიტრალური და სუსტი ტუტეა.  
 

ადამიანური ფაქტორი. ყვარელში მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარება წინანდლის, 

ნაფარეულისა და მუკუზანისგან განსხვავებული გზით წარიმართა. აქაური ვენახები არ 

შესულა საუფლისწულო მამულების შემადგენლობაში და აქედან გამომდინარე, მათ არ 

განუცდიათ ის პოზიტიური ზეგავლენა, რამაც უდიდესი როლი ითამაშა ხსენებულ 

მამულებში დარგის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ზრდის საქმეში.  მიუხედავად იმისა, 

რომ აქ მევენახეობა-მეღვინეობას უხსოვარი დროიდან მისდევდნენ, დარგი მაინც 

ჩამორჩენილი და ძირითადად გლეხურ მეურნეობაზე იყო დაფუძნებული. 

დარგის ინდუსტრიული განვითარება იწყება XX საუკუნის 20-ანი წლებიდან დარგობრივი 

სამეცნიერო ცენტრების დაარსებისა და განვითარების კვალდაკვალ, მევენახეობის საბჭოთა 

მეურნეობების ჩამოყალიბებისა და გაძლიერების პარალელურად. 20-ანი წლების 

მიწურულსა და 30-ანის დასაწყისში აშენდა იმ დროისათვის თანამედროვე და კარგად 

აღჭურვილი ღვინის ქარხნები ყვარელში („წითელი მარანი“), შილდასა და ახალსოფელში.   

დარგის განვითარების ახალი ტალღა წამოვიდა 1950-ანი წლების მიწურულს, რის 

შედეგადაც ყვარლის მიკროზონაში ვაზის ნარგაობა თითქმის 3,5-ჯერ გაიზარდა და 1960-ანი 

წლების ბოლოსთვის  8700 ჰა-ს მიაღწია. აშენდა ახალი, დიდი წარმადობის, ტექნიკურად 

კარგად აღჭურვილი ღვინის ქარხნები ყვარელში, ენისელში, შილდაში და ჭიკაანში, სადაც 

სისტემატურად იხვეწებოდა არსებული და  ინერგებოდა ახალი ტექნოლოგიები.  

„ყვარელი“ გამოდის 1966 წლიდან და 1990 წლამდე მიღებული აქვს 3 ოქროს და 2 ვერცხლის 

მედალი.                                                                

ყვარლის მიკროზონის გეოგრაფიული მდებარეობა, რეგიონისთვის დამახასიათებელი 

კლიმატი: ზომიერად თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ატმოსფერული ნალექების 

ზომიერი რაოდენობა, ნიადაგის მრავალფეროვნება, საფერავის ვაზის ჯიშის მხოლოდ ამ 

მიკროზონისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული მახასიათებლები და მევენახეობა-

მეღვინეობის ადგილობრივი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია განაპირობებს ღვინო 

,ყვარელის” განუმეორებელ, მხოლოდ ამ ღვინისათვის დამახასიათებელ ორგანოლეპტიკურ 

თვისებებს. 

11. ეტიკეტირების განსაკუთრებული მოთხოვნები
დასახელება „ყვარელი“ და აღნიშვნა „დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო“  

ეტიკეტზე, შეფუთვაზე, ასევე, ღვინის თანმხლებ დოკუმენტებში და სარეკლამო მასალებში 

უცხო ენებზე დაიტანება შემდეგნაირად: 
 

ლათინური შრიფტით –  KVARELI 
Protected Designation of Origin ან/და PDO 

რუსული შრიფტით – КВАРЕЛИ 
Защищённое наименование места происхождения 
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12. აღრიცხვა და შეტყობინება 
„ყვარელის“ წარმოების და შენახვის ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვა და შეტყობინება 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 

 

13. ძირითადი საკონტროლო წერტილები
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ყვარელის“ წარმოების პროცესის გაკონ-

ტროლების დროს მწარმოებელმა სსიპ – ღვინის ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუდასტუროს 

შემდეგი პარამეტრების შესაბამისობა:

 
ძირითადი საკონტროლო პუნქტები შეფასების მეთოდები 

ვენახის ადგილმდებარეობა საკადასტრო რუკა, შემოწმება ადგილზე 

ფართობი ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, კადასტრი

ვაზის ჯიში ვენახის აღრიცხვის ჟურნალი, შემოწმება 

ადგილზე 

კულტივირების მეთოდები 

 

აგროტექნიკურ ღონისძიებათა რეგისტრაცი-

ის ჟურნალი, წამლობის ჟურნალი.  შემოწმე-

ბა  ადგილზე 

მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება რთველის ჟურნალი 

ყურძნის საჰექტრო მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის მთლიანი მოსავალი რთველის ჟურნალი

ყურძნის გადამუშავება და ღვინის 

დამზადება  
ყურძნის მიღების ჟურნალი, ყურძნის გადა-

მუშავების ჟურნალი, პროდუქციის ბრუნვის 

აღრიცხვის ჟურნალი, ლაბორატორიული 

ანალიზების ჟურნალები, შეტყობინებები, 

შემოწმება ადგილზე 

ღვინის ჩამოსხმის, შეფუთვის და შენახვის 

ადგილი და პირობები 
 ჩამოსხმის ჟურნალი, მზა ნაწარმის საწყობ-

ში პროდუქციის მოძრაობის ჟურნალი, 

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები 

ღვინის წარმოების პროცესში, ჩამოსხმამდე 

და ჩამოსხმის შემდეგ

ლაბორატორიული ანალიზების ჟურნალები

ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები  სადეგუსტაციო კომისიის ოქმები 
მიკვლევადობა ტექნოლოგიური და ლაბორატორიული 

ჩანაწერები
 
14. წარმოების მაკონტროლებელი ორგანო:
წარმოების სპეციფიკაციის დაცვასა და ადგილწარმოშობის დასახელების მართებულად გამო-

ყენებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტო საქარ-

თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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