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წინასიტყვაობა 
 
სახელმძღვანელო "მებაღე“ განკუთვნილია პროფესიული სწავლების IV საფეხურის  მოდულური 
პროგრამა „მებაღის" სტუდენტებისათვის, რომელიც შემუშავდა სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით. 
სახელმძღვანელოს შექმნაზე მუშაობდნენ: 
1. ზურაბ შევარდნაძე 
2. მანანა ელბაქიძე 
3. ქეთევან გელაშვილი 
სახელმძღვანელო მოიცავს მებაღის IV საფეხურის პროგრამის სტანდარტით გათვალისწინებული 18 
მოდულიდან 17-ს: 1. ბოტანიკა; 2. საქართველოს ფლორა; 3.მარადმწვანე მცენარეები და მათი 
აგროტექნიკა; 4. ფოთოლმცვენი მცენარეები და მათი აგროტექნიკა; 5. ბალახოვანი მცენარეები და მათი 
აგროტექნიკა; 6.საორანჟერეო მცენარეები და მათი აგროტექნიკა; 7. ვარდები და მათი აგროტექნიკა 8. 
გენერაციული გამრავლება; 9. ვეგეტატიური გამრავლება; 10; დეკორატიული ხეებისა და ბუჩქების 
გასხვლა- ფორმირება; 11. ნიადაგმცოდნეობა; 12. მცენარეთა დაცვა; 13. გაზონის მოწყობა; 14. 
ყვავილნარის მოწყობა; 15. ალპინარიუმისა და როკარიუმის მოწყობა; 16. ვერტიკალური გამწვანება; 17. 
საბაღე მშენებლობა. 

• მოდულისთვის "ზოგადი ეკოლოგია და გარემოს შეფასება" იხ. სახელმძღვანელო „ეკოლოგიის 
საფუძვლები" ი. ელიავა, გ. ნახუცრიშვილი, გ ქაჯაია. თბილისის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2009. 

• პირველადი გადაუდებელი დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით იხ. სახელმძღვანელო  
შემდეგ ბმულზე: http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmzgvanelo-pirveladi-
gadaudebeli-daxmareba.pdf 

მებაღის  სახელმძღვანელო დაყოფილია თავებად, რომელთა  სახელწოდებები ძირითადად პროგრამით 
გათვალისწინებული მოდულების დასახელებებს ემთხვევა; თითოეულ თავში განხილულია 
თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. ბოლოს კი ერთვის კითხვები თვითშეფასებისათვის. 
აღსანიშნავია, რომ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში დღემდე არ არსებობდა მსგავსი  ტიპის 
სახელმძღვანელო, რომელშიც კომპლექსურად იქნებოდა გადმოცემული თეორიული და პრაქტიკული 
სასწავლო მასალა დეკორატიული მებაღეობის შესახებ.  
გამომდინარე იქიდან, რომ ამჟამად ქვეყანაში მებაღის IV საფეხურის  პროგრამას ახორციელებს 
მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი, სწორედ 
მისი ათწლიანი გამოცდილება და   სასწავლო-თემატური მასალები დაედო საფუძვლად 
ზემოაღნიშნული სახელმძღვანელოს შექმნას. 
აღნიშნულ მასალებზე მუშაობდნენ კოლეჯის პედაგოგები: მეგი კაჭარავა, ნაირა კენჭიაშვილი, 
ლუდმილა ცხვედაძე, სალომე ბიწაძე, ადა ტრაპაიძე და სხვები. 
 
რეცენზენტები  : 
ლალი გოგინავა  -  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
ლიანა   ოსიშვილი -  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი 
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თავი 1 . ბოტანიკა 
1.1.ბოტანიკა - მეცნიერება მცენარეთა შესახებ 

ბოტანიკა სათავეებს პრეისტორიული ხანიდან იღებს. ცხადია ამ დროს მას მხოლოდ გამოყენებითი 
მნიშვნელობა ჰქონდა. პირველმა ლიტერატურულმა წყაროებმა ჩვენამდე IV-III საუკუნეების (ჩვენს 
ერამდე) ბერძენი კლასიკოსების - არისტოტელესა და მისი მოწაფის "ბოტანიკის მამის" თეოფრასტეს 
შრომების სახით მოაღწია. თეოფრასტეს ყურადღების ცენტრში იყო ბოტანიკის ზოგადი საკითხები: 
პირველ რიგში მცენარეთა აგებულება და მათი ცხოველმყოფელობის სპეციფიკურობის პრობლემები. 
იგი მცენარეებს ყოფდა ხეებად, ბუჩქებად, ბუჩქ-ბალახებად, ბალახებად. ერთმანეთისაგან ასხვავებდა 
ფოთოლმცვენ და მარადმწვანე მცენარეებს; წყლის ფლორას ყოფდა მტკნარი წყლისა და ზღვის 
მცენარეებად. თავის კლასიფიკაციას თეოფრასტემ საფუძვლად დაუდო ეკოლოგიური პრინციპი; იგი 
მცენარეთა ჯგუფებს გამოყოფდა სასიცოცხლო ფორმების მიხედვით.   
1735 წ. კარლ ლინემ თავის ნაშრომში „ბუნების სისტემა” მცენარეთა 10 000 სახეობა აღწერა, უარყო 
თეოფრასტეს მიერ შემოთავაზებული მცენარეთა დაყოფა და ძირითად სისტემატიკურ განმასხვავებელ 
ნიშნად აირჩია გამრავლების ორგანო - ყვავილი, კერძოდ, მტვრიანების რაოდენობა, აგებულება და 
განლაგება. მანვე შემოიღო მცენარეთა ორმაგი სახელწოდებით აღნიშვნის პრიციპი. ლინეს 
მოწოდებული ხელოვნური სისტემა პრაქტიკულად ძალზე მოსახერხებელი აღმოჩნდა. 1789 წ. ფრანგმა 
მეცნიერმა ბ. ჟუსიემ მცენარეთა მსგავსი ჯგუფები გააერთიანა არა ერთი და ორი, არამედ რამდენიმე 
ნიშანთა ერთობლიობის საფუძველზე. ეს იყო ბუნებრივი კლასიფიკაციის შექმნის მცდელობის 
მნიშვნელოვანი ეტაპი. 
XIX საუკუნე ბუნებისმეტყველების ინტენსიური განვითარების პერიოდია. ჩ.დარვინის ევოლუციურმა 
მოძღვრებამ გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა სისტემატიკაზე და ბოტანიკოსთა წინაშე დასახა 
მცენარეთა სამყაროს ფილოგენეზური სისტემის შექმნის ამოცანა (ო. და ა. დეკანდოლები, ა.ენგლერი და 
სხვა).  XIX საუკუნის ბოლოსა და XX-ის დასაწყისში დიდი ყურადღება მიექცა უმდაბლეს მცენარეთა 
შესწავლას, გაძლიერდა კვლევა მცენარეთა მორფოლოგიაში (რ. ბრაუნი, ჯ. ამიჩი, ე. ჰოფმაისტერი, ს. 
ნავაშინი და სხვ.).  
საქართველოში მცენარეთა შესახებ პირველი ცნობების დაგროვება ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში დაიწყო. 
ამ პერიოდში ბოტანიკური ცოდნა მხოლოდ სამკურნალო მცენარეების აღწერით განისაზღვრებოდა. 
გარდა ამისა, სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა ხელს უწყობდა სხვადასხვა სასარგებლო მცენარის 
ინტროდუქციას - მეფე ვახტანგ VI (XVII საუკ.) აღწერა ქაფურის ხე, რომელიც სამეფო პარკში ჰქონდათ 
კულტივირებული (ვახუშტი ბატონიშვილის „აღწერა სამეფოსა საქართველოისა“, 1842). ამ პარკის 
ტერიტორიაზე შემდგომში გაშენდა ბოტანიკური ბაღი და XIX საუკუნის დამლევიდან საქართველო 
კავკასიის ბოტანიკური კვლევის ცენტრად იქცა. XX საუკუნეში კავკასიის, კერძოდ, საქართველოს 
ფლორის შესწავლასა და კვლევას შეუდგნენ ი. ვორონოვი, დ. სოსნოვსკი, ა.გროსჰეიმი, ბ. შიშკინი, ნ. 
ტროიცკი და სხვა. ამ დროს დაიწყეს მუშაობა ქართველმა ბოტანიკოსებმა ზ. ყანჩაველმა, ლ. 
კემულარიამ და ე. ქიქოძემ. უფრო მოგვიანებით - ნ. კეცხოველმა, ა. მაყაშვილმა, შ. ნახუცრიშვილმა, 
ა.ჯავახიშვილმა, მ. სახოკიამ, ა. ხარაძემ, ლ. ჯაფარიძემ და სხვ. 
მცენარეთა შესწავლა მრავალმხრივაა შესაძლებელი, რასაც ემსახურება ბოტანიკის შემდეგი დარგები:  
მცენარეთა ანატომია და მორფოლოგია მცენარეთა გარეგან და შინაგან აგებულებას შეისწავლის, 
მცენარეთა სისტემატიკა - მათ განვითარებას გეოლოგიურ დროში და ნათესაურ კავშირებს; მცენარეთა 

ბოტანიკა  (ბერძნული სიტყვიდან "ბოტანე" - მწვანეული, ბოსტნეული) არის მეცნიერება მცენარეთა 
ფორმის, აგებულების, განვითარების, სასიცოცხლო ფუნქციების, გავრცელების და სხვათა შესახებ. 
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გეოგრაფია - მათ გავრცელებას წარსულსა და აწმყოში; მცენარეთა ფიზიოლოგია - მცენარეული 
ორგანიზმების სასიცოცხლო პროცესებს; მცენარეთა ეკოლოგია - მათ ურთიერთდამოკიდებულებას 
გარემოსთან; გეობოტანიკა ანუ ფიტოცენოლოგია - მცენარეული საფრის აგებულებას; გამოყენებითი 
ბოტანიკა - მცენარეთა სამეურნეო გამოყენების შესაძლებლობებს. გამოყენებით ბოტანიკასთან მჭიდრო 
კავშირშია ეთნობოტანიკა - მოძღვრება მოსახლეობის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მიერ მცენარეთა 
გამოყენების შესახებ. მისივე მნიშვნელოვანი განხრაა კულტურულ მცენარეთა ველურად მზარდი 
წინაპრების შესწავლა. 
კვლევის ობიექტის მიხედვით ბოტანიკაში გამოიყოფა აგრეთვე მეცნიერება წყალმცენარეების შესახებ- 
ალგოლოგია, ლიქენების შესახებ - ლიქენოლოგია, ხავსების შესახებ - ბრიოლოგია, მცენარეთა 
დაავადებების შესახებ - ფიტოპათოლოგია. 
ბოტანიკის იმ დარგს, რომელიც შეისწავლის ამა თუ იმ ტერიტორიის მცენარეთა სახეობრივ 
შემადგენლობას, ფლორისტიკა ეწოდება. მცენარეთა ცალკეული გვარებისა და ოჯახების არეალებს 
ადგენს ქოროლოგია. დენდროლოგია შეისწავლის ხეებსა და ბუჩქებს. ორგანოგრაფია - მცენარეთა 
ნაწილებსა და ორგანოებს, პალინოლოგია- მცენარეთა მტვრის მარცვლებს და სპორებს; კარპოლოგია კი 
აღწერს მცენარეთა ნაყოფებს და ახდენს მათ კლასიფიკაციას. 
1.2.  მცენარეული უჯრედი 
წარმოდგენა უჯრედის შესახებ მიკროსკოპის გამოგონების შემდეგ ჩამოყალიბდა. ეს უდიდესი აღმოჩენა 
კი გალილეო გალილეის (1609) ეკუთვნის.  ოდნავ მოგვიანებით მიკროსკოპის კონსტრუქციაში 
ცვლილებები შეიტანა ინგლისელმა ფიზიკოსმა და მათემატიკოსმა რობერტ ჰუკმა. მასვე ეკუთვნის 
ტერმინი "უჯრედი". უკვე XVII საუკუნის მეორე ნახევარში ჰოლანდიელმა თვითნასწავლმა მკვლევარმა 
ანტონ ლევენჰუკმა პირველად ჩახატა და აღწერა ერთუჯრედიანი მცენარეული და ცხოველური 
ორგანიზმები. სხვა მიკროორგანიზმთა შორის, მან ბაქტერიებიც შეამჩნია.  
XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში ბირთვის სტრუქტურა პირველად შეამჩნია და ამოხატა გერმანელმა 
მეცნიერმა ფ.ფონტანმა (1781). 1838 წელს გერმანელმა ბოტანიკოსმა მ.შლეიდენმა ბირთვში აღწერა 
ბირთვაკებიც. მანვე ყურადღება მიაპყრო მცენარეული ორგანიზმების აგებულებას და თავისი 
დაკვირვებები და თეორიული მოსაზრებები გაუზიარა გერმანელ მეცნიერს თ.შვანს - ადამიანისა და 
ცხოველთა ანატომია-ფიზიოლოგიის სპეციალისტს. ამ ორი მეცნიერის ურთიერთთანამშრომლობის 
შედეგად ჩამოყალიბდა "უჯრედული თეორია", სადაც გატარებული იყო აზრი, რომ ყველა ცოცხალი 
ორგანიზმი შედგება უჯრედებისაგან, რომელთა ცხოველმოქმედებაზე დამოკიდებულია ორგანიზმის 
სიცოცხლე. თანამედროვე უჯრედული თეორია მოიცავს შემდეგ დებულებებს:  
უჯრედი არის ელემენტარული ცოცხალი სისტემა, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ სიცოცხლე 
სტრუქტურულად, ფუნქციურად და გენეტიკურად  მხოლოდ უჯრედითაა განპირობებული. 
უჯრედი ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი სტრუქტურული,  ფუნქციური და განვითარების 
ერთეულია. უჯრედი არის ერთიანი სისტემა, რომელიც შედგება ერთმანეთთან  დაკავშირებული 
მორფოფუნქციური ერთეულების - ორგანოიდებისაგან. 
უჯრედები აგებულებით, ქიმიური შედგენილობით, სიცოცხლისუნარიანობის გამოვლენით 
ერთმანეთის მსგავსია.უჯრედის გამრავლება საწყისი უჯრედის გაყოფით ხდება. 
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მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში უჯრედები ფუნქციის მიხედვით ჯგუფდებიან: მსგავსი უჯრედები 
წარმოქმნიან ქსოვილებს, ხოლო ქსოვილები - 
ორგანოს.  
უჯრედი შეიძლება იყოს ორგანიზმი 
(ერთუჯრედიან მცენარეებში), ონტოგენეზის 
ფაზა ან ორგანიზმის ნაწილი 
მრავალუჯრედიან მცენარეებში. ყველა ამ 
შემთხვევაში მცენარეთა უჯრედებს აქვთ 
აგებულებისა და ორგანიზაციის ზოგიერთი 
საერთო ნიშანი, რაც მოცემულია მცენარეული 
უჯრედის განზოგადებულ სქემაზე (სურ. 1).  

 
სურ. 1. მცენარეული უჯრედის 

განზოგადებული სქემა 
 
 
 
 
მცენარეული უჯრედები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფორმით და ზომით, რაც შესასრულებელ 
ფუნქციას უკავშირდება. უჯრედები ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს მომრგვალო, ცილინდრული, 
ვარსკვლავისებრი და სხვა. უჯრედს, რომლის სიგრძე და სიგანე თითქმის თანაბარია, პარენქიმული 
ეწოდება. პარენქიმულია ფოთლისა და ნაყოფის უჯრედების უმეტესობა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში 
ხდება უჯრედების ერთი მიმართულებით ზრდა, რის შედეგადაც ვიღებთ, წაგრძელებულ, ე.წ. 
პროზენქიმულ უჯრედს. პროზენქიმული უჯრედები ნიშანდობლივია მერქნისათვის. მერქნის 
ზრდასრულ უჯრედთა უმეტესობა მკვდარია (სურ. 2). 
 

 
 
                                        სურ. 2.      1.პარენქიმული და  2.პროზენქიმული უჯრედები 
 
 
უჯრედის ზომა საკმაოდ ცვალებადია. მათი უმეტესობის დანახვა  მხოლოდ მიკროსკოპითაა 
შესაძლებელი. შედარებით დიდი ზომისაა წყლის შემცველი ან მასაზრდოებელ ორგანოთა უჯრედები 
(კარტოფილის ტუბერის, წვნიანი ნაყოფების უჯრედები).   
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მცენარეული უჯრედი თხელი შრით - პლაზმური მემბრანითაა შემოფარგლული. იგი უჯრედის 
შიგთავსს (პროტოპლასტს) გარემოსგან მიჯნავს. პლაზმური მემბრანა რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს: 
1. ბარიერული - გამოყოფს უჯრდის შიგთავსს გარემოსგან. 
2. დამცველობითი - იცავს შიგთავსს გარემო ფაქტორებისგან. 
3.ტრანსპორტული - ფლობს შერჩევითი განვლადობის უნარს. შერჩევით ატარებს ნივთიერებებს 
გარემოდან უჯრედში და პირიქით უჯრედიდან გარემოში. 
4. საკონტაქტო - უზრუნველყოფს უჯრედებს შორის კონტაქტს. მაგალითად, მცენარეული უჯრედები 
ერთმანეთთან მილისებრი არხებით - პლაზმოდესმებით არიან დაკავშირებული. 
მცენარეული უჯრედის მემბრანა  გარემოცულია სქელი ცელულოზისაგან აგებული საყრდენი კედლით. 
იგი მცენარეულ უჯრედს ფორმასა და სიმტკიცეს ანიჭებს. უჯრედის მნიშვნელოვანი ნაწილია ბირთვი. 
ახალგაზრდა მცენარეულ უჯრედში პლაზმურ მემბრანასა და ბირთვს შორის სივრცე ამოვსებულია 
ბლანტი სითხით - ჰიალოპლაზმით. 
ჰიალოპლაზმა ნახევრად თხევადია, რომლის შემადგენლობაში შედის: ცილები, ლიპიდები, 
ნახშირწყლები, ნუკლეინის მჟავები და მინერალური მარილები. ჰიალოპლაზმის სტრუქტურულ 
საფუძველს ბიოლოგიური მემბრანები ქმნიან. ისინი გაერთიანებულ სისტემას წარმოადგენს. 
ბიოლოგიური მემბრანებით ყალიბდება  სტრუქტურები - ორგანოიდები. მათ სპეციფიკური 
სტრუქტურა გააჩნიათ და თითოეული მათგანი გარკვეულ ფუნქციას ასრულებს. მემბრანა შედგება 
ლიპიდების  ორი უწყვეტი  შრისგან, რომელშიც ჩაშენებულია ან მის ზედაპირთან დაკავშირებულია 
ცილის მოლეკულები. ჰიალოპლაზმა ორგანოიდებთან ერთად ქმის  ციტოპლაზმას. ციტოპლაზმაში 
მიმდინარეობს უჯრედისათვის ნიშანდობლივი  ცხოველქმედების  პროცესები. უჯრედში 
ციტოპლაზმის მოძრაობა შეიძლება იყოს ნაკადისებური, წრიული და სხვ. მოძრაობის ინტენსივობა 
მრავალ ფაქტორზეა (განთება, ტემპერატურა, ჟანგბადის შემცველობა და სხვ.) დამოკიდებული. 
ბირთვი უჯრედის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. ის შეიცავს მემკვიდრულ ინფორმაციას, რომელიც 
შთამომავლობას გადაეცემა. ცილის ბიოსინთეზის სათავეც ბირთვია. უჯრედთა უმეტესობას ერთი 
ბირთვი გააჩნია, მაგრამ არსებობს მრავალბირთვიანი უჯრედებიც, მაგალითად, ერთუჯრედიანი 
წყალმცენარე კაულერპა. იშვიათად გვხვდება  უბირთვო უჯრედიც, ასეთია მცენარეთა საცრისებრი 
მილები. ბირთვი ძირითადად სფერული ან ოვალური ფორმისაა, თუმცა იშვიათად სხვა ფორმის 
ბირთვებიც გვხვდება. 
ბირთვი შემოსაზღვრულია ბირთვის გარსით. ბირთვში მოთავსებულია ბირთვის წვენი 
(ნუკლეოპლაზმა), მატრიქსი (ცილოვანი ჩონჩხი), ქრომატინი და ბირთვაკი. ბირთვის გარსი ბირთვის 
შიგთავსს ციტოპლაზმისგან მიჯნავს. იგი ორშრიანია. თითოეული შრე ბიოლოგიური მემბრანაა. 
საყრდენ კედელს გააჩნია ფორები, რომელთა გავლით ნივთიერებები და სტრუქტურები გადადიან 
ციტოპლაზმაში და პირიქით. მატრიქსი ბირთვს მისთვის ნიშანდობლივ სტრუქტურას უნარჩუნებს. 
ბირთვი ერთ ან რამდენიმე ბირთვაკს შეიცავს. ბირთვი სფერული ფორმისაა. მასში ყალიბდება 
რიბოსომის შემადგენელი ნაწილები, რომელიც ფორების გავლით ციტოპლაზმაში გადადის. 
ბირთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია ქრომატინი, რომელიც წვრილი ძაფისებრი სტრუქტურისაა. იგი 
შედგება ცილებისა და დნმ-გან. უჯრედის გაყოფისას ქრომატინი სპირალურად ეხვევა, მოკლდება და 
სქელდება. იგი უკვე ქრომოსომაა. ყოველ ორგანიზმს მისთვის დამახასიათებელი ქრომოსომათა 
რაოდენობა გააჩნია, მაგალითად, სიმინდს - 20, დევისპირას -16, არჯაკელს- 14, მაგარ ხორბალს - 42, 
თეთრ აკაციას -20, ვაზს -76 და სხვ. 
 ქრომოსომები უჯრედისა და ორგანიზმის მემკვიდრული ინფორმაციის შემცველი სტრუქტურაა. მასში 
განლაგებულია გენები, რომლებიც უჯრედში მიმდინარე ყველა სასიცოცხლო პროცესს აკონტროლებს. 
მიტოქონდრია ყველა უჯრედის აუცილებელი ორგანოიდია. მიტოქონდრიების სხვადასხვა ზომა (1-7 
მკმ) და ფორმა (მომრგვალო, ჩხირისებრი, ძაფისებრი და სხვ.) გააჩნია. იგი შემოფარგლულია ორი 
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მემბრანით. გარეთა მემბრანა გლუვია და ფორმას აძლევს მიტოქონდრიას. შიგა მემბრანას გააჩნია 
ნაკეცები - კრისტები. კრისტებზე განლაგებულია  ფერმენტები, რომლითაც ატფ სინთეზირდება. 
ამრიგად, მიტოქონდრიების მთავარი ფუნქცია არის  უჯრედის ენერგიით მომარაგება. 
რიბოსომა მცირე ზომის მომრგვალო (დიამეტრი 20 ნმ) ორგანოიდია. იგი არ არის მემბრანული 
აგებულების. რიბოსომების რიცხვი უჯრედში საკმაოდ დიდია. რიბოსომა ორი - დიდი და მცირე 
ნაწილისაგან შედგება, რომელთა წარმოქმნა ბირთვაკში ხორციელდება. რიბოსომებში მიმდინარეობს 
ცილის სინთეზი. 
ენდოპლაზმური ბადე არხებისა და ცისტერნების რთული სისტემაა, რომლითაც მთელი ჰიალოპლაზმაა 
დაქსელილი. ენდოპლაზმური ბადე მნიშვნელოვანი მემბრანული სტრუქტურის  ორგანოიდია. 
ანსხვავებენ  გლუვ და ხორკლიან ენდოპლაზმურ ბადეს. მას ხორკლიან სახეს  მასზე განლაგებული 
რიბოსომები აძლევენ. გლუვ ენდოპლაზმურ ბადეზე ლიპიდებისა და ნახშირწყლების სინთეზი 
მიმდინარეობს, ხორკლიანზე კი ცილების. ენდოპლაზმური ბადის მეშვეობით ტოქსიკური 
ნივთიერებების გაუვნებელყოფა ხდება. იგი აკავშირებს ბირთვსა და ციტოპლაზმას, ასევე ორგანოიდებს 
ერთმანეთთან. 
გოლჯის აპარატი მცენარეულ უჯრედში დიქტიოსომის სახით არის წარმოდგენილი. იგი მემბრანული 
აგებულების ორგანოიდია და პარალელურად განლაგებული ტომსიკებისაგან - ცისტერნებისაგან 
შედგება. მცენარეულ უჯრედში მათი რაოდენობა 20 და ზოგჯერ მეტიც შეიძლება იყოს. ნაპირების 
ამოზნექვის გამო დიქტიოსომას  ნავისებური ფორმა გააჩნია. იგი მრავალ ფუნქციას ასრულებს. მისი 
მეშვეობით ხორციელდება მემბრანის ნაწილებისა და  ახალი მემბრანების წარმოქმნა. ენდოპლაზმური 
ბადის მიერ მიტანილი ნივთიერებების  მოდიფიცირება. მასში მიმდინარეობს ნახშირწყლებისა და  
ლიპიდების სინთეზი, ასევე ნივთიერებების უჯრედიდან გამოტანა ან სხვა ორგანოიდებში გადაგზავნა. 
ზრდასრულ მცენარეულ უჯრედს გააჩნია ერთი დიდი ცენტრალური ვაკუოლი. იგი შემოსაზღვრულია 
მემბრანით, რომელაც ტონოპლასტი ეწოდება. ტონოპლასტი მცენარეული უჯრედის შიდამემბრანული 
სისტემის განუყოფელი ნაწილია. ბიოლოგიური მემბრანის მაგავსად ტონოპლასტიც  ნივთიერებებს 
შერჩევით  ატარებს. ზრდასრულ უჯრედში ცენტრალურ ვაკუოლს დიდი ადგილი (უჯრედის 
მოცულობის 80%) უკავია. ციტოპლაზმა პლაზმურ მემბრანასა და ვაკუოლს შორის თხელი შრის სახითაა 
მოთავსებული (სურ. 1). ვაკუოლი ამოვსებულია სითხით, რომელსაც უჯრედის წვენი ეწოდება. 
ცენტრალური ვაკუოლი მხოლოდ მცენარეულ უჯრედს მოეპოვება და მრავალ ფუნქციას ასრულებს. 

მასში მარაგის სახით გროვდება ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები. მაგალითად, მარცვლოვანთა 
თესლებში სახამებელი, მზესუმზირისა და ბამბის თესლში ცხიმები (მცენარეებში მათ ზეთი ეწოდება). 
ცენტრალური ვაკუოლი არაორგანული იონების - კალიუმისა და ქლორის რეზერვუარია. მასში 
გროვდება დაშლისა და დაჟანგვის საბოლოო პროდუქტები. მათი დაგროვება ციტოპლაზმაში საფრთხეს 
შეუქმნიდა უჯრედს. ზოგიერთი მცენარის ცენტრალური ვაკუოლი შეიცავს წითელ ან ლურჯ პიგმენტს, 
რის გამოც გვირგვინის ფურცლები და ნაყოფები წითლად ან ლურჯადაა შეფერილი. იგი ხელს უწყობს  
მწერებით ჯვარედინ დამტვერვას და ნაყოფების ცხოველებით გავრცელებას. ზოგჯერ ცენტრალურ 
ვაკუოლში გროვდება შხამები ან ცუდი სუნისა და გემოს ნივთიერებები, რითაც მცენარეები თავს იცავენ 
ცხოველებისგან. ცენტრალური ვაკუოლი ანიჭებს უჯრედს ტურგორს. იგი მცენარეებში ლიზოსომების 
ფუნქციას ითავსებს. 

პლასტიდები მხოლოდ მცენარეულ უჯრედებს გააჩნიათ. შეფერვისა და ფუნქციის მიხედვით არჩევენ 
პლასტიდთა 3 ძირითად ტიპს: 

1. ქლოროპლასტები (მწვანე ფერის პლასტიდები) 
2. ქრომოპლასტები (ყვითელი, ნარინჯისფერი და წითელი პლასტიდები) 
3. ლეიკოპლასტები (უფერული პლასტიდები) 

10 
 



 
ქლოროპლასტები ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქციის მქონე პლასტიდებია. ქლოროპლასტებში 
მიმდინარეობს ფოტოსინთეზი - არაორგანული ნივთიერებებისაგან ორგანულის წარმოქმნა მზის 
ენერგიის ხარჯზე. ფოტოსინთეზი მრავალი ქიმიური რეაქციისაგან შედგება და თითოეულ მათგანს 
სპეციფიკური ფერმენტი აკატალიზებს. ფოტოსინთეზში გამოყოფენ სინათლისა და სიბნელის ფაზებს. 
პირველი მათგანი მიმდინარეობს მემბრანაში, მეორე კი - ქლოროპლასტის სტრომაში. ქლოროპლასტები 
შეიცავენ მწვანე პიგმენტს - ქლოროფილს, რომელიც რამდენიმე ფორმითაა წარმოდგენილი. უმაღლეს 
მცენარეთა შორის ქლოროფილს მოკლებულია მხოლოდ ზოგიერთი საპროფიტი და პარაზიტი, აგრეთვე 
ის მცენარეები, რომლებიც სრულ სიბნელეში იზრდებიან. ეს უკანასკნელი დაკავშირებულია იმასთან, 
რომ ქლოროფილის სინთეზი მხოლოდ სინათლეზე ხდება. მცენარეს, რომელიც სიბნელეში, ან ნაკლებ 
განათებულ ადგილას იზრდება, ეთიოლირებული ეწოდება. ჩვეულებრივი ქლოროპლასტის ნაცვლად აქ 
წარმოიქმნება შეცვლილი პლასტიდები - ეთიოპლასტები. ქლოროპლასტებში ქლოროფილის გარდა 
არის პიგმენტები: კაროტინი (ნარინჯისფერი) და ქსანტოფილი (ყვითელი), მაგრამ მათი ფერი 
შენიღბულია ქლოროფილით.  ჩვეულებრივად ქლოროპლასტების ფორმა მუდმივია - ლინზისებური. 
ქლოროპლასტების ზომა და რაოდენობა მერყეობს მცენარეთა გარკვეულ ჯგუფებში. პლასტიდების 
რაოდენობა უკუკორელაციაშია მის ზომასთან, ზომების შემცირება იწვევს მათი რაოდენობის ზრდას. 
ქლოროპლასტების ზომასა და ფორმაზე დიდ გავლენას ახდენს გარემო პირობები: დაჩრდილული 
ადგილების მცენარეების ქლოროპლასტები დიდი ზომისაა და მდიდარია ქლოროფილით. 
უმაღლეს მცენარეებში ქლოროპლასტები იმგვარად არიან განლაგებულნი, რომ ისინი მიმართულნი 
არიან უჯრედის საყრდენი კედლისაკენ; ქლოროპლასტებს გააჩნიათ მოძრაობის უნარი. ამდენად 
უჯრედში მათი ადგილმდებარეობა იცვლება განათებია მიხედვით. 
მცენარის ჩანასახის უჯრედებში არის პროპლასტიდები. ქსოვილის ტიპის მიხედვით მათგან ყალიბდება 
ქლოროპლასტები, ლეიკოპლასტები ან ქრომოპლასტები. ერთი სახის პლასტიდს შეუძლია მეორე სახის 
პლასტიდად გარდაქმნა.  
ქლოროპლასტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანოიდია. იგი რთული მემბრანული სისტემაა, 
შემოსაზღვრული ორმაგი მემბრანით, რომელიც ქლოროპლასტის ფორმას განსაზღვრავს. მის შიგნით 
ნაკეცოვანი მემბრანაა განთავსებული. იგი ორგანიზებულია დისკოების გროვების სახით. 
დისკოებისაგან ყალიბდება მონეტების დასტების მსგავსი სტრუქტურა - გრანი. დისკოებში მწვანე 
ფერის პიგმენტი ქლოროფილია მოთავსებული. 
ქლოროპლასტები გაცილებით მრავალფეროვანია წყალმცენარეებში. მათი ფორმა შეიძლება იყოს 
ფირფიტისებრი, ვარსკვლავისებრი, ლენტისებრი, ცილინდრული და სხვა. ასეთი ქლოროპლასტები 
დიდი ზომისაა და მათი რაოდენობა უჯრედში მცირეა. წალმცენარეების ქლოროპლასტებს 
ქრომოტოფორები ეწოდებათ.  
ლეიკოპლასტები უფერული, მცირე ზომის პლასტიდებია. ლეიკოპლასტები უმეტესად მზის 
სხივებისაგან დაფარულ მცენარის ნაწილებში - ფესვებში, ფესურებში, ტუბერებში, თესლებში გვხვდება. 
ქლოროპლასტებისაგან განსხვავებით, ისინი ფორმათა დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან - 
მომრგვალო, ელიფსური, ჯამისებური, ამებისებრი. საყურადღებოა ისიც, რომ მათი ფორმა ერთ 
უჯრედშიც კი სწრაფად იცვლება. ლეიკოპლასტების შიგა მემბრანა სუსტადაა განვითარებული. 
ბევრ შემთხვევაში, ლეიკოპლასტები დაკავშირებულნი არიან საკვებ ნივთიერებათა სინთეზთან და 
დაგროვებასთან. პირველ რიგში ეს ეხება სახამებელს, ზოგჯერ ცილებს და იშვიათად ცხიმებსაც. 
ლეიკოპლასტებს, რომლებიც აგროვებენ სახამებელს, ეწოდებათ ამილოპლასტები. ეს სახამებელი 
წარმოიქმნება შაქრებისაგან. განსხვავებით ქლოროპლასტების მიერ ასიმილირებულ სახამებლისგან, მას 
მეორადს უწოდებენ და სხვადასხვა ზომისა და ფორმის მარცვლებით არიან წარმოდგენილნი. 
ლეიკოპლასტებში დაგროვილი ცილები და ცხიმები ძალიან იშვიათად გვხვდება. 
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ქრომოპლასტები გვხვდება ყვავილის გვირგვინის ფურცლებში, მომწიფებულ ნაყოფში, იშვიათად 
ძირხვენებში და შემოდგომის ფოთლებში. კაშკაშა შეფერილობა გამოწვეულია კაროტინოიდების ტიპის 
პიგმენტების არსებობით. ისინი არ შეიცავენ ქლოროფილს. ქლოროპლასტებისაგან განსხვავებით, 
ქრომოპლასტები გაცილებით უფრო მცირე ზომისაა. 
კაროტინოიდების დაგროვების მიხედვით განასხვავებენ გლობულარულ, ფიბრილარულ და 
კრისტალური ტიპის ქრომოპლასტებს. მათგან ყველაზე უფრო გავრცელებულია გლობულარული ტიპი. 
არსებობს ქლოროპლასტებიდან ქრომოპლასტებისაკენ გარდამავალი ტიპი ე. წ. 
ქლოროქრომოპლასტები. 

ჩანართების წარმოქმნა მცენარეულ უჯრედში დაკავშირებულია ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტების 
დაგროვებით მის გარკვეულ უბნებში - ჰიალოპალაზმაში, სხვადასხვა ორგანოიდებში, უფრო იშვიათად 
უჯრედის საყრდენ კედელში.  
ჩანართები წარმოადგენენ ნივთიერებათა ცვლის პროცესიდან დროებით გამოსულ ნივთიერებებს ან 
ცვლის საბოლოო პროდუქტებს. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება სახამებლის მარცვლები (სურ. 3), 
ლიპიდური წვეთები (სურ. 4) და ცილები; მეორეს - ზოგიერთ ნივთიერებათა კრისტალები. 
 
 
 

 
სურ. 3. სამარაგო სახამებლის მარცვლები  
კარტოფილის ტუბერიდან 

 

 
სურ. 4. ზეთის წვეთები მცენარეულ უჯრედში 

მცენარეული უჯრედის ყველაზე უფრო გავრცელებული ჩანართებია სახამებლის მარცვლები. 
ქიმიურად ისინი წარმოადგენენ პოლისაქარიდებს. სამარაგო სახამებელი თითქმის ყოველთვის 
მარცვლების სახითაა წარმოდგენილი. 
ჩვეულებრივ, სახამებლის მარცვლებს სფერული, ოვალური ან ლინზისებური ფორმა აქვთ. სახამებლის 
მარცვლებით განსაკუთრებით მდიდარია თესლები, მიწისქვეშა ღეროები და სხვა. 
ლიპიდური წვეთები უმეტესად გროვდება თესლებში (მზესუმზირის, არაქისის, თხილის და სხვ.), 
ზოგიერთ მცენარეში ზეთი თესლის მშრალი ნივთიერების 70%-ს შედაგენს. ლიპიდური წვეთები 
გროვდება ჰიალოპლაზმაში, მათი ფორმა უმეტესად სფეროსებურია. 
ცილოვანი ჩანართები უფრო ხშირად გროვდება მშრალ თესლებში ალეირონის მარცვლების სახით. 
მცენარეულ უჯრედში ჩანართების სახით ხშირად გვხვდება აგრეთვე კალციუმის ოქსალატის 
კრისტალები (სურ. 5). ფორმით ისინი შეიძლება იყვნენ მარტივი გეომეტრიული ფორმისა ან რთული -  

ქრომოპლასტების ბიოლოგიური მნიშვნელობა ისაა, რომ კაშკაშა შეფერილობის გვირგვინის 
ფურცლებითა და ნაყოფებით იზიდავს მწერებს ჯვარედინი დამტვერვის მოსახდენად და ცხოველებს 
- ნაყოფების გასავრცელებლად. 
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დრუზებისა და რაფიდების სახით, რომელთა დაგროვება მხოლოდ ვაკუოლებშია შემჩნეული. ბოლო 
დროს დაგროვდა მონაცემები უჯრედში კრისტალების გაქრობის შესახებ, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ 
შესაძლებელია ისინი სამარაგო ნივთიერებებს წარმოადგენენ და საჭიროების შემთხვევაში ხდება მათი 
მოხმარება. 
 

 
სურ. 5. კალციუმის ოქსალატის კრისტალები. ა - დრუზა, ბ –რაფიდები,  
გ –მარტივი კრისტალი 
 
 ქსოვილები 
ქსოვილის, ანუ მსგავსი უჯრედების ერთობლიობის, ცნება ჯერ კიდევ XVII საუკუნის პირველ 
ბოტანიკოს-ანატომთა ნაშრომებში გვხვდება. იტალიელმა მეცნიერმა მ. მალპიგიმ და ინგლისელმა 
მეცნიერმა ნ.გრიუმ აღწერეს ზოგი ქსოვილი, კერძოდ, შემოიტანეს ერთმანეთისაგან განსხვავებული 
უჯრედებით შექმნილი ქსოვილების ცნება - პარენქიმა და პროზენქიმა. ეს ტერმინები ხელსაყრელი 
აღმოჩნდა აღწერილობითი მიზნებისთვის და თანამედროვე ანატომიაშიც გვხვდება. 
შემდგომში ანატომები ცდილობდნენ ქსოვილთა კლასიფიკაციისათვის საფუძვლად დაედოთ უფრო 
მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: ფუნქცია და წარმოშობა. 
ამგვარად, თანამედროვე გაგებით, ქსოვილის განმარტებისას მხედველობაშია მისაღები უჯრედების 
წარმოშობა, აგებულება და ერთი ან რამდენიმე ფუნქციის შესრულება. 

 
სურ. 6. მერისტემული ქსოვილი ფესვის წვერიდან 
 
განვიხილოთ ქსოვილთა ზოგიერთი ტიპი. 
1. წარმომშობი ქსოვილი მერისტემების სახელწოდებითაა ცნობილი. ამ ქსოვილში გაყოფის გზით 
ერთმანეთთან მჭიდროდაა მიჯრილი ახალი უჯრედები წარმოშობა ხდება, რომელთა ფორმაც 

ერთნაირი ფუნქციების 
შემსრულებელ, აგებულებითა 
და წარმოშობით მსგავს  
უჯრედებს ქსოვილი ეწოდება. 
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ნაირგვარია -  პარენქიმული, უფრო იშვიათად მოგრძო პროზენქიმული ან ფირფიტისებრი. 
მერისტემული ქსოვილი კარგად არის წარმოდგენილი ღეროსა და ფესვის ზრდის წერტილებში (ნახ. 6). 
2. მფარავი ქსოვილი ანუ ეპიდერმისი, გარედან აკრავს მცენარის ორგანოებს და იცავს მის შიგნით 
განლაგებულ ქსოვილებს არახელსაყრელი გარემო პირობებისაგან, ფიზიკური და მექანიკური 
ზემოქმედებისაგან, ტემპერატურის ცვალებადობისაგან, აორთქლებისაგან, გამოშრობისაგან და სხვა. იგი 
შედგება ერთ შრედ განლაგებული უჯრედებისაგან.  
კანის ზედაპირი შეიძლება კუტიკულით იყოს დაფარული, რომელიც ამცირებს ტრანსპირაციის 
პროცესს. კანს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა გამონაზარდი, ე.წ. ბეწვები. მათ დამცველობითი ფუნქცია 
აქვთ. არის მსუსხავი ბეწვები - მაგ., ჭინჭრისა.  
 
 
 

 
 
 
სურ. 7. მფარავი ქსოვილი ანუ ეპიდერმა 
 1.ხახვის ბოლქვის შიგა ხორცოვანი ნაწილი, 2. 
იორდასალამის, 3. ვაშლის, 4. ქლოროფიტუმის, 5. 
მარიამსხალას ფოთლის ზედა ეპიდერმისის 
უჯრედები 
 
 
 
 
 
 

3. საასიმილაციო ქსოვილის ძირითადი ფუნქცია ფოტოსინთეზია, რომლის დროსაც სინათლეზე 
ნახშირორჟანგისა და წყლისაგან წარმოიქმნება ნახშირწყლები და გამოიყოფა ჟანგბადი. ეს ქსოვილი 
შედგება ცოცხალი თხელგარსიანი პარენქიმული, ქლოროფილის შემცველი უჯრედებისაგან. 
საასიმილაციო ქსოვილების ტიპებიდან ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებულია მესრისებური და 
ღრუბლისებური ქლორენქიმა (ნახ. 8). 
 

 
სურ 8. ღრუბლისებური ქლორენქიმა 
 
4. შემწოვი ქსოვილი. ემსახურება  წყლისა და მასში გახსნილი ნივთიერებების შეწოვას. აქ ერთ-ერთი  
მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ფესვის ბუსუსებს. ისინი წარმოადგენენ თხელგარსიან 
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გამონაზარდებს, რომლებიც შეიჭრებიან ნიადაგის ნაწილაკებს შორის და იწოვენ ნიადაგში არსებულ 
ხსნარს.  
5. გამტარი ქსოვილები ახორციელებენ წყალში გახსნილი საკვები ნივთიერების გადატანის ფუნქციას. 
შესაბამისად გამტარი ქსოვილების უჯრედებს აქვთ ჭურჭლებისა და მილების ფორმა და ქმნიან 
ჭურჭლოვან სისტემას, რომელიც შედგება კომპლექსური ქსოვილისაგან -  ქსილემისაგან (სადაც 
მოძრაობს ფესვთა სისტემის მიერ შეწოვილი წყალი და მასში გახსნილი მინერალური ნივთიერებები) და 
ფლოემისაგან ( აქ ხდება მცენარის მიერ სინთეზირებული ორგანულ ნივთირებების გატარება.) 
6. მექანიკური ქსოვილი მთელი მცენარის ან მისი ცალკეული ორგანოების მექანიკურ საყრდენს 
წარმოადგენს. ის მცენარეს საშუალებას აძლევს წინააღმდეგობა გაუწიოს გარეგან მექანიკურ 
ზემოქმედებას - ქარს, წვიმას, თოვლს და სხვა. მექანიკური ქსოვილი მცენარის არმატურას წარმოადგენს. 
მისი წყალობით არ იმტვრევა ტოტები, არ იფლითება ფოთლები, არ იქცევიან უზარმაზარი ხეები. 
 
მცენარეთა მორფოლოგიის ძირითადი ცნებები 
1. დატოტიანება.  არსებობს მცენარეთა დატოტიანების ორი ძირითადი სისტემა: 1) დიქოტომიური ანუ 
ორთითისებრი დატოტიანება, როდესაც ძველი ზრდის წერტილი ორად იყოფა და ორ ერთნაირ ტოტს 
გვაძლევს და    2) მონოპოდიური დატოტიანება -  როდესაც მთავარი ღერძი სიგრძეზე ზრდას არ წყვეტს 
და მის ქვემოთ, აღმავალი თანმიმდევრობით, გვერდითი ტოტები წარმოიქმნება. ტიპურ 
მონოპოდიუმში გვერდითი ტოტები უფრო ნაკლებადაა განვითარებული, ვიდრე მთავარი ღერძი. 
მონოპოდიუმიდან შეიძლება წარმოიქმნას ე.წ. ცრუ დიქოტომია, როდესაც მთავარი ღერძის კენწრული 
ზრდა წყდება, მის ქვემოთ კი წარმოიქმნება ორი, ცოტად თუ ბევრად ერთმანეთის თანაბარი გვერდითი 
ტოტი, რომელიც ზრდაში ასწრებს მთავარ ღერძს. ასეთი დატოტიანება ახასითებს  ფითრს, იასამანს, 
ხშირად ცხენისწაბლს და სხვა. ძლიერ გავრცელებულია აგრეთვე დატოტიანება, რომელსაც 
სიმპოდიური დატოტიანება ეწოდება. იგი შეიძლება განვითარდეს დიქოტომიიდანაც და 
მონოპოდიუმიდანაც. პირველ შემთხვევაში ერთი ტოტი ცოტა უფრო მძლავრად ვითარდება, გვერდზე 
გადაწევს მეორეს, რომელიც გადაიქცევა გვერდით ტოტად და იღებს მთავარი ღერძის მიმართულებას 
და ა.შ. (სელაგინელა).   თუ   სიმპოდიუმი   წარმოიქმნება მონოპოდიუმიდან - მაშინ მთავარი ღერძი 
წყვეტს განვითარებას და მის მაგივრობას ასრულებს გვერდითი ტოტი, რომელიც მთავარი ღერძის 
მიმართულებით იზრდება; შემდეგ ეს ტოტიც წყვეტს ზრდას ან გვერდზე გადაიწევა მას ცვლის ახალი 
გვერდითი ტოტი და ა.შ. (ცაცხვი, თხილი, კაკალი, ტირიფი, გოგრანაირები და სხვა). (სურ. 9). 

 
სურ. 9 დატოტიანების ტიპები 
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1. დიქოტომიური (ლიკოპოდიუმი), 2. მონოპოდიური (ფიჭვი), 3. სიმპოდიური (მსხალი), 4. 
ცრუდიქოტომიური (იასამანი) 
 
  თუ მცენარის ან მისი რომელიმე ნაწილის ღერძზე შეიძლება გავატაროთ 3 ან მეტი სიმეტრიის სიბრტყე, 
მაშინ ასეთ აგებულებას პოლისიმეტრიული ეწოდება. ყვავილის პოლისიმეტრიულ გვირგვინს 
აქტინომორფული ეწოდება (ასკილი, ბალი, ვაშლი, ყაყაჩო და სხვა). თუ მცენარის ღერძზე ან მის 
რომელიმე ნაწილზე შეიძლება გავატაროთ მხოლოდ ორი სიმეტრიის სიბრტყე, მაშინ მას 
ბისიმეტრიულს უწოდებენ (ოპუნციას ბრტყელი ღეროები, ზამბახის ფოთლები და სხვა). თუ მცენარის 
ღერძზე ან მის რომელიმე ნაწილზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სიმეტრიის სიბრტყის გატარება, 
მაშინ ასეთ აგებულებას ეწოდება მონოსიმეტრიული. ყვავილის გვირგვინის შემთხვევაში მას 
ზიგომორფიას უწოდებენ (იაჟუჟუნა, სალბი, დევისპირა და სხვ.). დაბოლოს, თუ მცენარეზე ან მის 
რომელიმე ნაწილზე არ შეიძლება არცერთი სიმეტრიის გავლება, რაც ძალიან იშვიათია, მაშინ ასეთ 
აგებულებას ასიმეტრიულს უწოდებენ (კანა, კატაბალახას ყვავილები და სხვა). (სურ. 10). 
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სურ. 10. სიმეტრია ყვავილებში 
1.მონოსიმეტრიული ანუ ზიგომორფული, 2. პოლისიმეტრიული ანუ აქტინომორფული და  
3.ასიმეტრიული ყვავილები 
3. მეტამორფოზი. მცენარის ძირითადი ორგანოები - ფესვი, ღერო, ფოთოლი - ხშირად ძალიანაა 
სახეცვლილი და სხვადასხვა ორგანოდ გარდაქმნილი, რომელთა ფორმა და აგებულება მათ 
ფუნქციებთანაა შეგუებული. ეს სახეცვლილებანი მტკიცედ გადადის მემკვიდრულად (ვაზის ულვაში, 
კოწახურის და კუნელის ეკლები და სხვ.). 
4. ჰომოლოგია. ისეთ ორგანოებს, ან მათ ნაწილებს, რომელთაც ერთნაირი მორფოლოგიური 
მნიშვნელობა აქვთ ე.ი. წარმოშობილია ერთი გამოსავალი ფორმიდან, ჰომოლოგიურს უწოდებენ 
თუნდაც მას სულ სხვაგვარი გარეგნობა და აგებულება ჰქონდეს, (ფოთოლი - კოწახურის ეკალი, 
ფოთოლი - კაქტუსის ეკალი, ღერო - ფესურა, ბოლქვი, ტუბერი და სხვა). (სურ. 11). 
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სურ . 11. ფოთოლი და მისი ჰომოლოგიური ორგანოები 
1.ქოთნად ქცეული ნეპენტესის ფოთლები, 2.ვენერას ბუზიჭერიას ორნაკვთიანი ფირფიტა და ფრთიანი 
ყუნწი, 3.გვირგვინის ფურცლების მსგავსად შეფერილი ფოთლები, 4.ეკლებად ქცეული კაქტუსის 
ფოთლები 
5. ანალოგია. ისეთ ორგანოებს, რომლებიც ერთნაირ ფუნქციას ასრულებენ და ამასთან დაკავშირებით, 
ერთნაირი გარეგნობა აქვთ, მაგრამ განსხვავდებიან მორფოლოგიური წარმოშობით ანალოგიური 
ორგანოები ეწოდებათ (ვარდის ეკალი, კოწახურის ეკალი, კუნელის ეკალი - პირველი ქაცვია და 
ეპიდერმის გამონაზარდია, მეორე - ფოთლის სახეცვლილებაა, მესამე - ღეროსი). (სურ. 12). 

 
 
 
 
 
               1                                                                    2                                                         
3 

სურ. 12. ანალოგიური ორგანოები 
1. ვარდის ეკალი - ეპიდერმისის გამონაზარდი, 2. კოწახურის ეკალი - ფოთლის სახეცვლილება, 3. 
კუნელის ეკალი - ღეროს სახეცვლილება 
6. კონვერგენცია. ზოგჯერ სხვადასხვა წარმოშობის დაშორიშორებული სისტემატიკური ჯგუფების 
მცენარეებს ერთნაირ პირობებში ცხოვრების შედეგად, მსგავსი გარეგნობა აქვთ. ამ მოვლენას 
კონვერგენცია ეწოდება. (ამერიკული კაქტუსები და აფრიკული რძიანები). 
7. მრავალ მცენარეში აღინიშნება მემკვიდრულად განმტკიცებული ამა თუ იმ ორგანოს რედუქციის 
მოვლენა, როდესაც ამ ორგანოებმა ან სახეობათა ჯგუფმა ხანგრძლივი ფილოგენეზის განმავლობაში 
განიცადეს საწინააღმდეგო განვითარება და კარგად განვითარებული და რთულად აგებულიდან 
გადაიქცნენ განვითარებადაუსრულებელ, არადიფერენცირებულ ორგანოებად და დაკარგეს ფუნქცია 
(პარაზიტი ან საპროფიტი მცენარეები - ტყის სანთელა, კელაპტარა, აბრეშუმა). 
8. ატავიზმი. ხანდახან მცენარეს გამოაჩნდება ისეთი ნიშან-თვისება, რომელიც არ ახასიათებდა ამ 
სახეობას, მაგრამ ახასიათებდა მის შორეულ წინაპარს. ამ მოვლენას ატავიზმი ეწოდება (ერთსქესიან 
ყვავილში გამოჩნდება მეორე სქესის ორგანო ანდა ყვავილში 5 მტვრიანას ნაცვლად, ვითარდება 10 
(ფურისულა). 
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9. კორელაცია მცენარეთა შორის ფართოდ გავრცელებული მოვლენაა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, 
რომ მცენარის ერთი ნაწილის განვითარება და სიდიდე დამოკიდებულია სხვა ნაწილების სიდიდესა და 
განვითარებაზე. მაგ. ხეებისა და ბუჩქების უბის კვირტები ნორმალურად მხოლოდ მეორე წელს 
ვითარდებიან ყლორტებად, მაგრამ თუ მათ ადრევე შევაცლით ფოთლებს, იმავე წელს მოგვცემენ 
ყლორტებს. ეს შეიძლება იმით აიხსნას, რომ ფოთლები ართმევენ კვირტებს წყალსა და საკვებს. 
 
 
1.4. მცენარის ძირითადი ორგანოები და ფუნქციები 
1.4.1 ვეგეტატიური ორგანოები 
უმაღლესი მცენარეებით დასახლებულია მთელი დედამიწა და მათ გაბატონებული ადგილი უკავიათ 
მცენარეთა სამყაროში. ეს გამოწვეულია მათი დიდი პლასტიკურობითა და სხვადასხვა გარემო 
პირობებისადმი შეგუებით. 
წყლის მცენარეებისაგან განსხვავებით, ხმელეთის მცენარეები განიცდიან ნიადაგისა და ატმოსფეროს 
მეტად მრავალფეროვანი ფაქტორების ზემოქმედებას. ხმელეთის პირველ მცენარეებში მოხდა 
დანაწევრება მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაწილებად. ამასთან დაკავშირებით ამ ნაწილებმა დაიწყეს 
განსხვავებული ფუნქციების შესრულება. 
უმაღლეს მცენარეთა ფილოგენეზში გარემო პირობებთან შეგუების პროცესში წარმოიშვა მცენარეთა 
ორგანოები. ორგანო წარმოადგენს ორგანიზმის ნაწილს, რომელსაც დამახასიათებელი აგებულება და 
ფუნქცია აქვს. 
 
 
 განასხვავებენ ორგანოთა ორ ჯგუფს: ვეგეტატიურს (სურ. 16)  და გენერაციულს (სურ. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
სურ. 16. მცენარის ვეგეტატიურ ორგანოთა სქემა 
1.ფესვი, 2.ღერო, 3.ფოთოლი, 4.კვირტი, 5.ყლორტი 
 
 
 
გენერაციულს კი ეკუთვნის გამრავლების ორგანოები. 
ფარულთესლოვნებში ამ ორგანოებს მიაკუთვნებენ  
ყვავილს, ნაყოფსა და თესლს (სურ. 17). 
             
 
 
 
 
 
 

მცენარის ვეგეტატიური ორგანოებია: 
ფესვი, ღერო, ფოთოლი. 
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სურ. 17. 

გენერაციული ორგანოები: 1.ყვავილი, 2. ნაყოფი, 3. თესლი 
 
 
 
მიწისზედა ნაწილები წარმოდგენილია ღეროთი და ფოთლებით. ფესვების მიერ შეწოვილი წყალი და 
მასში გახსნილი მინერალური მარილები ღეროს გადააქვს ფოთლებში, ხოლო ფოთლებში 
გამომუშავებული ორგანული ნივთიერებები იგზავნება მცენარის ყველა ნაწილში, მათ შორის 
ფესვებშიც. 
გარემო პირობებთან დაკავშირებით მცენარის ორგანოებს შეუძლიათ განიცადონ სახეცვლილება და 
გარდაიქმნან ბოლქვებად, ტუბერებად, ფესვტუბერებად, მიწისზედა ფესვებად და სხვა. 
ფესვი და ღერო განლაგებულნი არიან ვერტიკალურად, თითქოს ერთმანეთში გადადიან და ამის გამო 
მათ ღერძულ ორგანოებს უწოდებენ. ფესვისა და ღეროს საზღვარს ფესვის ყელი ეწოდება. რაც შეეხება 
ფოთოლს, მას გვერდით ორგანოს უწოდებენ. 
მცენარის სხეული ნაწილდება ორ სისტემად: ფესვთა სისტემა და ყლორტების სისტემა. ფესვთა სისტემა 
შედგება მთავარი, გვერდითი და დამატებითი ფესვებისაგან. ყლორტების სისტემა მოიცავს ღეროებსა 
და ფოთლებს. მცენარის ყველა ამ ნაწილის ჩამოყალიბება ჯერ კიდევ ჩანასახში იწყება ჩანასახოვანი 
ფესვის, კვირტის, ჩანასახოვანი ფოთლებისა და ღეროს ნაწილის სახით. 
უმდაბლესი მცენარეების ვეგეტაციურ სხეულს, რომელიც არ არის დანაწევრებული ღეროდ და 
ფოთლებად, თალუსს უწოდებენ. 
 
ფესვი - მცენარის მიწისქვეშა ორგანო 

 
ჩანასახის ფესვი თესლის გაღვივებისას გარეთ გამოდის, იზრდება და მთავარ ფესვად ყალიბდება     
(სურ. 23). მთავარი ფესვის ტოტებს და მათ განშტოებებს გვერდითი ფესვები ეწოდება. ისეთ ფესვებს კი, 
რომლებიც წარმოიქმნებიან არა მცენარის ფესვიდან, არამედ მცენარის სხეულის სხვა ნაწილებიდან -  
დამატებითი ფესვები (სურ. 24). 
 

ფესვი მცენარის მიწისქვეშა ორგანოა. მას ორი ძირითადი ფუნქცია ეკისრება: მიამაგროს მცენარე 
სუბსტრატს და შთანთქას იქიდან წყალი და მასში გახსნილი მინერალური მარილები.  
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სურ. 23. ჩანასახის ფესვი, რომელიც შემდგომში მთავარ ფესვად ყალიბდება 
 

 
სურ. 24. სიმინდის ღეროდან გამოსული დამატებითი ფესვები 
ნიადაგის პირობების შედარებით მცირე ცვალებადობის გამო ტიპური ფესვების მორფოლოგიას 
ნაკლები მრავალფეროვნება ახასიათებს. მათი უმრავლესობა ძაფისებრი ან თოკისებრი ფორმისაა. თუ 
მთავარი ფესვი კარგადაა განვითარებული და სიგრძითა და სიმსხოთი სჭარბობს დანარჩენებს, მაშინ 
ფესვთა ასეთ სისტემას მთავარღერძიანი ეწოდება. იგი დამახასიათებელია ორლებნიან მცენარეთა დიდი 
უმრავლესობისათვის (სურ. 25). თუ მთავარი ფესვი სუსტია ან სრულებით არაა განვითარებული და არ 
განირჩევა გვერდითი ფესვებისაგან, მაშინ მას ფუნჯა ფესვთა სისტემა ეწოდება. ფუნჯა ფესვები 
ახასიათებთ ერთლებნიან მცენარეებს (სურ. 26). 
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 სურ. 25. მთავარღერძიანი ფესვი                                                        სურ. 26. ფუნჯა ფესვი 
 
მცენარის მთავარი ფესვი ვერტიკალურად იზრდება ნიადაგში; თუ მას ამ მდგომარეობიდან 
გამოვიყვანთ და ჰორიზონტალურ მიმართულებას მივცემთ, იგი მაინც ქვევით იხრება და კვლავ 
ვერტიკალურად მიიმართება ნიადაგის სიღრმეში. ამ მოვლენას დადებითი გეოტროპიზმი ეწოდება და 
დედამიწის მიზიდულობის ძალის მოქმედებით აიხსნება. 

 
სურ. 27. ფესვის ზონების სქემატური გამოსახულება 
1 - გამტარი ზონა, 2 - შემწოვი ზონა, 3 - ზრდის ზონა, 4 - დაყოფის ზონა;  
5 - ფესვის ბუსუსი,  6 - ფესვის შალითა. 
ფესვებს, როგორც წესი, ძირითადად ერთგვაროვანი აგებულება აქვთ. თუ განვიხილავთ მის სიგრძივ 
ჭრილს, შევამჩნევთ ფესვის წვერზე მოთავსებულ ფესვის ფარს ანუ ფესვის შალითას და მის მომიჯნავე 
ოთხ ზონას: დაყოფის, ზრდის, შთანთქმის და გამტარს (სურ. 27). ფესვის ფარი დაზიანებისაგან იცავს 
ფესვის ნორჩ, ნაზ, შემცველობით მდიდარ უჯრედებს, რომლებიც ქმნიან ფესვის ზრდის კონუსს - 
დაყოფის ზონას. ფესვის შალითა შედგება ცოცხალი პარენქიმული უჯრედებისაგან, რომლებიც ხშირად 
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სახამებელს შეიცავენ. ფესვის ზრდის ზონას მჭიდროდ ეკვრის ბუსუსებიანი ანუ შთანთქმის ზონა. 
ბუსუსი წარმოადგენს ფესვის კანის ანუ ეპიდერმისის გამონაზარდს და სწორედ მისი საშუალებით 
ხდება ნიადაგიდან წყლისა და მასში გახსნილი მინერალური მარილების შეწოვა. ბუსუსებიანი ზონის 
შემდეგ მოდის გამტარი ზონა, რომლის საშუალებითაც ხდება აღნიშნულ ნივთიერებათა გადასვლა ჯერ 
ფესვის ყელში და შემდეგ - ღეროში. 
გარდა ტიპური ფესვებისა, არსებობს ე.წ. სახეცვლილი ფესვები. ზოგი მცენარის ფესვს, დაუკარგავს რა 
თავისი ძირითადი ფუნქცია, მარაგ ნივთიერებათა სათავსოდ გადაქცეულა. ამის გამო ასეთი მცენარის 
ფესვი გამსხვილებული და ხორცოვანია. ასეთია კულტურაში დანერგილი ე.წ. "ძირხვენები": სტაფილო, 
ნიახური, ბოლოკი, თალგამურა, ჭარხალი და სხვა (სურ. 28). ზოგიერთ მცენარეებს გარდა ტიპური 
მკვებავი ფესვებისა, ღეროებიდან უვითრადებათ დამატებითი მისაკიდი ფესვები, რომლებითაც ისინი 
სხვა მცენარეებს, კედლებსა და კლდეებს ემაგრებიან. ასეთი ფესვები აქვთ სუროს, ზოგიერთ ლეღვს და 
სხვ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მრავალი ტროპიკული მერქნიანი მცენარის ღეროსა და ტოტებიდან ვითარდება დამატებითი საჰაერო 
ფესვები, რომლებიც ჩადიან ნიადაგში, იკიდებენ იქ ფეხს და მათ საბჯენსა და საკვების მომპოვებელ 
ორგანოს წარმოადგენენ. თუ ეს ფესვები გამოდიან ღეროს ქვედა ნაწილიდან და ირიბად მიემართებიან 
ნიადაგში, მათ ოჩოფეხისებურ  ფესვებს უწოდებენ, რომელთაც  შეუძლიათ წვრილ ღეროზე საკმაოდ 
დიდი ვარჯი შეიკავონ.  ზოგჯერ მთავარი ღეროს ქვედა ნაწილი ლპება და ისეთი შთაბეჭდილება 
იქმნება, თითქოს ხე ოჩოფეხებზე იდგეს. ასეთი ფესვები უვითარდება ისეთ მცენარეებს, რომლებიც 
იზრდებიან წყალში, წყლის თხელსა და ლამიან ნაწილებში, მდინარის ქვედა დინებასა და 
შესართავებში. ასეთი ადგილების მცენარეულობას, რომელიც ორივე ნახევარსფეროს ტროპიკებში 
გვხვდება, მანგრის მცენარეულობა ეწოდება(სურ. 29). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1                             2                                         3 
სურ. 28. მასაზრდოებელი ფესვები 

1. ბოლოკი;  2. სტაფილო;  3. ჭარხალი 
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სურ. 29. ოჩოფეხისებური ფესვები 
 

ჭაობებსა და ჟანგბადით ღარიბ ნიადაგზე მცხოვრები ზოგიერთი მცენარე ივითარებს ე.წ. სასუნთქ 
ფესვებს (სურ. 30), რომლებიც მიწისქვეშა ფესვებიდან ვითარდებიან, ზევით მიემართებიან და წვერით 
ამოდიან წყლისა და ნიადაგის ზედაპირზე. ასეთი ფესვები ახასიათებს ამერიკულ ჭაობის კვიპაროსს. 
იგი უადვილებს მცენარეს აირების ცვლას. ზოგიერთ ტროპიკულ ეპიფიტს, ჩვეულებრივი ფესვების 
გარდა, ჰაერში ჩამოკიდებული დამატებითი,  ე.წ. საჰაერო ფესვები უვითარდება. მათი უჯრედები 
ადვილად შთანთქავენ ატმოსფერული ნალექების წყალს და ზოგ შემთხვევაში ატმოსფერულ 
ორთქლსაც. ასეთია მრავალი ჯადვარის ფესვები (სურ. 31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

სურ. 30. ჭაობის კვიპაროსის სასუნთქი 
ფესვები                  სურ. 31. ჯადვარის საჰაერო ფესვები 
მრავალი ბალახოვანი და მერქნიანი მცენარის ფესვის წვეროებზე გვხვდება ე.წ. მიკორიზები. ეს არის 
სოკოს ჰიფები, რომელიც უმაღლესი მცენარის ფესვებშია შეჭრილი. ეს ურთიერთსასარგებლო 
თანაცხოვრებაა (სურ. 32). ამ მიკორიზების წარმომშობი სოკოები ეკუთვნიან ქუდიან სოკოებს. ასეთია: 
არყქვეშა, ვერხვქვეშა, მჭადა, წიფლიო და სხვ. ზოგჯერ მიკორიზულ მოვლენებში მცენარისა და სოკოს 
ურთიერთდამოკიდებულება ნაწილობრივ ურთიერთპარაზიტიზმში შეიძლება გადაიზრადოს.  
 

 
სურ. 32. მიკორიზას სქემა 
 
სხვადასხვა მერქნიან მცენარეთა ღეროებსა და ტოტებზე ცხოვრობს ფითრი, რომელიც პატრონ-
მცენარისაგან მისაწოვრების საშუალებით წყალსა და მინერალურ მარილებს იწოვს (სურ. 33). 
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           სურ. 33 ფითრი, რომელიც პატრონ მცენარიდან საკვებ ნივთიერებებს იწოვს 
 
ღერო 
მეორე ძირითადი ვეგეტატიური ორგანოა ღერო.  
 

ხშირად ღერო წარმოადგენს მარაგი საკვები ნივთიერების დაგროვების ადგილს. ზოგიერთ მცენარეში 
(კაქტუსებში, სატაცურში და სხვა) იგი ფუნქციურად ფოთლის მაგივრობას სწევს, ზოგი მცენარისთვის 
ღეროსეული ეკლები დამცველის ფუნქციას ასრულებს, ზოგისთვის კი ცოცვას უწყობს ხელს 
(ღეროსეული ულვაშები და ა.შ.). ახალგაზრდა ღეროს, რომელიც ივითარებს ფოთლებსა და კვირტებს, 
ყლორტი ეწოდება. ღეროს წვერში კენწრული კვირტი ზის; ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მომავალ 
ყლორტს და შედგება ჩანასახოვანი ღეროსა და ფოთლებისაგან, რომლის უბეებშიაც მოთავსებულია 
გვერდითი კვირტები. კვირტები გარედან დაფარულია მაგარი, ტყავისებური ქერქლებით, რომლებიც 
მას გარემოს არახელსაყრელი პირობებისგან იცავს. გარდა ზემოაღწერილი კვირტებისა, არსებობს ე.წ. 

საყვავილე კვირტები, რომლებიც განსხვავდებიან ამ უკანასკნელთაგან როგორც ზომით (ისინი უფრო 
მსხვილებია), ისე დანიშნულებითაც; მათგან მომავალი საყვავილე ყლორტი ვითარდება. კვირტები 
ღეროზე გარკვეული თანმიმდევრობითაა განლაგებულნი - მორიგეობით, მოპირისპირედ, რგოლურად.  
ღეროს ფორმა უმეტესად ცილინდრულია. ზოგიერთი სამწახნაგოვანი, ოთხწახნაგოვანი, 
მრავალწახნაგოვანი, ან ბრტყელი, უმეტეს შემთხვევაში სწორმდგომი, თუმცა არის ხვიარა და მცოცავ 
მცენარეთა მეტად საინტერესო ეკოლოგიური ჯგუფი, რომელიც ლიანების საერთო სახელითაა 
გაერთიანებული. ისინი სხვადასხვა მისაკიდების, ულვაშების საშუალებით ან მათზე შემოხვევით ადიან 
ზევით, სინათლისკენ. ლიანებს შორის ვხვდებით, როგორც მერქნიან, ისე ბალახოვან მცენარეთა 
წარმომადგენლებს (სურ. 36). 
 

ღერო ემსახურება ფოთლების წესიერ განლაგებას სივრცეში; საკვებ ნივთიერებათა გატარებას 
ფესვებიდან ფოთლებისაკენ და უკან ფესვებისაკენ.  

ღეროს იმ ნაწილს, რომელზედაც კვირტი და მისი მფარავი ფოთოლია განვითარებული, მუხლი 
ეწოდება, მანძილს ორ მუხლს შორის - მუხლთშორისი. 
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სურ. 36.  ლიანები 

 
სურ. 37.  ევკალიპტი 
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სურ. 38.  გიგანტური სექვოია, რომლის ღეროს დიამეტრიც 10-11 მეტრია 
მცენარეთა ღეროები ზომითაც ძლიერ განსხვავებულია. ხეებს შორის უდიდეს სიმაღლეს აღწევენ 
ავსტრალიური ევკალიპტები, რომელთა ცალკეული ეგზემპლარის სიმაღლე 155 მ-მდეა (სურ. 37). 
გიგანტური სექვოია ანუ მამონტის ხე სიმაღლით 120 მეტრს აღწევს, მისი ღეროს დიამეტრი კი 10-11 
მეტრია (სურ. 38). ჩვენში გავრცელებული ხეებიდან ნაძვის სიმაღლე აღწევს 50 მ-ს, ფიჭვის - 40 მ-ს, 
არყის და ნეკერჩხლის - 25 მ-ს. ხეები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ღეროს დიამეტრითაც - 
აფრიკული ბაობაბის დიამეტრი 10 მ-ს აღწევს. ყვავილოვან მცენარეებს შორის ყველაზე პატარაა ვოლფია 
(1-1,5 მმ ზომის) და ავსტრალიური ორქიდეა ბულბოფილუმი (2 მმ დიამეტრისა). 
ღეროს ანატომიური აგებულება ფესვის ანატომიურ აღნაგობასთან შედარებით, გაცილებით უფრო 
რთულია. მკვეთრი განსხვავება არსებობს აგრეთვე ერთ და ორლებნიან მცენარეთა ღეროებს შორისაც, 
თუმცა მათ ბევრი რამ აქვთ საერთო. გარედან ღერო დაფარულია ქერქით, შიგნით კი არის საფევი, 
რომელიც ღეროს შინაგან ქსოვილებს დაზიანებისაგან იცავს. 
ღეროს განივ ჭრილზე კარგად ჩანს ე.წ. გამტარი კონები, რომლებიც შედგებიან მერქნისა და ლაფნის 
ელემენტებისაგან. ისინი ემსახურებიან ღეროს ძირითად დანიშნულებას: საკვებ ნივთიერებათა 
გატარებას ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. გამტარი კონები ორლებნიან მცენარეებში 
რგოლურადაა განლაგებული, ერთლებნიანებში კი - გაფანტულად (სურ. 39).  
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სურ. 39. კონების განლაგების ტიპები  ორ და ერთლებნიან მცენარეებში 
1. წრიული განლაგება, 2. გაფანტული განლაგება 
 
ორლებნიან მცენარეებში მერქანსა და ლაფანს შორის არის ცოცხალი უჯრედების თხელი ფენა ე.წ. 
კამბიუმი, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ღეროს სისქეში ზრდისათვის. კამბიუმის ამ უჯრედებს 
მოკლებულია ერთლებნიან მცენარეთა დიდი უმრავლესობა. სწორედ კამბიუმის უჯრედების დაყოფის 
შედეგად წარმოიშობა მერქნისა და ლაფნის ახალ-ახალი უჯრედები. გაზაფხულზე, ზაფხულსა და 
შემოდგომაზე წარმოშობილი მერქნის უჯრედები ქმნიან ერთ მთლიან შრეს, რომელსაც წლიური 
რგოლები ეწოდება. წლიური რგოლების დათვლით შეიძლება ხის მიახლოებითი ასაკის დადგენა (სურ. 
40). 

 
სურ. 40. მრავალწლოვანი მცენარის წლიური რგოლები. განივი ჭრილი. 
1.ქერქი, 2. ლაფანი, 3. კამბიუმი, 4. მერქანი 
ისევე, როგორც ფესვს, ღეროსაც გააჩნია სახეცვლილებანი. ანსხვავებენ მიწისზედა და მიწისქვედა 
სახეცვლილებებს. ღეროს მიწისზედა სახეცვლილებებს მიეკუთვნება: დამოკლებული ყლორტები, 
ფილოკლადიუმი, ეკლები, ულვაშები და სხვა; სახეცვლილ მიწისქვედა ნაწილებიდან აღსანიშნავია: 
ტუბერი, ბოლქვი და ფესურა. 
ღეროს მიწისზედა სახეცვლილებათა უმეტესობა წარმოიშვა მცენარის შეგუებით ტენიანობის 
რეჟიმისადმი. ზოგიერთ მცენარეს გვალვიან პირობებში არსებობის გამო ადრე სცვივა ფოთლები 
(კურდღლისცოცხა, ცერცვეკალა და სხვა), სხვებში ფოთლები განიცდიან სხვადასხვანაირ რედუქციას. 
ამა თუ იმ შემთხვევაში ღერო იცვლის სახეს და ფოთლის ფუნქციის შესრულებასთან ერთად, ხდება 
კაშკაშა მწვანე, სქელდება, გარდაიქმნება წყლის რეზერვუარად და ა.შ. ძალიან საინტერესო მცენარეთა 
ჯგუფს წაროადგენს ხორცოვანი, ე.წ. სუკულენტი მცენარეები (სურ. 41). სუკულენტებს ღერო 
გამსხვილებლი აქვთ, ფოთლები კი - ან რედუცირებული, ან ეკლებად გადაქცეული (კაქტუსები და 
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ზოგიერთი რძიანები). მათი უმეტესობა მრავალწლოვანი მცენარეა; ღეროს ხორცოვნება და წვნიანობა 
გამოწვეულია კარგად განვითარებულ პარენქიმულ ქსოვილში მრგვალი ფორმის დიდი ზომის 
წყლისშემცველი უჯრედების არსებობით.  
 

     
1                                       2 
სურ. 41. სუკულენტები 
1.ფოთოლ-სუკულენტი (კლდისვაშლა), 2. ღერო-სუკულენტი (კაქტუსი) 
 
ფილოკლადიუმი ყლორტის ფოთლისებური მეტამორფოზია. ის ვითარდება ქერქლისებური 
ფოთოლაკების უბეებში. ფილოკლადიუმზე წარმოიშობიან ყვავილები და ნაყოფები (სურ. 42), რაც 
ამტკიცებს მის ღეროსეულ ბუნებას, ამასვე მოწმობს მისი ანატომიური აღნაგობაც. 
 

 
სურ. 42. ყლორტის ფოთლისებური მეტამორფოზი - ფილოკლადიუმი 
ეკლები ფართოდაა გავრცელებული ორლებნიან მერქნიან და ბალახოვან მცენარეებში. ამ დროს 
ამაორთქლებელი ზედაპირი მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ეკლებს სხვა დანიშნულებაც აქვთ - ისინი 
იცავენ მცენარეებს ცხოველებისაგან. ზოგჯერ ეკლებად გარდაიქნება ყლორტის ზედა ნაწილი, ქვედაზე 
კი ნორმალურად განვითარებული ფოთლებია. 
ასევე სახეშეცვლილი ტოტია ულვაშიც, რომელიც ზოგიერთ ლიანას (ვაზისებრთა ოჯახი, 
გოგრანაირები) (ნახ. 43) უვითარდება. მისი ძირითადი დანიშნულებაა მოჭიდება. ულვაშების 
დახმარებით ყლორტი ეჭიდება საყრდენს და იზრდება სიმაღლეზე. ღეროსეული ბუნება ადვილი 
დასადგენია მათზე არსებული დაკნინებული ფოთლების განწყობის მიხედვით. ულვაშების 
ანატომიური აგებულება ტიპური ყლორტისებურია. 

28 
 



 
სურ. 43. სახეცვლილი ტოტი - ულვაში (გოგრისებრთა ოჯახი) 
ისეთ ღეროებს, რომლებიც გაწოლილია ნიადაგის ზედაპირზე და დამატებითი ფესვების საშუალებით 
ფესვიანდება მუხლებში, მხოხავი ღეროები ეწოდება. ასეთი სახეცვლილი ღეროები - პწკალები 
დამახასიათებელია მარწყვის, მარწყვაბალახასა და სხვა მცენარეებისათვის (სურ. 44). იგი ვეგეტატური 
გამრავლებისთვისაა განკუთვნილი. 

 
სურ. 44. სახეცვლილი ნიადაგზე გაწოლილი მხოხავი ღეროები (მარწყვი) 

 

 
სურ 45. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება - ტუბერი (კარტოფილი) 
როგორც აღვნიშნეთ, ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილებებს მიეკუთვნება ტუბერი, ბოლქვი და ფესურა. 
ტუბერი ეწოდება ღეროს გამსხვილებულ და ხორცოვან ნაწილებს, რომლებიც წარმოდგენილია ერთი ან 
უმეტეს შემთხვევაში რამდენიმე მუხლთშორისით. ტუბერის კლასიკური მაგალითია კარტოფილის 
ტუბერი (სურ. 45). მასზე კარგად ჩანს ნაჭდევები, ე.წ. თვლები, რომელთა უბეებშიც ვითარდება 
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კვირტები, რაც მის ღეროსეულ წარმოშობას ამტკიცებს. ტუბერი მცენარის ვეგეტატიურად გამრავლების 
ერთ-ერთი საშუალებაა. 

 
სურ. 46. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება- ბოლქვები (ხახვი) 
ბოლქვიც სახეშეცვლილ ყლორტს წარმოადგენს. იგი არახელსაყრელი პირობების გადატანასა და 
ვეგეტატურ გამრავლებას ემსახურება. ფორმის მიხედვით არჩევენ სფერულ, კვერცხისებრ მოგრძოსა და 
სხვა ფორმის  ბოლქვებს (სურ. 46). ბოლქვი შედგება განვითარებადაუსრულებელი, შემოკლებული 
ღეროსაგან, ე.წ. ძირაკისაგან და მასზე მჭიდროდ განლაგებული რამდენიმე ფოთლისაგან. ზოგ 
მცენარეში ბოლქვის ფოთლები ქერქლებადაა გადაქცეული, უმრავლესობაში კი - შიგნითა ხორცოვანია, 
ხოლო გარეთა კი სიფრიფანა ქერქლებითაა წარმოდგენილი. ძირაკის წვერში ზის კვირტი. მრავალ 
მცენარეში (ხახვი, ტიტა, სუმბული და სხვა) ეს კვირტი მიწისზედა ყლორტს წარმოქმნის, გვერდითი 
უბის კვირტებიდან კი ახალი ბოლქვები ყალიბდება. 
მიწისქვეშა ბოლქვების გარდა მიწისზედა ბოლქვებიც არსებობს, ისინი წარმოიქმნება ყვავილედებში 
(ნიორი, ხახვი და სხვა).  

 
სურ 47. ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება -ფესურა.  
ისრით მინიშნებულია კენწრული კვირტი 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეების უმეტესობისათვის დამახასიათებელია ფესურა (ნახ. 47). იგი 
წარმოადგენს ნიადაგში განვითარებულ ღეროს, რომელიც გარეგნულად ფესვს ჰგავს, მაგრამ მისგან 
ჰორიზონტალური ზრდით განსხვავდება და არა აქვს შალითა. ხასიათდება პატარა ზომის სიფრიფანა 
უფერული ფოთლებით, რომლებიც მალევე სცვივა და მცირე ზომის ნაჭდევებს ტოვებს. ფესურაზე, 
ჩვეულებრივ, ვითარდება დამატებითი ფესვები; მისი ზრდა ხდება წვერით, სადაც მოთავსებულია 
კენწრული კვირტი, საიდნაც ყოველწლიურად ვითარდება ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილება - ფესურა. 
ფესურიანი მცენარეები სწრაფად მრავლდებიან ვეგეტატური გზით და საკმაოდ დიდ ფართობს იჭერენ; 
ამიტომ ისინი საშიშ სარეველებად ითვლებიან. ფესურები შეიძლება იყოს გრძელი და წვრილი (ისლი, 
ჭანგა და სხვ.) ან მოკლე და ხშირად მსხვილი (მჟაუნა, ფურისულა, ზამბახი და სხვ.). ისევე, როგორც 
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მიწისზედა ყლორტები, ფესურებიც შეიძლება იყოს მონოპოდიური (მჟაველა, ზამბახი და სხვა) და 
სიმპოდიური (კოთხუჯი, სვინტრი და სხვა). 
ტუბერსა და ბოლქვებს შორის შუალედურ ფორმებს წარმოადგენენ ე.წ. ტუბერ-ბოლქვები, რომლებიც 
უვითარდება ზაფრანას, ხმალას და სხვა. ტუბერ-ბოლქვები გარეგნულად უფრო ტუბერებს გვანან. 
ბოლქვიანი და ტუბერიანი მცენარეები განსაკუთრებულად ბევრია ერთლებნიანებში (შროშანისებრთა, 
ზამბახისებრთა, ნარგიზისებრთა და სხვა ოჯახებში). ზოგიერთი მათგანი ყვავილებსა და ნაყოფებს 
იძლევა მხოლოდ მოკლე, წვიმიან პერიოდში (ადრე გაზაფხულზე, უფრო იშვიათად შემოდგომაზე), 
წლის უმეტეს დროს კი ისინი ბოლქვების ან ტუბერების მდგომარეობაში რჩებიან (სურ. 48). 
 

 
სურ. 48. შუალედური ფორმა ტუბერებსა და ბოლქვებს შორის - ტუბერბოლქვი 
 
ფოთოლი - მცენარის გვერდითი ორგანო 
 

ფოთოლი, მცენარის სხვა ძირითად ორგანოთაგან განსხვავებით, მცენარის გვერდით ორგანოს 
წარმოადგენს; მას დაკისრებული აქვს 4 ძირითადი ფუნქცია: ფოტოსინთეზი, წყლის აორთქლება, გაზთა 
ცვლა, სუნთქვა. 
ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გენეტიკურ და კლიმატურ ფაქტორებზე. 
ფოთოლმცვენ მცენარეთა უმრავლესობის ფოთლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ერთი სავეგეტაციო 
პერიოდია. ამ დროისათვის ფოთლის ყუნწთან ჩნდება ე.წ. გამყოფი უჯრედების შრე, რომელიც 
ადვილად შორდება ფოთლის ყუნწს და მცირე შერხევაც საკმარისია იმისათვის, რომ ფოთლები 
ჩამოცვივდეს. მარადმწვანე მცენარეების ცალკეული ფოთოლიც დიდხანს არ ცოცხლობს - 
უმრავლესობისა 1,5-5,0 წელი, ზოგიერთებისა კი - 15 წლამდე (ფიჭვი 2 წელი, ნაძვი - 1,5-12 წლამდე, 
სოჭი 5-10 წლამდე). ამ მცენარეთა მარადმწვანე ფერი იმით აიხსნება, რომ მათი ძველი ფოთლები ცვივა, 
ხოლო ახალი თანდათანობით იშლება და არა ერთბაშად. განსაცვიფრებელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 
ახასიათებს აფრიკული ველვიჩიას ფოთლებს. ისინი თითქმის 100 წელს და მეტს ცოცხლობენ. 
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სურ. 49. ფოთლის ანატომიური აღნაგობა. 
1. ზედა ეპიდერმისი, 2. მესრისებური ქსოვილი, 3. ღრუბლისებური ქსოვილი, 4. ქვედა ეპიდერმისი 
 

ფოთლის ანატომიური აღნაგობა (სურ. 49) სავსებით შეესაბამება იმ დანიშნულებას, რომელსაც იგი 
ემსახურება. ფოთოლი მთლიანად წარმოადგენს თხელ ფირფიტას, რომლის ზედაპირი მკვეთრად 
აღემატება მის მოცულობას. ფოთლის ზედა და ქვედა ნაწილებს სხვადასხვა ფუნქციები ეკისრებათ: 
ქვედა ემსახურება აორთქლებას, სუნთქვას და გაზთა ცვლას; ზედა კი- ფოტოსინთეზს. ფოთლის 
ფირფიტა შედგება კანის (ეპიდერმისის), რბილობისა და ჭურჭელბოჭკოვანი კონებისაგან. 
ფოთოლი ყოველმხრივ დაფარულია მფარავი ქსოვილით - ეპიდერმისით ანუ კანით.  ფოთლის ორივე 
ზედაპირი  სავსებით ერთნაირი არ არის: ფოთლის ქვედა მხარეს კანის უჯრედები გაცილებით უფრო 
დიდი ზომისაა და მოხაზულობით უფრო დაკლაკნილი, ვიდრე ზედა კანის უჯრედები. ფოთლის ზედა 
კანის უჯრედები გამოირჩევა აგრეთვე უჯრედების გარეთა კედლების მეტი მოღუნულობით და სისქით. 
ეპიდერმისის ძირითადი ფუნქციაა - დაიცვას ფოთოლი გამოშრობისაგან, ყოველგვარი მექანიკური 
ზემოქმედებისა და აგრეთვე პარაზიტული მიკროორგანიზმებისაგან. ეპიდერმისის უჯრედების 
დამცველობით ფუნქციას უფრო აძლიერებს კუტიკულა, რომელიც გარს აკრავს ეპიდერმისის 
უჯრედებს. ზოგჯერ კანის ზედაპირი მთლიანი ცვილის ნაფენითაც არის დაფარული. შებუსვილ 
ფოთლებში ბუსუსები მეტწილად მხოლოდ ფოთლის ქვედა მხარეზეა  მოთავსებული.  ფოთლის  ქვედა 
ეპიდერმისზე  განლაგებულია ე.წ. ბაგეები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება მცენარის 
ქსოვილებისა და უჯრედების კავშირი ატმოსფეროსთან, ე.ი. ფოთლის შემდგომი მნიშვნელოვანი 
ფუნქციაა გაზთა ცვლა და აორთქლება. ბაგე შედგება ორი მკეტავი უჯრედისაგან, რომელთა შორისაც 
მდებარეობს ბაგის ხვრელი (სურ. 50). 
მოყვანილობით ბაგე ერთმანეთთან დაკავშირებულ ლობიოს ორ მარცვალს მოგვაგონებს, რომლებიც 
საყრდენი კედლის სხვადასხვა სისქით ხასიათდებიან. მათი მეშვეობით ხორციელდება ბაგის ხვრელის 
პერიოდული გაღება-დაკეტვა. ბაგეები უვითარდება უმაღლეს მცენარეთა თითქმის ყველა 
წარმომადგენელს. უქლოროფილო პარაზიტებსა და საპროფიტებს ბაგეები მცირე რაოდენობით აქვთ ან 
სრულებით არ უვითარდებათ. წყლის მცენარეებს, რომელთაც წყლის ზედაპირზე მოტივტივე 
ფოთლები გააჩნიათ, ბუნებრივია, ბაგეები მხოლოდ ზედა ეპიდერმისზე აქვთ განლაგებული. 
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სურ. 50. ფოთლის ეპიდერმისი ბაგით 
1.ბაგის თანმხლები უჯრედები, 2. მკეტავი უჯრედი, 3. ბაგის ხვრელი 
თხელფოთლოვან მცენარეებში რბილობი შედგება თხელგარსიანი მწვანე ფერის უჯრედებისაგან, 
რომლებიც დიფერენცირებულია მესრისებრ და ღრუბლისებრ ქსოვილებად (სურ. 49). ზედა კანთან, 
ჩვეულებრივ, მდებარეობს მესრისებური ქსოვილი, ქვედა კანთან კი - ღრუბლისებრი. მესრისებური 
ქსოვილის უჯრედები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განლაგებულნი, ღრუბლისებრსა კი - ფაშარად. 
ფოთლის ზედა მხარე, ჩვეულებრივ, მკვეთრი მწვანე ფერისაა, ქვედა მხარე კი უფრო ნაკლებ 
ქლოროფილს შეიცავს და მდიდარია საჰაერო უჯრედშორისებით, ამიტომ იგი უფრო მკრთალი მწვანე 
ფერისაა. ფოთლის გამტარი სისტემა წარმოდგენილია მსხვილი და წვრილი ძარღვებით ანუ "ნერვებით". 
ნერვები რამდენიმე გამტარი კონით არის წარმოდგენილი, სადაც ქსილემა იმყოფება კონის 
მორფოლოგიურად ზედა ნაწილში, ფლოემა კი - ქვედა ნაწილში. „ნერვების” ფუნქციაა ფოთლების 
მომარაგება წყლითა და მინიმალური მარილებით (ქსილემა) და ფოთლიდან მასში წარმოქმნილი 
ორგანული ნივთიერებების გამოტანა (ფლოემა). გარდა ამისა, ნერვები მექანიკურ დანიშნულებასაც 
ასრულებენ. ფოთლის ეს ტიპური აღნაგობის სურათი ხშირად იცვლება არა მარტო სხვადასხვა 
მცენარეთა ფარგლებში, არამედ ერთსა და იმავე სისტემატიკურ ერთეულებშიაც, რაც ძირითადად 
გამოწვეულია მცენარის განათებითა და წყალმომარაგებით. 
ტიპური ფოთლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ნაწილს ფოთლის ფირფიტა წარმოადგენს. ის ღეროს 
უკავშირდება ყუნწის საშუალებით, რომელიც ხელს უწყობს სინათლის მიმართ ღეროზე ფოთლების 
უკეთ განლაგებას. არსებობს უყუნწო ანუ მჯდომარე ფოთლებიც. ზოგიერთ მცენარეს ფოთლის ქვედა 
ნაწილი ღარივითა აქვს გაფართოებული და ხშირად მილის მსგავსად ღეროზეა შემოხვეული. ამ ნაწილს 
ვაგინა ეწოდება და მარცვლოვანებისათვის დამახასიათებელია (სურ. 51). ზოგიერთი მცენარის მაგ. 
ბანანის ფოთლების ვაგინები ერთიმეორეზეა შემოხვეული და ცრუღეროს ქმნიან. 

 
სურ. 51. ვაგინა - ფოთლის ქვედა გაგანიერებული ნაწილი, რომელიც ღეროზეა შემოხვეული 
ფოთლები ერთმანეთისაგან განსხვავდება ფორმით, სიდიდით, დაკბილვით, კონსისტენციით და სხვა 
ნიშნებით. არც ერთი ორგანოს განხილვისას არ გვხდება ფორმათა ისეთი მრავალფეროვნება, როგორც 
ფოთლის ფორმების განხილვისას (სურ. 52). ფოთლები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არა მარტო 
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სხვადასხვა სახეობის მცენარეებში, არამედ ერთი ხის ფარგლებშიაც, ერთ ტოტზედაც კი. ამ მოვლენას 
ნაირფოთლიანობა ანუ ჰეტეროფილია ეწოდება. ასეთი ნაირფოთლიანობა ხშირია წყლის მცენარეებში. 
იგივე მოვლენა გვხვდება თუთის, ევკალიპტისა და სხვა მცენარეთა შემთხვევაშიც (სურ. 53). 
 
 
 

 
                     გულისებრი   რომბისებური   თირკმლისებური   ისრისებური     შუბისებური 

სურ. 52. სხვადასხვა ფორმის მარტივი ფოთლები 
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სურ 54. ფოთლები დაკბილვისა და კბილების სიღრმისა და მიმართულების მიხედვით 
 
სავსებით მთლიანი კიდის მქონე ფოთლებს კიდემთლიანი ეწოდებათ. თუ ფოთოლი დაკბილულია, 
კბილები მახვილია და ორივე გვერდი თანაბარია, მაშინ ფოთოლს დაკბილული ეწოდება (სურ. 54). თუ 
კბილები თავისი წვერით ფოთლის წვერისაკენაა მიმართული და კბილების ზედა გვერდი გაცილებით 

ჰეტეროფილია - მცენარის ერთ 
ტოტზე განლაგებული ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული ფოთლები 
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მოკლეა ქვედაზე, მაშინ ფოთოლს ხერხკბილა ეწოდება. თუ მთლიანად ფოთლის კბილები ბლაგვია და 
მათ შორის მდებარე ჩაღრმავებანი მახვილი, ასეთ ფოთოლს ბლაგვკბილა ანუ მრგვალკბილა ეწოდება. 
თუ ფოთლის კიდე ამოკვეთილია ფოთლის ფირფიტის მეოთხედამდე, მაშინ ასეთი ფოთოლს 
დანაკვთული ეწოდება (მუხა, ნეკერჩხალი და სხვა). 

 
სურ. 55. რთული ფოთლების სახეები 
1.კენტფრთართული ფოთლები, 2. ორმაგფრთართული ფოთლები, 
3. სამჯერფრთართული ფოთლები, 4,5,6. 3-5-7-ფოთოლაკიანი თათრთული ფოთლები 

 
 ფოთოლცვენის დროს რთული ფოთლის ფოთოლაკები თანდათანობით სცვივა, ხოლო ყუნწი კი - 
ყველაზე ბოლოს. რთული ფოთლები, ფოთოლაკების ყუნწზე განლაგების მიხედვით, შეიძლება გაიყოს 
ორ ჯგუფად: ფრთართული და თათრთული ფოთლები. ფრთართული ფოთლები თავის მხრივ 
შეიძლება იყოს კენტ და წყვილფრთართული, ორჯერ და სამჯერ ფრთართული (სურ. 55). 
ფოთლის ნერვები ანუ ძარღვები გამტარ კონებს წარმოადგენენ. ფოთლის ფირფიტაში ძარღვების 
განლაგების მიხედვით არჩევენ მარტივ დაძარღვას, როდესაც ფოთოლში მისი ფუძიდან წვერისაკენ 
მხოლოდ ერთი ძარღვი მიემართება; იგი გვეხვდება ხავსებში, ზოგიერთ შიშველთესლოვანში და 
გამონაკლისის სახით ფარუთესლოვნებში (ელოდეა). დიქოტომიურია დაძარღვა, როდესაც ფოთოლი 
დასერილია ორადდაყოფილი ძარღვებით (გინკგო); ბადისებრი დაძარღვა, რომელიც ყველაზე უფრო 

თუ ერთ ყუნწზე მიმაგრებულია მხოლოდ ერთი ფოთოლი, ასეთ ფოთოლს მარტივი ეწოდება. 
ფოთოლცვენის დროს იგი ცვივა თავის ყუნწთან ერთად, ხოლო თუ ერთ საერთო ყუნწზე 
მიმაგრებულია რამდენიმე ფოთოლაკი, მაშინ ფოთლს რთული ეწოდება; 
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გავრცელებულია ორლებნიან მცენარეებში, გამონაკლისის სახით გვხვდება ერთლებნიანებშიც (ბანანი 
და ხარისთვალა). პარალელური და რკალური დაძარღვა უმეტესად გვხვდება ერთლებნიან მცენარეებში. 
ერთ შემთხვევაში ძარღვები მიემართება პარალელურად (მარცვლოვნები), ხოლო მეორე შემთხვევაში 
სწორი ხაზები ერთ წერტილში იკრიბება (შროშანა) (სურ. 56).  

 

 
 
სურ. 56. ფოთლების დაძარღვა 
ბადისებრი, 2. პარალელური, 3. რკალური 
 

თესლოვან მცენარეთა ფოთოლგანლაგებაში არსებობს გარკვეული კანონზომიერება. მცენარეთა 
უმრავლესობის ღეროს თითო მუხლზე თითო ფოთოლი ზის. ასეთ ფოთოლგანლაგებას  მორიგეობითი 
ეწოდება (მზესუმზირა, ვარდი და სხვა); თუ თითოეულ მუხლში ერთიმეორის მოპირისპირედ ორი 
ფოთოლია, ასეთ ფოთოლგანლაგებას მოპირისპირე ეწოდება (მიხაკისებრნი, ტუჩოსანნი და სხვა); თუ 
მუხლიდან სამი ან მეტი ფოთოლი გამოდის, ფოთოლგანლაგება რგოლურია (ელეოდეა, ღვია და სხვა) 
(სურ. 57). ზოგიერთ მცენარეთა ფოთლები ფესვის ყელთან როზეტადაა შეკრებილი (ბაბუაწვერა, 
მრავალძარღვა, კლდისვაშლა და სხვა). 
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სურ. 57. ფოთოლგანლაგება 
1.მორიგეობითი, 2.მოპირისპირე, 3.რგოლური, 4.ფესვის ყელთან როზეტად შეკრებილი ფოთლები 
 
ღეროზე ფოთლების განლაგების მიხედვით განასხვავებენ ქვემოურ, შუალედურ და ზემოურ ფოთლებს. 
ფოთლის სახეცვლილებებს ეკუთვნის ეკლები, ულვაშები, ფილოდიუმი, მწერიჭამია მცენარეების 
დამჭერი აპარატი და სხვ. მათი ფოთლისეული ბუნება შეიძლება დავამტკიცოთ ღეროზე ფოთლების 
განლაგების კანონზომიერების მიხედვით, მათი და კვირტების ან ტოტების ურთიერთგანლაგებით და 
აგრეთვე იმ სხვადასხვა შუალედური წარმონაქმნების მიხედვით, რომლებიც გარდამავალს 
წარმოადგენენ ტიპურ და სახშეცვლილ ფოთლებს შორის. 
სხვადასხვა ოჯახის მრავალ მცენარეს ფოთლების დიდი ან მცირე ნაწილი ეკლებად გადაექცევა ხოლმე 
(კოწახური, ჭყორი, ლურჯი ნარი და სხვ.). ფოთლისეული ბუნება იმით მტკიცდება, რომ მათ უბეში 
არის კვირტები, საიდანაც წარმოიქმნება ნორმალური ფოთლების მქონე ყლორტები (სურ. 58).  
 

 
სურ. 58. ეკლებად გადაქცეული კოწახურის ფოთლების ნაწილი 
 
მრავალ მცოცავ ლიანას ფოთლის ნაწილი და, უფრო იშვიათად, მთელი ფოთოლი გადაქცეული აქვს 
ულვაშად. ფოთლის ზედა ნაწილი ასევე მარტივ ან დატოტვილ ულვაშად აქვს გადაქცეული ბარდას, 
არჯაკელს, ცულისპირას, ცერცველას და სხვებს (ნახ. 59). მატკვარცანას მთელი ფოთოლი ულვაშებად 
აქვს გადაქცეული, ხოლო ფოთლის ფუნქციას დიდი ფოთლისებური თანაფოთლები ასრულებს. 
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სურ.59. ულვაშად გადაქცეული ფოთლის ზედა ნაწილი 
მრავალ ავსტრალიურ აკაციას ფოთლის ფირფიტა არ უვითარდება და მის მაგივრობას ფოთლის 
ფირფიტის მსგავსად გაბრტყელებული სახეცვლილი ყუნწი ასრულებს, რომელსაც ფილოდიუმი 
ეწოდება (სურ. 60) მისი მეტ-ნაკლებად ვერტიკალური მდებარეობა, დიდი სიმკვრივე და ფირფიტასთან 
შედარებით მცირე ზედაპირი წარმოადგენს შეგუებას მშრალი ადგილსამყოფელის პირობებთან.  

 
სურ. 60. ფოთლის ფირფიტის მსგავსად გაბრტყელებული  
სახეცვლილი ყუნწი -ფილოდიუმი 
 
მწერიჭამია მცენარეები წარმოადგენენ მეტად საინტერესო ბიოლოგიურ ჯგუფს, რომელშიაც შედის 
სხვადასხვა ოჯახის 450 სახეობა. მათ ცხოველური საკვების გარეშეც შეუძლიათ ნორმალური 
განვითარება, მაგარამ ცხოველური საკვებით დამატებითი კვების შემთხვევაში მათი განვითარება 
გაცილებით უკეთ მიმდინარეობს. სავსებით შესაძლებელია, რომ ცხოველური საკვებიდან ისინი იღებენ 
დამატებით აზოტოვან და მინერალურ საკვებსაც. ეს დაკავშირებულია მათი უმრავლესობის 
საცხოვრებელ პირობებთან: ისინი ცხოვრობენ დაჭაობებულ, აზოტოვანი შენაერთებით და ნაწილობრივ 
მინერალური მარილებით ღარიბ ტორფიან ნიადაგებზე.  
აჭარის ტორფიან ჭაობებში გვხვდება მცირე ზომის მცენარე დროზერა (სურ. 61), რომლის ფოთლებიც 
დაფარულია მრავალი მოწითალო ჯირკვლოვანი ბუსუსით, რომელთა წვერიდან გამოიყოფა ნამის 
წვეთების მსგავსად ბრწყინავი წებოვანი სეკრეტი. ფოთოლზე დამჯდარი მცირე ზომის მწერი ეწებება 
მას და ფართხალს იწყებს, რითაც უფრო აღიზიანებს დანარჩენ ჯირკვლოვან ბუსუსებს, რომლებიც ნელ-
ნელა გადმოიხრება ხოლმე მისკენ და საბოლოოდ მჭიდროდ შემოეხვევიან. დაჭერილი მწერის შეწოვა 
რამდენიმე  დღის განმავლობაში ხდება. შემდეგ ბუსუსები გასწორდება, მოუნელებელ ნაწილებს კი - 
ქარი წაიღებს. 
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სურ. 61. ჯირკვლოვანი ბუსუსებით დაფარული დროზერას ფოთლები 
ჩრდილო ამერიკის აღმოსავლეთი ნაწილის ტორფნარებში ცხოვრობს აგრეთვე პატარა მწერიჭამია 
მცენარე - ვენერას ბუზიჭერია (სურ. 62).  მის ფოთოლს ფრთიანი ყუნწი აქვს და ორნაკვთიანი ფირფიტა. 
ფირფიტის კიდეებზე გრძელი კბილებია განლაგებული, ხოლო ნაკვეთებს შუა სამ-სამი მგრძნობიარე 
ჯაგარი. როგორც კი მწერი ჯაგარს შეეხება, ფირფიტის ნაკვეთები მაშინვე იმგვარად დაიკეცება, რომ 
ერთი ნაკვთის კბილები მეორე ნაკვთის კბილებშუა ჩაჯდება და მწერი გარეთ გამოსვლას ვეღარ 
შეძლებს. მწერის ხსნადი ნაწილების შთანთქმის შემდეგ ფოთლის  ფირფიტა კვლავ სწორდება. 
 

 
სურ. 62. ვენერას ბუზიჭერია. 
 

    
                                               1                                                      2 
ნახ. 63. ბუშტოსანა. 1. მცენარის საერთო ხედი. 2. ბუშტებად გადაქცეული ფოთლები, რომელთა 
სარქველიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით იღება 
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წყალსაცავებში ხშირად გვხვდება წყალში მოტივტივე ბუშტოსანა (სურ. 63) მას ახასიათებს ძლიერ 
განკვეთილი წყალქვეშა ფოთლები, რომელთა ნაწილი პატარა ბუშტებადაა გადაქცეული. ამ ბუშტებს 
აქვთ სარქველი, რომელიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით - შიგნითკენ იღება. საკმარისია წყლის 
უწვრილესი ცხოველი შეეხოს ამ სარქველს, რომ იგი იხსნება და ცხოველი ბუშტში შედის, მაგრამ უკან 
ვეღარ ბრუნდება. ამრიგად, პატარა ცხოველი იღუპება და იქვე მოინელება.   

 
სურ. 64. ქოთნად ქცეული ნეპენტესის ფოთოლი 
მწერიჭამია მცენარეების დამჭერ აპარატს სხვადასხვანაირი აგებულება აქვს. ისინი შეიცავენ 
ჯირკვლოვან ქსოვილს, რომელიც გამოყოფს მწერების მისატყუებელ და მომნელებელ წვენს. 
ტროპიკული ტყეების ხვიარა  ნეპენტესს (სურ. 64) აქვს ქოთნის მსგავსი დამჭერი აპარატი სახურავით. 
ქოთანი წითელი ფერისაა. ფოთლის ყუნწი გაგანიერებულია და გარდაქმნილია ფილოდიუმად. 
ქოთანში მოხვედრილი მწერი ზევით ვერ ამოდის, ვინაიდან ქოთნის ზედაპირი გლუვი და სრიალაა. იგი 
ძირში დაგროვილ სითხეში ვარდება და  იხრჩობა; შემდეგ ხდება მისი მონელება. 
 
 
 
 
1.4.2 გენერაციული ორგანოები 
ყვავილი 
რეპროდუქციული ანუ გენერაციული ორგანოები ასრულებენ სქესობრივი გამრავლების ფუნქციას. 
უმაღლეს მცენარეებში ასეთ ორგანოდ ყვავილი ითვლება (ნახ. 65). ყვავილის განმარტებაში 
ბოტანიკოსები ერთმანეთს არ ეთანხმებიან: ზოგი მეცნიერის აზრით ყვავილის ძირითადი 
დამახასიათებელი ნიშნებია - ბუტკოს, მტვრიანებისა და ყვავილსაფარის არსებობა. ამ განმარტებიდან 
გამომდინარე, ყვავილი ახასიათებთ მხოლოდ  ფარულთესლოვან მცენარეებს. სხვები გამოდიან იმ 
მოსაზრებიდან, რომ ყვავილი ხასიათდება სპორებისა და გამეტების წარმოქმნის უნარით, ახასიათებთ 
ჯვარედინი დამტვერვა, წარმოქმნიან თესლს და ზოგჯერ ნაყოფსაც. ამ შემთხვევაში ყვავილის ცნებას 
უფრო ფართო გაგება აქვს; აქ მხედველობაში არ მიიღება თესლკვირტი ღიადაა, თუ ბუტკოშია 
მოთავსებული. ე.ი. ყვავილი ახასიათებთ როგორც შიშველთესლოვან, ისე ფარულთესლოვან 
მცენარეებს. უფრო მიღებულია პირველი მოსაზრება, რომ ყვავილი ფარულთესლოვან მცენარეებში 
წარმოადგენს ზრდაშეზღუდულ, სახეცვლილ სასპორე ყლორტს, რომლის ფოთლებს სახე აქვთ 
შეცვლილი  სქესობრივ გამრავლებასთან დაკავშირებით - "მდედრობითი"  მეგასპოროფილები 
გარდაიქმნენ ნაყოფის ფოთლებად, ხოლო "მამრობითი" მიკროსპოროფილები - მტვრიანებად. 
ყვავილოვან მცენარეთა უდიდესი ნაწილი თავმოყრილია  ტროპიკულ სარტყელში (120 000 სახეობა), 
ხოლო დანარჩენი (22 000) - სუბტროპიკულ, ზომიერ და ცივ სარტყლებში.  
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სურ. 65. ყვავილი 
 

 

 
სურ. 66. ყვავილები ორმაგი ყვავილსაფრით (ვარდი) 
1. ჯამის ფოთოლაკები, 2. გვირგვინის ფურცლები 
 
ყვავილს (სურ. 66) გარედან ფარავს ჯამი, რომელიც მწვანე ფერისაა და თავისუფალი  ან შეზრდილი 
ფოთოლაკებისაგან შედგება. მის შიგნით მოთავსებულია გვირგვინი, რომელიც უფრო დიდი ზომისაა, 
ლამაზად შეფერილი და ასევე შედგება  განცალკევებული ან შეზრდილი გვირგვინის ფურცლებისაგან. 
ჯამსა და გვირგვინს ერთად ყვავილსაფარი ეწოდება; იგი იცავს ყვავილის სხვა ნაწილებს 
დაზიანებისაგან და გარკვეულ როლს ასრულებს დამტვერვის პროცესში (კერძოდ - ლამაზად 
შეფერილი, დიდი ზომის გვირგვინის ფურცლები ადვილად შესამჩნევია მწერებისათვის; ამ 
უკანასკნელთა დახმარებით კი ხდება ჯვარედინი დამტვერვა). ჯამად და გვირგვინად 

ყვავილი ახასიათებთ 
მხოლოდ ფარულთესლოვან 
მცენარეებს.  

ფარულთესლოვანთა სრული ტიპური ყვავილი შედგება უნაყოფო და ნაყოფიერი ნაწილებისაგან: 
პირველს მიეკუთვნება ჯამი და გვირგვინი, მეორეს კი - მტვრიანები და ბუტკო. 
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დიფერენცირებულ ყვავილსაფარს ორმაგი ყვავილსაფარი ეწოდება. თუ ყვავილსაფარი შედგება ან 
მხოლოდ ჯამის, ან მხოლოდ გვირგვინისაგან, მას მარტივ ყვავილსაფარს უწოდებენ და არჩევენ 
გვირგვინისებრს  (სურ. 67)  (ტიტა, შროშანა, სუმბული,  ენძელა  და  სხვ.)  და  ჯამისებრს  (სურ. 68)  
 

 
სურ. 67. ყვავილები გვირგვინისებრი ყვავილსაფრით (ტიტა, შროშანა) 
 

 
სურ 68. ყვავილები ჯამისებრი ყვავილსაფრით (ჭინჭარი) 
 

(ჭარხალი, ნაცარქათამა, ჭინჭარი, მჟაუნა და სხვ.). გვირგვინის შიგნით, ყვავილის ცენტრისკენ  
განლაგებულია მტვრიანები. მტვრიანების კომპლექსს ანდროცეუმი ეწოდება. ერთი ყვავილში 
მტვრიანების რაოდენობა  სხვადასხვა მცენარეში ცვალდებადობს  რამდენიმე ასეულამდეც კი. მტვრიანა 
შედგება ქვედა წვრილი ნაწილისაგან - მტვრიანას ძაფისაგან და მის წვერეზე მჯდომი, უფრო მსხვილი 
სამტვრე პარკებისაგან (სურ. 69).  
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სურ. 69. მტვრიანები. 1. ძაფი, 2. სამტვრე პარკი 
 

 
სურ. 70. მტვრის მარცვლის სხვადასხვა ფორმები 
სამტვრე პარკებში ხდება მტვრის მარცვლების ჩამოყალიბება. მტვრის მარცვლები ერთმანეთისაგან 
განსხვავდებიან ზომით, ფორმით (სურ. 70). ზოგ მცენარეში მკვეთრად  შეფერილი მრავალრიცხოვანი 
მტვრიანა ცვლის  სუსტად განვითარებულ გვირგვინის ფურცლებს და შორიდანვე  თვალსაჩინოდ ხდის  
მწერებისათვის (სურ. 71) (აბრეშუმა აკაცია, მიმოზა, ევკალიპტი და სხვ.).  
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სურ. 71. კაშკაშა შეფერილობის მტვრიანები (მიმოზა, აბრეშუმა აკაცია) 
 

ნაყოფის ფოთლების კომპლექსს, რომლებიც წარმოქმნის ერთ ან რამდენიმე ბუტკოს, გინეცეუმი 
ეწოდება. ზოგჯერ რამდენიმე ნაყოფის ფოთოლი  ერთად შეზრდის შედეგად წარმოშობს ერთ ბუტკოს, 
ან კიდევ თითოეული ნაყოფის ფოთოლი ქმნის დამოუკიდებელ  ბუტკოს. ამასთან დაკავშირებით 
არჩევენ გინეცეუმის ორ ტიპს: აპოკარპულს, როდესაც ნაყოფის ფოთლები შეუზრდელად, თავისუფლად 
სხედან და თითოეული მათგანი ფორმირდება როგორც ერთი დამოუკიდებელი ბუტკო (ბაია, 
ნამიკრეფია, მაგნოლია და სხვ) და ცენოკარპულს, როცა ბუტკო ერთია და წარმოშობილია  შეზრდილი 
ნაყოფის ფოთლებისაგან. ბუტკოს სხვადასხვა ფორმა აქვს (სურ. 72).  
 

 
სურ. 72. სხვადასხვა ფორმის ბუტკოები. ნ – ნასკვი, სვ - სვეტი, დ - დინგი 
მასში არჩევენ ქვედა გამობერილ ნაწილს - ნასკვს, რომელშიაც ერთი ან რამდენიმე თესლკვირტია 
მოთავსებული. ნასკვის მიხედვით არჩევენ ზედა, ქვედა და შუანასკვიან ყვავილებს. ზედა ეწოდება ისეთ 
ნასკვს, რომელიც ყავილსაჯდომის წვერშია მოთავსებული, ხოლო ყვავილის დანარჩენი ნაწილები კი - 
მის ქვეშაა. ქვედა ნასკვი ეწოდება ისეთ ნასკვს, რომლის წვერზედაც მოთავსებულია ყვავილსაფარი; შუა 
ნასკვის შემთხვევაში ნასკვი მხოლოდ  ქვედა ნაწილითაა შეზრდილი ყვავილსაჯდომთან, ანდა 
ყვავილსაფართან და მტვრიანებთან, ზედა ნაწილი კი- თავისუფალია. 
ნასკვზე თითქმის ყოველთვის მოთავსებულია სვეტი, რომელიც დინგით ბოლოვდება; თუ სვეტი არაა 
განვითარებული, მაშინ დინგი მჯდომარეა. დინგის ზედაპირი ხაოიანი ან წებოვანია, რაც 
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გათვალისწინებულია  მტვრის  დასაჭერად. მრავალი ყვავილის ბიოლოგიაში დიდ როლს ასრულებენ 
სანექტრეები, ე. წ. ჯირკვლოვანი წარმონაქმნები, რომლებიც ნექტარს გამოყოფენ ; უმთავრესად ამ 
ნექტრისათვის მიდის ყვავილებთან სხვადასხვა მწერი. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ნათე

ლ წარმოდგენას გვაძლევს ყვავილის დიაგრამა, სადაც ჯამის ფოთლებს გამოხატავენ გარეთა წრეზე 
ქედიანი ფრჩხილით, მის შიდა წრეზე კი გვირგვინის ფურცლებს - მრგვალი ფრჩხილით. მტვრიანებს 
აღნიშნავენ გაუხსნელი სამტვრის  განივი ჭრილით, გინეცეუმს კი ნასკვის განივი ჭრილით. სანიმუშოდ 
მოგვყავს სქემატურად  გამოსახული ყვავილის დიაგრამა (სურ. 73). 

 

სურ. 73. სქემატურად გამოსახული ყვავილის დიაგრამა 

1. ჯამი, 2. გვირგვინი, 3. მტვრიანები, 4. ბუტკო 
ყვავილედი, მისი ბიოლოგიური მნიშვნელობა 
მცენარეთა უმრავლესობას ყვავილები ჯგუფურად აქვთ განლაგებული. ასეთ საყვავილე ღერძს, მასზე 
გარკვეული თანმიმდევრობით განლაგებული ყვავილებით, ყვავილედი ეწოდება. ყვავილების 
რაოდენობა ყვავილედებში განსხვავებულია და რამდენიმედან ათიათასამდე მერყეობს  (სურ. 74) 
(ზოგიერთი პალმა, აგავები და სხვ.). 

თუ ყვავილში მტვრიანებიცაა და 
ბუტკოც (ბუტკოები), მას ორსქესიანი 
ყვავილი ეწოდება; ასეთია 
ფარულთესლოვან მცენარეთა 
ყვავილების დაახლოებით 75 %. 

თუ ყვავილებში მხოლოდ მტვრიანები ან 
მხოლოდ ბუტკოებია, მაშინ ასეთ 
ყვავილებს ერთსქესიანებს უწოდებენ. 

თუ ერთსქესიანი ყვავილები ერთ 
მცენარეზე არიან განლაგებული, მაშინ 
ასეთ მცენარეებს  ერთსახლიანი ეწოდება. 

ერთსახლიან მცენარეებს მიეკუთვნება: 
სიმინდი, არყი, თხილი, მურყანი, წიფელი 
და სხვ.; 

თუ ერთსქესიანი ყვავილები  სხვადასხვა 
მცენარეზე ვითარდება - ორსახლიანი. 

ორსახლიანებს მიეკუთვნება მაგ.: ვერხვი, 
ტირიფი, ოფი, კანაფი და სხვ. 
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სურ. 74. ყვავილედი 
ყვავილედების კლასიფიკაცია  მათი მრავალგვარობის გამო დიდ სირთულებთანაა დაკავშირებული. 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, შემუშავებულია კლასიფიცირების ორი ხაზი: ყვავილების ღეროზე 
განლაგების, საყვავილე ღეროს დატოტიანებისა და ყვავილების თანდათანობითი განვითარების 
მიხედვით. პირველი პრინციპის მიხედვით ყვავილედები ნაწილდება  კენწრულ და გვერდით 
ყვავილედებად. ამ მხრივ გამონაკლისია ის ყვავილედები, რომლებიც უშუალოდ ძირითად ღეროზე 
ვითარდებიან. 
დატოტვის წესის მიხედვით არჩევენ ყვავილედების ორ ჯგუფს: მონოპოდიურს ანუ ბოტრიულს და 
სიმპოდიურს ანუ ციმოზურს. ბოტრიულ ყვავილედში (სურ. 75) მთავარი ღერძი კარგადაა გამოსახული 
და ყვავილების გაშლა ხდება ფუძიდან წვერისაკენ. ბოტრიულ ყვავილედს მიეკუთვნება თავთავი 
(მარტივი და რთული), მტევანი, ფარი, ქოლგა (მარტივი და რთული), თავაკი, კალათა, საგველა, ტარო. 
არჩევენ ციმოზური ყვავილედის 3 ტიპს:  მონოქაზიუმი (ხვეული და კლაკნილი), დიქაზიუმი, 
პლეიქაზიუმი (სურ. 71). 
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სურ. 75. ბოტრიული ტიპის ყვავილედები 
1. თავთავი, 2. მტევანი, 3. ფარი, 4. მარტივი ქოლგა, 5. თავაკი, 6. კალათა,       7. რთული თავთავი, 8. 
საგველა, 9. რთული ქოლგა 
 
გავარჩიოთ ყვავილედის რამდენიმე ტიპი (სურ. 75).  
1. თავთავი - ყვავილედი, რომლის საყვავილე ღერო დაუტოტავია და მასზე განლაგებულია უყუნწო 
ყვავილები (მრავალძარღვა, ისლის მამრობითი ყვავილები და სხვ.);  
 2. მტევანი  - საყვავილე ღერო ისეთივეა როგორც პირველ შემთხვევაში, მხოლოდ მასზე უკვე ყუნწიანი 
ყვავილებია განლაგებული (შროშანა, ბაღის არჯაკელი, ცერცველა, ხანჭკოლა და სხვ.);  
3. ფარი - ქვედა ყვავილების ყუნწები ზედაზე უფრო გრძელია (ვაშლი, მსხალი, კუნელი და სხვ.);  
4. ქოლგა - მარტივი; მთავარი ღერო დამოკლებულია, ყველა ყვავილის ყუნწი თითქმის მისი წვერიდანაა 
გამოსული და ამიტომაც თითქმის თანაბარი სიგრძისაა. ყველა ყვავილი ერთ სიმაღლეზეა 
განლაგებული (ფურისულა და სხვ.); 
 5.თავაკი - მთავარი ღერო დამოკლებულია, მის წვერზე უყუნწო ან მოკლეყუნწიანი ყვავილები  
მჭიდროდაა შეჯგუფებული (სამყურა);  
6. კალათა - განსხვავდება თავაკისაგან გაფართოებული ყვავილსაჯდომით, რომელზედაც 
განლაგებულია ორი ტიპის - ენისებრი და მილისებრი ყვავილები (გვირილა, ვარდკაჭაჭა, ბაბუაწვერა, 
ღიღილო, მზესუმზირა და სხვ).  
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7. ტარო - თავთავი ყვავილედის მსგავსია; მხოლოდ ამ შემთხვევაში საყვავილე ღერო მსხვილდება და 
უფრო ხორცოვანი ხდება (ნიუკა, ფრთათეთრა და სხვ). მასვე აკუთვნებენ აგრეთვე სიმინდის 
მდედრობით ყვავილედს, მაგრამ იგი უფრო რთულ ყვავილედს წარმოადგენს; 
აღწერილი მარტივი ყვავილედების გარდა ხშირად გვხვდება რთული ყვავილედები, რომლებიც 
რამდენიმე  ერთნაირი ან სხვადასხვა მარტივი ყვავილედებისაგან შედგება, ასეთებია: რთული თავთავი, 
რთული ქოლგა, მჭადა და სხვ.  
ციმოზური ყვავილედი იშლება ზემოდან, ან ცენტრიდან პერიფერიისაკენ. არჩევენ  ციმოზური 
ყვავილედის სამ ტიპს: მონოქაზიუმი (ხვეულა და კლაკნია), დიქაზიუმი, პლეიოქაზიუმი (ნახ. 76). 
მონოქაზიუმი - ერთსხივიანი კენწრულყვავილიანია. მთავარ ღერძზე მოთავსებულია ერთი ყვავილი, 
რომლითაც იგი ბოლოვდება; მის ქვემოთ ვითარდება მეორე ღერძი, რომელიც სიმაღლით უსწრებს 
პირველს და ისიც კენწრული ყვავილით ბოლოვდება, რომელიც უფრო გვიან იწყებს ყვავილობას; მის 
ქვევით კიდევ ვითარდება მესამე წყების ღერძი, რომელიც უსწრებს მეორე წყებისას და ისიც 
ბოლოვდება ერთ ყვავილით, რომელიც კიდევ უფრო გვიან იშლება. 
იმისდა მიხედვით, ერთ მხარეს ვითარდება ტოტები თუ სხვადასხვა მხარეზე, მონოქაზიუმში არჩევენ 
კიდევ უფრო მცირე ტიპებს, მაგ., ხვეულა, რომლითაც ხასიათდება ლაშქარასებრთა ოჯახის ყვავილების 
უმრავლესობა და კლაკნია (მარმუჭი, ლენცოფა, ფუტკარა და სხვ.). 
დიქაზიუმი - ორსხივიანი, კენწრულყვავილიანია; იმ ერთადერთი ყვავილის ქვემოთ, რომლითაც 
დაბოლოვებულია მთავარი ღერძი, ვითარდება ორი მოპირისპირე ღერძი, რომლებიც ზრდაში  
უსწრებენ მთავარ ღერძს; თითოეულ მათგანზე მოთავსებულია ერთი ყვავილი, რომელიც უფრო გვიან 
იშლება; მათზე ვითარდება მესამე წყების ორი ღერძი და ა.შ. დატოტიანება ხდება ცრუ დიქოტომიის 
მსგავსად. გვხვდება მიხაკისებრთა და სხვა ოჯახებში. 
პლეიქაზიუმი - მრავალსხივიანი კენწრულყვავილიანია. კენწრულყვავილიანი თითოეული ღერძიდან, 
რომელზედაც ერთი კენწრული ყვავილი ზის, გამოდის ორზე მეტი ტოტი, რომლებიც ზრდაში 
უსწრებენ მას და ყვავილის გაშლისა და დატოტიანების იგივე წესი აქვთ (ჭარხალი, ნაცარქათამასებრთა 
ოჯახის ზოგიერთი წარმომადგენელი და სხვ.). 
 

 
სურ. 76 ციმოზური ტიპის ყვავილედები 
1. მონოქაზიუმი (ა-კლაკნია, ბ-ხვეულა). 2. დიქაზიუმი, 3. პლეიოქაზიუმი. 
 

ყვავილედის ბიოლოგიური როლი იმაში მდგომარეობს, რომ პატარა ზომის ყვავილების ყვავილედებად 
შეკრების შემთხვევაში, ის შორიდანვე ადვილი შესამჩნევია მწერებისათვის, რომელთა საშუალებითაც 
ხორციელდება დამტვერვა მცენარეთა დიდ ნაწილში. 
დამტვერვა და განაყოფიერება 
ყვავილი მცენარის თესლით გამრავლების ორგანოა. უშუალოდ გამრავლების პროცესს წინ უსწრებს 
დამტვერვა. ყვავილის ბუტკოზე  მტვრიანებიდან მტვრის გადატანას დამტვერვა ეწოდება. ორსქესიან 
ყვავილებში მტვრის მარცვლები შეიძლება იმავე ყვავილის დინგს დაეცეს. ამ მოვლენას 
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თვითდამტვერვა ეწოდება. თვითდამმტვერავი მცენარეები უფრო ცოტაა, ვიდრე ჯვარედინად 
დამმტვერავი. თვითდამტვერვა  ტიპურია მთელი რიგი მცენარისათვის (ჭვავი, ბრინჯი, სიმინდი, 
წითელი სამყურა, ხორბალი, შვრია, არაქისი, წივანა და სხვ.). მრავალი მცენარის თვითდამტვერვა ხდება  
ყვავილობის დასასრულს და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ჯვარედინი დამტვერვა არ მოხდა.  ჯვარედინი 
დამტვერვის უპირატესობა ისაა, რომ ამ დროს ხდება სხვადასხვა მემკვიდრული თვისებების მქონე 
გამეტების შეერთება; შთამომავლობა უფრო ნაირგვარი გამოდის და სხვადასხვა საარსებო პირობებთან 
შეგუების მეტი ამპლიტუდა აქვს. ბუტკოს დინგზე მტვრის მარცვლების გადამტანი შეიძლება იყოს 
სხვადასხვა საშუალებანი, მაგალითად, მტვრის გადატანა შეიძლება მოხდეს ქარით, მწერებით, წყლით, 
ფრინველებით, ჭიაყელებითაც კი და სხვ. ქარით დამტვერავ მცენარეებს მიეკუთვნება: მარცვლოვანთა 
უმეტესობა, პალმები, თელა, მუხა, კაკალი და სხვ. მათი  ყვავილები პატარა ზომისაა, მოკლებულია 
შეფერილ გვირგვინს, სამტვრეები გრძელია და რხევად ძაფებზე ისეა მოთავსებული, რომ ქარის მცირე 
შერხევაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ მტვერი გაიფანტოს. ქარით დამმტვერავი მცენარეების მტვერი 
ძალზე მსუბუქია, ის წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ მისი ნაწილი 
მაინც მოხვდეს დინგს. ქარით დამმტვერავ მცენარეებში ყვავილები უმეტესად მჭადა ტიპის 
ყვავილედებშია  შეკრებილი. ქარით დამმტვერავი შეიძლება იყოს  როგორც ბალახოვანი, ისე მერქნიანი 
მცენარეც. მწერებით დამმტვერავ  მცენარეთა ყვავილები, განსხვავებით პირველთაგან, დიდი ზომისაა, 
მკვეთრად შეფერილი ან დიდი ზომის ყვავილედებად შეკრებილი. ყვავილების მკვეთრი შეფერილობის 
გარდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე  მათ სურნელსაც. შეფერილობა და სურნელი მწერებს 
ორიენტაციას აძლევს, საით უნდა გაფრინდნენ. მწერების მისაზიდ ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს 
აგრეთვე ნექტარი (სურ. 77). 
 

 
 
სურ. 77. ჯვარედინი დამტვერვა მწერებით 
დამტვერვა ადამიანის ჩარევით - ხელოვნური დამტვერვაა და იგი გარკვეულ მიზანს - ახალი ჯიშების 
გამოყვანას ემსახურება. 
თესლი 
ფარულთესლოვან მცენარეებში ორმაგი განაყოფიერების შემდეგ თესლკვირტიდან ვითარდება თესლი. 
თესლი არის მცენარის გამრავლებისა და გავრცელების საშუალება. თესლების წონა მილიგრამის 
მეასედი ნაწილიდან 15 კგ-მდე (ზოგიერთი პალმის თესლი) აღწევს. ყვავილოვან მცენარეთა თესლი 
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შედგება  ჩანასახისა და ენდოსპერმისაგან (საკვები ნივთიერებები). ორლებნიან მცენარეებში საკვები 
ნივთიერებანი, უმეტეს შემთხვევაში, ლებნებში გროვდება, ხოლო ერთლებნიანებში - სპეციალურ 
ქსოვილში - ენდოსპერმში. 
განვიხილოთ ერთ და ორლებნიან მცენარეთა თესლის აგებულება. ორლებნიან მცენარეთა თესლის 
მაგალითად ავიღოთ ლობიოს თესლი (სურ. 78). იგი ორი ლებნითაა წარმოდგენილი. გარედან 
დაფარულია კანით; მისი ერთი მხარე ჩაზნექილია, მეორე - ამოზნექილი. მის ჩაზნექილ ზედაპირზე 
ვითარდება ე.წ. ჭიპი, რომლითაც ის ნაყოფს ემაგრება. გარდა ამისა, მასზე არის მუქი ფერის წერტილი - 
მიკროპილე, საიდანაც შედის ჟანგბადი და წყალი. რაც შეეხება ჩანასახს, იგი თესლის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ნაწილია და შედგება ჩანასახოვანი ფესვის, ჩანასახოვანი ღეროსა და ჩანასახოვანი 
ფოთლებისაგან. ფოთლის უბეში ჩანასახოვანი კვირტია მოთავსებული. თესლის გაღივების დროს 
მცენარის განვითარებისათვის საჭირო მარაგი ნივთიერება უგროვდებათ ლებნებში, რომლებიც 
მსხვილდება და ხორცოვანდება. ასეთი უენდოსპერმო თესლები დამახასიათებელია პარკოსნების, 
ჯვაროსნების, რთულყვავილოვნების, გოგრისებრთა, ვარდისებრთა და სხვა ოჯახების 
წარმომადგენლების უმრავლესობისთვის. 

 
სურ. 78. ორლებნიანი მცენარის თესლის აღნაგობა 
 

 
სურ 79. ერთლებნიანი მცენარის თესლის აღნაგობა 
 
ერთლებნიან მცენარეთა თესლი განვიხილოთ მარცვლოვანთა ოჯახის ერთ-ერთი ტიპური 
წარმომადგენლის - ხორბლის მაგალითზე. (სურ. 79) მისი ლებანი მცირე ზომისაა, საკვები ნივთიერება 
აქ ენდოსპერმში გროვდება, რომელიც მძლავრად ვითარდება და თითქმის თესლის ნახევარზე მეტ 
ნაწილს იკავებს. ლებნის ფუნქცია აქ მხოლოდ ჩანასახის დაცვითა და საკვები ნივთიერებების 
გატარებით ამოიწურება. ასეთი ტიპის თესლებს ენდოსპერმიან თესლებს უწოდებენ. ხორბლის 
მარცვალს 2 გარსი აქვს - შიგნითა ე.წ. თესლგარემო და გარეთა- ნაყოფგარემო. ენდოსპერმისა და 
თესლის გარსის საზღვარზე მოიპოვება კარგად შესამჩნევი სქელგარსიანი უჯრედების ერთი ან 
რამდენიმე შრე - შემწოვი ეპითელი. ასეთი ენდოსპერმიანი თესლები დამახასიათებელია 
მარცვლოვნებისათვის, შროშანისებრთათვის და სხვ. 

51 
 



თესლის გაღივებისათვის აუცილებელია, რომ მასში იყოს ცოცხალი ჩანასახი და ამასთან ერთად იგი 
უნდა მოხვდეს ხელსაყრელ პირობებში. არსებობს მრავალი მიზეზი, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ  
ჩანასახის დაღუპვა და თესლის აღმოუცენებლობა, ასეთებია: სხვადასხვა მავნებლები და დაავადებები, 
შენახვის ცუდი პირობები და სხვ. 
თესლის გაღივებისათვის ხელსაყრელ გარემოდ ითვლება ტენიანი ნიადაგი, შესაბამისი ტემპერატურა 
და ჰაერის ნაკადის საკმაო რაოდენობა. თესლის აღმოცენებისათვის საუკეთესოდ ითვლება 10-150C 
ტემპერატურა. თუმცა ზოგიერთი მცენარის, მაგ., ჭვავის თესლი შეიძლება გაღივდეს და აღმოცენდეს 
10C-ზეც. ჩანასახი, რომელიც თესლშია მოთავსებული, ენერგიულად სუნთქავს, ამიტომ მას გამუდმებით 
სჭირდება ჟანგბადის მიწოდება. გამონაკლისია ზოგიერთი მცენარის თესლი, მაგ., ბრინჯის, 
ტიმოთელას, რომელთა გაღივება შესაძლებელია წყალშიც.  
ენდოსპერმსა და თესლებში საკვები ნივთიერება ძირითადად სახამებლის მარცვლებითაა  
წარმოდგენილი. თესლის გაღივებისას სხვადასხვა ფერმენტის ზეგავლენით იგი შაქრად გადაიქცევა. 
ნიადაგიდან ამოღებულ წყალში ეს შაქარი ადვილად იხსნება და ამით იკვებება ჩანასახი. მისი 
უჯრედები იყოფა და იგი იზრდება. თესლის კანის გასკდომისას გარეთ პირველი ჩანასახოვანი ფესვაკი 
გამოდის. იგი სწრაფად იზრდება და ნიადაგში მაგრდება. ამის შემდეგ ზრდას იწყებს ჩანასახოვანი 
ღერო, რომელსაც ნიადაგის ზედაპირზე ამოაქვს კვირტი, საიდანაც ვითარდება მიწისზედა ყლორტი, 
ე.ი. ღერო ფოთლებით. 
თესლის გაფანტვა რაც შეიძლება დიდ მანძილზე, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უზრუნველყოფს ამ 
სახეობის უკეთ შენარჩუნებას, ვინაიდან გაფანტვა ხელს უწყობს მცენარეს რაც შეიძლება მეტ ფართობზე 
დასახლდეს. ამიტომ მცენარეთა შორის ჩვენ ვხვდებით უამრავ სხვადასხვა საშუალებას, რომელიც ხელს 
უწყობს თესლების უკეთ გავრცელებას. 
ნაყოფი 
ფარულთესლოვან მცენარეებში ორმაგი განაყოფიერების შემდეგ ნასკვი დიდ ცვლილებებს განიცდის - 
მისი კედლები უჯრედების ინტენსიური დაყოფის შედეგად ზომაში იმატებს; უჯრედებში გროვდება 
სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებანი, რომლებიც მდიდარია ცილებით, სახამებლით, სხვადასხვა 
ზეთებით, ნაირგვარი ვიტამინებით და სხვ. ნასკვიდან ნაყოფი ვითარდება, თესლკვირტიდან - თესლი. 
ნაყოფსაფარში ანუ პერიკარპიუმში არჩევენ გარეთა თხელ ნაწილს ანუ კანს, ე.წ. ეგზოკარპიუმს, შიგნითა 
აპკისებურს ან ტყავისებურს ან გახევებულ ნაწილს, ე.წ. ენდოკარპიუმს და მათ შორის მდებარე 
მეზოკარპიუმს. (ნახ. 80). 

 
სურ. 80. ნაყოფის აგებულება. 1-3 - ნაყოფსაფარი ანუ პერიკარპიუმი 
(1 -ეგზოკარპიუმი, 2 - მეზოკარპიუმი, 3 - ენდოკარპიუმი) 
 
ნაყოფების ტიპების დიდი მორფოლოგიური მრავალფეროვნების მიუხედავად, მათი ძირითადი 
ჯგუფები არცთუ მაინცდამაინც ბევრია. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ კოლოფი, რომელიც 
თავისი მრავალი ვარიაციით არსებობს ფარულთესლოვანთა სხვადასხვა ოჯახში. მაგრამ არის ისეთი 
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ნაყოფებიც, რომლებიც მხოლოდ ერთი ოჯახისათვის არის დამახასიათებელი; ასეთია მარცვალი - 
მარცვლოვნებისთვის, პარკი - პარკოსნებისათვის და სხვა. 
ნაყოფების კლასიფიკაციის პირველ მცდელობას საფუძვლად ედო მორფოლოგიური (კონსისტენცია, 
მშრალი და წვნიანი ნაყოფები, თესლთა რაოდენობა, ნაყოფების გავრცელების სხვადასხვა საშუალებანი 
და სხვ.) და ეკოლოგიური ნიშნები. შემდგომში იქმნებოდა კლასიფიკაციები, რომლებშიაც 
მორფოლოგიურ ნიშნებთან ერთად გათვალისწინებული იყო გენეტიკურიც. გენეტიკურ 
კლასიფიკაციებში საფუძვლად მიღებულია გინეციუმის (ბუტკოს) ტიპი. 
აქედან გამომდინარე, თანამედროვე კლასიფიკაციის მიხედვით ნაყოფები გაყოფილია ორ ძირითად 
ჯგუფად: 1. აპოკარპული, რომელიც შექმნილია აპოკარპული გინეციუმისაგან და ხასიათდება 
თავისუფალი, შეუზრდელი ნაყოფის ფოთლებით და 2. ცენოკარპული - შექმნილი ცენოკარპული 
გინეციუმისაგან და ერთმანეთთან შეზრდილი ნაყოფის ფოთლებისაგან. თითოეულ მათგანში 
გამოყოფილია ნაყოფთა ცალკეული ტიპები და გათვალისწინებულია ნაყოფთა ევოლუციის საკითხი. 
გამოსავალ ჯგუფად ითვლება აპოკარპული ნაყოფები, რომლებმაც დასაბამი მისცეს ცენოკარპულ 
ნაყოფთა ჯგუფს. 
აპოკარპულ ნაყოფებს შორის ყველაზე პრიმიტიულია მრავალფოთლურა, რომლისგანაც ნაყოფის 
ფოთოლთა რიცხვის რედუქციის გზით წარმოიქმნა ფოთლურა და პარკი, ხოლო თესლკვირტების 
რაოდენობის შემცირების გზით - კურკიანა ნაყოფები. 
ფოთლურა (სურ. 81) ერთბუდიანი ან მრავალბუდიანი, მრავალთესლიანი ნაყოფია, რომელიც უმეტეს 
შემთხვევაში ვენტრალური ნაკერით იხსნება. პერიკარპიუმის კონსისტენციის და თესლების გაფანტვის 
მიხედვით ფოთლურა ტიპის ნაყოფები, უმეტეს შემთხვევაში, მშრალ ნაყოფთა ტიპს მიეკუთვნება (ოჯ. 
ბაიასებრნი, მაგნოლიასებრნი, მსუქანასებრნი და სხვ.). მათი პერიკარპიუმი ნაყოფის მომწიფებისა და 
გახსნის მომენტში მთლიანად გამომშრალია. თუმცა გამონაკლისის სახით შეიძლება არსებობდეს სველი 
ფოთლურებიც. 

 
 
 
 
 
სურ. 81. აპოკარპულ ნაყოფებს შორის ყველაზე პრიმიტიული -  
ფოთლურას ტიპის ნაყოფი 

 
პარკი (სურ. 82) ერთი ნაყოფის ფოთლისგანაა წარმოშობილი, ერთ ან მრავალთესლიანი ნაყოფია, 
რომელიც უმეტეს შემთხვევაში თვითხსნადია, მაგრამ გამონაკლისის სახით შეიძლება უხსნადიც იყოს. 
პარკი ტიპურია პარკოსანთა ოჯახისათვის. 
 
 
 
                 
 

სურ. 82. აპოკარპული ნაყოფი - პარკი 
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                                                          სურ. 83. კურკიანა ნაყოფები (ატამი, ბალი) 
კურკიანა (სურ. 83) ნაყოფი ერთთესლიანია, ზომისა და ფორმის მიხედვით იგი შეიძლება იყოს დიდი, 
თუ მისი ზომა სანტიმეტრობით განიზომება (ატამი, გარგარი, ქლიავი და სხვა) და პატარა, თუ მისი 
ზომა მილიმეტრებშია (მაყვალი, ჟოლო); ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს მრგვალი, წაგრძელებული, 
კვერცხისებრი და სხვ. პერიკარპიუმის მიხედვით არის მშრალი - თუ ეგზოკარპიუმი  და მეზოკარპიუმი 
მომწიფებისას გამოშრა (ნუში) და სველი - როდესაც ეგზოკარპიუმი  და მეზოკარპიუმი მდიდარია 
უჯრედული სითხით. როგორც წესი, კურკიანა ტიპის ნაყოფები თვითუხსნადია, მაგრამ გამონაკლისის 
სახით გვხვდება თვითხსნადიც (ციმბირის გარგარი). 
ცენოკარპული ნაყოფები, როგორც აღვნიშნეთ, აპოკარპული ნაყოფებიდან წარმოიშვნენ. შუალედური 
ფორმა აპოკარპიიდან ტიპურ ცენოკარპიამდე  არის ცენოკარპული  მრავალფოთლურა, რომელიც 
იხსნება ნაყოფის ფოთლების ზედა თავისუფალი ბოლოებით (ნიგელა). ცენოკარპულმა 
მრავალფოთლურამ დასაბამი მისცა კოლოფს. ცენოკარპული ნაყოფები რამდენიმე ჯგუფად იყოფა: 
კოლოფისებრი, კაკლისებრი, კენკრისებრი და სხვ. ამათგან ყველაზე დიდი ჯგუფია კოლოფისებრნი, 
რომელთაგანაც ნაყოფის ფოთლებისა და თესლკვირტების რედუქციის გზით წარმოიშვნენ დანარჩენი 
ნაირსახეობანი. 

   სურ. 84. ცენოკარპული ნაყოფი - კოლოფი (ხაშხაში) 
კოლოფი (სურ. 84) უმეტეს შემთხვევაში მრავალთესლიანია, ერთბუდიანი ან მრავალბუდიანი, 
ნაყოფსაფარი უმეტესად მშრალია. კოლოფები შეიძლება გაიხსნას სიგრძეზე, სიგანეზე კბილებით, 
ნასვრეტებით და სხვ. მათი უმეტესობა თვითხსნადია (ყაყაჩო, ლენცოფა, ბამბა, მიხაკისებრნი და სხვ.). 
გამონაკლისის სახით შეიძლება დავასახელოთ კაკაოს ხის ნაყოფი - იგი უხსნადი კოლოფია, რომლის 
ნაყოფსაფარი მომწიფების  შემდეგ ლპება და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ თესლები გაღივებას. 
გამონაკლისის სახით კოლოფები შეიძლება იყოს ხორცოვანიც.  
ჭოტი (სურ. 85) წარმოიშობა ორი ნაყოფის ფოთლისაგან. იგი შეიძლება იყოს  ერთ და ორბუდიანი. 
თესლების რაოდენობის მიხედვით - უმეტეს შემთხვევაში მრავალთესლიანია; იხსნება ტიხრის ორივე 
მხარეს ქვემოდან ზემოთ, გამონაკლისის სახით შეიძლება ნაწილებადაც გადაიხსნას. დამახასიათებელია 
ჯვაროსანთა ოჯახის უმეტესობისათვის. მორფოლოგიურად  მისგან არ განსხვავდება  ჭოტაკის ტიპის 
ნაყოფი. განსხვავება მხოლოდ ზომებშია. 
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სურ. 85. ცენოკარპული ნაყოფი - ჭოტი 
კაკლისებრთა ნაყოფების ძირითადი ტიპია კაკალი, რომელმაც დასაბამი მისცა შემდგომ 
სპეციალიზებულ ქვეჯგუფებს: მარცვალი, თესლურა, ფრთიანა, რკო და სხვ. (სურ. 86). 
 

   სურ. 86. კაკლის ტიპის ნაყოფი (თხილი) 
 

 
სურ.87. ცენოკარპული ნაყოფები -  რკო, მარცვალი, ფრთიანა (მუხა, ხორბალი, ნეკერჩხალი) 
 
კაკალს გახევებული ნაყოფსაფარი ახასიათებს. უმეტეს შემთხვევაში იგი ერთი ნაყოფის ფოთლისგანაა 
წარმოშობილი, ერთთესლიანია. თესლი დახშულ ნაყოფსაფარში განლაგებულია თავისუფლად (თხილი, 
მუხა და სხვ.). კაკლები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ზომით, ფორმით, ზედაპირით. 
თესლურა (სურ. 88) კაკლისაგან განსხვავდება  უფრო რბილი ტყავისებური ნაყოფსაფარით. თესლურა 
ორი ნაყოფის ფოთლისგაა წარმოშობილი. თესლურა ნაყოფები ხშირად გვხვდება ქოლგოსანთა და 
რთულყვავილოვანთა ოჯახებში. 
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სურ. 88. ცენოკარპული ნაყოფი - თესლურა (მზესუმზირა) 
 

მარცვალი წარმოშობილია თესლის კანის და ნაყოფის კედლების მჭიდროდ შეზრდის შედეგად. ის 
ერთთესლიანია, თვითუხსნადი. ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს მრგვალი, უკუკვერცხისებრი, 
კვერცხისებრი, წაგრძელებული, ელიფსური, თითისტარა და სხვა. დამახასიათებელია მარცვლოვანთა 
ოჯახისათვის.  
კენკრა ნაყოფები (სურ.89) წამოშობილია ერთი ან რამდენიმე ნაყოფის ფოთლისაგან, 
მრავალთესლოვანია (ვაზი, მოცხარი, ხურტკმელი, მოცვი, კოწახური, პომიდორი, ბადრიჯანი და სხვ.), 
იშვიათად ერთ ან ორთესლიანია (ფინიკი და სხვ.). ნაყოფი წვნიანია. მისი სახეცვლილებაა გოგრულა. 
კენკრა ნაყოფები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან  თესლის რაოდენობით - მცირე და 
მრავალთესლიანები, ფორმით - მრგვალი, წაგრძელებული, კონუსური, კვერცხისებრი და სხვ., 
ზედაპირით - გლუვი, შებუსვილი, დანაოჭებული და სხვ.  

 
სურ. 89. კენკრა ნაყოფები (კიტრი, პომიდორი) 
 

ცალკე განიხილება ნაყოფები, რომლებიც ყვავილედისგანაა წამოშობილი. ნაყოფები განლაგებულია 
რეპროდუქციულ  ყლორტზე გარკვეული თანმიმდევრობით. მისი სტრუქტურა დამოკიდებულია 
ყვავილედზე, საიდანაც იგი წარმოიშვა და თითოეული ყვავილისაგან წარმოქმნილ ნაყოფზე. აქედან 
გამომდინარე, ნაყოფედის აღწერისას პირველ ადგილზე დგას ნაყოფის ტიპი, ხოლო მეორეზე - 
ყვავილედის ტიპი, მაგ., რკო მტევანში (ცხენისწაბლი), პარკი მტევანში (ყვითელი ძიძო), მარცვალი 
საგველაში (მგლის თივაქასრა), თესლურა თავაკში (ცისფოლიო) და სხვ. (ნახ. 90). 
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სურ. 90. ნაყოფედი - რკო მტევანში (ცხენისწაბლი) 
 

ერთი ყვავილის თითოეული ბუტკო (აპოკარპული გინეცეუმი) ზოგჯერ წარმოშობს ე.წ. რთულ ნაყოფს 
(მაყვალი, ჟოლო და სხვ.) (სურ. 91). 

      
სურ. 91. რთული ნაყოფები (ჟოლო, მაყვალი) 
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სურ. 92. ცრუ ნაყოფები (მარწყვი, ვაშლი) 
ზოგჯერ ნაყოფის ფორმირებაში მონაწილეობენ ყვავილის სხვა ნაწილებიც - ასეთ ნაყოფს  ცრუ ნაყოფს 
უწოდებენ. ასეთია, მაგალითად, მარწყვის ხორცოვანი ნაწილი, რომელიც გაფართოებულ და 
გახორცოვანებულ ყვავილსაჯდომს წარმოადგენს, ბუტკოებიდან კი ვითარდება პატარა თესლურები 
(სურ. 92).  
თესლებისა და ნაყოფების გავრცელების საშუალებანი 
მცენარეთა მიერ განსაზღვრული ტერიტორიების  დაკავებისათვისი დიდი მნიშვნელობა  აქვს თესლისა 
და ნაყოფის გავრცელებას. ამ პროცესში მონაწილეობს წყალი, ქარი, ფრინველები, ცხოველები, ადამიანი 
და აგრეთვე ნაყოფის აგებულების ზოგიერთი თავისებურება, რომელიც ხელს უწყობს თესლების 
გაფანტვას. 
ჯადვარისებრთა, მანანისებრთა, ნაღველასებრთა, კელაპტრისებრთა და ზოგი სხვა ოჯახების 
წარმომადგენლების უმეტესობის თესლები იმდენად პატარა და მსუბუქია, რომ ადვილად ჩერდება 
ჰაერში და ქარს ადვილად გადააქვს დიდ მანძილზე. ზოგიერთ მათგანს თესლებზე ბეწვისებური 
გამონაზარდები, ან ფრთისებრი დანამატი აქვს, რაც კიდევ უფრო აადვილებს მათ გავრცელებას 
(ბაბუაწვერა,  ნიგვზისძირა, ბამბა და სხვ.) (სურ. 93). 

 
 
 
 
 
 
სურ. 93. სპეციალური სამარჯვები მცენარეთა ქარით   
გასავრცელებლად 
 
 
წყლით გავრცელება ახასიათებს წყლისა და ჭაობის მრავალი 
მცენარის თესლსა და ნაყოფს. ეს უკანასკნელნი ხშირად 
გამობერილია ხოლმე ან ჰაერით სავსე გამონაზარდები  

უვითარდებათ და  დიდხანს შეუძლიათ დაუზიანებლად წყალში ყოფნა. 
მრავალი მცენარის ნაყოფს უვითარდება ბღაუჭები, ჯაგრები, ქაცვები, რომლითაც ისინი ეკვრიან 
ცხოველების ბეწვს, ადამიანის ტანისამოსს, ფრინველის ბუმბულს და სხვა საგნებს (ნახ. 94). ასე 
ვრცელდება სხვადასხვა ბირკიანი მცენარე: ორკბილა, ჩიტის ბირკა, ძაღლის ენა და სხვ. 
 

   
 სურ. 94. ბღაუჭები 
ხორცოვან წვნიან ნაყოფს ჭამენ ცხოველები და ფრინველები. საჭმლის მომნელებელ ორგანოებში 
გავლის შემდეგ თესლი არ კარგავს გაღივების უნარს და მაგარი კანის მეოხებით ორგანიზმიდან 
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დაუზიანებელი გამოდის. მცენარის თესლები ხშირად ჭიანჭველებს გადააქვთ. ჭიანჭველები ამ 
თესლების ცხიმით მდიდარი გამონაზრდებით იკვებებიან. 

 
სურ. 95. კიტრანა. 1. ნაყოფიანი ტოტი, 2. ნაყოფი ისვრის თესლებს 
 

მრავალი მცენარის ნაყოფი მომწიფებისას თავისი ანატომიური აგებულების თავისებურების გამო 
იხსნება და რაიმე მკვეთრი ბიძგისაგან გაფანტავს ხოლმე თესლებს ან ნაყოფის ნაწილებს; ამასთანავე 
ნაყოფის გახეთქვისას ხშირად ხმაურიც  კი ისმის (უძრახელი, კიტრანა, ნემსიწვერა და სხვ.)    (სურ. 95). 
 
მცენარეთა ასაკობრივი და სეზონური ცვლილებები 
ერთწლოვანი მცენარეები ყვავილობენ და ნაყოფმსხმოიარობენ მხოლოდ ერთხელ, რის შემდეგაც 
იღუპებიან. ისინი მონოკარპულ მცენარეებს წარმოადგენენ. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები, 
ყველა ხე, ბუჩქი და ნახევრადბუჩქი კი სიცოცხლის მანძილზე მრავალჯერ ნაყოფმსხმოიარობს - ისინი 
პოლიკარპული მცენარეებია. 
ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ ზოგი მრავალწლოვანი მცენარე, ხე-მცენარეც კი იღუპება პირველივე 
ყვავილობისა და ნაყოფმსხმოიარობის შემდეგ. ერთწლოვანებისაგან განსხვავებით მათი სიცოცხლის 
ხანგრძლივობა ზოგჯერ 50-60 წელიც კი არის. მათი ტიპური წარმომადგენლებია ზოგი პალმა, აგავა, 
ბამბუკის ზოგიერთი სახეობა და სხვ. მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეთა შორისაც არიან 
მონოკარპული მცენარეები (ზოგიერთი რთულყვავილოვანი და ქოლგოსანი მცენარე) კულტურული 
ორწლოვანი მცენარეები - კომბოსტო, სტაფილო, ჭარხალი - ყვავილობენ მხოლოდ მეორე წელს. ისინიც 
მონოკარპული მცენარეებია.  
ისევე, როგორც ყველა ორგანიზმი, მცენარეებიც თავისი ინდივიდუალური განვითარების დროს 
განიცდიან ასაკობრივ ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს. მორფოლოგიურად ეს ასაკობრივი ცვლილებები 
გამოიხატება თანმიმდევრულ სტრუქტურულ ცვლილებებში ფესვთა სისტემასა და ღეროებში, 
საერთოდ, მცენარის ზომაში. მცენარის ვეგეტატური ორგანოების ნაწილი კვდება და, ასე ვთქვათ, 
სრულიად იშლება მცენარის ისტორიიდან. რაც შეეხება, ხე-მცენარეთა ასაკის განსაზღვრას წლიური 
რგოლების საშუალებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ყოველთვის ზუსტი არ არის. გარდა ამისა, მცენარემ, 
ადრე თუ გვიან, შეიძლება დაკარგოს თავისი მთლიანობა და რამდენიმე დამოუკიდებელ შვილეულ 
მცენარედ დაიყოს. თითოეული მათგანი დროთა განმავლობაში უკვე თავის დამოუკიდებელ 
სასიცოცხლო ციკლს გადის და ა.შ. მცენარეს ყველა ასაკობრივ მდგომარეობაში აქვს თავისი 
განსაზღვრული სპეციფიკური ნიშნები, მაგრამ ისინი მუდმივი არ არის. 
მცენარეთა სეზონური ცვლილებებიდან ყველაზე თვალშისაცემია ფოთოლცვენის პროცესი ხე-
მცენარეებში, რომელსაც ხშირად ერწყმის  ფოთლების შეფერილობის შეცვლაც (სურ. 96).და 
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`ღეროცვენა~ უდაბნოს უფოთლო ქსეროფიტებში, მაგალითად, საქსაულში.  ფოთოლცვენა ბალახოვან 
მცენარეებში იშვიათია. ჩვეულებრივ იღუპება მცენარის მთელი მიწისზედა ნაწილი.  

 
სურ. 96. შემოდგომა თბილისის ბოტანიკურ ბაღში 
 
გაზაფხულზე ყველა მრავალწლოვან მცენარეს, ხესა თუ ბალახს, უვითარდება კვირტები, საიდანაც 
წარმოიქმნება ყლორტები, შემდეგ ზრდასრული ღეროები ფოთლებით და ა.შ. მოგვიანებით 
განვითარებას იწყებს გენერაციული ორგანოები (სურ.97). აქ ცალკე უნდა გამოვყოთ ადრეგაზაფხულის 
მოყვავილე ბალახოვანი მცენარეები და ზოგი ხე-მცენარეც, რომლებიც ფოთლების გამოტანამდე 
ყვავილობს (მურყანი, თხილი, ვერხვი, ხვალო და სხვა). ცოტა მოგვიანებით ფოთლების გამოტანასთან 
ერთად ყვავილობენ არყი, ნეკერჩხალი, თელა და სხვა. ხრამების მოშიშვლებულ ადგილებზე, 
ჩამორეცხილ ნიადაგებზე, ღია ადგილებში, ადრე გაზაფხულზე, ფოთლების გამოტანამდე ერთ-ერთი 
პირველი იწყებს ყვავილობას ვირისტერფა. ადრე ყვავილობს ნახევრადუდაბნოების ბევრი მცენარე, 
რომელიც გაზაფხულის ტენს იყენებს, ასეთებია: ტიტა, სუმბული, ცხვირსატეხელა, ძაღლნიორა და სხვა. 
მცენარეებში ყვავილობის ხანგრძლივობაც სხვადასხვაა. ზოგი მხოლოდ რამდენიმე დღე ყვავილობს, 
ზოგი რამდენიმე კვირა, სხვები - მთელი სეზონი, გაზაფხულიდან შემოდგომამდე. არის ისეთი 
მცენარეებიც, რომლებიც წლის გარკვეულ პერიოდში გაზაფხულზე ან ზაფხულში ყვავილობენ, მაგრამ 
შეიძლება თბილი და ტენიანი შემოდგომის დროს ისევ აყვავდნენ (მეორე ყვავილობა) - ბაია, მარწყვი, 
პირწმინდა და სხვა. 
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სურ. 97. გაზაფხული თბილისის ბოტანიკურ ბაღში. 
ქართული ნუშის ყვავილობა 
ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით (მხედველობაშია მიღებული მწვანე ფოთლების ქონა) 
მცენარეები შეიძლება დაიყოს მარადმწვანეებად (მთელი წლის განმავლობაში მწვანე ფოთლებით - 
წიწვიანები, რომელთა ფოთლები ერთ ვეგეტატურ პერიოდზე მეტს ძლებენ) და ფოთოლმცვენები - 
ზაფხულ-მწვანე, ზამთარ-ზაფხულ მწვანე, ზამთარ-მწვანე და სხვა. 
 
 

 

1.6. უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა 

 

ორგანული სამყაროს სამეფოები 
 

პროკარიოტები 

1. Monera – ბაქტერიები და ვირუსები; ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები. 
 

ეუკარიოტები 
 

2. Fungi  ანუ Mycota – სოკოები (ცალკეა გამოყოფილი) 

3. Plantae – მცენარეთა სამეფო 

• თალუსოვანი   Thaloptyta უმდაბლესი მცენარეები        

• ღეროფოთლოვანი   Cormophyta - უმაღლესი მცენარეები 

4. Annimalis – ცხოველთა სამეფო 
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უმაღლეს მცენარეთა ზოგადი დახასიათება 

უმაღლესი მცენარეებისათვის დამახასიათებელია სპეციფიკური ნიშნები. ისინი ხმელეთის მცენარეებია, 
რომლებმაც დაკარგეს უშუალო კავშირი პირველად გარემოსთან – წყალთან და შეეგუენ ატმოსფერულ 
გარემოს. 

1. სხეული დანაწევრებულია ღეროებად და ფოთლებად, ამიტომ მათ ღეროფოთლოვანი მცენარეები - 
Cormophyta ეწოდებათ. რიზოიდები არის მცენარის ზედაპირული უჯრედების გამონაზარდები. 
ფესვებმა უზრუნველყვეს უმაღლესი მცენარეების მინერალური, ფოთლებმა კი ატმოსფერული კვება. 

2. გამტარი სისტემა პირველად წარმოდგენილი იყო სპეციალური უჯრედების – ტრაქეიდების, ანუ 
ჭურჭლებისა და საცრისებური მილების სახით. მათ ჩანასახებს ვხვდებით ჯერ კიდევ უმდაბლეს 
მცენარეებში, მაგ., წაბლა წყალმცენარეებში. შემდგომში გამტარი ელემენტები კანონზომიერად 
დაჯგუფდა კონებად, წარმოიშვა ცენტრალური ცილინდრი – სტელა, პირველად უმარტივესი 
პროტოსტელას სახით; შემდეგ გამომუშავდა სტელის უფრო რთული ტიპები. 

3. მცენარეებს განუვითარდათ მფარავი ქსოვილების რთული სისტემა, რომელიც იცავს წყლის ზედმეტი 
კარგვისა და დაბალი ტემპერატურისაგან (ეპიდერმისი, პერიდერმა და ქერქი). წარმოიშვა ბაგეების 
რთული აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზთა ცვლას და აწესრიგებს ტრანსპირაციას. 

4. შემდეგ მძლავრად განვითარდა მექანიკური ქსოვილები, რომელთაც არ საჭიროებენ წყლის გარემოში 
მცხოვრები ორგანიზმები. 

5. უმაღლესი მცენარეების სასქესო ორგანოები ყოველთვის მრავალუჯრედიანია და ამით განსხვავდება 
უმდაბლესი მცენარეების ერთუჯრედიანი სასქესო ორგანოებისაგან. მამრობით სასქესო ორგანოებს 
ანთერიდიუმი ეწოდება, მდედრობითს კი – არქეგონიუმი. 

 

 

უმაღლესი მცენარეები გამრავლების მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. სქესიანი თაობა, ანუ გამეტოფიტი, ანუ ჰაპლოიდი; 

2. უსქესო თაობა, ანუ სპოროფიტი, ანუ დიპლოიდი. 

დღეს გაბატონებული ჯგუფია სპოროფიტული (დიპლოიდური) თაობა. 

უმაღლეს მცენარეებში შედის 4 ტიპი. პირველ ტიპში გაბატონებულია სქესიანი თაობა ანუ ჰაპლოიდი, 
ხოლო დანარჩენ სამ ტიპში გაბატონებულია უსქესო თაობა, ანუ სპოროფიტი  ანუ დიპლოიდი. 

1. ტიპი Bryophyta – ხავსნაირები. აქ გაბატონებულია სქესიანი თაობა; 

2. ტიპი Pteridophyta – გვიმრანაირები. აქ ხდება თესლიან მცენარეებზე გადასვლა; 

3. ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები; 

4. ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები.  

 

ტიპი Bryophyta  – ხავსნაირები  
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(აერთიანებს 25 000 სახეობას) 

ამ ტიპს ეკუთვნის ისეთი უმაღლესი მცენარეები, რომელთა სიცოცხლე დაკავშირებულია 
ჭარბტენიანობასთან. იშვიათად ზოგიერთი მშრალ ადგილებშიც გვხვდება. მათი სხეული თალუსს 
წარმოადგენს. ყველა ხავსი უფესვოა. ისინი მოკლებულნი არიან კონების მსგავს გამტარ სისტემას, 
მხოლოდ ღეროფოთლოვანი ხავსების ოჯახში (Polytrichaceae) იწყებს გაჩენას ტრაქეიდებისა და 
საცრისებრი მილების მსგავსი გამტარი ელემენტები. ისინი თავმოყრილია ისეთ წარმონაქმნებში, 
რომლებიც მოგვაგონებს სხვა უმაღლესი მცენარეების სტელარულ აგებულებას. 

ხავსების განვითარების ციკლში გაბატონებულია თვითონ მცენარე გამეტოფიტი – სქესიანი თაობა, 
უფრო სუსტადაა განვითარებული სპოროფიტი – უსქესო თაობა. ამასთანავე, სპოროფიტი 
დამოკიდებულია გამეტოფიტზე. 

სპოროფიტი, რომელსაც ხავსნაირებში სპოროგონიუმი ეწოდება, შედგება სპორების შემცველი 
კოლოფისა და სვეტისაგან, რომლის ქვედა ნაწილი მისაწოვრის – ჰაუსტორიუმის მსგავსადაა 
გამსხვილებული და ფეხი ეწოდება. მისი საშუალებით სპოროგონიუმი შეჭრილია გამეტოფიტის 
სხეულში და მისგან ღებულობს საჭირო საკვებ ნითიერებებს. სპორისაგან წარმოიშობა პროტონემა – 
პირველადი ძაფი, რომელიც წყალმცენარეებს მოგვაგონებს. პროტონემა  ან უშუალოდ განვითარდება 
თვით ხავსად, ან პირველად წარმოშობს კვირტებს, რომლებიც შემდეგ დიდ მცენარედ ვითარდება. 

ასაკში შესულ მცენარეზე წარმოიშობა ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები (უმეტესად სხვადასხვა 
ინდივიდებზე). ანთერიდიუმში ვითარდება ორშოლტიანი სპერმატოზოიდები, არქეგონიუმში – 
კვერცხუჯრედი. განაყოფიერების შედეგად მიიღება ზიგოტა, საიდანაც ვითარდება სპოროგონიუმი – 
უსქესო თაობა ანუ სპოროფიტი. 

ხავსებში უმთავრესად გამეტოფიტი – მცენარე ხდებოდა სრულყოფილი. სხვა დანარჩენ უმაღლეს 
მცენარეებში პროგრესულად ვითარდებოდა სპოროფიტი, გამეტოფიტი კი რედუქციას განიცდიდა. 
ამგვარად, ხავსები ევოლუციის დამოუკიდებელ ხაზს წარმოადგენს. 

ტიპი Bryophyta იყოფა 2 კლასად: 1.კლ. Hepaticae – ღვიძლის ხავსები და   2.კლ. Musci – 
ღეროფოთლოვანი ხავსები. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

კლ. Hepaticae – ღვიძლის ხავსები 

ამ კლასის წარმომადგენლებს ახასიათებს სხეულის დორზოვენტრული (ზურგისა და მუცლის მხარე 
ერთმანეთისაგან განსხვავდება) აგებულება. კოლოფი სპორების გარდა შეიცავს ზამბარაკებს – 
ელათერებს, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვთ სპორების გაფანტვისთვის. პროტონემა სუსტადაა 
გამოსახული და უმეტეს შემთხვევაში მოკლე ძაფის ან ფირფიტის სახითაა წარმოდგენილი. 

ამ კლასს განვიხილავთ Marchantia polymorpha – მარშანციას მაგალითზე. 
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სურ.  Marchantia polymorpha 

მარშანცია გავრცელებულია ჭაობებში, ტყეებში, ნახანძრალებსა და სხვ. მისი დიქოტომიურად 
დატოტვილი თალუსი მიწაზეა გართხმული. თალუსის წვერი ამოკვეთილია და მის ღრმულში 
მდებარეობს ზრდის წერტილი, რომელიც შედგება მერისტემული უჯრედებისგან. მათი დაყოფის 
შედეგად ხდება თალუსის ზრდა. ზედა მხარე მწვანეა, სადაც ჩანს “შუა ძარღვი”, რომელიც ღრმულის 
სახით სიგრძეზე გასდევს თალუსს. ქვედა მხარე მურა წითელია. შუა ძარღვის გასწვრივ მოთავსებულია 
მრავალუჯრედიანი რიზოიდი. რიზოიდები ორგვარია: მარტივი და ენაკისებური. მარტივი რიზოიდები 
ნიადაგში ვერტიკალურად ჩაიზრდებიან, ამაგრებენ თალუსს და ნიადაგიდან ამოაქვთ წყალი და 
მინერალური ნივთიერებები. ენაკისებური რიზოიდები უფრო ვიწროა, შინაგან ზედაპირზე 
დვრილისებრ ან ენაკისებრ გამონაზარდებს ივითარებენ.  

ვეგეტატიური გამრავლება ხდება ჩეკია კვირტებით, რომლებიც წარმოიშობა თალუსის ზედა მხარეზე 
განვითარებულ ჩეკია კალათებში. ჩეკია კვირტები მოთავსებულია ერთუჯრედიან ფეხზე და ადვილად 
წყდება. ორსახლიანი მცენარეა.  

ზიგოტისაგან წარმოიშობა მარშანციას უსქესო თაობა – სპოროფიტი ანუ სპოროგონიუმი. 
სპოროგონიუმი შედგება კოლოფისა და მოკლე ფეხისაგან, რომლის ქვედა გაფართოებულ ნაწილს 
ჰაუსტორიუმი ეწოდება. ამ უკანასკნელის საშუალებით მცენარიდან ე. ი. გამეტოფიტიდან იღებს თავისი 
განვითარებისთვის საჭირო საკვებ ნივთიერებებს. ზიგოტის ორ უჯრედად გაყოფისას ქვედა 
უჯრედიდან წარმოიშობა სპოროგონიუმის ფეხი, ხოლო ზედა უჯრედიდან – კოლოფი; ზედა 
უჯრედები კიდევ იყოფა და წარმოქმნის არქესპორიუმის უჯრედებს. არქესპორიუმის ზოგიერთი 
უჯრედი მრავალჯერ დაიყოფა და წარმოშობს სპორების დედაუჯრედებს, მათი ნაწილი რედუქციულად 
იყოფა და წარმოიშობა სპორები. 

ამგვარად, სპორები რედუქციული დაყოფით წარმოშობილნი და ჰაპლოიდურნი არიან. სპორა არის 
უსქესო გამრავლების საშუალება, მაგრამ დასაბამს აძლევს სქესიან თაობას. სპორების დანარჩენი 
დედაუჯრედები დაგრძელდება, მათი გარსები არათანაბრად გასქელების შედეგად სპირალურად 
დაგრეხილ ძაფებს ემსგავსება და თითოეული უჯრედი გადაიქცევა ზამბარაკად – ელათერად. სპორა 
ორი გარსითაა დაფარული. გარეგანი უფრო სქელია, მას ეგზოსპორიუმი ეწოდება; შინაგანი გარსი – 
ენდოსპორიუმი კი უფრო თხელია. ნიადაგში მოხვედრილი სპორა ღივდება და საბოლოოდ ყალიბდება 
ფირფიტისებრი პროტონემა, რომელიც შემდეგში მარშანციას თალუსად გადაიქცევა. 

ამგვარად, მარშანციაში არსებობს თაობათა მონაცვლეობა. მცენარე წარმოადგენს სქესობრივ თაობას – 
გამეტოფიტს – ჰაპლოიდს, რომელსაც ცვლის უსქესო თაობა – სპოროფიტი – დიპლოიდი; სპოროფიტს – 
გამეტოფიტი. მცენარე სასქესო ორგანოებით ჰაპლოიდურია – გამეტოფიტი, წარმოიშობა ჰაპლოიდური 
სპორისაგან. სპოროფიტი (სპოროგონიუმი) მცირე ზომისაა, ის ჰაუსტორიუმის საშუალებით ემაგრება 
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გამეტოფიტს და იკვებება მის ხარჯზე. სპოროგონიუმი წარმოიშობა დიპლოიდური ზიგოტისაგან. 
უსქესო თაობაა ზიგოტიდან სპორამდე, ხოლო სქესიანი თაობაა სპორიდან ზიგოტამდე. 
 

კლასი  Musci - ღეროფოთლოვანი ხავსები 

ღეროფოთლოვანი ხავსები ყოველთვის დანაწევრებულია ღეროდ და ფოთლებად. ღეროებს 
რადიალური აგებულება აქვთ და მათზე სპირალურად განლაგებულია ფოთლები. კოლოფში მხოლოდ 
სპორები ვითარდება და ელათერები არ წარმოიშობა. პროტონემა კარგად არის განვითარებული და 
გრძელი დატოტვილი ძაფის სახე აქვს, იშვიათად ფირფიტისებრია. ამ ხავსების უმეტესობის კოლოფში 
ვითარდება პერისტომი, განსაკუთრებული აპარატი, რომელიც ხელს უწყობს სპორების გაფანტვას 
(პერისტომი არა აქვს Sphagnales და Andreaeales). 

ღეროფოთლოვანი ხავსები იყოფა 3 რიგად: 

I რიგი Sphagnales – სფაგნუმის, ანუ ტორფის ხავსები; 

II რიგი Andreaeales – ანდრეასნაირნი; 

III რიგი Bryales – მწვანე ანუ მურა ხავსები. 

I რიგის ტორფის ხავსების წარმომადგენელია გვ. Sphagnum – ტორფის ხავსი. რიგი ანდრეასნაირნი 
გარდამავალი ფორმაა ტორფის ხავსებსა და მწვანე, ანუ მურა ხავსებს შორის. 
 

რიგი მწვანე, ანუ მურა ხავსები – Bryales  

ახასიათებთ კარგად განვითარებული და უხვად დატოტვილი, ძაფისებრი პროტონემა. სპოროგონიუმში 
წარმოიშობა პერისტომი. ეს არის თავისებური სამარჯვი, რომელიც უზრუნველყოფს სპორების თანაბარ 
და თანდათანობით გაფანტვას. 

წარმომადგენელი  Polytrichum commune - გუგულის სელი 

     

სურ. Polytrichum commune 

აქვს დაუტოტავი და სწორმდგომი ღერო, რომელიც დაფარულია ხაზურ-სადგისისებრი ფოთლებით. 
ღეროს შუა და ზედა ნაწილის ფოთლები კარგად განვითარებული და მწვანეა. ღეროს ქვედა ნაწილის 
ფოთლები უფრო მურა ფერის და მცირე ზომისაა. კიდევ უფრო ქვევით ღერო გადადის მურა ფესურაში. 
აქ ღეროდან გამოდის მრავალი რიზოიდი. ღეროში ჩნდება გამტარი კონა – ნასახი სტელა. ფოთლები 
შედგება უჯრედების მრავალი შრისაგან, აქვთ შუა ძარღვი და დაფარული არიან ზედა და ქვედა 
ეპიდერმისით. ფოთლის ზედა მხარეზე განლაგებულია ასიმილატორები. მათი უჯრედები მწვანეა და 
ქლოროფილის მარცვლებს შეიცავს. 
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გუგულის სელი ორსახლიანი მცენარეა. ერთი მცენარის ღეროს წვერში წარმოიშობა ანთერიდიუმები, 
რომლებშიც ვითარდება დიდი რაოდენობით სპერმაგენული უჯრედები. თითოეული მათგანი დასაბამს 
აძლევს თითო ორშოლტიან სპერმატოზოიდს. ანთერიდიუმებს შორის მოთავსებულია პარაფიზები – 
ღეროს გამონაზარდები, რომლებიც ერთწყება უჯრედებისაგან შემდგარ ძაფებს ან წვერში 
გაფართოებულ ფირფიტებს წარმოადგენს. მეორე მცენარის ღეროს წვერში მოთავსებულია 
არქეგონიუმები. ისინი შედგება მუცლისა და გრძელი ყელისაგან. 

განაყოფიერებული კვერცხუჯრედისაგან – ზიგოტისაგან წარმოიშობა სპოროგონიუმი. სპოროგონიუმი 
შედგება კოლოფის გრძელი სვეტისა და ფეხისაგან. ფეხის ქვედა გაფართოებული ნაწილი 
ჰაუსტორიუმია, რომელიც ჩაზრდილია ღეროს (გამეტოფიტის) წვერის ქსოვილში და მისგან ღებულობს 
თავისი განვითარებისათვის საჭირო საკვებ ნივთიერებებს. კოლოფს ფარავს ჩაჩი (არქეგონიუმის 
მუცლის ნაშთი), რომელიც მომწიფებისას ჩამოვარდება. მომწიფებულ კოლოფს რთული აგებულება 
აქვს. ის შედგება შუა გაფართოებული ნაწილის – ურნისა, კოლოფის ფუძესთან მდებარე აპოფიზისა 
(ყელისა) და ხუფისაგან. კოლოფის შიგნით, მისი ფუძიდან ზევით მიემართება უანყოფო პარენქიმული 
უჯრედების ჭიმი – კოლუმელა. კოლუმელას ზედა ნაწილი ფართოვდება და ხუფისა და ურნის 
საზღვარზე ქმნის თხელ აპკს – ეპიფრაგმას. კოლუმელას გარშემო წვრილ ძაფებზე დაკიდებულია 
სპორანგიუმი. ამ ძაფებით სპორანგიუმი მიმაგრებულია კოლუმელასა და ურნის კედლებზე. 
სპორანგიუმში წარმოიშობა უამრავი წვრილი სპორა. კოლოფის კედლების უჯრედები შეიცავს 
ქლოროფილის მარცვლებს. კოლოფი გარედან დაფარულია ეპიდერმისით. ურნისა და ყელის 
საზღვარზე ეპიდერმისში მოთავსებულია მრავალი ბაგე, რომელიც შედგება ორი მკეტავი უჯრედისა და 
მათ შორის მდებარე ხვრელისაგან, ე. ი., ღვიძლის ხავსებისაგან განსხვავებით, სპოროგონიუმი 
ნაწილობრივ დამოუკიდებლად იკვებება. ურნის ზედა ნაწილში, ხუფის საზღვართან წარმოიშობა 
რგოლი. კოლოფის გამოშრობის დროს ხუფი სცილდება ურნის რგოლს და ძირს ვარდება. ხუფის 
ჩამოვარდნის შემდეგ ჩანს, რომ ურნის შესასვლელი დაფარულია ეპიფრაგმით. ურნის ხვრელის 
საზღვარზე ამ დროს ვამჩნევთ პერისტომს. პერისტომი ეწოდება ურნის გარშემო მდებარე კბილების 
ერთობლიობას. გუგულის სელის პერისტომი ერთმწკრივიანია. მისი კბილები წვერში მოკლე და 
ბლაგვია. ისინი წარმოშობილია რამდენიმე გრძელი და სქელგარსიანი ბოჭკოსებრი უჯრედისაგან, 
რომლებიც ფუძეებითაა შეზრდილი. პერისტომის კბილებს შორის არის ნაპრალები. 

სპორების მომწიფებისას სპორანგიუმის კოლუმელა და კედელი ჩაიშლება. ამის შედეგად სპორები 
აღმოჩნდება კოლოფის ღრუში. სპორების გარეთ გამოცვენას ხელს უწყობს პერისტომი. პერისტომის 
კბილები ძლიერ ჰიგროსკოპულია. ტენიან ამინდში კბილები გაიბერება, გადაიხრება კოლოფისაკენ და 
ამობერილ ეპიფრაგმას აწვება ურნისაკენ. ამის შედეგად კოლოფის შესასვლელი იხურება. წყალი არ 
ხვდება კოლოფში და ეს იცავს სპორებს შიგვე კოლოფში უდროო გაღივებისაგან. მშრალ ამინდში 
პერისტომის კბილები კარგავს წყალს, სწორდება და გარეთ გადაიხრება. ეპიფრაგმა შრება და 
შეიჭმუჭნება. თუ ამის შემდეგ ქარი შეარხევს კოლოფს, მაშინ ეპიფრაგმის და პერისტომის კბილებს 
შორის არსებული ხვრელებით სპორები თანდათან გარეთ გამოიფანტება. 

სპორა ტენიან ნიადაგში მოხვედრისას ღივდება და ძაფისებრ პროტონემას წარმოშობს, რომელიც მწვანე 
ფერს ღებულობს. პროტონემაზე წარმოიშობა კვირტები, რომლებიც შემდგომში ღეროფოთლოვან 
მცენარეებად ვითარდება. 

ასე მთავრდება გუგულის სელის განვითარების ციკლი. აქაც გაბატონებული თაობაა გამეტოფიტი – 
პროტონემა და თვით ღეროფოთლოვანი მცენარე მასზე განვითარებული ანთერიდიუმებით და 
არქეგონიუმებით. სპოროფიტი – კოლოფისა და ფეხის სახით მჭიდროდაა დაკავშირებული 
გამეტოფიტთან. სპორების წარმოშობას წინ უძღვის რედუქციული დაყოფა და ამგვარად სპორა 
ჰაპლოიდურია; ე. ი. მცენარე მასზე განვითარებული სასქესო ორგანოებით არის სქესიანი თაობა – 
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გამეტოფიტი, ჰაპლოიდი, ხოლო უსქესო თაობას წარმოადგენს სპოროგონიუმი (კოლოფი და ფეხი) – 
სპოროფიტი, დიპლოიდი. სპორიდან ზიგოტამდე სქესიანი თაობაა, ხოლო ზიგოტიდან სპორამდე – 
უსქესო. 

ხავსების მნიშვნელობა. ღვიძლის ხავსების როლი უმნიშვნელოა. მათი მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, 
რომ ისინი წარმოადგენენ დასახლების პიონერებს ნიადაგზე, შიშველ კედლებსა და ტყის 
ნახანძრალებზე. 

ღეროფოთლოვან ხავსებს, განსაკუთრებით სფაგნუმისნაირებს ადამიანისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. 
მათგან წარმოიშობა ტორფი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სახალხო მეურნეობაში. ტორფს იყენებენ 
სამკურნალოდ, როგორც ტალახით მკურნალობის ერთ-ერთი სახეობას (ტორფოთერაპია) კურორტებზე. 
აგრეთვე გამოიყენება საავადმყოფოებში, პოლიკლინიკებში და ა. შ. მოძრაობის ორგანოების ქრონიკული 
დაავადებების დროს, მუცლის ღრუს ქრონიკული ანთებითი პროცესების და სხვა დაავადებათა 
შემთხვევაში. მჟავების გამოყოფის გამო სფაგნუმი წარმოადგენს კარგ ბაქტერიოციდულ მასალას. 
სამამულო ომის დროს გამოიყენებოდა ბამბის შემცვლელად. 

 

ტიპი Pteridophyta – გვიმრანაირნი 

(აერთიანებს 11 500 სახეობას) 

გვიმრანაირებს ახასიათებს თაობათა მორიგეობა, მაგრამ ხავსებისგან განსხვავებით, განვითარების 
ციკლში გაბატონებულ თაობას წარმოადგენს სპოროფიტი – თვით მცენარე. გამეტოფიტი სუსტადაა 
განვითარებული და მას წინაზრდილი ეწოდება, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ბრტყელია, 
ფირფიტისნაირი, უფრო იშვიათად ძაფისებური. წინაზრდილები, ჩვეულებრივ, მწვანეა და 
დამოუკიდებლად იკვებება, მაგრამ ზოგიერთ წარმომადგენელში ისინი უფერულია, სოკოებთან 
თანაცხოვრობენ და ჰეტეროტროფულად იკვებებიან (მრავალ Lycopodium-ში,  Psilotales-sa da 
Ophiloglossale–ში). ნამარხ გვიმრანაირებში წინაზრდილები (გამეტოფიტი) არ არის ცნობილი. 

წინაზრდილებზე ვითარდება სასქესო ორგანოები: არქეგონიუმები და ანთერიდიუმები. 
სპერმატოზოიდები მოძრავია და შოლტიანები. ისინი ორი ტიპისაა: ორშოლტიანი (Lყცოპსიდა და 
ჟსოეტეს) და მრავალშოლტიანი (Sphenopsida და Pteropsida). 

სქესობრივი თაობის რედუქციასთან დაკავშირებით, ადგილი აქვს არქეგონიუმებისა და 
ანთერიდიუმების რედუქციას, რომელიც ნათლად არის გამოხატული განსხვავებულსპორიან ფორმებში. 

გვიმრანაირთა გამეტოფიტის სიცოცხლის პერიოდი ხანმოკლეა. უმრავლესობაში ისინი ცოცხლობენ 
რამდენიმე კვირას, მხოლოდ ლიკოპოდიუმებსა და ზოგიერთ მარაციასებრნში არსებობენ ორ ან 
რამდენიმე წელიწადს. 

განაყოფიერებული კვერცხუჯრედისგან ვითარდება სპოროფიტი. თავდაპირველად იგი 
წარმოდგენილია ჩანასახით. ჩანასახს გააჩნია ფეხი, ჩანასახოვანი ფესვი, ღერო და პირველი ფოთოლი. 
სპოროფიტი ყოველთვის დანაწევრებულია ღეროდ და ფოთლებად. 

ფესვი წარმოიშვა ფსილოფიტების მიწისქვეშა ნაწილების რიზოიდების ცვლილებების შედეგად. 

თანამედროვე Psilotopsida–ს ფესვები არა აქვთ და არც ჰქონიათ, ხოლო Salvinia–სა და ზოგიერთ 
ჰიმენოფილუმისნაირში, Pteropsida-ს კლასიდან, ფესვების უქონლობა მეორეულ მოვლენას წარმოადგენს 
და დაკავშირებულია ცხოვრების განსაკუთრებულ პირობებთან. 
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ღერო და ფოთლები დაფარულია კარგად განვითარებული ბაგეებით აღჭურვილი ეპიდერმისით. 
თანამედროვე გვიმრების უმრავლესობის ღეროები ბალახისებრია, მაგრამ მრავალი ნამარხი 
გვიმრანაირებისა და თანამედროვე ხისებრი გვიმრების მცირერიცხოვან სახეობათა ღეროები ხისებრია. 
Lycopsida–ს და Sphenopsida–ს წარმომადგენლების უმრავლესობის ფოთლები მარტივი და მცირე 
სიდიდისაა, ხოლო Pteropsida –სი – დიდებია და ხშირად რთული. 

ძლიერ რთულია გვიმრანაირების შინაგანი აგებულება. ღეროებში, ფოთლებსა და ფესვებში 
მოთავსებულია მაღალორგანიზებული გამტარი ქსოვილები. გამტარ კონებს მცენარეთა სამყაროში 
პირველად აქ გააჩნია ტიპიური აგებულება. ქსილემა წარმოდგენილია ტრაქეიდებით, მაგრამ ზოგიერთ 
წარმომადგენელს გააჩნია ჭურჭლები, ტრაქეები (ეწრის გვიმრის ფესურებში, შვიტას მუხლების 
ქსოვილებში). გვიმრანაირებში გვხვდება სტელის ყველა ტიპი პროტოსტელიდან რთული აღნაგობის 
ეუსტელამდე (Osmunda). ფლოემა წარმოდგენილია მრავალნაირი აგებულების საცრისებური 
მილაკებით. კამბიუმი არ გააჩნიათ. არ ახასიათებთ მეორადი გასქელება (კამბიუმი აქვს მხოლოდ 
ჟსოეტეს და ზოგიერთ გველისენასებრს). ნამარხ გვიმრანაირებს ხშირად ჰქონდათ კამბიუმი და 
მეორადი გასქელებაც შეეძლოთ. 

სპორანგიუმები სპორებით ჩვეულებრივ ფოთლებზე ვითარდება. Lycopsida–ში ისინი მოთავსებულია 
ფოთლის ზედა, ხოლო შვიტებსა და გვიმრებში - ფოთლის ქვედა მხარეზე. ნამარხ ფორმებში 
სპორანგიუმები მოთავსებული იყო ღერძის განშტოებებზე. სპორანგიუმიან ფოთლებს სპოროფილები 
ეწოდება. გვიმრების უმრავლესობაში სპოროფილები თითო-თითოდაა განლაგებული, ზოგიერთში კი 
შეკრებილია სხვადასხვა აგებულების თავთავებად (ლიკოპოდიუმებსა და შვიტებში). ზოგჯერ 
ფოთლები შედგება სპოროვანი და უნაყოფო ნაწილებისაგან (გველისენასებრნში). 

სპორანგიუმში ვითარდება სპორები. სპორანგიუმის კედლებსა და სპორებს შორის მოთავსებულია ე. წ. 
გამომფენი შრე ტაპეტუმი, რომელიც წარმოიშობა არქესპორიუმის გარეთა შრისაგან. ტაპეტუმის 
უჯრედების შიგთავსი იხარჯება განვითარების პროცესში მყოფი სპორების საკვებად. ახალგაზრდა 
სპორანგიუმში არქესპორიული უჯრედები მრავალჯერ იყოფა და წარმოშობს სპორების 
დედაუჯრედებს. ეს უკანასკნელები რედუქციულად იყოფა და თითოეული წარმოშობს    ოთხ 
ჰაპლოიდურ სპორას. მომწიფებულ სპორას აქვს ორი გარსი: გარეთა ეგზოსპორიუმი და შიგნითა 
ენდოსპორიუმი. შვიტებს უვითარდებათ ასევე გარეთა გარსი ეპისპორიუმი, რომელიც წარმოიქმნება 
პერიპლაზმოდიუმისაგან – დაშლილი ტაპეტუმის უჯრედებისაგან, რომელთა შიგთავსი 
ეგზოსპორიუმის გარეთ მოეფინება. სპორების მომწიფებისას ეპისპორიუმი იყოფა ორ სპირალურ 
ლენტად (ელათერები), ზამბარაკად. სპორანგიუმი ჩვეულებრივ წარმოიშობა ფოთლის ეპიდერმული და 
სუბეპიდერმული უჯრედების რამდენიმე რიგისაგან, მაგრამ ლეპტოსპორანგიუმიან გვიმრებში ისინი 
ვითარდება მხოლოდ ზედა უჯრედისაგან. 

Pteridophyta-ებს შორის გვხვდება როგორც ტოლსპორიანი, ისე განსხვავებულსპორიანი გვიმრები. 
განსხვავებულსპორიანთა წარმომადგენლების სპორანგიუმში სპორების წარმოშობა დასაწყისში 
ერთნაირად მიმდინარეობს, მაგრამ ტეტრადების წარმოშობის შემდეგ მიკროსპორანგიუმებში ყველა 
სპორა (მიკროსპორა) აღწევს საბოლოო განვითარებას, ხოლო მეგასპორანგიუმებში მხოლოდ რამდენიმე 
სპორა (უფრო ხშირად 4 ან 1) იზრდება და ძალიან დიდი ხდება (მეგასპორები), ყველა დანარჩენი სპორა 
კი კვდება. სპორების გაღივების შემდეგ წარმოიშობა ცალსქესიანი წინაზრდილები. მიკროსპორები 
დასაბამს აძლევენ მამრობით წინაზრდილს ანთერიდიუმებით, ხოლო მეგასპორები – მდედრობით 
წინაზრდილებს არქეგონიუმებით. ასე მთავრდება გვიმრანაირთა განვითარების ციკლი. 

ტიპი  გვიმრანაირნი იყოფა 5 კლასად: 
1 კლასი  Psilophytopsida – ფსილოფიტები; 
2 კლასი Psilotopsida – ფსილოტისმაგვარნი; 
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3 კლასი  Lycopsida – ლოკოპოდიუმისმაგვარნი; 
4 კლასი Sphenopsida – სოლფოთლოვანნი; 
5 კლასი Pteropsida, Filices – ნამდვილი გვიმრები. 

გვიმრანაირების ტიპში შეიმჩნევა განვითარების ორი მიმართულება: მიკროფილური და მაკროფილური 
(მეგაფილური). მიკროფილური ხაზი წარმოდგენილია ლიკოპოდიუმისებრებით და 
სოლფოთლოვანებით (შვიტასებრნი). მათი ფოთლები წვრილია და სუსტად განვითარებული. 
მაკროფილურ ხაზს მიეკუთვნება ტიპიური გვიმრები, რომელთაც ახასიათებს დიდი ზომის, რთული 
დანაწევრებული ფოთოლი. ორივე ხაზი განვითარებას იწყებს ფსილოფიტების ტელომებისაგან. 

 

1. კლასი Psilophytopsida – ფსილოფიტები 

ამ კლასში მხოლოდ ნამარხი მცენარეები შედის. ცნობილია მხოლოდ სპოროფიტები, მათი გამეტოფიტი 
დღემდე არაა ნაპოვნი. მათ ფესვი არ გააჩნდათ. სხეული არ იყო დანაწევრებული ღეროებად და 
ფოთლებად და წარმოადგენდა დიქოტომიურად დატოტვილი ღერძული მონაკვეთების წყებას. ამ 
მონაკვეთებს ტელომები უწოდეს. ტელომების ბოლო ტოტებზე ვითარდებოდა სპორანგიუმები. 
ტელომების დამაკავშირებელ ნაწილებს მესომებს უწოდებენ. ქვედა ნაწილში ვითარდებოდა 
სუბსტრატზე მისამაგრებელი ტელომები – რიზომოიდები, რომლებიც მოფენილი იყო რიზოიდებით.  

ფსილოფიტები აშკარად ხმელეთის მცენარეები იყო, რადგანაც მათ გამტარი კონები, მრავალშრიანი 
კედლით დაფარული სპორანგიუმი და სქელგარსიანი სპორები ჰქონდათ. 

წარმომადგენლებია: Rhynia, Horneophyton, Psilophyton, Asteroxylon. ასტეროქსილონს ჰქონდა პატარა 
მახათისებრი “ფოთლები“, რომლებიც ღეროს მოკლე გამონაზარდებს (ენაციები) წარმოადგენდნენ. 
თითოეული “ფოთლის“ ფუძეში შედიოდა ძირითადი სტელიდან გამოსული გამტარი კონა, რომელიც 
ფოთლის სიღრმეში არ იყო შეჭრილი. გარეგნულად მცენარე ძალიან ჰგავდა ლიკოპოდიუმს. 
ასტეროქსილონმა დასაბამი მისცა ევოლუციის მიკროფილურ გზას. 
 

2. კლასი Psilotopsida – ფსილოტისმაგვარნი 

ამ კლასის მცენარეები დღეს არსებულია. მოკლებულია ფესვებს. გავრცელებულია სუბტროპიკებში. 
Psilotum triquetrum ნიადაგზე მცხოვრები სწორმდგომი მცენარეა, ხოლო Psilotum flaccidum ეპიფიტია, 
რომელიც ხეებზე, განსაკუთრებით ხისებრ გვიმრანაირებზე იზრდება. ფსილოტუმების ფოთლები 
რედუცირებულია. ასიმილაციის ფუნქციას ძირითადად ღერო ასრულებს. 

         

                                      სურ.Psilotum triquetrum                             სურ. Tmesipteris branches 
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ამ კლასში ერთადერთი რიგია რიგი Psilotales, რომელშიც შედის ორი გვარი: გვარი Psilotum – 
ფსილოტუმი და Tmesipteris – ტმეზიპტერისი. ორივეს წინაზრდილი მიწაში თანაცხოვრობს სოკოებთან 
და ჭიაყელას მსგავსია. 

3. კლასი Lycopsida – ლოკოპოდიუმისმაგვარნი 

ამ კლასის მცენარეები ტიპიური ღეროფოთლოვანი მცენარეებია. ყოველთვის უვითარდებათ ფესვები. 
მათთვის დამახასიათებელია მიკროფილია. თანამედროვე წარმომადგენლები ბალახებია. ფოთოლი 
ერთძარღვიანია. წარმოშობით იგი შეიძლება გამოვიყვანოთ ასტეროქსილონის ტიპის 
ფსილოფიტებისაგან. 

ამ კლასში შედის როგორც ტოლსპორიანი გვიმრები, ისე განსხვავებულსპორიანი. ტოლსპორიანი 
გვიმრაა Lycopodium clavatum – გურზისებრი ლიკოპოდიუმი. 

  

სურ. Lycopodium clavatum 

იზრდება ფიჭვნარ ტყეში. მისი ღერო დიქოტომიურად არის დატოტვილი და მიწაზეა გაწოლილი. 
ნიადაგში უშვებს ფესვებს, ხოლო მიწის ზევით წამოწეულ ტოტებს ივითარებს. ღერო და ტოტები 
დაფარულია ხშირი პატარა ხაზურ-სადგისისებრი ფოთლებით. ბაგეები ფოთლის ზედა და ქვედა 
მხარეზეა მოთავსებული. 

შუა ზაფხულში ლიკოპოდიუმი ივითარებს სპორებიან თავთავებს, რომლებიც თითო-თითოდაა 
(იშვიათად 2 - 3) ტოტების წვერზე განლაგებული. თავთავის ღერძზე განლაგებულია ერთმანეთზე 
გადაფარებული სპოროფილები, ისინი ვეგეტაციურ ფოთლებზე გაცილებით წვრილებია. 
სპოროფილების ზედა მხარეზე განლაგებულია სპორანგიუმები, რომელშიც ვითარდება ერთნაირი 
სპორები. 

სპორები ყვითელია და მომრგავლო ფორმა აქვს. გარეთა გარსი სქელია, შიგნითა – თხელი. შიგნითა შრე 
(ტაპეტუმი) მთლიანად იშლება, მისი უჯრედების შიგთავსი გამოიყენება სპორების განვითარების 
დროს. სამშრიანი კედლის ქვემოთ მოთავსებულია სპორანგიუმის სპორებიანი შრე - არქესპორიუმი. 
არქესპორიუმის უჯრედების დაყოფით წარმოიშობა სპორის დედაუჯრედები, ხოლო უკანასკნელთა 
რედუქციული დაყოფის შედეგად – სპორების ტეტრადები. 

ნიადაგზე მოხვედრილ სპორას წყლის ნაკადი გადაიტანს ნიადაგის სიღრმეში, სადაც ღივდება და 
წარმოშობს წინაზრდილს, რომელიც ბზრიალას ჰგავს. მალე მასზე ვითარება რიზოიდები, რომელთა 
საშუალებითაც უჯრედების შიგნით შეაღწევს სოკოს ჰიფები. წინაზრდილის ზედა მხარეს ვითარდება 
არქეგონიუმები და ანთერიდიუმები. ანთერიდიუმში წარმოიშობა მრავალი ორშოლტიანი 
სპერმატოზოიდი. განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის დაყოფის შედეგად წარმოიშობა ზედა და ქვედა 
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უჯრედები. ზედა უჯრედებს საკიდარი ეწოდება. იგი მეტად აღარ იყოფა. ქვედა უჯრედები მრავალჯერ 
იყოფა და დასაბამს აძლევს ჩანასახს, რომელშიც ვითარდება ფეხი. ჩანასახში კარგად ჩანს პატარა ღერო, 
რომელზეც წარმოიქმნება პირველი ფოთოლი.  

განსხვავებულსპორიანი გვიმრაა Selaginella helvetica – სელაგინელა. იზრდება სუბტროპიკებსა და 
ტროპიკებში. მცირე რაოდენობით გვხვდება ზომიერ სარტყელში ევრაზიის მთებში. სელაგინელა 
გარეგანი ფორმით ძლიერ ჰგავს ლიკოპოდიუმს. სწორმდგომი სელაგინელას ფოთლები ღეროზე 
სპირალურადაა განლაგებული. გართხმულღეროიან სახეობათა ფოთლები ორ რიგადაა განლაგებული. 
თითოეული რიგი, თავის მხრივ, ორი ერთმანეთთან მჭიდროდ მიახლოებული ფოთლისგან შედგება. 
ზედა ფოთლები პატარაა, ხოლო ქვედა - უფრო დიდი. ამის შედეგად მცენარეს თითქოს 
დორზოვენტრული აგებულება აქვს. ზედა წვრილი ფოთლები ქვედა ფოთლებს არ ჩრდილავს, რის 
გამოც მისი ფუნქციონირება ნორმალურად მიმდინარეობს. 

  

სურ.  Selaginella helvetica 

სელაგინელები ნიადაგზე მიმაგრებულია წვრილი დიქოტომიურად დატოტვილი ფესვებით. ფესვები 
ვითარდება რიზოფორებზე (ფესვმტარი). ფოთლებს შუა ძარღვი აქვთ. მათ უჯრედებში ერთი ან ორი 
ფირფიტისებრი ქრომატოფორია მოთავსებულია. ბაგე ფოთლის ქვედა მხარეზეა. 

სელაგინელებში გაჩნდა განსხვავებულსპორიანობა. სელაგინელას სპორანგიუმები ორნაირია: 
მიკროსპორანგიუმები და მეგასპორანგიუმები. მიკროსპორანგიუმში ვითარდება მრავალი პატარა 
მიკროსპორა. მეგასპორანგიუმებში მხოლოდ 4 დიდი მეგასპორაა. სპორანგიუმები სპოროფილის ზედა 
მხარეს ვითარდება. სპოროფილები ვეგეტაციურ ფოთლებს ჰგვანან, მაგრამ მათგან განსხვავებით, აქვთ 
კარგად განვითარებული ენაკი. მიკრო- და მეგასპორანგიუმები უმეტეს წილად ერთ თავთავშია 
მოთავსებული, მაგრამ მათი განლაგება განსხვავებულია ხოლმე. უფრო ხშირად მიკროსპორანგიუმები 
თავთავის ზედა ნაწილშია, ხოლო მეგასპორანგიუმები – ქვედაში. 

მიკროსპორა გაღივებისას იძლევა ძლიერ რედუცირებულ მამრობით წინაზრდილს, რომელიც არის 7 
უჯრედის დონეზე (ერთი პატარა პროთალიალური – რიზოიდული, 4 ანთერიდიუმის კედლის და 2 
სპერმაგენული უჯრედი). სპერმაგენული უჯრედების დაყოფის შედეგად წარმოიშობა მრავალი 
ორშოლტიანი სპერმატოზოიდი. მათი მომწიფების დროისათვის ანთერიდიუმის კედლის უჯრედები 
და რიზოიდული უჯრედები იშლება და სპერმატოზოიდები პლაზმის საერთო მასაში დაცურავს. 

მეგასპორა ღივდება და მდედრობით წინაზრდილს იძლევა. მეგასპორის ბირთვის დაყოფისას 
წარმოიშობა მრავალი ბირთვი, რომელთა შორის ჩნდება ტიხრები და ამის შედეგად ვითარდება 
მრავალუჯრედიანი წინაზრდილი, რომელიც მეგასპორას არ ტოვებს. შემდგომში წინაზრდილის ზედა 
ნაწილში შეიმჩნევა უჯრედების ენერგიული დაყოფა, რის გამოც მეგასპორის გარსი სკდება და 
წინაზრდილი გარეთ გამოიჩრება. წინაზრდილის უჯრედები მწვანდება, მასზე ვითარდება რიზოიდები 
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და წინაზრდილს შეუძლია დამოუკიდებლად კვება. წინაზრდილის ზედა ნაწილში ვითარდება მცირე 
რაოდენობის არქეგონიუმები. ისინი ჩამჯდარია წინაზრდილის ქსოვილში. 

განაყოფიერება ხდება წვიმის დროს. განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი იყოფა განივი ტიხრით და ორ 
უჯრედს წარმოშობს. ზედა უჯრედი წაგრძელდება და საკიდელს წარმოქმნის. ქვედა უჯრედიდან 
ვითარდება ჩანასახი, რომელიც ღეროს, ჩანასახოვანი ფოთლების, რიზოფორისა და ფეხისაგან შედგება. 
განვითარების ციკლში სპოროფიტია (მცენარე) გაბატონებული. 

4. კლასი Sphenopsida – სოლფოთლოვანნი 

ამ კლასს ახასიათებს ღეროს მუხლებად და მუხლთშორისებად დანაწილება. ფოთლები რგოლურად აქვს 
განლაგებული. ამჟამად სოლფოთლოვანები წარმოდგენილია ერთი გვარით – შვიტათი. 

თანამედროვე შვიტები ბალახოვანი მცენარეებია. მათი ფოთლები,  ლიკოპოდიუმისმაგვართაგან 
განსხვავებით, ენაციებს კი არ წარმოადგენენ, არამედ წარმოშობილან მოკლე გვერდითი ტოტებისაგან, 
რომლებიც გაბრტყელებულან და ფოთლისებრნი გამხდარან. 
 
რიგი Equisetales – შვიტასნაირნი 
ოჯახი Equisetaceae 
გვ. Equisetum – შვიტა 

  
 სურ.  Equisetum giganteum 

თანამედროვე შვიტები დაბალი ბალახოვანი მცენარეებია (80 - 100 სმ), ხოლო სამხრეთ ამერიკული 
Equisetum giganteum სიმაღლე 10 – 12 მ-ია. მცოცავი მცენარეებია. მიწისქვეშა ღერო ფესურის სახითაა 
ჰორიზონტალურად გაწოლილი, მისი მუხლებიდან გამოდის წვრილი ფესვები. მიწის ზემოთ ამოდის 
ვერტიკალური ყლორტები. წიბოიანი ღერო შედგება მუხლებისა და მუხლთშორისებისაგან. 
მუხლთშორისები ღრუიანია, ხოლო მუხლები პარენქიმული ქსოვილითაა ამოვსებული. შვიტების 
ფოთლები ქერქლოვანია, უქლოროფილო. ისინი მთელ სიგრძეზეა ერთმანეთთან შეზრდილი და ქმნიან 
მილისებრ ხალთას. ფოტოსინთეზის ორგანოს როლს ღერო ასრულებს, რადგან მასში განვითარებულია 
საასიმილაციო ქსოვილი. 

ღერო გარედან გლუვი არ არის, ამაღლებული ნაწილები (წიბოები), კარინა – კარინალური ღრუ 
მორიგეობენ ჩაღრმავებულ ადგილებთან Vallis – გავაკება - ვალიკალური ღრუ. გარედან დაფარულია 
ერთშრიანი ეპიდერმისით. მისი უჯრედების გარსი კაჟოვანათია გაჟღენთილი. ეპიდერმისის შიგნით 
მოთავსებულია ქერქი და გამტარი კონების რგოლი. ახალგაზრდა ღეროს ცენტრში იმყოფება გულგული, 
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რომელიც შემდეგ ჩაიშლება და გარდაიქმნება ღრუდ. წიბოების ქვეშ მოთავსებულია მექანიკური 
ქსოვილის უბნები, ხოლო ღარების ქვეშ – საასიმილაციო ქსოვილი. ქვედა მუხლთშორისიდან მუხლში 
შესული გამტარი კონა იქ სამ ტოტად იყოფა. შუა მიემართება ფოთლის ძარღვში. ორიდან თითოეული 
შეუერთდება მეზობელი კონის გვერდით ტოტს და მასთან ერთად წარმოშობს ზედა მუხლთაშორისში 
მომავალ გამტარ კონას. 

  

სურ.  Equisetum arvense 

შვიტას მთავარი ყლორტის წვერში წარმოიშობა ერთი სპოროვანი თავთავი. სახეობათა უმეტესობაში 
თავთავიანი ყლორტი მწვანეა და ასიმილაციას აწარმოებს, მაგრამ Equisetum arvense სპოროვანი 
ყლორტები ფოტოსინტეზში არ მონაწილეობს. ამ მცენარეს ორგვარი ყლორტები უვითარდება. 
გაზაფხულზე ფესურიდან ამოდის მურა ფერის დაუტოტავი ყლორტები, რომლებიც წვერში თითო 
სპოროვანი თავთავით ბოლოვდება. როგორც კი მომწიფებული სპორები სპორანგიუმებიდან 
გადმოცვივა, სასპორე ყლორტები კვდება და იმავე ფესურიდან ამოდის ახალი, მწვანე, ძლიერ 
დატოტვილი ყლორტები. შვიტას თავთავი შედგება მრავალი სპოროფილისაგან (სპორანგიოფორისაგან); 
თითოეული სპოროფილი შედგება ფეხისა და მის წვერში მოთავსებული ფარისებრი დისკოსაგან, 
რომელსაც ექვსწახნაგოვანი ფორმა აქვს. დისკოს ქვედა მხარეს ფეხის გარშემო განლაგებულია 5 – 13 
პარკისებრი სპორანგიუმი, რომელიც ერთშრიანია. 

შვიტა ტოლსპორიანი მცენარეა. სპორა შედგება ორი გარსისაგან: ეგზოსპორიუმი და ენდოსპორიუმი. 
აგრეთვე გააჩნია მესამე გარსი ეპისპორიუმი (გარეთა), რომელიც მთლიანი არ არის და შედგება ორი 
სპირალურად დახვეული ლენტის ანუ ელათერისაგან. ელათერები მშრალ ამინდში იშლება, რაც ხელს 
უწყობს სპორების ჯგუფურად გავრცელებას. ტენიან ამინდში ისინი სპორაზეა შემოხვეული. ნიადაგზე 
სპორისაგან წინაზრდილები წარმოიშობა. შვიტას წინაზრდილი მრავალჯერ განკვეთილი მწვანე 
ფირფიტაა. მიუხედავად იმისა, რომ სპორები ერთგვაროვანია, ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები ან 
ერთი და იმავე, ან სხვადასხვა წინაზრდილებზე წარმოიშობა. კვერცხუჯრედი საწყისს აძლევს ჩანასახს. 
საკიდარი შვიტებში არ წარმოიშობა. ეს კლასი გარდამავალი ხაზია მიკროფილიასა და მაკროფილიას 
შორის. 

 

5. კლასი Pteropsida, Filices – გვიმრანაირნი, გვიმრები 
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გვიმრებს ახასიათებს მაკროფილია – დიდფოთლიანობა. მათი ფოთლები დანაწევრებულია, იშვიათად 
კიდემთლიანი. გვიმრების ფოთლები წარმოშობილია ფსილოფიტების მსხვილი ტოტების შეზრდით და 
მათი შემდგომი გაბრტყელებით. თანამედროვე გვიმრების ფოთლებიც კი ღეროსავით წვერით იზრდება, 
რაც ადასტურებს მათ ღეროსეულ ბუნებას. 

თანამედროვე გვიმრების უმრავლესობა ბალახოვანი მცენარეა. 

კლასი Pteropsida იყოფა სამ ქვეკლასად. დაყოფა მოხდა სპორანგიუმის კედლის შრიანობის მიხედვით: 

1 ქვ. კლ. Primofilices – პირველადი გვიმრები 

2 ქვ. კლ. Eufilices – ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები 

3 ქვ. კლ. – Leptofilices გვიმრები 
 

1. ქვ. კლ. Primofilices – პირველადი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეები მხოლოდ ნამარხ მდგომარეობაში გვხვდება. მათი სპორანგიუმი 
წარმოშობილია ფოთლის სუბეპიდერმული უჯრედებისგან. სპორანგიუმის კედელი მრავალშრიანია. 
ინდუზიუმი არ ჰქონდათ. 
 

2. ქვ. კლ. Eufilices – ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეების სპორანგიუმი წარმოშობილია ეპიდერმული და სუბეპიდერმული 
უჯრედებისაგან. მრავალშრიანი კედლით ხასიათდება. დღეს არსებული მცენარეებია.  
 

3. ქვ. კლ. Leptofilices – ლეპტოსპორანგიუმიანი გვიმრები 

ამ ქვეკლასის მცენარეების სპორანგიუმი წარმოშობილია ეპიდერმისის ერთი უჯრედისაგან და 
ერთშრიანი კედელი აქვს. 

მე-3 ქვეკლასი იყოფა სამ რიგად: 
I რიგი Filiciales – ხმელეთის ტოლსპორიანი გვიმრები 
II რიგი  Marsiliales წყლისა და ჭაობის განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 
III რიგი Salviniales  წყლისა და ჭაობის განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 
 

I რიგი Filiciales  

ამ რიგში შედის თანამედროვე Pteropsida–ს დიდი უმრავლესობა – 9 000 სახეობა. 

მიუხედავად წარმომადგენელთა დიდი მრავალფეროვნებისა, Filiciales-ს ახასიათებს საერთო 
აგებულების გეგმა და განვითარების ციკლი. აქ ჩნდება ინდუზიუმი, სორუსი, პლაცენტა, გამხსნელი 
რგოლი. სპორანგიუმები მოთავსებულია პლაცენტაზე, რომელიც წარმოადგენს ფოთლის ქვედა მხრის 
მასიურ გამონაზარდს. პლაცენტის ზემოთ გამოდის ინდუზიუმი. სპორანგიუმების კრებული არის 
სორუსი. 

ლეპტოსპორანგიუმიანი გვიმრების უმრავლესობა მცენარეთა ახალგაზრდა ჯგუფია. ისინი 
წარმოშობილი არიან პირველადი გვიმრებისაგან (Primofilices). Filiciales-ების ოჯახების უმრავლესობა 
ტრიასულ პერიოდში გამოჩნდა და მნიშვნელოვან განვითარებას ცარცულ პერიოდში მიაღწია. ყველაზე 
პრიმიტიულ და ძველ ოჯახებად ითვლება: 
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ოჯ. Osmundaceae  
გვ. Osmunda  
Osmunda regalis – სამეფო გვიმრა. 

კავკასიის ჭაობებში მცხოვრები. დგას ეუფილიცესა და ლეპტოფილიცეს 
შორის. სპორანგიუმის კედელი ერთშრიანია. გამხსნელი რგოლი არა აქვს, 
თუ აქვს – ჩანასახის სახით. ესაა პრიმიტიულობის ნიშანი. ფოთლის ბოლო 
ნაწილი სასპორედ არის გადაქცეული. 
 
 
 

   სურ. Osmunda regalis 

      ოჯ. Hymenophyllaceae   

გვ. Hymenophyllum 

H.tunbrigense  

პატარა ზომისაა, ხშირად რამდენიმე სანტიმეტრის (ზოგჯერ 
რამდენიმე მილიმეტრის), თხელი გამჭვირვალე ფოთლებით, 
რომლებიც კიდემთლიანი ან დანაწევრებულია. სპორანგიუმები 
ფოთლის კიდეებზეა განლაგებული (ძველი ნიშან-თვისება). რგოლი 
მთლიანია და ირიბი. 

სურ. Hymenophyllum tunbrigense  

 

ოჯ. Polypodiaceae 

ყველაზე ვრცელი ოჯახია. ამ ოჯახის წარმომადგენლები ხასიათდება გამხსნელი რგოლით, რომელიც 
სპორანგიუმის 2/3-ზეა შემოხვეული. ფილოგენეზური თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ყველაზე 
ახალგაზრდა ოჯახია. მას პოლიფილეტურ ოჯახად თვლიან და 4 ოჯახად ყოფენ.  

 გვ. Polypodium 

P. vulgare  

 

სურ. Polypodium vulgare 

 

ოჯ. Aspleniaceae 

გვ.  Phyllitis 
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Phyllitis scolopendrium– ირმის ენა 

ფოთლები მთლიანია, სორუსები ხაზური, ინდუზიუმით. 

 

 

 

 

სურ. Phyllitis scolopendrium 

 

 

 

ოჯ. Aspidiaceae 

გვ. Dryopteris filix mas – ჩადუნა  

 

სურ. Dryopteris filix mas 

 

ოჯ. Pteridiaceae 

გვ. Pteris  

Pteris cretica 

ეს ოჯახები ჰომოფილური გვიმრებია (როცა სასპორე და 
საასიმილაციო ფოთლები ერთადაა). ჰეტეროფილური 
გვიმრების შემთხვევაში, სასპორე და საასიმილაციო ფოთლები 
ცალ-ცალკეა. ჰეტეროფილურ გვიმრებს მიეკუთვნება: 
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სურ. Pteris cretica 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯ. Blechnaceae 

გვ. Blechnum 

B. spicant 

სასპორე და საასიმილაციო ფოთლები ცალ-ცალკეა. სორუსები ხაზურია. 

 

სურ. Blechnum spicant 

 

ოჯ. Athyriaceae 

გვ. Matteucia 

M. struthiopteris – შავი გვიმრა  

 

სასპორე და საასიმილაციო  ფოთლები ცალ-ცალკეა. 

 

 

სურ. Matteucia struthiopteris 

 

 

 

განსხვავებულსპორიანი გვიმრები 

მე-2 რიგი  Marsiliales – მარსილიასნაირნი 
ოჯ.  Marsiliaceae 
გვ. Marsilea 
Marsilea quadrifolia – ოთხფოთოლა მარსილია 
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სურ. Marsilea quadrifolia 

მარსილია წყალჭაობის მხოხავ ფესურიანი მცენარეა. ფესურის ქვედა მხრიდან გამოდის ფესვები, ზედა 
მხრიდან – ფოთლები. ფოთლები გრძელყუნწიანია და ოთხი ფოთოლაკით ბოლოვდება. ზოგჯერ 
გვხვდება ექვსფოთოლაკიანი ფოთლები. ღეროს გარეგანი ქერქი შეიცავს საჰაერო ღრუებს. 

სორუსები (1 – 3) განლაგებულია ფოთლის ყუნწზე, 1/3 ქვემოთ, რომელთაც სპოროკარპიუმები 
ეწოდებათ. მომწიფებული სპოროკარპიუმები დაფარულია სქელი და გამძლე გარსით. სპოროკარპიუმის 
ამოზნექილი კედლის გასწვრივ შიგნით მდებარეობს ხრტილისებრი ქსოვილის რგოლი, რომელზეც 
სორუსებია მიმაგრებული. ყოველი სორუსი ორშრიანი ინდუზიუმითაა დაფარული. სორუსის შიგნით 
მოთავსებულია პლაცენტა, რომლის წვერზე განლაგებულია წვრილი მიკროსპორანგიუმები და უფრო 
დიდი მეგასპორანგიუმები. სპორანგიუმები თხელკედლიანებია, ურგოლო. ინდუზიუმისა და 
სპორანგიუმის კედლების დაშლის შემდეგ მიკრო და მეგა სპორები წყალში გადმოიფანტება და 
გაღივებას იწყებს. განვითარებას დღე-ღამის განმავლობაში ამთავრებენ. 

მიკროსპორა წარმოქმნის ძლიერ რედუცირებულ მამრობით წინაზრდილს, ორ ანთერიდიუმს რომელიც 
არის 7 უჯრედის დონეზე (1 რიზოიდული, 2 ანთერიდიუმის კედლი უჯრედი და 1 სპერმაგენული 
უჯრედი). მეგასპორა მეგასპორანგიუმშივე ღივდება და წარმოშობს მდედრობით წინაზრდილს, 
რომელზედაც ვითარდება ერთადერთი პატარა არქეგონიუმი. ზიგოტიდან ვითარდება ჩანასახი. 

 

მე-3 რიგი Salviniales 
ოჯ.  Salviniaceae 
გვ.  Salvinia  
S.natans 
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სურ.  Salvinia natans 

15 სმ სიდიდის წყლის ზედაპირზე მოტივტივე პატარა მცენარეა. მისი წვრილი ღეროს მუხლებში 
რგოლურად განლაგებულია სამ-სამი ფოთოლი. ორი ოვალური მწვანე ფოთოლი წყლის ზედაპირზე 
ტივტივებს, ხოლო მესამე წყალქვეშა ფოთოლი ძლიერ დანაწევრებულია და ფესვების მაგივრობას 
ასრულებს. ნამდვილი ფესვები სალვინიას არა აქვს. ღეროსა და ფოთლების ანატომიურ აგებულებაში 
გამოსახულია წყლის პირობებთან შეგუების ნიშნები: უხვადაა დიდი საჰაერო ღრუები, სუსტადაა 
განვითარებული მექანიკური ქსოვილი და ძლიერ რედუცირებულია გამტარი ქსოვილი. ღეროს ქერქში 
მოთავსებულია დიდი საჰაერო ღრუები. ფოთოლშიც მრავალი საჰაერო ღრუა (კამერები), რომლებიც ორ 
სართულადაა განლაგებული. ისინი განცალკევებულია ტიხრით, რომელთა უჯრედებშიც 
მოთავსებულია ქლოროფილის მარცვლები. ფოთლის ზედა მხარეზე წარმოიშობა მომრგვალო 
უჯრედებისაგან შემდგარი განსაკუთრებული დვრილები. ამ უჯრედების კედლები ცვილითაა 
დაფარული. ეს დვრილები ფოთოლს აძლევს ღია მწვანე ფერს და ფოთლის ზედაპირზე წყალს არ 
აჩერებს. ფოთლის და ღეროს ქვედა მხარე მოფენილია მრავალუჯრედიანი მურა ფერის ბეწვებით. 

წყალქვეშა ფოთლების ფუძესთან წარმოიშობა სფეროსებრი სორუსები, რომელთაც აქ სპოროკარპიუმებს 
უწოდებენ. სპოროკარპიუმები ყველა ტოლია, მაგრამ შიგ სხვადასხვაგვარ სპორანგიუმებს შეიცავენ. 
მიკროსპოროკარპიუმებში დიდი რაოდენობით წარმოიშობა წვრილი სფეროსებრი 
მიკროსპორანგიუმები, ხოლო მეგასპოროკარპიუმებში მცირე რაოდენობის დიდი ზომის კვერცხისებრ-
ოვალური მეგასპორანგიუმები. სპორანგიუმს აქვს ფეხი, რომელიც მიმაგრებულია სპოროკარპიუმის 
ღრუში მოთავსებულ პლაცენტაზე. სპოროკარპიუმი გარედან ორმაგი ინდუზიუმითაა დაფარული. 
სპორანგიუმს გარედან ერთშრიანი კედელი ფარავს. შიგნით ტაპეტუმის შრეა. სპორანგიუმის ცენტრში 
არქესპორიუმის უჯრედებია. ისინი იყოფა და დასაბამს აძლევს სპორების დედაუჯრედებს. ეს 
უკანასკნელები რედუქციულად იყოფა და ამგვარად, მიკროსპორანგიუმში 64 მიკროსპორაა. ტაპეტუმის 
უჯრედები ჩაიშლება, მისი შემდაგენლობა შეიკვრება და წარმოშობს მაგარ მასას (მასელას – ქაფიან 
ნივთიერებას), რომელშიც სპორებია ჩაძირული. მეგასპორანგიუმში მრავალი მეგასპორა წარმოიშობა, 
მაგრამ მათგან  ერთი განვითარდება. მეგასპორა გარედან დაფარულია სქელი, ქაფიანი ნივთიერებით 
(პერისპორიუმით), რომელიც წარმოშობილია ტაპეტუმის დაშლილი უჯრედების ნივთიერებით. 
მსუბუქი პერისპორიუმი ხელს უწყობს სპორანგიუმის ტივტივს წყლის ზედაპირზე. 

შემოდგომაზე სპორანგიუმები ჩამოცვივა და წყალსატევის ფსკერზე იზამთრებენ. გაზაფხულზე 
სპორანგიუმის კედლების დალპობის შემდეგ მიკრო- და მეგასპორანგიუმები წყლის ზედაპირზე 
ამოტივტივდება. მიკროსპორა მიკროსპორანგიუმშივე ღივდება და წარმოშობს ძლიერ რედუცირებულ 
მამრობით წინაზრდილს. მიკროსპორის დაყოფის შედეგად წარმოიშობა სამი უჯრედი. ქვედა გაიყოფა 
პატარა რიზოიდულ და დიდ ვეგეტაციურ უჯრედად. ვეგეტაციური უჯრედი იზრდება და გარეთ 
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გამოწევს ზედა ორ უჯრედს. ორივე უჯრედი დაიყოფა და თითოეული მათგანი წარმოშობს 
გამარტივებულ ანთერიდიუმს. ანთერიდიუმი შედგება კედლის ორი უჯრედისა და ერთი 
სპერმაგენული უჯრედისაგან. სპერმაგენული უჯრედი განაგრძობს დაყოფას და წარმოშობს ოთხ 
მრავალშოლტიან სპერმატოზოიდს. ამგვარად, სულ წინაზრდილზე წარმოიქმნება ორი ანთერიდიუმი 
რვა სპერმატოზოიდით, რომლებიც წყალში გამოვლენ. 

მეგასპორანგიუმის სპორა შიგვე ღივდება და წარმოშობს მდედრობით წინაზრდილს. მეგასპორის 
ბირთვი იყოფა და წარმოშობს პატარას – კენწრულ უჯრედს და უფრო დიდს – ქვედა (ბაზალურ) 
უჯრედს. ზედა უჯრედისაგან წარმოიშობა წინაზრდილი. ქვედა უჯრედი იზრდება და შიგ გროვდება 
საკვები ჩანასახისთვის. წინაზრდილზე ვითარდება 3 - 5 არქეგონიუმი. განაყოფიერების შემდეგ 
ზიგოტისაგან ვითარდება ჩანასახი. ჩანასახის პირველი ფოთოლი ფარისებრია, შემდგომში მომრგვალო, 
ბოლოს ზრდასრული მცენარისათვის დამახასიათებელი ოვალური ფოთლები. მთელი მცენარე 
დაფარულია ბეწვებით 

გვიმრების სამედიცინო და სამეურნეო მნიშვნელობა. ლიკოპოდიუმის ზოგიერთი სახეობა შეიცავს შხამს, 
ამიტომ საძოვრად არ გამოიყენება. მისგან მზადდება “ბრილიანტის მწვანე”, სხვადასხვა საღებავი. შედის 
ისეთ პრეპარატებში, რომლებიც გამოიყენება ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. 
თვითნებურად გამოყენება არ შეიძლება. ზოგიერთი სპორა გამოიყენება ფეთქებადი ნივთიერებების 
დასამზადებლად. ზოგიერთი სპორისგან ამზადებენ ბავშვის ტალკს. 

სელაგინელას მხოლოდ ზოგიერთი სპორა და ღერო გამოიყენება მედიცინაში.  დეკორატიული მცენარეა. 

Adiantum-ის ფოთლებიდან გამოწურულ ნაყენს იყენებენ მწერების კბენის საწინააღმდეგოდ, 
გაციებულზე. იყენებდნენ როგორც სისხლდენის შემაჩერებელს.  

Dryopteris – ჩადუნა. ფარმაკოლოგიაში  მისი ფესურიდან ამზადებენ პრეპარატ ფილიქსანს – ჭიის 
წამალს. ზოგიერთი სახეობა გამოიყენება პარფიუმერიაში. 

Polypodium-ის წვნიანი და ტკბილი ფესურა შეიცავს გლუკოზიდებს, ვაშლის მჟავას და საპონინებს, 
ამიტომ გამოიყენება მედიცინაში. გამოიყენება ფოთლის ნახარშიც. 

Asplenium-ის ზოგიერთი სახეობა გამოიყენება სახალხო მედიცინაში, როგორც ჭრილობის 
შემახორცებელი, ციების საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელი. 

Athyrium -ის ფესურა გამოიყენება სახალხო მედიცინაში. ახალგაზრდა ფესურას და ფოთლებს სამხრეთ 
ამერიკელი ინდიელები საკვებად იყენებენ. 

Equisetum-ის ფესურაზე წარმოიშობა გორგლები, რომელშიც გროვდება სახამაბელი, ამ გორგლებს 
საჭმელში იყენებენ. ზოგიერთი სახეობა შხამიანია, შეიცავს ფერმენტ ტიამინაზინს, რომელიც შლის 
ვიტამინ B1–ს. შეიცავს საპონინს. ეს შხამიანობა მერყეობს წლის დროების მიხედვით, რაც იწვევს 
არაერთგვაროვან აზრს მის შხამიანობაზე. მრავალი სახეობა ფართოდ გამოიყენება სახალხო მედიცინასა 
და ფარმაკოლოგიაში. ფესურას იყენებენ მეტალის საპრიალებლად და შალის შესაღებად, ხოლო მაგარ 
ღეროებს  -  ჭურჭლის საწმენდად და ხის ავეჯის გასაპრიალებლად. 

Marsilia-ს პრაქტიკული გამოყენება უმნიშვნელოა. შუა აზიაში და სხვაგან, როგორც სარეველა, 
ანადგურებს ბრინჯის ნათესებს. ზოგიერთი სახეობის სპოროკარპიუმები,  რომელიც დიდი 
რაოდენობით შეიცავს სახამებელს, საკვებად გამოიყენება. იყენებენ აკვარიუმებში. 

Salvinia - დეკორატიულია აკვარიუმებისა და წყალსატევებისათვის. 
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(750 000 სახეობა) 

 

თესლოვანი მცენარეები იყოფა ორ ტიპად:  

1 ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები 

2 ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები 

მათ აქვთ თესლი, რომელიც თესლკვირტისგან წამოიშობა. თესლკვირტი სახეცვლილი 
მეგასპორანგიუმია. თესლოვანი მცენარეების მდედრობითი და მამრობითი გამეტოფიტები უფრო 
რედუცირებულია, ვიდრე გვიმრანაირებში. 

1 ტიპი Gymnospermae – შიშველთესლოვნები 

(700 – 750 სახეობა) 

შიშველთესლოვნების დამახასიათებელი ნიშანი ისაა, რომ მათი თესლკვირტები ანუ 
მეგასპორანგიუმები შიშვლადაა მოთავსებული მეგასპოროფილებზე, ან ამ უკანასკნელთა რედუქციის 
გამო გვეჩვენება, თითქოს ისინი ყლორტის წვერზე მდებარეობს. 

გაღივებული მიკროსპორა (მტვრის მარცვალი) უშუალოდ თესლკვირტზე ეცემა და იქ ნუცელუსის 
წვერზე წარმოშობს მტვრის მილს, რომელიც ნუცელუსის ქსოვილის გავლით მიდის მდედრობით 
წინაზრდილთან და კვერცხუჯრედთან მიაქვს მამრობითი გამეტები. 

ამგვარად, შიშვლეთესლოვნები განსხვავებულსპორიანი მცენარეებია. ისე როგორც გვიმრანაირებში, 
მათი განვითარების ციკლშიც გაბატონებულია სპოროფიტი (თვით მცენარე). როგორც მდედრობითი, 
ისე მამრობითი გამეტოფიტები რედუცირებულია. ამავე დროს, მდედრობითი გამეტოფიტი კავშირს არ 
წყვეტს დედა მცენარესთან. თესლკვირტში წარმოშობილი მეგასპორისაგან თესლკვირტშივე წარმოიშობა 
მდედრობითი წინაზრდილი, ანუ პირველადი ენდოსპერმი. მამრობითი გამეტოფიტიც განიცდის 
რედუქციას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უმაღლეს წარმომადგენლებში კარგავენ ვეგეტაციურ ანუ 
პროთალიურ უჯრედს. 

თესლოვან მცენარეებსა და სპოროვან გვიმრანაირთა შორის ევოლუციური კავშირის გარკვევისათვის 
მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის, რომ უძველეს რიგებს Cycadales და Ginkgoales-ს მოეპოვებათ 
მოძრავი სპერმატოზოიდები, მაშინ როდესაც თანამედროვე წიწვოვნებს და აგრეთვე Ephedra-ს, Gnetum-
სა და Welwitschia–ს უვითარდებათ უძრავი მამრობითი გამეტები - სპერმიები. 

შიშველთესლოვნები მხოლოდ მერქნიანი მცენარეებია (ხეები, ბუჩქები, ლიანები). მათ შორის არ 
ვხვდებით ბალახოვან მცენარეებს. აღსანიშნავია, რომ ბალახოვანი მცენარეების არსებობა პროგრესული 
ნიშანია. ისინი წარმოიშვა მერქნიანი მცენარეებისაგან.  

შიშველთესლოვანთა ტიპი იყოფა სამ კლასად: 
1 კლ. Cycadopsida – საგოვანასთესლიანები; წარმოადგენს ევოლუციის მაკროფილურ ხაზს. 
2 კლ. Coniferopsida – გირჩოსნები; ევოლუციის მიკროფილური ხაზია. 
3 კლ. Chlamydospermatopsida – საფრიანთესლოვნები 

შიშველთესლოვნები წარმოიშვნენ Pteridophyta–სგან და თავისი ორგანიზაციით გარდამავალ საფეხურს 
წარმოადგენენ გვიმრანაირებსა და ფარულთესლოვნებს შორის, რასაც განსაკუთრებით კარგად 
ადასტურებს მათი გამეტოფიტების აგებულება. 

1 კლ. Cycadopsida – საგოვანასთესლიანები 
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წარმოადგენს ევოლუციის მაკროფილურ ხაზს. ფოთლები დიდი აქვთ, ყუნწიანი ან მჯდომარე. უფრო 
პრიმიტიულ ფორმებს ფრთისებრი, გვიმრის ფოთლების მსგავსი. თესლკვირტები (მეგასპორანგიუმები) 
მოთავსებულია ფოთლისებრ ან სხვადასხვაგვარად სახეცვლილ მეგასპოროფილებზე. 

მეგასპოროფილები ცალკეულად სხედან ან შეკრებილი არიან გირჩებად. 
 
რიგი Cycadales – საგოვანასნაირნი 
ოჯ. Cycadaceae 
გვ. Cycas revoluta – საგოვანა 

  

სურ.  Cycas revoluta 

საგოვანები გვხვდება აღმოსავლეთ აზიის, ავსტრალიის, აფრიკისა და ამერიკის ტროპიკულ და 
ნაწილობრივ, სუბტროპიკულ მხარეებში. ხისებრი მცენარეებია. ღერო მაღალია, სვეტისებრი, 6 – 8 მ 
სიმაღლის. ფოთლები დიდია, სიგრძით 2 მ-მდე, ხეშეში და მარადმწვანე. ბევრ საგოვანას ფოთლების 
ჩამოცვენის შემდეგ ღეროზე რჩება მათი ფუძეები, რის გამოც ღეროები თითქოს ჯავშნითაა დაფარული, 
ზოგს ფოთლები მთლიანად სცვივა და ღეროები შიშველი რჩება. ღეროში აქვთ გულგული, რომელშიც 
სახამებელია. 

საგოვანების უმრავლესობის სპოროფილები შეკრებილია გირჩებად. საგოვანები ორსახლიანი 
მცენარეებია, მხოლოდ ერთადერთი გვარი საგოვანა მოკლებულია მდედრობით გირჩებს. 
მეგასპოროფილები თავისუფლად ვითარდება ღეროს წვერში. 

ციკასი ფართოდაა გავრცელებული აღმოსავლეთ აზიაში. მისი სიმაღლე 3 მ-მდე აღწევს. ღეროს წვერზე 
წარმოიშობა 50 – 70 სმ-მდე სიგრძის გირჩები. გირჩი შედგება ღერძისა და მასზე მოთავსებული 
მიკროსპოროფილებისაგან. მიკროსპოროფილების ქვედა მხარეზე მდებარეობს მრავალი მიკროსორუსი. 
თითოეული მათგანი შედგება 2 – 4 მიკროსპორანგიუმისაგან. მიკროსპორანგიუმები მოთავსებულია 
მსხვილ ფეხზე და მათში წარმოიქმნება მრავალი ელიფსური ფორმის მცირე მიკროსპორა. 
მიკროსპორები მიკროსპორანგიუმშივე ღივდება და წარმოშობს მამრობით წინაზრდილს, რომელიც 
სამუჯრედიანია: პროთალიალური, ვეგეტაციური და ანთერიდიული. ასეთ სამუჯრედიან 
მდგომარეობაში მიკროსპორები გადმოცვივდება გახსნილი მიკროსპორანგიუმიდან და ქარის ან 
იშვიათად მწერების მიერ გადაიტანება თესლკვირტზე, რომელზედაც მიმდინარეობს მამრობითი 
წინაზრდილის შემდგომი განვითარება. 

Cycas-ის მეგასპოროფილები მოთავსებულია ღეროს წვერში, სადაც ისინი ვეგეტაციურ ფოთლებთან 
მორიგეობენ (მსგავსება გვიმრებთან). ფრთისებრი მეგასპოროფილები ნაწილობრივ ჰგვანან ვეგეტაციურ 
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ფოთლებს, მაგრამ უფრო მცირე ზომის არიან და ყვითელი ან მოწითალო ფერი აქვთ. მეგასპოროფილის 
ქვედა ნაწილში მოთავსებულია 3 – 6 მეგასპორანგიუმი – თესლკვირტი. 

თესლკვირტი გარედან დაფარულია ინტეგუმენტით, რომელიც სამშრიანია, ზედა ნაწილში არ ერთდება 
და ტოვებს ხვრელს, რომელსაც მიკროპილე ეწოება. ინტეგუმენტის ქვეშ არის ნუცელუსი, რომლის 
შიგნით ენდოსპერმია (მდედრობითი წინაზრდილი), რომელზედაც ვითარდება არქეგონიუმები. 
ნუცელუსის წვერში არის სამტვრე კამერა. 

მიკროსპორა ქარს გადააქვს თესლკვირტზე და მიკროპილეს გზით ჩავარდება სამტვრე კამერაში. აქ ის 
იწყებს გაჟივებას და გაღივებას. ამ დროს ვეგეტაციური უჯრედი გაგრძელდება და წარმოშობს გრძელ 
მილს – ჰაუსტორიუმს, რომელიც ჩაიზრდება ნუცელუსის ქსოვილში და იქიდან იკვებება. 
ანთერიდიული უჯრედი იყოფა, წარმოშობს სპერმაგენულ უჯრედს და ანთერიდიუმის ფეხ-უჯრედს. 
სპერმაგენული უჯრედი ძლიერ იზრდება და შემდეგი დაყოფით წარმოშობს ორ სპერმატოზოიდს. ფეხ-
უჯრედისა და პროთალიური უჯრედის გარსები დაიშლება და მათი ბირთვები სპერმატოზოიდებთან 
ერთად მოთავსდება საერთო პლაზმაში. ამის შემდეგ მტვრის მილის წვერი სკდება და მისი შიგთავსი 
ჩაიღვრება ენდოსპერმის ღრუში. აქ სპერმატოზოიდები დაცურავენ, შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი ჩადის 
არქეგონიუმში და უერთდება კვერცხუჯრედს. მეორე სპერმატოზოიდი იღუპება. 

განაყოფიერებული ზიგოტა იყოფა და წარმოშობს მრავალ უჯრედს, რომლებიც თავსდება 
არქეგონიუმის ქვედა ნაწილში. ქვედა უჯრედები დასაბამს აძლევს ჩანასახს, ზედა უჯრედები 
წაგრძელდება და განივითარებს საკიდარს, რომელიც მზარდ ჩანასახს ჩასწევს ენდოსპერმის ახალ-ახალ 
შრეებში, რის ხარჯზეც ხდება მისი განვითარება. 

ამ სახით თესლკვირტი ჩამოვარდება. ამ დროისათვის ის ძალზე გაზრდილია. მისი გარეგანი შრე 
ხორციანდება, წვნიანი ხდება და წითლდება. შუა შრე მკვრივდება და ქვავდება. ის საიმედოდ იცავს 
შიგნით მოთავსებულ ჩანასახს. შინაგანი შრე თანდათან იშლება და მისი შიგთავსი ხმარდება 
ენდოსპერმის უჯრედებს. ჩანასახის მომწიფება თესლის ჩამოვარდნის შემდეგ ხდება. 

საგოვანების სხვა გვარებში მეგასპოროფილები შეკრებილია მდედრობით გირჩებად. მაგალითად, 
Macrosamia –ში აღწევენ 1 მ-ს და იწონიან 40 – 42 კგ-მდე, მაგრამ Zamia –ში მათი სიგრძე 3 სმ-ია. ზოგჯერ 
მეგასპოროფილები განიცდის რედუქციას. მაგ., Zamia-ში მეგასპოროფილები ფარისებრი ხდება. 

საგოვანების პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ Cycas revoluta–ს ღეროს გულგულში 
მოთავსებული სახამებლის მარცვლებიდან იღებენ ბურღულს - საგოს. ამის გამო იგი მოჰყავთ 
იაპონიაში.  

 

 

მე-2 კლ. Coniferopsida – გირჩოსნები 

ამ კლასს ახასიათებს მიკროფილია, ფოთლები წვრილი აქვთ, მჯდომარე, კიდემთლიანი, ლანცეტა-
ნემსისებრი ან ქერქლისებრი, იშვიათად ფართო და დიდი ზომის. მეგასპოროფილები ძლიერ 
სახეშეცვლილია, შეკრებილია ფაშარ ან, პირიქით, მკვრივ გირჩებად. 

კლასში შედის 3 რიგი: 

1. რიგი Ginkgoales – გინკგოსნაირნი 

2. რიგი Cordaitales – კორდაიტისნაირნი 

3. რიგი Coniferales – წიწვოვნები 
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1. რიგი Ginkgoales – გინკგოსნაირნი 

გვ. Ginkgo 

          G.biloba 

ეს რიგი წარმოდგენილია ერთადერთი სახეობით გინკგოთი, რომელიც  ველურად მხოლოდ დასავლეთ 
ჩინეთის მთებში იზრდება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.  Ginkgo biloba 

გინკგო “ცოცხალი ნამარხია”. ფოთოლმცვენი, 40 მ-მდე სიმაღლის, 4,5 მ გარშემოწერილობის ხეა. 
ივითარებს პირამიდულ ვარჯს. ფოთლები ყუნწიანია, მარაოსებრი ფირფიტით. ფოთლების ბოლო 
ორნაკვთიანია. ორგვარი ყლორტები აქვს. გინკგო ორსახლიანი მცენარეა. განაყოფიერება ხდება მოძრავი 
სპერმატოზოიდებით. თესლკვირტის აგებულება ისეთივეა, როგორიც ციკასის. 

 

2. რიგი Cordaitales – კორდაიტისნაირნი 

შიშველთესლოვნების გადაშენებული ჯგუფია. დასაბამი მისცეს ქვანახშირის მძლავრ შრეებს. 
კორდაიტები დიდი ხეები იყო – 30 მ სიმაღლის და 1 მ დიამეტრის. ახოვანი ტანი მხოლოდ წვერში 
იტოტებოდა. 

ორსახლიანი მცენარეები იყვნენ. განაყოფიერება უთუოდ მოძრავი სპერმატოზოიდებით ხდებოდა. 
ჩანასახები ცნობილი არაა.  კორდაიტების ნათესაური კავშირი მთლად ნათელი არ არის. მათ დასაბამი 
მისცეს გინკგოსნაირებსა და წიწვოვნებს. 

3. რიგი Coniferales – წიწვოვნები 

შიშველთესლოვანი მცენარეებიდან ყველაზე გავრცელებულია წიწვოვნები (600-მდე სახეობა). 
წიწვოვნები ძირითადად ხეებია, იშვიათად ბუჩქები. ბალახოვანი მცენარეები მათ შორის არ გვხვდება. 
ტოტები სპირალურად აქვთ განლაგებული. კენწრულ ყლორტს ყოველთვის ინარჩუნებენ. იმ 
შემთხვევაში, როდესაც იგი იღუპება, მას ცვლის უახლესი გვერდითი ყლორტი, რის შედეგადაც 
წიწვოვნების ვარჯს კონუსური ფორმა აქვს. ზოგ წიწვოვანს ყველა ყლორტი ერთნაირი აქვს; მათზე 
სპირალურად განლაგებულია ნაირგვარი ფოთლები. ზოგს უვითარდება ორგვარი ყლორტები: 
დაგრძელებული და დამოკლებული. დაგრძელებულ ყლორტებს ახასიათებს განუსაზღვრელი ზრდა და 
სპირალურად განლაგებული ნემსისებური ან ქერქლისებრი ფოთლები. სწორედ ასეთი ყლორტები 
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უზრუნველყოფენ ხის ძირითად ნამატს. დამოკლებული ყლორტები მოკლეა და ნელა იზრდება. 
ფუძესთან დაფარულია ქერქლით. წვერში უვითარდებათ ერთმანეთთან მჭიდროდ მიჯრილი მწვანე 
ფოთლების კონა. ზოგიერთ გვარს Larix, Pseudolarix და Cedrus-ს როგორც დამოკლებულ, ისე  
დაგრძელებულ ყლორტებზე მწვანე ფოთლები უვითარდება. 

წიწვოვნების ღეროს სუსტად განვითარებული გულგული აქვს. მერქანი შედგება სხვადასხვა სიგრძის 
ტრაქეიდებისგან, რომლებიც ევოლუციის პროცესში თანდათან მოკლდება. ყველაზე გრძელი 
ტრაქეიდები აქვთ არაუკარიასებრებს, ყველაზე მოკლე – კვიპაროსისებრებს. წიწვოვნების 
უმრავლესობის ქერქში, მერქანსა და ხშირად ფოთლებში ზოგჯერ მრავალი ფისის სავალია, რომელიც 
შეიცავს ეთეროვან ზეთებს, ფისებს, ბალზამს და სხვა, რომელთაც დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა 
აქვთ. მათი გამოხდით მიიღება ტერპენტინი, კოპალი, კანიფოლი და სხვა პროდუქტები. 

წიწვოვანთა უმრავლესობას ფოთლები ვიწრო და ნემსისებრი აქვს. მათ წიწვებს უწოდებენ, მაგრამ ძველ 
ფორმებში ისინი ლანცეტა ან ფართო ლანცეტაა (არაუკარია). წიწვოვანთა ზოგ წარმომადგენელს 
ფოთლები ქერქლისებრი აქვს (კვიპაროსისებრთა და პოდოკარპუსისებრთა მრავალ სახეობას). ფიჭვის 
ფოთოლი გარედან დაფარული სქელკედლიანი ეპიდერმისით, რომლის ზედაპირზე მოთავსებულია 
მძლავრად განვითარებული კუტიკულა. ბაგეები სიღრმეში მდებარეობს. 

წიწვოვნების უმრავლესობის ფესვი მრავალღერძიანია. ფიჭვში მძლავრადაა განვითარებული გვერდითი 
ფესვების სისტემა. 

წიწვოვნების გირჩები ერთსქესიანია, მცენარეები კი ერთსახლიანი ან ორსახლიანი. იშვიათად გვხვდება 
ორსქესიანი გირჩები. მამრობითი გირჩები ყლორტის უბეებშია მოთავსებული, იშვიათად კენწრულია 
(მაგ. კვიპაროსისებრებში). ღერძზე მოთავსებულია მიკროსპოროფილები, ქვედა მხარეს ორი 
მიკროსპორანგიუმია. მიკროსპორანგიუმი გარედან დაფარულია ეპიდერმისით. მიკროსპორანგიუმის 
შიგნით არის არქესპორიუმი, რომლის უჯრედები იყოფა და წარმოშობს სპორების დედაუჯრედებს, 
უკანასკნელნი რედუქციულად იყოფა და წარმოიშობა სპორების ტეტრადები. მიკროსპორა დაფარულია 
ორი გარსით: ეგზინით და ინტინით. მრავალი წიწვოვნის მიკროსპორა საჰაერო პარკითაა აღჭურვილი, 
რომელიც წარმოიქმნება ინტინისა და ეგზინის ურთიერთდაშორებით; ამგავრად წარმოქმნილი ღრუ 
სავსეა ჰაერით. მიკროსპორები მიკროსპორანგიუმშივე იწყებს გაღივებას და წარმოშობს მამრობით 
წინაზრდილს, რომელიც სხვადასხვა წიწვოვნებში განსხვავებულად ვითარდება. მაგ., ფიჭვში 
მიკროსპორის ბირთვის დაყოფის შედეგად წარმოიშობა პროთალიალური და რიზოიდული უჯრედი. 
ისინი მიეჭყლიტება მიკროსპორის კედელს და იშლება. შემდეგ ბირთვი კვლავ იყოფა და წარმოიშობა 
კვლავ ორი უჯრედი: ანთერიდიული და ვეგეტაციური. ვეგეტაციური უჯრედიდან შემდგომში 
ყალიბდება სამტვრე მილი. მიკროსპორანგიუმი როდესაც გაიხსნება, მიკროსპორა ქარს გადააქვს 
თესლკვირტზე. იქ ანთერიდიული უჯრედი იყოფა და წარმოშობს გენერაციულ (სპერმაგენულ) 
უჯრედს და ანთერიდიუმის ფეხ-უჯრედს. სპერმაგენული უჯრედი იზრდება, იყოფა და წარმოშობს ორ 
სპერმიას. ფეხ-უჯრედის გარსი დაიშლება და მისი ბირთვი სპერმიებთან ერთად გადადის სამტვრე 
მილში. 

ფიჭვის მდედრობითი გირჩა შედგება გრძელი ცენტრალური ღეროსაგან, რომელზეც განლაგებულია 
მფარავი ქერქლები (რედუცირებული სპორიანი ყლორტები).  უმრავლესობაში ორივე ქერქლი 
შეუზრდელია. ჩვეულებრივ, სათესლე ქერქლი კარგადაა განვითარებული, ხოლო მფარავი ქერქლი კი 
რედუცირებულია. შიშველთესლოვანთა თესლკვირტი სწორმდგომია (უთხოვარში) ან ჩაბრუნებული 
(პოდოკარპუსისებრებში) და გარდამავალი ტიპის. ფიჭვის თესლკვირტი შედგება ნუცელუსისა და 
ინტეგუმენტისაგან. უმეტეს შემთხვევაში ინტეგუმენტი სამ შრედაა დიფერენცირებული. უფრო ხშირად 
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შუა შრე მაგრდება, გარეგანი და შინაგანი შრეები კი გახორცოვანებული და წვნიანია. თესლკვირტის 
წვერში ინტეგუმენტი შეზრდილი არ არის და ქმნის მტვერსავალს – მიკროპილეს. 

თესლკვირტების განვითარება ყველა წიწვოვანში ერთნაირად მიმდინარეობს. თესლკვირტი 
წარმოიშობა პატარა ბორცვის სახით (ნუცელუსი), რომლის ფუძიდან მალე წარმოიქმნება რგოლისებური 
ლილვაკი (მომავალი ინტეგუმენტი). თესლკვირტის განვითარების დასაწყისში ნუცელუსი ერთნაირი 
უჯრედებისაგან შედგება. შემდეგ მის უფრო ღრმა შრეებში გამოიყოფა უფრო დიდი არქესპორიული 
უჯრედი, რომელიც წარმოადგენს მეგასპორის ერთადერთ დედაუჯრედს. ის რეუქციულად იყოფა, რის 
შედეგადაც წარმოიშობა ოთხი უჯრედი – მეგასპორები; ერთი მეგასპორა დაიყოფა, დანარჩენის სამი 
დაიშლება. მეგასპორის გაღივება მდედრობით წინაზრდილად მეგასპორანგიუმშივე ხდება. ჯერ 
მეგასპორის დაყოფის შედეგად წარმოიქმნება მრავალი ბირთვი. შემდეგ ბირთვებს შორის 
ერთდროულად ჩნდება ტიხრები და ამგვარად წარმოიშობა უჯრედები. ასე ყალიბდება მდედრობითი 
წინაზრდილი – ენდოსპერმა. წინაზრდილის ზედა ნაწილში ვითარდება ორი ან მეტი არქეგონიუმი. 
წიწვოვანთა არქეგონიუმი ძლიერ რედუცირებულია. ის შედგება კარგად განვითარებული 
კვერცხუჯრედისაგან, სუსტად განვითარებული ყელის უჯრედებისა და მუცლის მილის უჯრედისაგან. 

თესლკვირტზე მოხვედრილი მიკროსპორები მიკროპილეს გზით ჩადიან ნუცელუსის წვერთან. ამას 
ხელს უწყობს იმ სითხის ამოშრობა, რომელიც თავდაპირველად ავსებს ნუცელუსსა და ინტეგუმენტს 
შორის არსებულ სივრცეს. მიკროსპორები შეაღწევს თესლკვირტში. მამრობითი წინაზრდილის 
განვითარება გრძელდება ნუცელუსის წვერზე. ეგზინა სკდება და ინტინით გარემოცული მიკროსპორის 
შიგთავსი წაგრძელდება სამტვრე მილად. იგი გაარღვევს ნუცელუსის ქსოვილს, მიაღწევს არქეგონიუმს, 
დაშლის მის ყელს და შეეხება კვერცხუჯრედს. შემდეგ სამტვრე მილის წვერი სკდება და მისი შიგთავსი 
გადადის კვერცხუჯრედის პროტოპლაზმაში (ჩვეულებრივ, წიწვოვნების მომწიფებულ სამტვრე მილში 
არის ორი სპერმია, ფეხ-უჯრედის ბირთვი და ვეგეტაციური ბირთვი). სპერმიები უახლოვდება 
კვერცხუჯრედის ბირთვს. ერთი მათგანი უერთდება მას, მეორე კი კვდება. 

ზიგოტა განაყოფიერებისთანავე იწყებს დაყოფას. წარმოიშობა ჩანასახი. მომწიფებული ჩანასახი 
შედგება ჩანასახოვანი ფესვაკის, ღეროს, ლებნებისა და კვირტისაგან. 

Coniferales რიგი იყოფა ოჯახებად. 

 

ოჯ. Araucariaceae – არაუკარიასებრნი 
გვ. Araucaria – არაუკარია 
A.araucarna 

 

 

 

 

 
                               სურ. Araucaria araucarna 

არაუკარიასებრნი წიწვოვნების ძველი ჯგუფია. გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში, ჩილეში, 
პატაგონიასა და ცეცხლოვან მიწაზე. ისინი გვხვდება აგრეთვე ავსტრალიასა და ახალი კალედონიის 
კუნძულებზე. 
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სხვა წიწვოვნებისაგან განსხვავებით, მათ საკმაოდ განვითარებული გულგული აქვთ. ტრაქეიდები 
ყველაზე გრძელი აქვთ. ღეროებში არ გვხვდება ფისის სავალები. არაუკარიასებრებს დიდი, ფართო, 
კვერცხისებრი ან შედარებით მომცრო ხაზური და ნემსისებრი ფოთლები აქვთ. მიკროსპორა საჰაერო 
პარკებს მოკლებულია. განმასხვავებელი თავისებურებაა სათესლე და მფარავი ქერქლების შეზრდა. 
თესლი ტყავისებრფრთიანია. 

 

 

 

 

 
ოჯ. Podocarpaceae – პოდოკარპუსისებრნი 
გვ. Podocarpus – პოდოკარპუსი 
 Podocarpus neriifolius 

 

 

 

 

  

 

 

 

სურ. Podocarpus neriifolius 

ეს გვარი გავრცელებულია ავსტრალიის, აზიის, აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის სუბტროპიკულ 
ნაწილში. აქ არის როგორც დიდი ხეები, ისე ბუჩქები. ფოთლები დიდი ან მცირე ზომისაა, ქერქლისებრი. 
მერქანში სუსტადაა გამოსახული წლიური რგოლები. ფისის სავალები არა აქვთ. თესლკვირტი გარედან 
დაფარულია სახეცვლილი ქერქლით, რომელსაც აქ ეპიმათიუმი ეწოდება. ეპიმათიუმი შეზრდილია 
ინტეგუმენტით. მკვრივი გირჩები აქ არ გვხვდება. 

 
ოჯ. Taxaceae – უთხოვარისებრნი 
გვ. Taxus  –  უთხოვარი 
T.baccata –  ჩვეულებრივი უთხოვარი 
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სურ.  Taxus  baccata 

 15 – 20 მ სიმაღლის მსხვილი ხეა. მდედრობითი გირჩები არა აქვს. ცალკეული თესლკვირტები 
მოთავსებულია ყლორტის ბოლოებში. თესლკვირტს მთლიანად ან ნაწილობრივ გარს ეკვრის ჯამისებრი 
ლილვაკი, რომელსაც არილუსი ეწოდება. არილუსი ჯერ მწვანე ფერისაა, თესლის მომწიფებასთან 
ერთად წითლდება და ხორციანდება. ამასთანავე ის თავისუფალი რჩება, არ შეეზრდება ინტეგუმენტს 
და მხოლოდ მჭიდროდაა მასზე მიჯრილი. უთხოვარის ყველა ნაწილი, ნორჩი ფოთლები და ყლორტები 
ძლიერ შხამიანია, მაგრამ არილუსი უვნებელია როგორც ადამიანის, ისე ცხოველებისათვის. უთხოვარი 
ძველი, გადაშენების გზაზე დამდგარი გვარია. 

 

ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრნი 

ამ ოჯახში შემავალი მცენარეები მარადმწვანე ხეებია, იშვიათად ბუჩქები. Larix და Pseudolarix 
ფოთოლმცვივანია. ფოთლები ნემსისებური ან გაბრტყელებულია. მათ წიწვები ეწოდება. 
ფოთოლგანლაგება სპირალურია. ფოთლები ან თითო-თითოდაა გრძელ ყლორტებზე, ან ჯგუფურადაა 
შემოკლებულ ყლორტებზე. აქვთ ფისის სავალები.  

ფიჭვისებრთა გირჩები ერთსქესიანია. მამრობითი გირჩები ყვითელი ან წითელი ფერისაა. მათ ღერძზე 
მრავალი მიკროსპოროფილია, ქვედა მხარეს ვითარდება ორ-ორი მიკროსპორანგიუმი. მიკროსპორას 
საჰაერო ბუშტი აქვს (Larix, Pseudolarix და Tsuga გამონაკლისს წარმოადგენს). მდედრობითი გირჩის 
ღერძზე წყვილ-წყვილად განლაგებულია მფარავი და სათესლე ქერქლები. მფარავი ქერქლის უბეში 
თავისუფლადაა მოთავსებული სათესლე ქერქლი. ქერქლები გახევებულია და გირჩის მომწიფებამდე 
დახურულია. ქერქლის ზედა მხარეზე ორი ჩაბრუნებული თესლკვირტია. ფიჭვისებრთა მწიფე თესლი 
აღჭურვილია აპკისებრი ფრთით. 

ოჯ.  Pinaceae იყოფა სამ ქვეოჯახად: 
1. ქვ. ოჯ.  Abietoideae – სოჭისებრნი 
2. ქვ. ოჯ. Laricoideae – ლარიქსისებრნი 
3. ქვ. ოჯ. Pinoideae – ფიჭვისებრნი 

 

1. ქვ. ოჯ. Abietoideae – სოჭისებრნი 

მცენარეებს მხოლოდ გრძელი ყლორტები უვითარდებათ და მოკლებულინი არიან შემოკლებულ 
ყლორტებს. გირჩები პირველ წელსვე მწიფდება. ამ ქვეოჯახში შედის 5 გვარი: 
1 გვ. Abies – სოჭი 
2 გვ. Keteleeria – კეტელერია 
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3 გვ. Pseudotsuga – ფსევდოცუგა 
4 გვ. Tsuga – ცუგა 
5 გვ. Picea – ნაძვი 

გვ. Abies – სოჭი. გირჩა სწორმდგომია. წიწვები ბრტყელია და რბილი. მათ ქვედა მხარეს ცვილის ორი 
მოთეთრო გასწვრივი ზოლი ემჩნევა, რომლებშიც ბაგეებია განლაგებული. მფარავი ქერქლები ხშირად 
სათესლე  ქერქლებზე უფრო გრძელი აქვთ, იშვიათად უფრო მოკლე (ციმბირულ სოჭს). მომწიფების 
შემდეგ თესლი სათელე ქერქლებთან ერთად ჩამოცვივდება, გირჩის ღერძი კი დიდხანს რჩება ხეზე 
(გირჩები დაიშლება).  

გავრცელებული სახეობებია:  

Abies sibirica – ციმბირული სოჭი. გავრცელებულია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ციმბირში. 30 მ 
სიმაღლისაა. ძლიერ ჩრდილის გამძლეა. სოჭის ტყეები დაბურულია. ქვედა ტოტები ხშირად 
ფესვიანდება და ახალ ხეებს წარმოქმნის. ამის შედეგად ციმბირის ტაიგა ძნელად გასავლელია. სოჭი 
ყინვაგამძლე მცენარეა, რომელიც ეგუება კონტინენტურ პირობებს. 

         

 სურ.Abies sibirica 

სოჭს დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. მისი მერქანი მოკლებულია ფისის სავალებს, 
რბილია და კარგი საშენი და სანაკეთო მასალაა (სახარატო და საჩუქურთმო საქმეში). იგი ფართოდაა 
გამოყენებული როიალებისა და ვიოლინოების რეზონანსულ ფიცრებად, აგრეთვე ქაღალდის 
წარმოებაში. მისი წიწვისგან მიიღება ეთეროვანი ზეთი, რომელსაც იყენებენ ლაქების დასამზადებლად. 
ნორჩი ტოტები შეიცავს ქაფურს.  

Abies nordmanniana – კავკასიური სოჭი. ახოვანი, ლამაზი დეკორატიული ხეა. 
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                   სურ.   Abies nordmanniana                                     სურ. Abies balsamea 

Abies balsamea - ბალზამური სოჭი. იგი იძლევა კანადურ ბალზამს, რომელსაც დიდი გამოყენება აქვს 
მიკროსკოპულ ტექნიკაში – პრეპარატების დამზადებისას და სხვა მიზნით. 

გვ. Pseudotsuga – ფსევდოცუგა. იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკის დასავლეთ ნაწილში, ჩინეთსა და 
იაპონიაში. გირჩები დაკიდებულია. ჩრდილოეთ ამერიკაში ყველაზე მეტად გავრცელებულია 
დუგლასის ფსევდოცუგა – Pseudotsuga taxifolia, რომელიც ქმნის ტყეებს. მაღალი ხეა, წიწვი ბრტყელია, 
ზევიდან ღარიანი. მფარავი ქერქლი სათესლე ქერქლზე გაცილებით გრძელი და წვერში სამნაკვთიანია. 
მიკროსპორები მოკლებულია საჰაერო ბუშტებს. მერქანი ძვირფასი აქვს და გამოიყენება შპალებისა და 
პარკეტის დასამზადებლად, აგრეთვე გემთმშენებლობაში. 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. Pseudotsuga macrocarpa 

გვ. Tsuga – ცუგა. იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკაში, ჰიმალაის მთებში, ჩინეთსა და იაპონიაში. მაღალი 
მარადმწვანე ხეებია, წიწვები ბრტყელია. მიკროსპორები მოკლებულია საჰაერო პარკებს. მდედრობითი 
გირჩები მცირე ზომისაა, დაკიდებული. არ იშლება. მფარავი ქერქლი სათესლე ქერქლზე პატარაა. 
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        სურ. Tsuga canadensis                            სურ. Tsuga caroliniana 

 ჩრდილოეთ ამერიკაში გავრცელებულია Tsuga canadensis – კანადური ცუგა და Tsuga caroliniana  – 
კაროლინის ცუგა. განსაკუთრებით აფასებენ მის ქერქს, რომელიც შეიცავს 10% ტანიდებს და იხმარება 
სათრიმლავად. მერქანი გამოიყენება ყუთების დასამზადებლად. 

 

გვ. Picea – ნაძვი. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ევროპაში, ცენტრალურ და 
აღმოსავლეთ აზიასა და მთელ ცენტრალურ ამერიკაში. 300 – 500 წლამდე ცოცხლობს. 
ჩრდილის ამტანი მცენარეებია. წიწვები სპირალურადაა განლაგებული. წიწვი 
ოთხწახნაგიანია. თითოეულ წახნაგზე ბაგეებით წარმოშობილი თეთრი ზოლი ატყვია. 
წიწვი ხეზე 7 – 9 წელიწადს ძლებს. მერქანში ფისის სავალებია. ფესვთა სისტემა 
ზედაპირულია.  

 

 

სურ.  Picea pungens 

მამრობითი გირჩები მოყვითალო-წაბლისფერია და მოთავსებულია წინა წლის ყორტების უბეებში 
მდედრობითი გირჩების ქვემოთ. მიკროსპორებს ორი დიდი საჰაერო ბუშტი აქვს. მდედრობითი 
გირჩები წინა წლის ყლორტების წვერშია მოთავსებული. ისინი აღმამდგომებია. მომწვანო ან იისფერ-
წითელი გირჩები პირველი წლის გვიან შემოდგომაზე მწიფდება და მომწიფებულ მდგომარეობაში 
დაკიდებულია. ისინი მთლიანად ცვივა ქვევით. თესლი ფრთიანია.  

ნაძვის მერქანი მოთეთრო ფერისაა და მოყვითალო ელფერი დაჰკრავს. რბილი და მსუბუქია. მას დიდი 
პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. იძლევა საშენ და  სანაკეთო მასალას. გამოიყენება შეშად. მისი ქერქი 
შეიცავს თრიმლოვან ნივთიერებებს და ტყავის სათრიმლავად გამოიყენება. მერქნისგან ღებულობენ 
ფისს, სკიპიდარს და სხვა. 

გავრცელებულია შემდეგი სახეობები: Picea obovata – ციმბირის ნაძვი; Picea orientalis – აღმოსავლური 
ნაძვი, იზრდება კავკასიაში. Picea canadensis – კანადური ნაძვი,  გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 
Picea pungens – მჩხვლეტავი ნაძვი, გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკის დასავლეთი ნაწილის მთებში. 
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2 ქვ. ოჯ. Laricoideae – ლარიქსისებრნი 

მცენარეები გრძელ და შემოკლებულ ყლორტიანია. ფოთლები გრძელ ყლორტებზე ცალ-ცალკე სხედან. 
შემოკლებულზე კი მრავალი ფოთოლია ჯგუფებად შეკრებილი.  

ამ ქვეოჯახის ყველაზე ვრცელი გვარია Larix – ლარიქსი. მისი წარმომადგენლები 30 – 40 მეტრის 
სიმაღლის ხეებია. სინათლის მოყვარულია. ფოთლები ზამთარში ცვივა. გააჩნია ფისის სავალები. 
მიკროსპორები მოკლებულია საჰაერო პარკებს. მამრობითი გირჩები განლაგებულია შემოკლებულ 
ყლორტებზე. მდედრობითი გირჩებიც ასევე შემოკლებულ ყლორტებზეა და იმავე წელს მწიფდება, 
მაგრამ ხეზე 2 – 3 წელია დაკიდებული. მფარავი ქერქლი სათესლე ქერქლზე უფრო გრძელია. 

ლარიქსის მერქანი მოწითალოა, მდიდარია ფისით და ფიჭვის მერქანზე უფრო მტკიცეა. გამოიყენება 
შპალებად, შეშად და ქაღალდის წარმოებაში. მერქანი მეტად მდგრადია წყალში, ამიტომ გამოიყენება 
გემთმშენებლობაში და მაღაროების სამაგრებად. 

       

              სურ.  Larix deciduas                                              სურ.    Larix sibirica 

ლარიქსის სახეობებია: Larix decidua  – დასავლეთ ევროპული ლარიქსი,  იზრდება ალპებში. Larix sibirica – 
ციმბირული ლარიქსი, გავრცელებულია ციმბირში. Larix americana – ამერიკული ლარიქსი, გვხვდება 
ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

გვ. Cedrus – კედარი. გავრცელებულია ჰიმალაისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში. ახასიათებს 
დამოკლებული და დაგრძელებული ყლორტები. მამრობითი გირჩები დამოკლებულ ყლორტებზე 
სხედან. მიკროსპორას ორი საჰაერო პარკი აქვს.  
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                       სურ.Cedrus deodara                                                         სურ. Cedrus libani 

მდედრობითი გირჩები დიდია, სწორმდგომი და კასრისებრი. მათი მომწიფება 2 – 3 წელიწადს 
მიმდინარეობს. ქერქლი ჩამომცვენია. სათესლე ქერქლები დიდია და კრამიტისებრადაა განლაგებული. 
მფარავი ქერქლები ძლიერ პატარაა და გარედან შეუმჩნეველი. ამ გვარის წარმომადგენლებია Cedrus 
deodara – ჰიმალაის კედარი; Cedrus libani - ლიბანის კედარი. 

 

3 ქვ. ოჯ. Pinoideae – ფიჭვისებრნი 

გვ. Pinus – ფიჭვი. მერქანში ფისის სავალებია. წიწვები შემოკლებულ ყლორტებზე გრძელია, ვიწრო. 3 – 6 
წელიწადს ცოცხლობს. ყლორტების ძირში შეკრებილია მამრობითი გირჩები. გირჩის ღერძზე 
სპირალურად განლაგებულია მიკროსპოროფილები, ქვედა მხარეზე მოთავსებულია ორი 
მიკროსპორანგიუმი. მიკროსპორას ორი საჰაერო პარკი აქვს. მდედრობითი გირჩები განლაგებულია 
ყლორტის წვერში ან მის გვერდებზე. მომწიფებული გირჩების სათესლე ქერქლები გახევებულია და 
მჭიდროდაა მიჯრილი ერთმანეთთან. მათ ზედა  ბოლოში ზურგის მხარეზე დამახასიათებელი 
ფარისებრი გამსხვილებები ჩნდება. გირჩები 2 ან 3 წელიწადს მწიფდება. თესლს გრძელი ფრთა აქვს. 

 

სურ. Pinus 

Pinus sylvestris – ჩვეულებრივი ფიჭვი. წიწვები წყვილ-წყვილადაა შემოკლებულ ყლორტებზე. სამ 
წელიწადს ცოცხლობენ. მდედრობითი გირჩა მეორე წლის ბოლოს მწიფდება. მჭიდროდ განლაგებული 
ქერქლებით ხასიათდება. ფარაკი რომბულია. თესლი ფრთიანი. ფიჭვის დამტვერვა გაზაფხულზე ხდება. 
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ნუცელუსის წვერზე მოხვედრილი მტვრის მარცვალი მთელი წლის მანძილზე უმოქმედო 
მდგომარეობაშია. მომდევნო წლის გაზაფხულზე კი ღივდება და სამტვრე მილს იძლევა. მალე ხდება 
განაყოფიერება. შემოდგომაზე თესლი მწიფდება და ზამთარში, ჩვეულებრივ, გირჩებიდან ცვივა. 

ფიჭვის მერქანი მეტად ძვირფასია. იყენებენ მშენებლობაში, საავეჯო წარმოებაში, გემთმშენებლობაში, 
ვაგონთმშენებლობასა და საავიაციო მრეწველობაში. მისი მერქნიდან ღებულობენ ზეთს, რომელიც 
გამოიყენება კანიფოლისა და სკიპიდარის მისაღებად. წიწვში დიდი რაოდენობითაა ასკორბინის მჟავა (C 
ვიტამინი). 

       

          სურ.   Pinus sibirica                                              სურ.      Pinus pumila 
 

  

       სურ. Pinus eldarica                                                    სურ.   Pinus pityusa 

Pinus sibirica – ციმბირის ფიჭვი. ხშირად ციმბირის კედარს უწოდებენ. გავრცელებულია ციმბირსა და 
მონღოლეთში, სადაც ხშირად ტყეებს ქმნის. ხუთწიწვიანია. გირჩები სწორმდგომია, მათი მომწიფება 
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მესამე წელს ხდება. გირჩებში მოთავსებულია უფრთო თესლები, ე. წ. “კედრის კაკლები“. ციმბირული 
ფიჭვის თესლი გამოიყენება საჭმელად.  

Pinus pumila – ქონდარა ფიჭვი. იზრდება ბუჩქის ან დაბალი ხის სახით. მისი თესლი იჭმევა, მაგრამ 
ციმბირის ფიჭვისაზე უფრო წვრილია. გავრცელებულია ციმბირში, კურილიის კუნძულებსა და 
იაპონიაში.  

Pinus pityusa – ბიჭვინთის ფიჭვი. გვხვდება კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროებსა და ყირიმის სამხრეთ 
ნაპირებზე. რელიქტური ენდემია. ბიჭვინთის კონცხზე, ზედ ზღვის ნაპირთან არის ამ ფიჭვის კორომი.  

Pinus eldarica – ელდარის ფიჭვი. გავრცელებულია საქართველოში მდ. იორის ხეობაში ეღარბუღის მთის 
ფერდობებზე. ენდემია. ორწიწვიანია. 

 

ოჯ. Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 

მარადმწვანე ხეები ან ბუჩქებია. მერქანი მოკლებულია ფისის სავალებს. ფოთლები ქერქლოვანია, 
იშვიათად ნემსისებრი. მამრობითი გირჩები თითო-თითოდაა. მიკროსპორებს საჰაერო პარკები არა 
აქვთ. მამრობითი წინაზრდილები რედუცირებულია. მიკროსპორის გაღივებისას პროთალიური 
უჯრედი არ წარმოიქმნება. მდედრობით გირჩებში მფარავი და სათესლე ქერქლები მთელ სიგრძეზეა 
შეზრდილი. ქერქლი ტყავისებრია, გახევებული (კვიპაროსის) ან ხორციანი (ღვიასი). სწორმდგომებია. 
ოჯახი გირჩების განლაგების მიხედვით  იყოფა სამ ქვეოჯახად: 
1 ქვ. ოჯ. Cupressoideae – კვიპაროსისებრნი 
2 ქვ. ოჯ. Thujoideae ტუიასებრნი 
3 ქვ. ოჯ. Juniperoideae – ღვიასებრნი 

 

1 ქვ. ოჯ. Cupressoideae – კვიპაროსისებრნი 

გირჩები გახევებულია, მომწიფებისას ერთმანეთს სცილდება.  

გვ. Cupressus  

C.sempervirens  – კვიპაროსი 

 

     სურ.   კვიპაროსი 

 

 ფართოდაა გავრცელებული ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში (სამშობლო – ირანი, სირია). ყირიმსა და 
კავკასიაში ხშირად ავრცელებენ პირამიდულ კვიპაროსს. პირამიდული ან გადაშლილ ვარჯიანი 
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მცენარეებია, მათი ფოთლები ქერქლოვანია და ერთმანეთზე კრამიტივით დაწყობილი. მამრობითი 
გირჩები ცალკეულია და წვერშია მოთავსებული. მდედრობითი გირჩები მომრგვალოა, რგოლურ-
ქერქლებიანი, მეორე წელს მწიფდება.  

2 ქვ. ოჯ. Thujoideae – ტუიასებრნი 

გირჩები გახევებულია. ქერქლები მომწიფებისას სხვადასხვა მხარეს იხრება. ამ ქვეოჯახში 
გავრცელებული გვარია გვ. თჰუჯა ოცციდენტალის – დასავლეთის ტუია. იზრდება ჩრდილოეთ 
ამერიკასა და აღმოსავლეთ აზიაში. ტუიები ბუჩქები ან ხეებია. მათ ყლორტები ბრტყელი აქვთ და 
მოპირისპირე ქერქლისებრი ფოთლებით დაფარული. მდედრობითი გირჩები შედგება 3 – 6 
ჯვარედინად განლაგებული ტყავისებრი ქერქლისაგან, რომლებიც შესამჩნევადაა ერთიმეორეზე 
წაფარებული. ისინი პირველსავე წლის შემოდგომაზე მწიფდება. 

Thuja occidentalis 

 

კულტურაში ფართოდაა გავრცელებული. მისი სამშობლო აშშ აღმოსავლეთის 
შტატებია. ეს ტუია 10 – 20 მ-მდე სიმაღლისა და 1 მ-მდე დიამეტრის ხეა. 
მერქანი რბილი, მსუბუქი და ძნელად ლპობადია. 

 

სურ. Thuja occidentalis 

 

 

 

გვ. Biota  

B.orientalis – აღმოსავლური ბიოტა. ჩინეთის მთიან მხარეში იზრდება. ენდემური სახეობაა.  

 

 

3 ქვ. ოჯ. Juniperoideae – ღვიასებრნი 

ღვიები მარადმწვანე ბუჩქებია; ხშირად გართხმული ან დაბალი სწორმდგომი ხეებია. ტოტები 
მიჯრილია ღეროზე და აღმამდგომია ან ტანს დაცილებული, ამიტომ ღვიის ვარჯი ნაირგვარი ფორმისაა. 
ფოთლები ან ნემსისებრია, ან ქერქლისებრი. 

გირჩები მეტნაკლებად ხორცოვანია. სათესლე და მფარავი ქერქლები შეიზრდება გირჩის საერთო 
ქერქლად, რომელიც წვნიანი და ხორცოვანია. გირჩის ქერქლები შეიზრდება და ქმნის ხორცოვან გირჩას, 
რომელიც კენკრის სახეს ღებულობს. მამრობითი გირჩები განლაგებულია ყლორტების ფოთლების 
უბეში ან კენწრულია. ისინი შედგება მიკროსპოროფილების რამდენიმე წყვილის ან რგოლისაგან. 
მიკროსპოროფილს მოკლე ფეხი და ფართო ფირფიტა აქვს, რომლის ქვედა მხარეზე 3 – 6 
მიკროსპორანგიუმია. მდედრობითი გირჩები განლაგებულია შემოკლებული ყლორტების წვერში. 
ქვემოთ მათ გარს ახვევია უნაყოფო ფოთლები. მომწიფებული გირჩა სფეროსებრია და არ იხსნება. 
გირჩის ქერქლები ხორცოვანია, შავი ან წითელი (ე. წ. “კენკრები”). 
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ღვიის მერქანი საკმაოდ მკვრივია და სასიამოვნო სუნი აქვს. იგი გამოიყენება ფანქრის ბუდეებად და 
წვრილმან სამუშაოში. ღვიის კენკრები მედიცინასა და ლუდის წარმოებაში იხმარება 

    

                  

                სურ. Juniperus communis                                                   სურ.    Juniperus oxycedrus 

Juniperus  communis – ჩვეულებრივი ღვია. აქვს ნემსისებრი ფოთლები. J. oxycedrus – წითელი ღვია. 5 – 10 მ 
სიმაღლისაა. მისი გირჩები მოწითალო-წაბლისფერია. ორსახლიანია. ჟ. ეხცელსა – მაღალი ღვია. 15 მ 
სიმაღლისაა. ერთსახლიანია. გირჩა მოლურჯო-შავია, ლეგა ნაფიფქით. მერქანი ფანქრის ბუდეებად 
გამოიყენება.  

ღვიის მრავალი სახეობა იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკაში, იაპონიასა და ჩინეთის სამხრეთში. 

 

 

3 კლასი Chlamydospermatopsida – საფრიანთესლოვნები 

სხვა შიშველთესლოვნებისაგან განსხვავებით, საფრიანთესლოვნები ხასიათდება: 

1. მეორად მერქანში ნამდვილი ჭურჭლების არსებობით; 
2. მიკროსპოროფილებისა და მეგასპოროფილების ირგვლივ საფარის – “ყვავილსაფრის” 
არსებობით; 
3. მდედრობითი წინაზრდილის ძლიერი რედუქციით. გნეტუმსა და ველვიჩიას არქეგონიუმები არ 
უვითარდება; 
4. მამრობითი წინაზრდილის ძლიერი რედუქციით. 

ამ ნიშნებით საფრიანთესლოვნები გვაგონებენ ფარულთესლოვან ყვავილოვან მცენარეებს. მიუხედავად 
ამისა, ისინი მაინც შიშველთესლოვნებს წარმოადგენენ. მათ ორგანოთა აგებულების ზოგიერთი 
მსგავსება ყვავილოვანთა ორგანოების აგებულებასთან მათი პარალელური განვითარების 
(კონვერგენციის) შედეგია. 

 კლასში შედის 3 რიგი: 
1 რიგი Ephedrales – ეფედრასნაირნი 
2 რიგი Gnetales – გნეტუმისნაირნი 
3 რიგი Welwitschiales – ველვიჩიასნაირნი 
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1 რიგი Ephedrales – ეფედრასნაირნი 

ოჯ. Ephedraceae 

გვ. Ephedra – ჯორისძუა 

 

სურ. Ephedra procera 

ჯორის ძუას ტოტები მწვანე, წნელისებრი,  წახნაგოვანია. ფოთლები რედუცირებულია, მცირე ზომის, 
ქერქლისებრი და მოპირისპირედ ან რგოლურად განლაგებული. თითო რგოლში 3–4 ფოთოლია. 
ფოთლები მალე წაბლისფერი ხდება, ხშირად ცვივა და ფოტოსინთეზის ფუნქცია ტოტებზე გადადის. 
ტოტები გარედან დაფარულია ეპიდერმისით. წახნაგების მიდამოებში მექანიკური ქსოვილის უბნებია, 
ხოლო მუხლთშორისების მიდამოებში – საასიმილაციო ქსოვილის. 

ჯორისძუა ორსახლიანი მცენარეა. მამრობით მცენარეზე წარმოიშობა მამრობითი გირჩები, რომლებიც 
განლაგებულია წვრილი ტოტების თითოეულ მუხლში. გირჩის ღერძზე მოთავსებულია 2 – 8 წყვილი 
ქერქლისებრი ფოთოლი. ამათგან 1 – 2 წყვილი უნაყოფოა. ზედა ქერქლების უბეებში მოთავსებულია 
მიკროსპოროფილები, რომლის წვერზე მდებარეობს 2 – 8 მიკროსპორანგიუმი. მიკროსპოროფილის 
ფუძეს ორი მოპირისპირედ მდებარე ქერქლისებრი ფოთოლაკი აქვს შემოხვეული (“ყვავილსაფარი”). 
მიკროსპორანგიუმში დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება ელიფსისებრი მიკროსპორები, რომელიც 
მიკროსპორანგიუმშივე ღივდება. აქ ხდება გამარტივება და ბირთვის დაყოფის შედეგად უჯრედები არ 
წარმოიშობა. საბოლოოდ მიიღება პროთალიალური უჯრედის ბირთვი, სპერმაგენული უჯრედის 
ბირთვი და ფეხ-უჯრედის ბირთვი. ასეთი სახით გაღივებული მიკროსპორა ქარს გადააქვს 
თესლკვირტზე (ეფედრის ზოგიერთ სახეობაში ეს მწერების საშუალებითაც ხდება). 

მდედრობითი ინდივიდების ნორჩი ყლორტების ზედა ფოთლების უბეებში წარმოიშობა მდედრობითი 
გირჩები. გირჩის ძირში არის უნაყოფო ქერქლისებრი ფოთლების რამდენიმე წყვილი. გირჩის ღერძი 
მთავრდება ერთი თესლკვირტით. მას ფარავს ორი საბურველი. გარეთა საბურველი უფრო სქელია. იგი 
წარმოიშობა ორი საფოთლე ბორცვის სახით, რომლებიც შემდეგში ჯერ ერთმანეთს შეეზრდება და 
შემდეგ შემოეზრდება თესლკვირტს (გარდა მისი ზედა ნაწილისა). თვით თესლკვირტს ფარავს 
ინტეგუმენტი (შიგა საბურველი). მისი წვერი წაგრძელდება და ქმნის მიკროპილეს. თესლკვირტის 
ცენტრი ნუცელუსს უჭირავს, მისი წვერი ჩაღრმავებულია და სამტვრე კამერას ქმნის. ნუცელუსში 
მძლავრი ენდოსპერმა ვითარდება (მდედრობითი წინაზრდილი), მის ზედა ნაწილში ორი არქეგონიუმი 
წარმოიშობა. არქეგონიუმს გრძელი ყელი აქვს (32 უჯრედიანი). მუცლის მილის უჯრედები მხოლოდ 
ბირთვითაა წარმოდგენილი. 
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მიკროსპორა მოხვდება რა მიკროპილეს, ჩაიზრება სამტვრე კამერაში და იქ აგრძელებს მამრობით 
წინაზრდილად განვითარებას. ამ დროს წარმოიქმნება სამტვრე მილი, გაარღვევს ნუცელუსს და 
მიემართება არქეგონიუმისაკენ. სპერმაგენული ბირთვი იყოფა და წარმოიშობა ორი სპერმია. სამტვრე 
მილის წვერის დაშლის შედეგად სპერმიები ჩადის არქეგონიუმში. ერთ-ერთი უერთდება 
კვერცხუჯრედს და ანაყოფიერებს. მეორე კვდება. განაყოფიერებული კვერცხუჯრედისაგან ვითარდება 
ჩანასახი. 

ომწიფებული თესლი დაფარულია მაგარი გახევებული ინტეგუმენტით. გარედან შემოხვეულია 
ხორცოვანი წითელი ფერის გარეგანი საბურველი “ყვავილსაფარი“. ჩანასახი შედგება გრძელი 
ლებნისქვეშა მუხლის, ორი ლებნისა და პირველადი ფესვისაგან. 

ეფედრის პრაქტიკულ მნიშვნელობას განსაზღვრავს მის ტოტებში არსებული ალკალოიდი ეფედრინი, 
რომელიც უმნიშვნელოვანესი სამკურნალო საშუალებაა. 

 

2 რიგი  Gnetales – გნეტუმისნაირნი 
ოჯ. Gnetaceae 
გვ. Gnetum – გნეტუმი 
G. gnemon 

გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის, სამხრეთ ამერიკისა და 
აფრიკის ტენიან ტყეებში. გნეტუმის ფოთლები მოპირისპირეა, 
ტყავისებრი, ფართო, ბადისებრ დაძარღვული და ორლებნიან 
მცენარეთა ფოთლებს მოგვაგონებს. 

მამრობითი და მდედრობითი გირჩები სხვადასხვა მცენარეზე 
წარმოიშობა. მამრობითი გირჩა მჭადასებრია. გირჩის ღერძზე 
რგოლურადაა განლაგებული მიკროსპოროფილები. თითოეულ 

რგოლში 2 – 3 რიგია. მიკროსპოროფილის წვერი მიკროსპორანგიუმით ბოლოვდება. მიკროსპოროფილს 
გარს ახვევია წაკვეთილი პირამიდის მსგავსი საბურველი “ყვავილსაფარი”.           მას    ქმნის     ორი  
შეზრდილი  ფოთოლაკი.    ფუძესთან  

       სურ. Gnetum gnemon 

საბურველი გარემოცულია ბუსუსებით. მიკროსპორანგიუმში მრავალი მიკროსპორა წარმოიქმნება. 
მიკროსპორა მიკროსპორანგიუმშივე იწყებს გაღივებას და წარმოშობს მამრობით წინაზრდილს, 
რომელიც უფრო რედუცირებულია, ვიდრე ეფედრაში. აქ პროთალიური უჯრედი არ წარმოიშობა. არის 
მხოლოდ ფეხ-უჯრედის ბირთვი და სპერმაგენული უჯრედის ბირთვი. ასეთი სახით მიკროსპორა ქარს 
გადააქვს. 

მდედრობითი გირჩა წაგრძელებული მჭადას მსგავსია, მის ღერძზე რგოლურად განლაგებულია 
თესლკვირტები. თითოეულ თესლკვირტს გარს ახვევია საბურველი. თესლკვირტს ორი საბურველი 
აქვს. გარეთა მოკლეა, შიგნითა ინტეგუმენტის წვერი წაგრძელებულია და მიკროპილურ მილს ქმნის. 
შემდეგაა ნუცელუსი. ორივე ინტეგუმენტი და მათ გარეთ მდებარე “ყვავილსაფარი” შეზრდილია 
ნუცელუსის ფუძესთან. ნუცელუსში ყალიბდება 4 მეგასპორა. აქედან ზედა სამი დაიშლება, მეოთხე კი 
ღივდება და წარმოშობს ძლიერ რედუცირებულ მდედრობით წინაზრდილს. იგი შედგება ზედა 
ამოზნექილი და ქვედა შევიწროებული ნაწილისაგან. ზედა ნაწილში ბირთვებია, ხოლო ქვედაში 
ბირთვებს შორის წაროიშობა ტიხრები და უჯრედოვანი ხდება. იგი მოკლებულია ქსოვილოვან 
აგებულებას და არქეგონიუმებს.  
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მიკროპილური მილის წვერში გამოსული სითხე იწყებს ამოშრობას და მასზე მოხვედრილ მიკროსპორას 
ჩაიზიდავს მილში. მიკროსპორა აქ გაღივდება, წარმოშობს სამტვრე მილს. დაიყოფა სპერმაგენული 
უჯრედის ბირთვი და წარმოიშობა ორი სპერმია. სამტვრე მილი შეიჭრება წინაზრდილის ზედა 
ნაწილში, მისი წვერის გარსი გაიხსნება და ორივე გამოთავისუფლებული სპერმია უერთდება მათთან 
უახლოესი მდედრობითი წინაზრდილის ბირთვებს. განაყოფიერების შედეგად წარმოქმნილი 
ჩანასახებიდან მხოლოდ ერთი აღწევს სრულ განვითარებას. ჩანასახი ორი ლებნის, ლებნისქვეშა 
მუხლისა და პირველადი ფესვისაგან შედგება. თესლი გარედან დაფარულია წვნიანი შრით 
(“ყვავილსაფრით”), მის შემდეგ თხელი აფსკია (შინაგანი ინტეგუმენტი). ჩანასახს გარს ეკვრის ზეთიანი 
პერისპერმა. თესლი და ნორჩი ყლორტები იჭმევა. 

 

3 რიგი Welwitschiales – ველვიჩიასნაირნი 
ოჯ. Welwitschiaceae 
გვ. Welwitschia 
W.mirabilis – საკვირველი ველვიჩია 

ველვიჩია იზრდება სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკაში, დამარლენდის უდაბნოში. გარეგნულად მეტად 
თავისებურია. მას ნაწილობრივ ნიადაგში ჩამალული თალგამისებრი ღერო აქვს. მისი მიწისზედა, 
ჯირკისებრი ნაწილი თითქმის 50 სმ სიმაღლისაა. წვერი უნაგირისებრია. ღეროდან გამოდის 
მოპირისპირედ განლაგებული ორი თასმისებური ფოთოლი, რომელიც 2 – 3 მ სიგრძისაა. მთელი 
მცენარე თითქოს განვითარებაშეჩერებულ ღივს წაროადგენს. თესლის გაღივებისას წარმოიშობა ორი 
ლებანი, რომელიც მალე კვდება. მათ შემდეგ განვითარებული ორი ფოთოლი მცენარის მთელი 
არსებობის განმავლობაში ინარჩუნებს სიცოცხლეს (ველვიჩია ცოცხლობს 100 წელიწადს) ისე, რომ 
ფუძიდან თანდათან იზრდება და წვეროში კი კვდება.  

 

 

სურ.   Welwitschia mirabilis 

ველვიჩია ორსახლიანი მცენარეა. მამრობითი გირჩები ჯგუფებადაა შეკრებილი ტოტების წვერში. 
მამრობითი გირჩის ღერძზე ერთიმეორის ზევით წყვილებად განლაგებულია ქერქლები (მფარავი 
ფოთლები). თითოეული ფოთლის უბეში მოთავსებულია ოთხი ქერქლით გარემოცული 
მიკროსპოროფილების კრებული. მათგან ორი (გვერდითი) პატარაა, დანარჩენი ორი – უფრო დიდი. 
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სულ 6 მიკროსპოროფილია, რომლებიც ძაფების ფუძეებითაა შეზრდილი და მოკლე მილს ქმნის. 
თითოეული მიკროსპოროფილის წვერში სამი მიკროსპორანგიუმია, რომლებიც რადიალურად იხსნება. 
მათში წარმოიქმნება მიკროსპორები. მიკროსპოროფილების კრებულის გჯუფში მოთავსებულია 
განუვითარებელი თესლკვირტი. მისი ბოლო მიკროპილეს წვერში ლამბაქისებრაა გაფართოებული. 
მიკროსპორა მიკროსპრანგიუმშივე ღივდება და ძლიერ რედუცირებულ წინაზრდილს წარმოქმნის. ამ 
დროს უჯრედები არ წარმოიშობა, ხდება მხოლოდ ბირთვების დაყოფა. მამრობითი წინაზრდილი 
შედგება პროთალიური, ვეგეტაციური და სპერმაგენული ბირთვებისაგან. ასეთ სამბირთვიან 
მდგომარეობაში მიკროსპორა ქარს ან მწერებს გადააქვს თესლკვირტზე. 

მდედრობითი გირჩები ასეთივე ჯგუფებადაა შეკრებილი ფოთლის უბეში მდებარე საერთო ღერძზე. 
ცალკეული გირჩის ღერძის ქვედა ნაწილში ჯვარედინ-მოპირისპირედ განლაგებულია მჯდომარე 
უნაყოფო ქერქლები. ამგვარად, გირჩები ოთხწახნაგიანია. თითოეული ქერქლის (მფარავი ფოთლის) 
უბეში ორი ურთიერთშეზრდილი ფოთლით გარემოცული თესლკვირტი ზის. ეს ფოთლები 
გარშემოზრდილია თესლკვირტზე და მათ ზოგჯერ განიხილავენ, როგორც გარეგან ინტეგუმენტს. 
თესლკვირტი შედგება შინაგანი ინტეგუმენტით დაფარული ნუცელუსისაგან, რომლის წვერი 
მიკროპილურ მილადაა წაგრძელებული. ნუცელუსში ოთხი მეგასპორა წარმოიქმნება. ქვედა 
მეგასპორისაგან წარმოიშობა რედუცირებული წინაზრდილი. მასზე არქეგონიუმები არ ვითარდება. 
წინაზრდილი შედგება მრავალი ბირთვისაგან, რომლებიც თავისუფლადაა განლაგებული გაზრდილი 
მეგასპორის პროტოპლაზმაში. პირველად ბირთვები თანაბრადაა განაწილებული მთელ წინაზრდილში, 
მაგრამ შემდეგ მის ქვედა ნაწილში ისინი ჯგუფდებიან ათ-ათად ან თორმეტ-თორმეტად. ამის შემდეგ 
ბირთვების ჯგუფებს შორის ჩნდება ტიხრები და წინაზრდილი უჯრედოვანი ხდება. შემდეგ ბირთვები 
ერთმანეთს უერთდება და ისევ ერთბირთვიანი უჯრედები მიიღება. წინაზრდილის ზედა ნაწილში 
მოთავსებული უჯრედები წაგრძელდება და ქმნის პროთალიურ მილებს, რომლებიც იზრდება ზევით 
და ნუცელუსის ქსოვილში შეიჭრება. გაღივებული მიკროსპორა მოხვდება მიკროპილური მილის 
გაფართოებულ ნაწილზე, შაქრიანი სითხის ამოშრობის შედეგად ჩაიზრდება მილში და ნუცელუსის 
წვერზე მოხვდება. სამტვრე მილში სპერმაგენული ბირთვი დაიყოფა და წარმოშობს ორ სპერმიას. ფეხ-
უჯრედი არ არის. სამტვრე მილი ჩაიზრდება ნუცელუსის ქსოვილში და მიიჯრება პროთალიურ 
მილთან. შეხების ადგილზე მისი გარსები ჩაიშლება და სპერმიები პროთალიალური მილის ერთ-ერთ 
უახლოეს ბირთვს უერთდება. განაყოფიერებული ბირთვი (კვერცხუჯრედი) ჩაიწევა წინაზრდილის 
ქვედა ნაწილში და წარმოშობს ჩანასახს. მომწიფებული თესლის გარშემო ფრთისებრი მშრალი გარეგანი 
საფარი – “ყვავილსაფარი” ვითარდება. ჩანასახი ორლებნიანია. 

 

 

ტიპი Angiospermae – ფარულთესლიანები 

Gynoecitae - ბუტკოიანები 

Anthophyta - ყვავილიანები 

(250 000 სახეობა) 

 

ეს მცენარეები კარგად გამოსახული, მკვეთრად განსაზღვრული ნიშნებით ხასიათდება. მათთვის 
ყველაზე მეტად დამახასიათებელია ერთი ან რამდენიმე ნაყოფფოთლისაგან (მაკრო- ან 
მეგასპოროფილისაგან) წარმოშობილი ბუტკოს არსებობა. ნაყოფფოთლები ისეა შეზრდილი, რომ 
ბუტკოს ქვედა ნაწილში წარმოშობს ღრუ სხეულს – ნასკვს, რომელშიც ვითარდება თესლკვირტები. 
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განაყოფიერების შემდეგ ნასკვი გადაიქცევა ნაყოფად, რომლის შიგნით მდებარეობს თესლკვირტებისგან 
განვითარებული თესლები (ან ერთი თესლი). აქედან წარმოიშვა სახელწოდება ფარულთესლოვნები. – 
(აგეიონ ჭურჭელი, სპერმა თესლი). ამით ისინი განსხვავდებიან  შიშველთესლოვანთაგან, რომელთა 
თესლები ღიადაა მოთავსებული გაზრდილ მეგასპოროფილებზე. ამას გარდა, დამახასიათებებლია 
რვაბირთვიანი (ან მისგან წარმოებული) ჩანასახის პარკი, ორმაგი განაყოფიერება, განაყოფიერების 
შედეგად წარმოქმნილი ტრიპლოიდური ენდოსპერმა, მტვრის დამჭერი დინგი და დიდი 
უმრავლესობისათვის მეტ-ნაკლებად ტიპიური ყვავილი თავისი ყვავილსაფრით. ანატომიური 
ნიშნებიდან ფარულთესლოვნებისათვის დამახასიათებებლია ნამდვილი ჭურჭლების (ტრაქეების) 
არსებობა. 

დაბალი ორგანიზაციის ნიშნები            

1. ხე-მცენარეები                           

2. ერთწლოვანები                          

 3. ხმელეთის მცენარეები                   

4. მარტივი ფოთლები                      

5. ორსქესიანობა                          

6. ენტომოფილურობა                        

7. ერთეული ყვავილები                      

8. ყვავილის ნაწილების სიმრავლე           

9. აქტინომორფულობა                      

10. აციკლური ყვავილი                  .  

11. დიდი ზომის ყვავილი                    

12. დაგრძელებული ყვავილსაჯდომი         

13. აპოკარპული გინეცეუმი                  

  (ბუტკო ცალ-ცალკეა, მაგნოლია)             

14. ყვავილის ნაწილების განცალკევება       

15. ზედანასკვიანობა                        

16. მშრალი ნაყოფი                         

17. რთული ნაყოფი                        

18. ტრაქეიდები   (მკვდარი უჯრედები)                  

19. გაფანტული ჭურჭელ-                    

  ბოჭკოვანი კონა                             

 მაღალი ორგანიზაციის ნიშნები 

1. ბალახოვნები 

2. მრავალწლოვნები 

3. წყლის მცენარეები 

4. რთული ფოთლები 

5. ცალსქესიანობა 

6. ანემოფილურობა 

7. ყვავილედი 

8. ყვავილთა განსაზღვრული რაოდენობა                         

9. ზიგომორფულობა 

10. ციკლური ყვავილი 

11. მცირე ზომის ყვავილი 

12. დამოკლებული ყვავილსაჯდომი 

13. სინკარპული გინეცეუმი 

  (ბუტკო შეზრდილია) 

14. ყვავილის ნაწილების შეზრდა 

15. ქვედანასკვიანობა 

16. წვნიანი ნაყოფი 

17. მარტივი ნაყოფი 

18. ტრაქეები   (ცოცხალი უჯრედები) 

19. რგოლურად განლაგებული 

   ჭურჭელ-ბოჭკოვანი კონა 

 

არსებობს ფარულთესლიანთა 250 000 სახეობა, თუმცა ეს რაოდენობა სრული არ არის. ყვავილი აქ 
ყლორტის სახეცვლილებაა, ორგანო, სადაც მიმდინარეობს თაობათა ცვლა. ყვავილი შედგება 
მიკროსპოროფილებისაგან, რომელიც ჰომოლოგია მტვრიანების და მეგასპოროფილებისა (ნაყოფის 
ფოთოლი). ნაყოფის ფოთოლმა შექმნა ბუტკო, რომელიც შედგება დინგის, სვეტისა და ნასკვისაგან. 
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დინგის ფუნქციაა მოახდინოს სელექცია (დაიჭიროს მტვერი). ნასკვმა შექმნა დახურული კამერა, 
რომელშიც არის თესლკვირტი. ახასიათებს გამარტივებული მდედრობითი გამეტოფიტის წარმოქმნა, 
რომელიც აქ არის ჩანასახის პარკი. მდედრობითი გამეტოფიტის ანუ ჩანასახის პარკის ჩამოყალიბება 
ხდება მეიოზისა და სამი მიტოზისაგან. მამრობითი გამეტოფიტი  –  მტვრის მარცვალი სამუჯრედიანია. 
ფარულთესლოვნებში ხდება სამი შერწყმა. ერთი, როდესაც ცენტრალური უჯრედი წარმოიქმნება, 
მეორე როცა ერთი სპერმია უერთდება კვერცხუჯრედს და მესამე, როცა მეორე სპერმია უერთდება 
მეორად ბირთვს და მიიღება ენდოსპერმი. 

 

 

 

 

 

 

ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვნები  
იყოფა ორ კლასად: 
1. კლ.  Dicotyledoneae – ორლებნიანები 
2. კლ. Monocotyledoneae – ერთლებნიანები 
 

ორლებნიანები 

 

ერთლებნიანები 

 
1. თესლში ორი ლებანი                   1. თესლში ერთი ლებანი 

 
2. ბადისებური ნერვაცია 
  

2. პარალელური ან რკალნაირი ნერვაცია 
 

3. 4 ან 5 წევრიანი ყვავილი                 3. სამწევრიანი ყვავილი 
 

4. მთავარღერძიანი ფესვთა სისტემა  
 

4. ფუნჯა ფესვი 
 

5. ჭერჭელ-ბოჭკოვანი კონების       წრეში 
განლაგება.  ღია კონები     (ეუსტელა)                                            
 

5. გაფანტული ჭურჭელ-ბოჭკოვანი 
  კონები. დახურული კონები 
   (ატაქტოსტელა) 
 

ორლებნიანები უფრო დიდი ჯგუფია, ვიდრე ერთლებნიანები. ამის შესაბამისად, ისინი სასიცოცხლო 
ფორმებითაც უფრო მრავალფეროვანნი არიან. ორლებნიანთა შორის მრავალი მერქნიანი მცენარე 
გვხვდება, მაშინ როდესაც ერთლებნიანებში მათი რიცხვი მცირეა.  

 

 კლ.  Dicotyledoneae – ორლებნიანები 
 

1 ქვ. კლ. Archichlamydeae – პირველადსაფრიანები ანუ Choripetalae -  ფურცლებგანცალკევებულები 

2 ქვ. კლ. Monochlamydeae – ერთსაფრიანები ანუ Apetalae – უსაფროები 
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3 ქვ. კლ. Metachlamydeae – მეორადსაფრიანები ანუ Sympetalae – ფურცლებშეზრდილები  

 

1 ქვ. კლ. Archichlamydeae – პირველადსაფრიანები ანუ Choripetalae -  ფურცლებგანცალკევებულები 

რიგი Polycarpiceae (Magnoliales)– მრავალნაყოფიანნი ან მაგნოლიასნაირნი 
 

ყვავილები ორმაგია, იშვიათად მარტივი, გვირგვინისებრი ყვავილსაფრით, უმეტესად წესიერი, 
სპირალური, ჰემიციკლური, ხშირად მრავალმტვრიანიანი. ნაყოფფოთლები – მრავალია ან ერთი 
გინეცეუმი – აპოკარპული. ნასკვი ზედაა. ჩვეულებრივ, ყვავილები ორსქესიანი და ენტომოფილურია. 
უძველესი ფარულთესლოვანი მცენარეებია. 

 

ოჯ. Magnoliaceae – მაგნოლიასებრნი 

გვ. Magnolia 

M. grandiflora – დიდყვავილა მაგნოლია 

Pn An Gn 

  

სურ. Magnolia grandiflora 

 წარმოშობის ცენტრია აღმოსავლეთ აზია. გავრცელებულია ნაწილობრივ აღმოსავლეთ აზიაში, 
ნაწილობრივ ჩრდილოეთ ამერიკაში. 30 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა ტყავისებრი პრიალა და 
მოკლეყუნწიანი ფოთლებით. ყვავილსაფარი არ არის დიფერენცირებული; ნაყოფი ფოთლურაა. 
ყვავილსაჯდომი დაგრძელებულია და კონუსისებრი. მასზე სამწევრიან წრეებად განლაგებულია 
ყვავილსაფრის 6 – 12 დიდი, თეთრი, სურნელოვანი ფოთოლაკი. შემდეგაა მრავალი სპირალურად 
განლაგებული მტვრიანა. ნაყოფფოთოლი მრავალია. თითოეული მათგანი ქმნის დამოუკიდებელ 
ბუტკოს. ნაყოფფოთლის კიდეები შეზრდილია და ქმნის ერთბუდიან ნასკვს, რომელშიც მოთავსებულია 
უმეტეს შემთხვევაში ორი თესლკვირტი. ბუტკოს სვეტი არა აქვს. ყვავილობის დამთავრების შემდეგ 
ყვავილსაფრის ფოთოლაკები და მტვრიანები ცვივა, ხოლო მათი მიმაგრების ადგილზე რჩება შესამჩნევი 
ნაჭდევები. ყვავილსაჯდომი გაიზრდება და ბუტკოსაგან წარმოიშობა ნაცრისფერი ბუსუსებით 
დაფარული მრავალი ფოთლურა ნაყოფი, რომლებიც ქმნიან “გირჩას“. მომწიფებული თესლი წითელი 
ფერისაა, ხორცოვანი თესლის კანით დაფარული და გრძელ ძაფზეა ჩამოკიდებული. 

 

 

104 
 



 

 

 

 

 

გვ. Liriodendron  

L.tulipifera – ხეტიტა 

 

სურ. Liriodendron tulipifera 

ამ ხის ყვავილი ტიტას მოგვაგონებს, მაგრამ მას არა აქვს ისეთი კაშკაშა შეფერილობა. ყვითელი ფერისაა. 
ფოთოლი დამახასიათებელი მოყვანილობისაა ოთხი წვეტიანი ნაკვთით და თავამოკვეთილია. ხეტიტა 
კარგი ღირსების სანაკეთო მერქანს იძლევა. მას აშენებენ, როგორც დეკორატიულ მცენარეს. მისი ერთი 
სახეობა იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკაში, ხოლო მეორე – ჩინეთში. 

 

ოჯ. Lauraceae – დაფნისებრნი 

Pn An G1 

სამშობლო ხმელთაშუაზღვისპირეთი, აღმოსავლეთ აზია, ჩინეთ-იაპონიაა. მერქნიანი მცენარეებია 
ტყავისებრი ფოთლებით. ყვავილი ორსქესიანი ან ერთსქესიანია და ორ, ხუთ, უფრო ხშირად კი 
სამწევრიანი წრეებისაგან შედგება. ყვავილსაჯდომი გაფართოებული ან ჯამივით ჩაღრმავებულია და 
მის კიდეებზე მიმაგრებულია ყვავილსაფრის ფოთოლაკების ორი და მტვრიანების 3 – 4 წრე. ნაყოფი 
კენკრაა ან კურკიანა. 

 

გვ. Cinnamomum  

C.camphora – ქაფურის ხე  

გავრცელებულია იაპონიასა და ჩინეთში. მერქნისა და ფოთლებისაგან მიიღება ქაფური 
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           სურ. Cinnamomum camphora                   სურ.    Cinnamomum  zeylanicum 

C.zeylanicum – დარიჩინის ხე 

სამშობლო კუნძული ცეილონია. ქერქისაგან მიიღება “დარიჩინი”. ხასიათდება სამწევრიანი ყვავილით. 

 

გვ. Persea  

P. gratissima – ავოკადო 

 

ნაყოფი იჭმევა. 

 

                  

 

                სურ. Persea  gratissima 

 

 

გვ. Laurus 

L. nobilis – კეთილშობილი დაფნა 

 

 

 

 

 

 

სურ. Laurus nobilis 
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ფოთლები სანელებლად გამოიყენება. 

 

ოჯ. Berberidaceae – კოწახურისებრნი 

უმთავრესად ბუჩქები და ბალახებია. მისი ყვავილის განვითარება ორი ხაზით წავიდა: სამწევრიანობით 
და  ორწევრიანობით. მათი წინაპარი არის ფეხფოთოლა - Pოდოპჰყლუმ. ბალახოვანია. გავრცელებულია 
ჩრდილოეთ ამერიკაში, ნაყოფი კენკრაა. იგი ძლიერ შხამიანია, მაგრამ სათანადო დოზებით გამოიყენება 
მედიცინაში როგორც კუჭის მძლავრი გამწმენდი საშუალება. სანექტრეები არა აქვს. 

გვ.  Berberis  

B.vulgaris – კოწახური 

P3 + 3  N3 + 3 A3 + 3 G 

    

  

სურ. Berberis vulgaris                                 სურ. კოწახურის ნაყოფები 

ყვავილი სამწევრიანია. ყვავილები შეკრებილია მტევნისებრ ყვავილედად. ყვავილსაფრის გარეთა 6 
ფოთოლაკი განლაგებულია ორ წრედ. შემდეგაა შიგნითა ფოთოლაკების ორი სამწევრიანი წრე. 
მტვრიანა ექვსია და სამწევრიან წრეებადაა განლაგებული. ზედა ნასკვისაგან წარმოიშობა მოგრძო, 
კაშკაშა წითელი, წვნიანი საჭმელი ნაყოფი. 

 

 გვ. Epimedium – ჩიტიწვივა 

მთის ბალახოვანი მცენარეებია. გააჩნიათ ორწევრიანი – დიმერული ყვავილი. 

გვ. Hydrastis – ჰიდრასტისი 

P3 An Gn - ამით უკავშირდებიან ერთლებნიანებს.  

ბალახოვანი მცენარეა, გავრცელებულია კანადაში. ყვავილს სამი გვირგვინის ფურცლისაგან შემდგარი 
მარტივი ყვავილსაფარი აქვს, რომლის შიგნით მრავალი მტვრიანა და რამდენიმე ბუტკოა. ამ ნიშნებით 
იგი ემსგავსება ბაიასებრთა ოჯახის პრიმიტიულ წარმომადგენლებს, მაგრამ მისთვის დამახასიათებელი 
ჰიდრასტინის გარდა, აღმოაჩინეს კოწახურისებრთა ოჯახისათვის დამახასიათებელი ალკალოიდი 
ბერბერიდინი, რის გამოც შეიტანეს კოწახურისებრთა ოჯახში. ამგვარად, Hყდრასტის-ს შუალედური 
რგოლი უკავია ამ ორ ოჯახს შორის. ფესურების თხევადი ნაყენი გამოიყენება შინაგანი სისხლდენის 
საწინააღმდეგოდ. 
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გვ. Leontice Smirnowii – მრგვალი წამალი 

ნაყოფი მშრალი კოლოფია. ავრცელებენ ჭიანჭველები. ყვავილი ორწევრიანია. გამოიყენება 
ტუბერკულოზის სამკურნალოდ. 

 

რიგი Ranales – ბაიასნაირნი 

ოჯ. Ranunculaceae – ბაიასებრნი 

დიდი ოჯახია. აერთიანებს 1 400-მდე სახეობას. უმრავლესობა ბალახია, იშვიათად ბუჩქი ან ლიანა. მათი 
ფოთლები მეტ-ნაკლებად დანაწევრებულია, იშვიათად რთული. ყვავილები აქტინომორფულია, 
ზოგჯერ ზიგომორფული. ოჯახის ფარგლებში შეიძლება განვიხილოთ ყვავილის ევოლუციის 
რამდენიმე შტო. ევოლუციის პირველი ხაზი არის აციკლურიდან ციკლურზე გადასვლა (ყვავილები 
ძირითადად აციკლურია ან ჰემიცკლური). აციკლური ყვავილის მაგალითია Adonis vernalis – ცხვირის 
სატეხელა, Trollius europaeus - ევროპული უძოვარა. 

Adonis – PnAnGn; გამოიყენება მედიცინაში. ყვავილი აციკლურია. პრიმიტიული ყვითელი ან წითელი 
ფერისსაა. 

Trollius – P2 - 5n A 5 - 13n Gn; ნაყოფი ფოთლურაა. 

ჰემიციკლური ყვავილი აქვს Ranunculus repens-ს. Ca5 Co5 An Gn;  ჯამი და გვირგვინი განსაზღვრულია, 5-5-
ია, თანაც წრეშია განლაგებული. მტრიანა და ბუტკო განუსაზღვრელია, სპირალურად განლაგებული. 
ნაყოფი კაკლუჭაა. 

  

სურ.  Ranunculus repens 

ციკლური ყვავილი აქვს Aquilegia alpina – წყალიკრეფიას. Ca5 Co5 A5 + 5 G5 ; ყვავილის წევრები 
განსაზღვრულია -  5-5 და ყველა წრეშია განლაგებული. გვირგვინის ფურცლები ძაბრისებრია და 
დეზით ბოლოვდება, რომელშიც წყალი გროვდება. ახასიათებს ჰეტერობათმია, როცა ერთი ნაწილი 
მაღალია, ერთი დაბალი. ნაყოფი ფოთლურაა. 
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სურ. Aquilegia alpina 

 

ევოლუციის მეორე ხაზია აქტინომორფულიდან ზიგომორფულზე გადასვლა. 

ამ ოჯახის წარმომადგენლების უმრავლესობას აქტინომორფული ყვავილები აქვთ, გამონაკლისია 
Aconitum,  Consolida, Delphinium. 

Aconitum nasutum - ტილჭირი. აქვს ზიგომორფული ყვავილები. მის ყვავილსაფარში 5 დიდი, კაშკაშა 
ლურჯად შეფერილი ფოთოლი გარეთა წრეს ქმნის. ამ წრის უკანა ფოთოლი მუზარადის ფორმისაა, 
რომელშიც ორი დიდი ძაბრისებრი სანექტრეა (ორმა მტვრიანამ განიცადა მეტამორფოზი და გადაიქცა 
სანექტრედ). Ca5  Co2 + 8  An G3 ;   ნაყოფი ფოთლურაა. 

Consolida – სოსანი. Ca5  C1 (N) An G1 ; აქვს ზიგომორფული ყვავილი, დეზიანი (სანექტრე დეზადაა 
გადაქცეული). ნაყოფი ფოთლურაა. 

                       

                სურ. Consolida regalis    სურ. Delphinium 

Delphinium – დეზურა. ყვავილი ზიგომორფულია, ნაყოფი ფოთლურა. 

ევოლუციის III ხაზი 
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ოჯახის წარმომადგენლებს ძირითადად აქვთ ფოთლურა ნაყოფი. მაგ. გვარების Aquilegia, Aconitum, 
Helleborus –ის ნაყოფი ფოთლურაა. ამავე ოჯახში არის ბალახოვანი მცენარე Nigella arvensis – სოინჯი, 

  

   

           სურ.  Nigella arvensis                        სურ.    Clematis vitalba 

რომელსაც აქვს კოლოფი ნაყოფი. ზოგიერთ შემთხვევაში ფოთლურა გადაიქცა კენკრა ნაყოფად, 
როგორიც აქვს Actaeae-ს – დათვის ყურძენს. ოჯახის ყველა წარმომადგენელს ახასიათებს კაშკაშა 
შეფერილობა და ამასთან დაკავშირებით ენტომოფილია, მაგრამ Thalictrum – მაჟარას ახასიათებს 
ანემოფილია, რადგან უფერული ყვავილები აქვს. ოჯახში თითქმის ყველა ბალახოვანია, გარდა Clematis 
vitalba – კატაბარდასი, რომელიც ლიანაა. P4  An G4.; ანემოფილურია, ნაყოფი კაკლუჭა. 

          

             სურ. Adonis vernalis                                              სურ.    Aconitum napellus 

ბაიასებრთა ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ძლიერმოქმედი შხამიანი ნივთიერებები მედიცინაში 
გამოიყენება. სამკურნალო მცენარეებიდან უფრო ხშირად გაზაფხულის ცხვირისსატეხელას – Adonis 
vernalis იყენებენ უმთავრესად გულის დაავადებათა სამკურნალოდ. Aconitum napellus - ტილჭირის 
გორგლები და ყვავილები შეიცავს შხამიან ალკალოიდს – აკონიტინს, რომელიც მცირე დოზით 
ტკივილგამაყუჩებლად იხმარება, ხოლო დიდმა დოზამ შეიძლება მოწამვლა გამოიწვიოს. გამოიყენება 
აგრეთვე ნევრალგიის, რევმატიზმისა და სხვადაავადებათა სამკურნალოდ. ტილჭირი ფართოდ 
გამოიყენება ჰომეოპათიურ სამედიცინო პრაქტიკაში. 
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რიგი Nymhaeales – დუმფარასნაირნი 

ოჯ. Nymhaeaceae – დუმფარასებრნი 

ამ ოჯახს ეკუთვნის მხოლოდ წყლისა და ჭაობის მცენარეები. მათი ფოთოლი მცურავია და წყლიდან 
ამოყოფილი ან წყალში ჩაყურყუმელავებული. ოჯახისთვის დამახასიათებელია შემდეგი ტიპის 
ფორმულა: Ca4  Con An Gn . ახასიათებს ატაქტოსტელა. ოჯახისათვის დამახასიათებელია შემდეგი ნიშნები: 

1) კარგად ჩანს გვირგვინის ფურცლების დაკნინება და მტვრიანებისკენ თანდათანობით გადასვლა. ამ 
დროს იქმნება გარდამავალი საფეხურების რიგი, რომლებიც ისევე, როგორც გვირგვინის ფურცლები, 
განუსაზღვრელი რაოდენობითაა და სპირალურადაა განლაგებული. ამ გარდამავალ საფეხურს 
გვირგვინის ფურცლებსა და მტვრიანებს შორის ზოგიერთი ბოტანიკოსი იყენებს იმის 
დასამტკიცებლად, რომ დუმფარას გვირგვინის ფურცლები (ეს გარდამავლობა კარგად ჩანს Nymhaeae –
ზე) მტვრიანებისგანაა წარმოშობილი. ზოგი ამტკიცებს, რომ მტვრიანები გვირგვინის ფურცლებისგანაა 
წარმოშობილი, რაც ნაკლებად დასაჯერებელია. 
2) ნაყოფი ცენოკარპულია, კოლოფი. 
3) ჩნდება ქვედანასკვიანობა (ევოლუციურად უფრო მაღალი საფეხური). 

წარმომადგენლები: 
გვ. Nymphaeae 
N.  alba – თეთრი დუმფარა 

ნაყოფი კოლოფი C4 Cn An Gn  – ქვედანასკვიანი. კარგად ჩანს მტვრიანების გადასვლა გვირგვინის 
ფურცლებზე. 

           

      სურ.  Nymphaeae alba      სურ. Nuphar luteum 

 
გვ. Nuphar  
N.luteum – ყვითელი დუმფარა  
P5 An Gn  ზედა ნასკვიანი 
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გვ. Nymphaeae  
N.lotus  
ეგვიპტური ლოტოსი 

 

 

 

 
                                                               სურ. Nymphaeae lotus 

 

 

 
გვ. Nelumbo  
N.nucifera - 
ინდური ლოტოსი 

 

 

 

 

 

 
                                                        სურ. Nelumbo nucifera 

 
გვ. Victoria  
        V.regia - ვიქტორია  

 

გავრცელებულია ამაზონის აუზში. მისი 
ფოთლები უძლებენ 50 კგ ტვირთს. ამ ოჯახის 
წარმომადგენლებს აქვთ ერთლებნიანებისთვის 
დამახასიათებელი ატაქტოსტელა. ტახტაჯიანი 
თვლის, რომ ერთლებნიანები ამ ოჯახიდან 
წარმოიშვა. 

 

 
                                                                            სურ. Victoria regia 
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რიგი Rosales – ვარდისნაირნი 

ყვავილის მოდელია Pn An Gn . ეს ოჯახი დაკავშირებულია Polycarpice –სთან. ამ რიგს ეკუთვნის ხეები, 
ბუჩქები, ბალახები, სუკულენტები, იშვიათად – ლიანები. უმრავლესობის ყვავილები ორსქესიანია, 
აქტინომორფული ან ოდნავ ზიგომორფული. ჩვეულებრივ ორმაგი, იშვიათად მარტივი ყვავილსაფრით, 
რომელიც შედგება ხუთწევრიანი წრეებისაგან. მტვრიანების რაოდენობა გვირგვინის ფურცლების 
რაოდენობის ტოლია ან უფრო ხშირად მისი ჯერადი. ზოგჯერ მათი რიცხვი განუსაზღვრელია. ისინი 
წრიულადაა განლაგებული. გინეცეუმი შედგება მრავალი, რამდენიმე ან ერთი ნაყოფფოთლისაგან. 
დამახასიათებელია ყვავილსაჯდომის გაფართოების ტენდენცია. იგი შეიძლება იყოს ამოზნექილი, 
დისკოსებრ გაფართოებული ან ჩაზნექილი, თითქმის ქოთნისებრი. ამის შედეგად ნასკვი ზოგჯერ 
ქვედაა. 

 

ოჯ. Crassulaceae – მსუქანასებრნი 

მშრალი ადგილსამყოფელის ბალახოვანი მცენარეებია. ძველ მცენარეთა ახლოს დგას. მეტწილად 
წვნიანი ფოთლებითა და ღეროებით. ყვავილები შეკრებილია ყვავილედებად. ყვავილი 
აქტინომორფულია, ორსქესიანი. გვირგვინის ფურცლები განცალკევებულია. ნაყოფფოთლების ძირში 
მოთავსებულია სანექტრეები. ნაყოფი ფოთლურაა. 
Sedum 
S. acre – მწვავე ფუნთუშა 
K5 Co5 A5 + 5 G5  ნაყოფი ფოთლურაა. ფოთლები ხორცოვანია. 

  

                     

          სურ.  Sedum acre                                               სურ. Sempervivum soboliferum 

 

გვ. Sempervivum  

S.soboliferum – კლდისვაშლა 

სუკულენტია, ფოთლები ხორცოვანია და როზეტს ქმნის. 

 

გვ. Crassula - ყვავილის წევრთა რაოდენობა მერყევია. გავრცელებულია ავსტრალიისა და აფრიკის 
(ნამიბია) უდაბნოებში. 
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ოჯ. Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 

დაიხვეწა ყვავილის აგებულება. ნაყოფი კოლოფი ან კენკრაა. K4 - 5 Co4 - 5 A4 - 5 - n G5  - 10; გვხვდება 
არქტიკაში, ანდებში, ევროპაში ალპების და კავკასიონის მთათა სისტემაში. მრავალწლოვანი 
მცენარეებია. ბალახები, ბუჩქები ან დაბალი ხეებია. ყვავილები აქტინომორფულია, იშვიათად 
ზიგომორფული. ორსქესიანი ან რედუქციის შედეგად ერთსქესიანი ყვავილები შეკრებილია 
ყვავილედებად. ყვავილსაჯდომი ნაირგავრია: ბრტყელი, ჩაზნექილი, ჯამისებრი, ზოგჯერ ამოზნექილი. 
ჯამი და გვირგვინი ხუთ-ხუთია, იშვიათად ოთხ-ოთხი, იშვიათად ხუთზე მეტი. მტვრიანა ორჯერ 
მეტია ან იმდენივე, რამდენიც გვირგვინის ფურცელი. ნასკვი ზედაა, ზოგჯერ ქვედა. ნაყოფი კოლოფია 
ან კენკრა.  

იყოფა სამ ქვეოჯახად: 

1 ქვ.ოჯ. Ribesoideae 

K5 Co5 A5  G2  ქვედანასკვიანი, ნაყოფი კენკრაა. 

  

სურ.  Ribes nigrum 

გვ. Ribes  

R.nigrum – შავი მოცხარი 

R.vulgare – ჩვეულებრივი მოცხარი 

გამოიყენება საკვებად, შეიცავს C ვიტამინს. ნაყოფი კენკრაა, ქევდანასკვიანია. 
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  სურ. Ribes vulgare   სურ.  Grossularia reclinata 

გვ. Grossularia 

G. reclinata – ხურტკმელი 

 

2 ქვ. ოჯ. Hydrangoideae 

გვ. Philadelphus  

Ph.caucasicus – უცვეთელა 

K4 Co4 An G4 - 5 

                 

            სურ.Philadelphus caucasicus          სურ.    Hydrangea hortensis 

გვ. Hydrangea 

H. hortensis – ჰორტენზია 

სამშობლო ინდოეთია. გვირგვინი შეფერილია. 
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3 ქვ. ოჯ. Saxifragoideae 

ყველაზე ვრცელი ქვეოჯახია. აქვთ ხუთწევრიანი ყვავილები. ნაყოფი კოლოფია. 

 

 

გვ. Saxifraga  

S.cymbalaria – ფხიჯა 

 

 

 

 

 

სურ. Saxifraga cymbalaria 

ბალახოვანი მცენარეებია. მათი ფოთლები ხშირად ფესვთან როზეტადაა შეკრებილი. გავრცელებულია 
ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს მთებსა და ტუნდრებში, აგრეთვე ანდებში 

ოჯ. Rosaceae – ვარდისებრნი 

ევოლუცია აციკლურობიდან ციკლურობამდე. ამ ოჯახს საფუძვლად უდევს ყვავილსაჯდომის ტიპები: 
ბრტყელი, სწორი ან ჩაზნექილი. ოჯახში შედის ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანე ხეები და ბუჩქები, 
მრავალწლოვანი ან იშვიათად ერთწლოვანი ბალახები და ზოგჯერ ლიანები. ყვავილები 
აქტინომორფულია, იშვიათად ზიგომორფული. ხუთწევრიანი, უფრო იშვიათად ოთხ-ექვს წევრიანი 
წრეებით. ყვავილსაჯდომი ამოზნექილია, ბრტყელი, ჩაზნექილი ან ქოთნისებრი. ზოგჯერ ჯამს მეორე 
გარეთა წრე უვითარდება. მას ჯამქვეშა ეწოდება. გვირგვინი მკვეთრადაა შეფერილი. მტვრიანების 
რიცხვი გვირგვინის ფურცლების რაოდენობის ტოლია, უფრო ხშირად კი ორჯერ, ოთხჯერ და მეტად 
აღემატება მას. ციკლურადაა განლაგებული. გინეცეუმიც ცვალებადია, ერთიდან განუსაზღვრელად 
დიდ რაოდენობამდე. ნასკვი შეიძლება იყოს ზედა ან ქვედა. ნაყოფები ნაირგვარია: ფოთლურა, 
კაკლუჭა, კურკიანა და წვნიანი ნაყოფების სხვადასხვა ფორმა (ვაშლი, მარწყვი, ასკილი). ზოგჯერ 
ყვავილსაჯდომი მსხვილდება, კაშკაშა შეფერილობას იღებს, წვნიანი ხდება. ამას ჩვენ ვხვდებით 
ასკილში, ვაშლში, ცირცელში და სხვებში. სხვა შემთხვევაში ამ წარმონაქმნის გარეთა ზედაპირი 
კაუჭიანი გამონაზარდებით იფარება, რაც უზრუნველყოფს ნაყოფის მიმაგრება ცხოველის სხეულის 
ზედაპირზე (Agrimonia - ბირკავა). ვარდისებრთა ოჯახში ისეთებიც გვხვდება, რომელთა გავრცელება 
ქარით ხდება (Dryas - დრიადი). 

ყვავილებისა და ნაყოფების ნაირგვარობის და სახეობათა მრავალფეროვნების გამო ვარდისებრთა ოჯახი 
იყოფა ოთხ ქვეოჯახად: 

 

1 ქვ. ოჯ. Spiraeoideae – გრაკლოვანნი 

გვ. Sprirae – გრაკლა 
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K5 Co5 An G5 ნაყოფი ფოთლურაა. ყვავილსაჯდომი ბრტყელია. დეკორატიული ბუჩქია. ყვავილედი 
თეთრი ან ოდნავ მოყვითალო ყვავილებისაგან შედგება. 

 

2 ქვ. ოჯ. Rosoideae – ვარდოვანნი 

K5Co5AnG2 . გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში - ევრაზიის ტერიტორიაზე, ტროპიკებში 
მცირეა. განუვითარდა ჯამქვეშა. როგორც პოლიკარპიცეს - წინა ქვეოჯახის მსგავსად, გინეცეუმი აქაც 
მრავალწევრიანია, აპოკარპული, მაგრამ ნასკვში ერთი ან ორი თესლკვირტია, ე. ი. მოხდა წინა 
ქვეოჯახთან შედარებით თესლკვირტების რედუქცია. იმის გამო, რომ ორი თესლკვირტის შემთხვევაშიც 
თესლად მხოლოდ ერთი ვითარდება, მოხდა გრაკლასებრთა ხსნადი ნაყოფის (ფოთლურა) უხსნადი 
ნაყოფით შეცვლა. ამ ქვეოჯახის ყვავილსაჯდომი კონუსურია ან ამოზნექილი (მარწყვი, ჟოლო), ხან 
ღრმად ჩაზნექილი და ქოთნისებრი (ასკილი). ყვავილსაფარი ორმაგია ან ჯამქვეშას განვითარების გამო 
სამწევრიანი, ჩვეულებრივ ხუთწევრიან წრეებად (იშვიათად ოთხწევრიან წრეებად) განლაგებული. 
ხუთის, იშვიათად ოთხის ჯერადი მრავალი მტვრიანა ასეთივე წრეებში მდებარეობს. ნაყოფი კაკლუჭა, 
თესლურა ან კურკიანაა. 

 

გვ. Rosa canina – ასკილი 

ცრუ ნაყოფი – ყვავილსაჯდომი. ყვავილსაჯდომი ჩაზნექილი ანუ ქოთნისებრია. ასკილისგან 
გამოყვანილია ბაღის ვარდის უამრავი ჯიში. ასკილის ნაყოფი კაკლუჭაა, ძალიან მდიდარია 
ვიტამინებით. ყველაზე დიდი რაოდენობით შეიცავს C ვიტამინს, რომელიც გამოიყენება სურავანდის 
საწინააღმდეგოდ. გარდა ამისა, ასკილი  

 

სურ. Rosa canina 

შეიცავს  C, B2, K, P ვიტამინებს და პროვიტამინ A–ს. ამგვარად, ასკილი პოლივიტამინური მცენარეა. 

 

გვ. Fragaria  

F.vesca – ტყის მარწყვი 

ყვავილსაჯდომი ამოზნექილია. 

117 
 



 

სურ. Fragaria vesca 

მარწყვის თესლურა ნაყოფი დიდი რაოდენობით შეიცავს რკინას, ფოსფორს და აგრეთვე С ვიტამინს. 
გამოიყენება გაყინულიც, რომელიც ინარჩუნებს ვიტამინებს.  

F.viridis – ხენდრო 

  

    სურ.  Fragaria viridis                                       სურ.   Potentilla recta 

 

 

 

გვ. Potentilla  

P.recta – მარწყვა ბალახი 

ნაყოფი მშრალი თესლურაა. ყვავილსაჯდომი მეტ-ნაკლებად ამოზნექილია და ნაყოფის მომწიფებისას 
მშრალი რჩება. მარწყვის მსგავსად, მასაც ჯამქვეშა აქვს. 

P.erecta – ოთხფურცელა მარწყვა ბალახი 
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                 სურ. Potentilla erecta                                        სურ.   Rubus idaeus 

გამოირჩევა ყვავილის ოთხწევრიანი აგებულებით. ამ მარწყვა ბალახის ფესურის ნახარში და ნაყენი 
ხალხურ მედიცინაში კუჭის სნეულებათა სამკურნალოდ გამოიყენება. 

ამ ქვეოჯახში ჩნდება ჯამქვეშა და ყვავილსაჯდომის სხვადასხვა ტიპები, რომელსაც ჰიპანთიუმი ჰქვია. 

ნაყოფი კურკიანაა. გვ. Rubus – მაყვალი 

ნაყოფი კურკიანაა, რომლებიც შეიზრდება და ქმნის რთულ ნაყოფს. 

R. idaeus – ტყის ჟოლო 

 

3 ქვ. ოჯ. Tomoideae = Maloideae – ვაშლოვანნი 

K5Co5AnG2 -5 ხემცენარეებია. წინა ორი ოჯახისაგან განსხვავდება როგორც ყვავილის, ისე ნაყოფის 
აგებულებით. ვაშლოვანთა ყვავილში 2–5 ნაყოფფოთოლია, რომლებიც სინკარპულ გინეცეუმს ქმნიან. 
ნასკვი ქვედაა. სწორედ ქვედანასკვიანობა წარმოადგენს ამ ოჯახის ყველაზე მკვეთრ განმასხვავებელ 
ნიშანს. ჯამი 5-ია, ასევე გვირგვინიც, მტვრიანა მრავალია. ნაყოფი კენკრაა. 
გვ. Malus  
M.baccata – სამოთხის ვაშლი 
M. domestica – ვაშლი. აქვს ცრუნაყოფი 
 
გვ. Pyrus  
P.communis – მსხალი. აქვს ცრუნაყოფი 

 
გვ. Sorbus 
S. aucuparia – ცირცელი, ჭნავი. აქვს  ცრუნაყოფი. ხარობს მთაში. 

 

გვ. Crataegus  

C.monogyna – კუნელი 

გვ. . Cydonia  

C.oblonga – კომში. აქვს ცრუნაყოფი 
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გვ. Mespilus  

M.germanica – ზღმარტლი. აქვს ცრუნაყოფი 

 

გვ. Eriobotrya 

E. japonica – იაპონური ზღმარტლი 

 

           

            სურ. Malus baccata                           სურ.  Malus domestica 

 

     

                   სურ.Pyrus communis                                       სურ.    Sorbus aucuparia 
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             სურ. Crataegus monogyna                                       სურ.   Mespilus germanica 

 

   

სურ. Eriobotrya japonica 

 

4 ქვ. ოჯ. Prunoideae – ტყემლოვანნი 

K5Co5AnG1; სასიცოცხლო ფორმა ხეა. გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ამ ქვეოჯახში 
ყვავილსაფრის იგივე ხუთწევრიანი ტიპი და მტვრიანების წრიული განლაგება რჩება. მის 
წარმომადგენლებს ახასიათებთ ღრმა, ჩაზნექილი ყვავილსაჯდომი, რომელიც არ არის შეზრდილი 
ნასკვთან. გინეცეუმი ერთი ნაყოფფოთლისგან შედგება. ორი თესლკვირტიდან ერთი ვითარდება.  შუა 
ნასკვიანია. ნაყოფი კურკიანაა. 
Prunus  
P.divaricata – ტყემალი 
P. domestica – ქლიავი 
P. spinosa – კვრინჩხი. ის ტყემლის, ღოღნოშოს და ქლიავის წინაპარია. 
გვ. Amygdalus  
A.georgica – ნუში 
გვ. Armeniaca 
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A. vulgaris – გარგარი 
გვ. Persica 
P. vulgaris – ატამი 
გვ. Cerasus  
C.avium – ბალი 
C. vulgaris – ალუბალი 
გვ. Padus  
P.racemosa – შოთხვი 
გვ. Laurocerasus  
L.officinalis – სამკურნალო წყავი 

 

    

                    

  

                  სურ. Prunus divaricata                           სურ.  Prunus spinosa 

   

               სურ. Amygdalus georgica                                             სურ.      Padus racemosa 
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სურ. Laurocerasus officinalis 

რიგი Leguminosae (Fabales)  – პარკიანნი 

ამ რიგში გაერთიანებულია ხეები, ლიანები, ბუჩქები და ბალახები. ყვავილი პენტამერულია (იშვიათად 
ტეტრამერული), ზიგომორფული ან აქტინომორფული, ორმაგყვავილსაფრიანი. ანდროცეუმი 
ხუთწევრიან წრეებადაა განლაგებული, ხოლო გინეცეუმი ერთწევრიანია. ნასკვი ზედაა. ნაყოფი პარკია. 

 

ოჯ. Mimosaceaea – მიმოზასებრნი 

 ოჯახში შემავალი სახეობები გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში, ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. 
ძირითადად მერქნიანებია, ხეები და ბუჩქები, ფოთლები ფრთისებრ რთული ან ორგზის ფრთისებრ 
რთული აქვთ, თანაფოთლებიანი. აქტინომორფული, იშვიათად ზიგომორფული. პატარა ყვავილები 
შეკრებილია თავაკებად ან თავთავისებრ ყვავილედებად. მწერებს იზიდავენ ყვავილსაფრიდან 
გამოშვერილი მტვრიანების კაშკაშა (ყვითელი, ვარდისფერი, წითელი) ძაფები. ყვავილსაფარი ორმაგია, 
ზოგჯერ გვირგვინის განუვითარებლობის გამო მარტივი. ჯამი ძირითადად ხუთია (მაგრამ ხშირად 4, 3 
ან 6); შეზრდილი, უფრო იშვიათად თავისუფალი. გვირგვინის ფურცლები იმდენივეა, რამდენიც ჯამის 
ფოთოლაკი. გვირგვინის ფურცლები თავისუფალია ან მეტ-ნაკლებად ურთიერთშეზრდილი. 
მტვრიანების რიცხვი სხვადასხვაა, რომლებიც ან შეზრდილია ან თავისუფალი. ერთადერთი 
ნაყოფფოთოლი ქმნის ზედანასკვიან ბუტკოს. ნაყოფი პარკია, რომელიც იხსნება, ან ერთთესლიან 
ნაწილებად იმტვრევა. 

გვ. Acacia - აკაცია  

Acacia dealbata- ლეგა აკაცია 

ლეგა აკაციას შეცდომით “მიმოზას” უწოდებენ. წარმოშობით ავსტრალიიდანაა. აფრიკაში სავანებშია 
გავრცელებული. მრავალი აკაცია იძლევა გუმის, საიდანაც ღებულობენ წებოს – გუმიარაბიკს. 

გვ. Mimosa  

M.pudica - მორცხვი მიმოზა 

ამ მცენარეს აქვს უნარი უპასუხოს გაღიზიანებას ფოთოლაკების შეკეცვით და მთელი ფოთლის დაბლა 
დახრით. გვხვდება მთელ ტროპიკულ სარტყელში. ყვავილები აქტინომორფულია. 

გვ. Albizzia  

A. julibrissin - აბრეშუმა აკაცია 

ცნობილია ბუმბულა ვარდისებრ-ჟოლოსფერი (მტვრიანების შეფერილობისაგან) ყვავილედებით. ეს 
მცენარე ველურად გავრცელებულია ირანსა და აზერბაიჯანში (თალიში). 
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გვ. Entada – ენტადა 

ტროპიკული სარტყლის ზღვისპირებში გავრცელებული ლიანაა. ისხამს უზარმაზარ, 1 მ-მდე სიგრძის 
უხსნად პარკებს. დამახასიათებელია სავანებისთვის. აქვს ერთი ზომის თესლები, ამიტომ გამოყნებული 
იყო ოქროს საწონად. სპილოების საკვებია. 

 

ოჯ. Caesalpiniaceae - ცეზალპინიასებრნი 

ვითარდება ზიგომორფია, ყვავილი ხუთწევრიანია. ეს ოჯახი აერთიანებს ხეებს, ლიანებს, ბუჩქებს, 
იშვიათად ბალახებს. ფოთლები ფრთისებრი, იშვიათად მარტივია. ყვავილი მეტწილად 
ზიგომორფულია, ზოგჯერ აქტინომორფული. ციკლური ხუთწევრიანი, იშვიათად ორწევრიანი. ჯამის 
ფოთოლაკები შეზრდილი არაა; გვირგვნის ფურცლები იმდენივეა, რამდენიც ჯამის ფოთოლაკი, ან 
უფრო ნაკლები. იმგვარად არათანაბარი, რომ ყველაზე დიდი უკანა ფურცლის კიდეები დაფარულია 
გვერდითი ფურცლების კიდეებით და ეს უკანასკნელები – ქვედა ორი ფურცლით. 10 მტვრიანა ორ 
წრედაა განლაგებული. მტვრიანები ცალ-ცალკეა, ზოგჯერ მეტ-ნაკლებად შეზრდილი. ხშირად 
ზოგიერთი მტვრიანა სტამინოდიუმებადაა გადაქცეული, რითაც ყვავილის ზიგომორფულობა 
ძლიერდება. ზოგიერთი მტვრიანა სრულიად რედუცირებულია და ანდროცეუმი შეიძლება 
ხუთწევრიანი გახდეს. ბუტკო ერთი ნაყოფფოთლისაგან შედგება. ნაყოფი პარკია. ტროპიკული 
მცენარეებია. მრავალი მერქნიანი ფორმა უზარმაზარ ზომებს აღწევს. მერქნის გულის სიმაგრისა და 
ლამაზი ფერის გამო მაღალ შეფასებას იმსახურებს. ასეთებია მაგალითად, 

გვ. Haematoxylum  

H.campechianum – ბაყმის ხე 

მისი მერქანი ჯერ მკვეთრი წითელი ფერისაა, შემდეგ ლურჯდება და ბოლოს მოიისფრო-შავი ფერის 
ხდება. მისგან მიიღება მთრიმლავი ნივთიერებები და ჰემატოქსილინი. 

გვ. Caesalpinia  

C.echinata – პერნამბუკის ხე 

იგი შეიცავს საღებავ ბრაზელინს. აქვს მაგარი მოყვითალო-წითელი მერქნის გული, რომელიც 
შემდგომში მუქი წითელი ხდება. 

გვ. Cercis 

C.siliquastrum – იუდას ხე, არღავანი 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში ქვეყნებში. ყვავილები წითელია და პირდაპირ ღეროზე 
ვითარდება. ამ მოვლენას კაულიფლორია ეწოება. ვითარდება თეთრი კირქვების ფონზე. ყვითელი 
კირქვების ფონზე იზრდება კურდღლის ცოცხა. 

გვ.Gleditsia – გლედიჩია 

ივითარებს 10 სმ და მეტი სიგრძის დიდ მარტივ ან დატოტვილ ეკლებს. აქვს ნაყოფი დიდი და 
თაფლოვანი. 

გვ. Cassia – კასია 

გვხვდება სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებში, მადაგასკარზე. აქვს ჩურჩხელის მსგავსი ნაყოფი, უხსნადი. 
ისხამს ყვითელი ფერის ყვავილებს. თესლი ბრტყელია. იყენებენ კუჭ-ნაწლავის სამკურნალოდ. 
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ოჯ. Papilionaceae (Leguminosae, Fabaceae) – ფარვანასებრნი 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. აქ ზიგომორფია ძლიერდება, შემცირდა ხეები. ამ ოჯახში 
შედის ბალახები, ნახევრადბუჩქები, ბუჩქები ან ხეები. მათი ფოთლები ფრთისებრ ან თათისებრ 
რთულია, იშვიათად მარტივი, ყვავილი საშუალო ზომისაა ან პატარა. შეკრებილია ჩვეულებრივ მტევან 
ყვავილედად, იშვიათად თავაკებად, ქოლგებად ან თავთავებად. ყვავილის აგებულება ტიპიურია. ხუთი 
ჯამის ფოთოლაკი შეზრდილია, რომელიც ხან აქტინომორფულია, ხან ზიგომორფული და ზოგჯერ 
ორტუჩა. ხუთი გვირგვინის ფურცლიდან უკანა ორი დიდია და აფრა ეწოდება. აფრა ფარავს ორ 
გვერდით ფურცელს, რომლებსაც ხან ფრთები ეწოდება, ხან – ნიჩბები. ფრთები ფარავენ მათ ქვევით 
მდებარე ორ ასიმეტრიულ და ფრჩხილიან ფურცელს, რომლებიც მთელ სიგრძეზე ან მხოლოდ ზედა 
ნაწილში მეტ-ნაკლებად შეზრდილია ე. წ. ნავად. მტვრიანა ათია. გვხვდება იშვიათი გამონაკლისი, 
რომელთა ყვავილში 9 ან 5 მტვრიანა აქვთ. უფრო ხშირად 9 მტვრიანა შეზრდილია, ერთი თავისუფალი. 
უფრო იშვიათად ათივე მტვრიანა შეზრდილია ან პირიქით, ათივე თავისუფალია. ბუტკო ერთი 
ნაყოფფოთლისაგან შედგება და ზედა ნასკვით ხასიათდება. ნაყოფი პარკია, რომელიც ორი საგდულით 
იხსნება. ზოგჯერ პარკი არ იხსნება, კრიალოსნისებრი ხდება და სიგანეზე ერთთესლიან ნაწილებად 
იმტვრევა. ზოგიერთის ნაყოფი პატარა და ერთთსელიანია, ე. ი. კაკლუჭადაა გადაქცეული. ამ ოჯახის 
წარმომადგენლების უმეტესობა მწერებით იმტვერება, რითაც აიხსნება ყვავილის აგებულების 
სირთულე. 

თავისი სამეურნეო მნიშვნელობით ფარვანასებრნი ფარულთესლოვანთა შორის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ოჯახია. პარკიანები სიმბიოზურად ცხოვრობენ კოჟრის ბაქტერიებთან.  ბაქტერიები 
ფესვის ბუსუსების გავლით იჭრებიან ფესვის ქერქში, იქ მრავლდებიან და ქმნიან გამონაზარდებს - 
კოჟრებს. ბაქტერიებს აქვთ შესანიშნავი უნარი გამოიყენონ ატმოსფეროს ელემენტარული აზოტი და 
ჩააბან ის ნივთიერებათა მიმოქცევაში. გამომუშავებული ცილოვანი ნივთიერებები გამოიყენება პარკიან 
მცენარეთა მიერ და ამის გამო ისინი კარგად ხარობენ აზოტით ღარიბ ნიადაგებზე. სწორედ ამით 
აიხსნება მრავალი პარკიანი მცენარის მაღალი კვებითი ღირებულება და ყუათიანობა. 

განსაკუთრებული სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს ბარდას, ოსპს, ცერცვს, სოიას, ლობიოს და სხვებს. 

გვ. Pisum – ბარდა 

გვ. Phaseolus– ლობიო 

სამხრეთ ამერიკული წარმოშობისაა. 

გვ. Arachis– არაქისი 

ნიადაგში ივითარებს უხსნად პარკებს. გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიასა და ინდოეთში. 

გვ.Trifolium – სამყურა 

გვ. Onobrychis – ესპარცეტი 

გვ. Medicago – იონჯა 

დიდი რაოდენობით შეიცავს ვიტამინებს:  

გვ. Melilotus – ძიძო 

თაფლოვანი მცენარეა. ხელს უწყობს მლაშე ნიადაგების გაუმჯობესებას და ნიადაგს იცავს 
გაფანტვისაგან (მტვრიანი ქარიშხალი). 

გვ. Glycyrrhyza  – ძირტკბილა 
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გამოიყენება მედიცინაში. ძირტკბილას ფესვების ფხვნილი კუჭის მსუბუქი გაწმენდისათვის იხმარება. 
როგორც ამოხველების გამაადვილებელი საშუალება, იგი შედის ხველების საწინააღმდეგო აბების 
შემადგენლობაში. ზოგჯერ გამხმარი ფესვებისაგან ხარშავენ სიროფს, ასქელებენ მას და ღებულობენ ე. წ. 
ძირტკბილას შაქარს, რომელიც გამოიყენება კვების მრეწველობაში (კანფეტები, სასმელების და სხვ. 
დასამზადებლად). სიმწარის მოსაშორებლად უმატებენ საღეჭ თამბაქოს. ძირტკბილას გასქელებულ 
წვენს ხმარობენ ცეცხლსაქრობი შედგენილობის გასასქელებლად. ყაზახეთში ძირტკბილას დამბალი 
ღეროებისაგან ღებულობენ თოკის დასაგრეხ ბოჭკოს. 

გვ. Robinia pseudoacacia – ცრუ აკაცია, ეკლის ხე 

ხე-მცენარეა. ამერიკული წარმოშობისაა. უკავშირდება ვარდისებრთა ოჯახს ხუთწევრიანი ყვავილით. 
შემოტანილია კანადიდან. ახასიათებს ქსენოგამია – ჯვარედინი დამტვერვა მწერებით. 

 

 

 

რიგი Rhoedales - ყაყაჩოსნაირნი 

ოჯ. Papaveraceae - ყაყაჩოსებრნი 

Ca2CO4AnGn 

Ca2CO2+2A2-4(n)G2(n) 

ბალახოვანი მცენარეებია სარძევე მილებით ან სარძევე უჯრედებით. თუ რძეწვენი არა აქვთ, მაშინ 
უვითარდებათ განსაკუთრებული შიგთავსიანი წაგრძელებული უჯრედები. 

ყვავილში მოხდა  ევოლუცია. ჯამი და გვირგვინი განსაზღვრულია, მტვრიანა და ბუტკო - 
განუსაზღვრელი, შემდეგ ხდება ყვავილის ნაწილების დახვეწა. 

ყვავილები აქტინომორფულია და ჩნდება ზიგომორფია. ისინი ჩვეულებრივ ორ ჯამის ფოთოლაკს და 
ოთხ გვირგვინის ფურცელს შეიცავენ, რომლებიც განლაგებულია ორწევრიან წრეებად. მტვრიანა 2-4 ან 
განუსაზღვრელი რაოდენობითაა, წრეებად განლაგებული. ბუტკო 2 ან რამდენიმე ნაყოფის 
ფოთლისგანაა შემდგარი. ნასკვი ზედაა. ნაყოფი კოლოფია ან კაკლუჭა. 

 

გვ. Papaver - ყაყაჩო 

K2CO2AnGn 

P.somniferum - ხაშხაში 

K2CO2+2A(n)G8-12(n) 
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სურ. Papaver somniferum 

მხოლოდ კულტურაშია ცნობილი. წარმოადგენს დიდ, 1 მეტრამდე სიმაღლის, ერთწლოვან ბალახოვან 
მცენარეს. ჯამი ორფოთოლაკიანია და ყვავილის გაშლისთანავე სცვივა. ოთხი სოსანი ან წითელი 
გვირგვინის ფურცელი ორ ორ-ორწევრიან წრედაა განლაგებული. ზოგჯერ მტვრიანების მეტამორფოზის 
გამო გვირგვინის ფურცელი ოთხზე მეტია. მტვრიანა მრავალია, წრეებადაა განლაგებული. აქვს 8-12 
ნაყოფფოთოლი. ნაყოფი მსხვილი, სფეროსებრი ან კასრისებრი კოლოფია. იხსნება ხვრელებით. 
დამტვერვა ხდება მწერებით. სამშობლო წინა აზია, ირანი, ავღანეთი. სამედიცინო თვალსაზრისით 
ძვირფასი მცენარეა, რომლისგანაც ოპიუმს ამზადებენ. 

მის მოუმწიფებელ კოლოფებს სერავენ, რის შედეგადაც უხვად გამოიყოფა რძე-წვენი, რომელიც საკმაოდ 
ჩქარა ზედვე ხმება და ჰაერზე მუქ ფერს იღებს. ოპიუმი და მისგან გამოყოფილი ალკალოიდები (მორფი, 
კოდეინი, პანტოპონი, პაპავერინი და სხვ.) შედის მრავალნაირ ძილისმომგვრელ, ტკივილგამაყუჩებელ 
და დასაამებელ წამლებში. ოპიუმის ხაშხაში მოჰყავთ უმთავრესად ინდოეთში, ჩინეთში, ავღანეთში, 
ირანსა და მცირე აზიის ქვეყნებში. აგრეთვე სამედიცინო მიზნებისათვის ითესება ყირგიზეთში და 
ნაწილობრივ ყაზახეთის რესპუბლიკებში.  

ხაშხაში აგრეთვე პრაქტიკული მნიშვნელობის მცენარეა. მისი თესლი შეიცავს 40-50% ცხიმს. მისი ზეთი 
სასიამოვნო გემოსია, დიდხანს არ მძაღდება და ამის გამო ძალიან კარგ საკვებ პროდუქტად ითვლება. 
უფრო დაბალი ხარისხის ზეთი გამოიყენება საღებავებისა და საპარფიუმერიო მრეწველობაში. 

 

 

გვ. Chelidonium  

Ch. Majus - ქრისტესისხლა  

K2CO2+2A(n)G2 
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                      სურ.  Chelidonium majus 

ყვავილების აგებულება ისეთივეა, მხოლოდ ნაყოფფოთლების რიცხვი ყოველთვის 2-ია. ნაყოფი 
კოლოფია, რომელიც ჭოტივით ორი საგდულით იხსნება. 

ქრისტესისხლას რძეწვენს ხალხურ მედიცინაში მეჭეჭების სამკურნალოდ იყენებენ. თესლები 
ჭიანჭველებით ვრცელდება. 

 

გვ. Hypericum 

K2CO2+2A2+2G(2) 

ამ გვარში მხოლოდ ოთხი მტვრიანაა, რომლებიც ორწევრიან ორ წრედაა განლაგებული. 

 

გვ. Corydalis  

C.caucasica - ბუჩქისძირა 

ყვავილი ორწევრიანი ხდება. მტვრიანების იგივე აგებულებას ინარჩუნებს. გარეთა ფურცლები 
არათანაბრადაა განვითარებული. ერთი მათგანი გრძელ დეზად გადაქცეულა და ამის გამო ყვავილი 
ზიგომორფული გამხდარა. ნაყოფი კაკლუჭაა. 

 

გვ. Platistemon 

K3CO2-3A(n)Gn 

გინეცეუმი მრავალწევრიანია, მაგრამ სავსებით ცენოკარპული არ არის. ნაყოფფოთოლი აქ მხოლოდ 
ქვედა ნაწილებითაა  შეზრდილი, ზემოთ კი თავისუფალია და ქმნის რამდენიმე დინგს. როდესაც 
ნაყოფი მომწიფდება, ნაყოფფოთლები ერთიმეორეს სცილდება. 

Platistemon -ის ყვავილი აგებულებით ახლოს დგას ზოგიერთი მრავალნაყოფიანის (კოწახურისებრთა და 
ბაიასებრთა) ყვავილებთან. მაგრამ იმის გამო, რომ მას რძის სავალები აქვს, ეს მცენარე ყაყაჩოსებრთა 
ოჯახს უნდა მიეკუთვნოს. 

 

გვ. Glaucium  

G.corniculatum - ყაყაჩურა 
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გვ. Fumaria  

F. officinalis  შავთარა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 სურ.  Fumaria officinalis 

სარეველაა, ნაყოფი კაკლუჭა. 

 

ოჯ. Cruciferae - ჯვაროსანნი 

ჯამი და გვირგვინი ჯვარედინადაა განლაგებული, ამიტომ ეწოდება ჯვაროსნები. 
ხმელთაშუაზღვეთურია. ორ-ოთხწევრიანი ყვავილი აქვს. 

K2+2CO4A2 მოკლე+4 გრძელი G(2 

ძირითადად ბალახებია, არის ბუჩქბალახებიც. ნაყოფი ჭოტი, ჭოტაკი, იშვიათად კაკლუჭა. 

თუ ყაყაჩოსებრნში ევოლუცია მოხდა ყვავილის გართულების გზით, ჯვაროსნებში ყვავილი უცვლელია 
და ევოლუცია ხდება ნაყოფის ცვალებადობით. ჭოტიდან წარმოიქმნება ჭოტაკი. 

მრავალ ჯვაროსანს არსებითი სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს როგორც ზეთოვან, ბოსტნეულ, სარეველა 
მცენარეებს და უფრო ნაკლები, როგორც ტექნიკურ მცენარეებს. 

ზეთოვანი ჯვაროსნებიდან უფრო მნიშვნელოვანია: 

 

გვ. Brassica  

B.nigra - შავი მდოგვი 

მისი ნაყოფი ჭოტია 

 

 

 

 

სურ.  Brassica nigra 
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გვ. Sinapis  

S. alba - თეთრი მდოგვი 

  

სურ.  Sinapis alba 

ნაყოფი ჭოტია. მდოგვის ზეთი კარგ საჭმელ ზეთად ითვლება. თეთრი მდოგვი ცხოველების საკვებადაც 
კარგია და თაფლოვანი მცენარეცაა. გამოანგარიშებულია, რომ თეთრი მდოგვის ნათესების ყოველი 
ჰექტრიდან შეიძლება მივიღოთ 100 კგ-მდე თაფლი. 

ბოსტნეული მცენარეებიდან მნიშვნელოვანია: 

Brassica  

B.oleraceae - კომბოსტო 

ნაყოფი ჭოტი. ღერო დამოკლებულია და მურკი ეწოდება.  

B.oleraceae var. botrytis - ყვავილოვანი კომბოსტო 

ყვავილედების განვითარებადაუსრულებელი ყვავილები თეთრ წვნიან ყუნწებზე სხედან. 

გვ. Draba - ქუდუნა 
 

გვ. Lepidium  

L.sativum - წიწმატი 
 

გვ. Raphanus  

R.sativus - ბოსტნის ბოლოკი 

R.sativus var. radicula - თვის ბოლოკი 

მრავალი ჯვაროსანი ცნობილია როგორც მინდვრებისა და ბოსტნების სარეველა მცენარე, ასეთებია 
ჭოტიანებიდან: 

გვ. Sisymbrium  

S.officinale - გონგოლა 

გვ. Raphanus 

R. raphanistrum - ბოლოკურა 
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ხოლო ჭოტაკებიდან: 

გვ. Capsella 

C. bursa-pastoris - წიწმატურა ანუ ხაჭიჭორა 

 

 

 

 

 

 

 

სურ.  Capsella bursa-pastoris 

                                                                       

გვ. Thlaspi  

Th.arvense - ქუთქუთა 

 

სურ. Thlaspi arvense 

ზოგიერთი ჯვაროსანი კულტურაში დანერგილია როგორც დეკორატიული მცენარე. 

 

გვ. Mattiola  

M.anua - ლევკოინი 
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სურ. Mattiola anua 

 

გვ. Hesperis  

H.matronalis ღამის ია 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. Hesperis matronalis 

 

რიგი Euphorbiales - რძიანასებრნი 

წარმოშობა გაურკვეველია. ცალსქესიანი და ერთსახლიანი მცენარეებია. ქმნიან ყვავილედს - ციათიუმს. 
ნაირგვარი^გარეგნობისა და თითქმის ყოველთვის ერთსქესიანი ყვავილების მქონე მცენარეებია. რიგის 
საერთო დამახასიათებელ ნიშან-თვისებად ითვლება ნასკვის აგებულება. იგი ზედაა და სამი შეზრდილი 
ნაყოფფოთლისაგან შედგება. 

 

ოჯ. Euphorbiaceae - რძიანასებრნი 

ამ ოჯახის წარმომადგენლები გავრცელებულია მთელი დედამიწის ზურგზე, გარდა პოლუსის 
ახლომდებარე ქვეყნებისა და ცივი მაღალმთიანეთისა. 

 

 

გვ. Euphorbia - რძიანა 
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სურ.  Euphorbia 

ამ გვარის წარმომადგენლები ბალახოვანი მცენარეებია, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ რძე-
წვენს. ყვავილედი გარემოცულია ხუთი პატარა მფარავი ფოთოლაკით, რომლებიც ბოკალად არიან 
შეზრდილი და შეზრდილფოთოლაკიან ჯამს მოგვაგონებენ. ყვავილედს ციათიუმი ეწოდება და ცალკე 
ყვავილის აგებულებას მოგვაგონებს. ყვავილსაფარი არა აქვს, რაც რედუქციის შედეგია. ბოკალის 
შიგნით მოთავსებულია მდედრობითი ყვავილი, რომელიც გრძელ ყუნწზე ზის. პატარა ზომის 
მამრობითი ყვავილები განლაგებულია ხუთ ჯგუფად და გარეთაა გამოყოფილი. მამრობითი ყვავილი 
შეიცავს 9-12 მტვრიანას და ყვავილსაფარის 3 ფოთოლს. თითოეული მამრობითი ყვავილი ზის მოკლე 
ყუნწზე და მხოლოდ ერთი მტვრიანისგანაა შემდგარი, ე.ი. აქვს ერთწევრიანი ყვავილი. ამ ოჯახს 
პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. რძე-წვენში მოიპოვება მაღალი ღირსების კაუჩუკი. ყველაზე 
მნიშვნელოვანი კაუჩუკოვანი მცენარეა. 

 

გვ. Hevea  

H. brasiliensis - ბრაზილიური ჰევეა 

P0♂A1-n       ♀-1-3 

 

  

წარმოშობით სამხრეთ ამერიკიდანაა.  

 

სურ.  Hevea brasiliensis 

რძიანასებრთა შორის ბევრია ზეთოვანი მცენარე. 

 

გვ. Aleurites - ტუნგო 

 ზეთოვანი მცენარეა. 

 

გვ. Ricinus  

R.communis - აბუსალათინი 

♂P5A1-ნ       ♀  P5G1-3   ♂P5A1-n       ♀  P5G1-3 
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სურ.  Ricinus communis 

აფრიკული წარმოშობისაა, ზედანასკვიანია, წითელი ყვავილები აქვს, ნაყოფი კოლოფია სამი თესლით. 
თესლებში 60%-მდე ცხიმოვანი ზეთია და აგრეთვე შხამიანი ალკალოიდი რიცინოლი. ზეთს გამოყენება 
აქვს მედიცინაში (კუჭის გასაწმენდი საშუალებაა),  ტექნიკაში, განსაკუთრებით  კი საავიაციო ძრავების 
დასაზეთად და გარდა ამისა საღებავების, საპნის, საპარფიუმერიო (შედის კრემების შემადგენლობაში) 
მრეწველობაში. წარმოშობით ხმელთაშუაზღვის-პირეთიდან და სამხრეთ აფრიკიდანაა.   

 

რიგი Umbelliflorales - ქოლგოვანნი 

უმთავრესად ბალახებია, მხოლოდ იშვიათად გვხვდება დაბალი ბუჩქები. ყვავილი აქტინომორფულია, 
ორმაგყვავილსაფრიანი, 5-4-წევრიანი წრეებით. ჯამი ხშირად რედუცირებულია, მტვრიანები ერთ 
წრედაა განლაგებული. გინეცეუმი ორი ნაყოფის ფოთლისაგან შედგება. ნასკვი უფრო ხშირად ქვედაა. 
ყვავილედი მეტწილად რთული ქოლგაა, ზოგჯერ თავაკი ან მარტივი ქოლგა. ერთ-ერთი ევოლუციური 
ხაზია 4-წევრიანი ყვავილი, უკავშირდება რიგ ღოსალეს-ს. 

 

ოჯ. Cornaceae - შინდისებრნი 

K4CO4A4(n)G1-4- 

ბუჩქები ან ხისებრი მცენარეებია, ნაყოფი კენკრაა ან კურკიანა. 

   

 

გვ. Cornus  

C.mas - შინდი 

 

 

ნაყოფი კურკიანაა. 
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                                                                                                სურ.  Cornus mas 

გვ. Aucuba  

A.japonica - იაპონური აუკუბა 

 

მეორე ევოლუციური ხაზია. აქვს  5-წევრიანი ყვავილი. 

 

   

 

 

                                                                                             

                                                                                               სურ.  Aucuba japonica                       

                                                                                            

ოჯ. Araliaceae - არალიასებრნი 

ოჯახის წარმომადგენელთა განვითარების ცენტრი შორეული აღმოსავლეთია.  ძირითადად ხეები და 
ბუჩქებია, იშვიათად ლიანა და ბალახი. პატარა ყვავილები შეკრებილია რთულ ყვავილედად, რომლიც 
შეიძლება იყოს ქოლგა, თავაკი ან თავთავი. ნასკვი ქვედაა. 

K5CO5A5G2-5- 

 

გვ. Hedera - სურო 

წვრილი და მოქნილი ღეროები ფესვიანდება და მიწაზე 
მიხოხავს, ხოლო ტოტები მოსაჭიდი ფესვების 
საშუალებით მიცოცავენ ზევით - ხეებზე, კლდეებზე, ხისა 
და ქვის კედლებზე. ნაყოფი კენკრაა, წვნიანი 

 

 

                                                                                                  სურ.  Hedera 

გვ. Panax  

P.schinseng – ჟენ-შენი 
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            სურ.  Panax schinseng 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა ხორცოვანი ფესვით, რომელსაც ბოლოში ორი ან რამდენიმე 
ტოტი აქვს, ამის გამო იგი ზოგჯერ ადამიანის სხეულს ემსგავსება და საერთოდ თავისებური ფორმა 
აქვს. ჩინური მედიცინა ჩვენს ერამდე 3000 წლის წინათ უკვე ფართოდ იყენებდა ამ მცენარეს. ჩინელი 
ექიმების წარმოდგენით ჟენ-შენს აქვს შრომისუნარიანობისა და ძალების აღდგენის უნარი. იგი 
გამოიყენება აგრეთვე როგორც სიბერის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალება. განსაკუთრებით ფასდება 
ველური მცენარეების საკმაოდ დიდი ფესვები. ჟენ-შენის ფესვის პრეპარატები ჩვენში გამოიყენება 
როგორც დამაწყნარებელი საშუალება. 

 

ოჯ. Umbelliferae – ქოლგოვანები 

K5CO4A5G2- 

ძირითადად ბალახოვნებია. შედის ბუჩქიც. ნაყოფი თესლურაა, რომელიც დაკიდებულია კარპოფონზე. 
კარპოფონი წარმოიქმნება ნაყოფფოთლების კიდური ნაწილებისაგან და თითქოს წარმოადგენს 
ყვავილის ყუნწის გაგრძელებას, რომელიც წვერში ორ ტოტადაა გაყოფილი. თითოეული ტოტის წვერში 
მიმაგრებულია თითო თესლურა. ზოოფილურებია – ნაყოფები ვრცელდება ცხოველებით. 

 

გვ. Eryngium – ლურჯი ნარი 

 

 

  სურ.  Eryngium 

        

გვ. Azorella - ერთადერთი ბუჩქია. ქმნის  1 მეტრი  დიამეტრის მქონე 
ბალიშებს. მათი წვრილი ფოთლებით დაფარული ტოტები ისე 
მჭიდროდაა ერთმანეთზე მიჯრილი, რომ ქვას მოგვაგონებს და ისე 
მაგარია, რომ არც ცხენის ფლოქვისგან რჩება მასზე კვალი და არც 
რევოლვერის ტყვია ხვრეტს. გავრცელებულია სამხრეთ 
ნახევარსფეროში - პატაგონიაში (ცეცხლოვან მიწაზე) და სხვ. 

სურ.  Azorella 
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ქოლგოვანთა უმრავლესობას პირუტყვი ნაკლებად, ან სულ არ ჭამს. ზოგი კი შხამიანიცაა. 
ადამიანისათვის სასარგებლო მნიშვნელობა მხოლოდ რამოდენიმე ქოლგოვანს აქვს. საკვებ ქოლგოვნებს 
შორის პირველ ადგილზეა: 

გვ. Daucus  

D.carota - სტაფილო. 

შეიცავს A ვიტამინს. სამშობლო - ხმელთაშუაზღვისპირეთი, საქართველო. 

გვ. Petroselinum  

P.sativum - ოხრახუში. 

გვ. Apium  

A.graveolens - ნიახური 

გვ. Coriandrum  

C.sativum - ქინძი 

გვ. Anethum  

A.graveolens - ცერეცო ანუ კამა 

 

გვ. Heracleum - დიყი. 3 მეტრს აღწევს. 

 

 სურ.  Heracleum 

 

გვ. Pimpinella  

P.anisum - ანისული  

 

მისგან ამზადებენ ანისის არაყს. დასალევად ხველების 
წამალს ჰგავს, თავს არ ატკივებს. ჩრდილოეთში ეს 
მცენარე სასილოსედ გამოიყენება. თესლები 
ენდოსპერმიანია, რომლებიც სხვადასხვანაირია დაAA 
სისტემატიკურ ნიშანს წარმოადგენს. 
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         სურ.  Pimpinella anisum 

 

გვ. Carum  

C. carvi  - კვლიავი 

 

 

 

 

 

სურ.  Carum carvi   

 

რიგი Centrospermales (Caryophyllales) - ცენტრალურთესლიანნი, მოღუნულჩანასახიანნი 
(მიხაკისნაირნი) 

 

სამშობლო ხმელთაშუაზღვისპირეთია. ძირითადად ბალახები ან პატარა ხეებია (აღმ. აზია). ყვავილი 
ჩვეულებრივ ორსქესიანია. ნასკვი ზედაა. თესლკვირტი მოღუნულია, ორი ინტერგუმენტითაა. ჩანასახი 
მოღუნულია (ზოგიერთი  Cactaceae-ს გამოკლებით). სამშობლო ამერიკა. ახასიათებს პრიმიტიული და 
პროგრესული ნიშნები. ახასიათებს აგრეთვე ერთასფრიანებზე გარდამავალი ნიშნები. 

Cactaceae-ების ყვავილი განუსაზღვრელია.   .   PnAnGn- 

ნასკვი ქვედაა, ნაყოფი კენკრა აქვს. 

ოჯ. Caryophylaceae - მიხაკისებრნი 

K5CO5A5+5G5-2 

ბალახოვანი მცენარეებია, ვიწრო ხაზური ან ხაზურ-ლანცეტა ფოთლებით. ყვავილები 
აქტინომორფული, ხუთწევრიანი. ნასკვი ზედაა, ნაყოფი კოლოფი, იშვიათად კაკალი ან კენკრის მსგავსი. 
ახასიათებს მოღუნული ჩანასახი. 

 

გვ. Stellaria  

S.media - ჟუნჟრუკო 

ჯამი ფოთლებგანცალკევებულია. სარეველა და რუდერალური 
მცენარეა. 

 

 

 

                                                                                                                                   სურ.  Stellaria media 
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გვ. Agrostemma  

A.githago - ჭიოტა 

ჯამი შეზრდილია. სარეველა მცენარეა. 

 

 

გვ. Silene 

S.compacta  - ქოთანა 

ყვავილობს ღამე. 

 

 

 

                                 სურ. Silene compacta   

 

გვ. Minuartia - მინუარცია 

 

 

 

 

            

                                   სურ.  Minuartia 

გვ. Dianthus 

D. orientalis - მიხაკი 

 

სურ.  Dianthus orientalis 

ახასიათებს ჯამის ფუძესთან წყვილ-წყვილად მჯდომარე და ჯამზე მიჯრილი ყვავილთანები, 
რომლებიც მეორე გარეთა ჯამის შთაბეჭდილებას ახდენენ. 

გვ. Saponaria 

S. officinalis - საპონა 
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მდიდარია საპონინით. მისი ფესვები წყალში საპონივით ქაფდება. ამის 
გამო მას საპნის სუროგატად ხმარობენ. 

 

 

 

 

 

      სურ.  Saponaria officinalis 

ოჯ. Chenopodiaceae - ნაცარქათამასებრნი, ანუ თათაბოსებრნი 

გავრცელებულია ყველგან, განსაკუთრებით უდაბნოებში. ამ ოჯახში უკვე ხდება  ყვავილის ნაწილების 
შემცირება. 

P5A5G5-2 

ნაყოფი მშრალი კაკლუჭა, იშვიათად კოლოფი ან კენკრა. 

ყვავილსაფარი მარტივი აქვს, ჯამისებრი, ხუთწევრიანი. ბალახოვანი. მტვრიანებს აქვს სხვადასხვა 
ფერის დანამატები, ამიტომ მწერებით იმტვერება. ნაყოფის გასავრცელებლად სხვადასხვანაირი 
სამარჯვები აქვთ ბეწვების, პატარა ეკლების ან ფრთის მსგავსად გაფართოებული ყვავილსაფარის 
ფოთლების სახით. ჩანასახი მოღუნულია. ქარით დამტვერავია, ზოგიერთი მათგანი ზოოფილურია. 
 

გვ. Beta vulgaris - ჭარხალი 

ველურად იზრდება ხმელთაშუაზღვის სანაპიროებზე. ნასკვი შუაა. 
 

გვ. Spinacia  

S.oleracea - ისპანახი 

ბოსტნეულია. ცილებით მხოლოდ ხორცს ჩამოუვარდება. ცილის გარდა შეიცავს A, B, B2 და C 
ვიტამინების დიდ რაოდენობას და ამიტომ მისი მოხმარება განსაკუთრებით მარგებელია 
სისხლნაკლულთა, მოხუცებულთა და რაქიტით დაავადებულ ბავშვთათვის. 

 

გვ. Chenopodium 

Ch. album - ნაცარქათამა.  

 

იხმარება საკვებად, როგორც მხალი. 

 

                     

სურ.  Chenopodium album 
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გვ. Atriplex  

A.hortensis - თათაბო 

  

სურ.  Atriplex hortensis 

გვ. Salicornia  

S. herbacea - ხურხუმო 

 

სურ.  Salicornia herbacea 

ამ მცენარეების შემადგენლობაში შედის ქლოროვანი ნატრიუმი, პოტასიუმი, სოდა და გლაუბერის 
მარილი. ტუტეებს, რომლებიც ამგვარ მცენარეებში მოიპოვება, იყენებენ საპნის დამზადების საქმეში. 

მლაშობის მრავალი მცენარის ღერო ძირგახევებულია. მათ იყენებენ სათბობ მასალად. ამ მხრივ დიდ 
როლს ასრულებს ხე მცენარეები: 

გვ. Haloxylon  

H. aphyllum - შავი საქსაული 

   

 

 

 

სურ.  Haloxylon aphyllum 

 

H.persicum - თეთრი საქსაული 
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 სურ.  Haloxylon persicum  

შავი საქსაული გავრცელებულია თიხნარ ნიადაგებსა და მლაშობებზე, ხოლო თეთრი - უდაბნოების 
ბორცვიან სილნარებზე. ორივე ხეს აქვს მძიმე მერქანი, რომელიც წყალში იძირება, ადვილად ტყდება, 
იმსხვრევა დარტყმისაგან, მაგრამ დანით ან ხერხით არ იჭრება, ცულით ვერ იჩეხება. ამგვარად მასში 
შერწყმულია სიმაგრე და სიმყიფე. სითბოს მოცემის უნარის მხრივ ყველა სახის შეშაზე უკეთესია და 
მხოლოდ მცირეოდენ ჩამოუვარდება კარგი ხარისხის ქვანახშირს. 

ოჯ. Cactaceae 

ყვავილსაფარი მრავალფურცლიანია. მტვრიანა მრავალი. ნასკვი ქვედა. ერთბუდიანი თესლკვირტი  
მრავალია. დამტვერვა ხდება მწერებით ან ფრინველებით. 

 

გვ. Cereus  

C.giganteus.     სიმაღლე 20 მ, დიამეტრი  1 მ. 

 

სურ.  Cereus giganteus 

 

Echinocactus arigens  

 

ბურთივით მრგვალი     

კაქტუსები 

 

სურ.Echinocactus arigens  

 

142 
 



Opuntia ficus indica -დედინაცვლის ენა 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. Opuntia ficus indica 

 

 

 

II ქვეკლასი Monochlamideae - Apetalae 

ერთფურცლიანები, ერთსაფრიანები 

 

აქ გაერთიანებულია მერქნიანები - ხეები და ბუჩქები. ძირითადად ქარით იმტვერებიან. 
განაყოფიერების პროცესი ხანგრძლივია. 
 

რიგი Salicales - ტირიფისნაირნი 

ოჯ. Salicaceae - ტირიფისებრნი  

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. 

მდედრ. P0G2                       მამრ. P0A2-30(n)     

ხეები და ბუჩქებია, ცალსქესიანებია, ორსახლიანები. ყვავილსაფარი არა აქვთ. მამრობით ყვავილებში 2-
დან 30-მდე და მეტი მტვრიანაა. მდედრობითში ერთი ბუტკო, რომელიც ორი ნაყოფფოთლისაგან 
შედგება. ნაყოფი კოლოფია. ჯერ ყვავილები გამოდის, მერე შეიფოთლება. უვითარდებათ ნექტრის 
მსგავსი რგოლი, ამიტომ მწერებითაც იმტვერებიან. 

ამ ოჯახში მხოლოდ სამი გვარია. 
გვ. Populus - ვერხვი. ქარით ვრცელდება. 
გვ. Salix - ტირიფი. განუვითარდა სანექტრე. 
 
გვ. Chosenia - ჩოზენია.  

ეს უკანასკნელი ერთ სახეობას მოიცავს. იზრდება იაპონიაში, ჩინეთში, კორეასა და შორეულ 
აღმოსავლეთში. იგი ძალიან ახლოსაა ტირიფის გვართან. 
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გვ. Populus 

P.tremula - ვერხვი 

   

 

           სურ.    Populus tremula                            სურ.   Populus alba 

მდედრობით და მამრობით ყვავილს ძირში შემოხვეული აქვს ძაბრის ფორმის ორგანო, ე.წ. 
ბოკალისებრი დისკო. გარეგნულად ყვავილსაფარს ჰგავს და ხშირად მას ასეც განიხილავენ. დამტვერვა 
ქარით ხდება. ნაყოფი კოლოფია. ამ გვარიდან აღსანიშნავია  

P.alba - თეთრი ხვალო 

P.nigra - ოფი 

 

  

სურ. Populus nigra 

ისინი ხეობებში ქმნიან თავისებურ ტყეებს - ვერხვნარებს. 

გვ. Salix-ის ზოგიერთ სახეობას, ისევე როგორც ვერხვს, ახასიათებს ყვავილის ფუძეზე შემოხვეული 
დისკოსებრი წარმონაქმნი, რომელიც გაცილებით უფრო ნაკლებადაა განვითარებული, ვიდრე ვერხვზე. 
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უმრავლესობას კი დისკო შეცვლილი აქვს ორი სანექტრით. ზოგიერთ სახეობაში რედუქციის გამო 
დარჩენილია ერთი სანექტრე. 

მამრ.  A2-(n)               მდედრ. G1 . 

იმტვერება მწერებით, რადგან აქ სანექტრეები გაჩნდა. ვრცელდება ქარით. ყვავილობენ ფოთლების 
გაშლამდე. 

ის გარემოება, რომ მდგნალს (S.caprea) და ლეგა ვერხვს (P.glauca) გადახრის სახით აღმოაჩნდათ 
ორსქესიანი ყვავილები, რაც იმას მოწმობს, რომ ტირიფისებრთა წინაპარი შეიძლება ორსქესიანი 
ყვავილების მქონე მცენარე იყო. ამ გვარში არის როგორც ენტომოფილია, ისე ანემოფილია 

 

რიგი Fagales -  წიფლისნაირნი 
 

ხეები და ბუჩქებია. ანემოფილურებია.  ყვავილი უშნოა, პატარა. უყვავილსაფრო ან სუსტად 
განვითარებული ყვავილსაფრით. ყვავილები ერთსქესიანი, იშვიათად ორსქესიანია და შეკრებილია 
მჭადა ყვავილედად, რომელიც დიქაზიუმებისგანაა შედგენილი (დიქაზიუმი - მოკლე ყუნწებზე წყვილ-
წყვილად განლაგებული ყვავილები). 

 

ოჯ. Betulaceae - არყისებრნი 

ახასიათებთ ოთხწევრიანი ყვავილი. გავრცელებული არიან ჩრდილოეთში. 

მამრ.  P4A4                    მდედრ. P4G2 . 

ხეები და ბუჩქებია. ყვავილები შეკრებილია მჭადა ყვავილედებად და შედგება დიქაზიუმებისაგან. 
მცენარეები ერთსახლიანია. ყვავილები ერთსქესიანია და ორწევრიანი წრეებისგან შედგება. 
ყვავილსაფარი შედგება ძირში შეზრდილი ოთხი ფოთოლაკისაგან, უშნო და სრულიად 
განუვითარებელია. მტვრიანები იმდენივეა, რამდენიც ყვავილსაფრის ფოთოლაკი. მდედრობითი 
ყვავილები უყვავილსაფროა ან ძალზე რედუცირებული  ყვავილსაფრიანია. ბუტკო ორი 
ნაყოფფოთლისაგან შედგება. ნაყოფი კოლოფი, კაკალი ან კაკლუჭაა. 

წარმომადგენლებია: 

გვ. Betula - არყი. ნაყოფი კოლოფი 

გვ. Alnus - მურყანი. ნაყოფი კაკლუჭა.  

გვ. Corylus - თხილი. ნაყოფი კაკალი. ნასკვი ქვედა. 

 

გვ. Betula 

B.verrucosa ანუ B.pendula - მეჭეჭიანი არყი. ნაყოფი კოლოფი. მერქანი გამოიყენება სანაკეთო მასალად და 
საწვავად. ქერქის გარეთა შრისაგან ამზადებენ სხვადასხვა საოჯახო ნივთს. 

ძვირფას სანაკეთო მასალად ითვლება ე.წ. “ნუჟრები” ღეროს ტანზე ან მსხვილ ტოტებზე წარმოშობილი 
დიდი კორძები. გადაჭრილ ნუჟრს რთული და ლამაზი მოხაზულობა აქვს, ამიტომ გამოიყენება 
პორტსიგარების, კოლოფების და სხვა ლამაზი ნივთების დასამზადებლად. 
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გვ Alnus  

A.glutinosa - შავი მურყანი  

 

ნაყოფი კაკლუჭა. მერქანი საკმაოდ მყიფეა. გამძლეა წყალში. გამოიყენება ხიმინჯებად, ჭების 
გვირგვინად, წყლის ღარებად და ა.შ. ქერქს ზოგჯერ იყენებენ ტყავისა და ქსოვილის საღებავა 

 

გვ. Corylus  

C.avellana - თხილი 

 

სურ. Corylus avellana 

ნაყოფი კაკალია, რომელიც ბუდეში ზის. ბუდეს ქმნის სამი პატარა თანაყვავილაკი, რომლებიც 
შეეზრდებიან ერთმანეთს და თხილის კაკლის გარშემო ქმნიან დამახასიათებელ საფარველს, რომელსაც 
ბუდეს უწოდებენ. ნასკვი ქვედაა. 

 

 

C.iberica - ხემაგვარი თხილი 

 

გვ. Carpinus 

C. caucasica - რცხილა  

 

ნაყოფი კაკლუჭაა. 

 

 

 

       სურ. Carpinus caucasica 

 

C.orientalis - ჯაგრცხილა 

დაბალი ტანის ხე ან ბუჩქია ნაცრისფერი ქერქით და შედარებით პატარა ფოთლებით. გამოიყენება 
შეშად, ცოცხალ ღობედ. 
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ოჯ. Fagaceae -  წიფლისებრნი 

ფოთოლმცვენი, ზოგჯერ მარადმწვანე ხეებია. ყვავილედები მჭადისებრია ან თავთავისებრი. ყვავილები 
ერთსქესიანია, ერთსახლიანი. იშვიათად ორსქესიანი. ყვავილედები მთავარ ღერძზე განლაგებულია 
დიქაზიურ ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე. ძირითადად  სამწევრიანი ყვავილი ახასიათებს. ქვედანასკვიანია. 

 

გვ. Quercus 

Q. iberica - ქართული მუხა 

 

 

 

 

 

სურ. Quercus iberica 

 

Q.suber - კორპის მუხა 

  პერიდერმისაგან მიიღება კორპი. იზრდება ხმელთაშუაზღვის დასავლეთ 
ქვეყნებში. 

 

 

სურ. Quercus suber 

მუხის ნაყოფი არის რკო, რომელიც წარმოადგენს კაკლის სახეცვლილებას. 
რკოს ფუძე მოთავსებულია ჯამისებრ, გარედან ბორცვოვან ბუდეში. იგი 

მდედრობითი ყვავილით დაბოლოებული ღერძის ფართო ჯამისებრ გაზრდილი წვერისგანაა 
წარმოშობილი 

Q.imeretina - იმერული მუხა 

 

Q.pontica - პონტოს მუხა 

 

 გვ. Castanea  

C.sativa - წაბლი 

ხე-მცენარეა. გავრცელებულია კავკასიაში, ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შორეულ აღმოსავლეთში. 

დიქაზიუმი გარემოცულია მასიური “ჩენჩოთი”, რომელიც თითქმის ბოლომდე ფარავს ყვავილებს. 
ნაყოფის მომწიფების დროს “ჩენჩო” სკდება და იხსნება ოთხი საგდულით, რომელიც გარედან 
დაფარულია დიდი წვეტიანი გამონაზარდებით. “ჩენჩო” ფოთლისეული წამოშობისაა. 

ნაყოფი კაკალი. იმტვერება მწერებით. 
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 სურ. Castanea sativa 

 წაბლი მნიშვნელოვანია როგორც ხეხილი. მისი ნაყოფი იჭმევა როგორც უმად, ისე მოხარშული და 
შემწვარი. მას ფქვავენ და იყენებენ ყავის სუროგატად. წაბლის მერქანი მაგარია და ძვირფასი მასალაა 
როგორც სამშენებლო, ისე სადურგლო საქმეში. 
 

გვ. Fagus  

F.orientalis - აღმოსავლური წიფელი 

 

 სურ. Fagus orientalis 

ნაყოფი  (კაკალი) მოთავსებულია ბუდეში,  რომელსაც ქმნის 4 ფოთოლაკი. ფოთლისებური 
წარმოშობისაა. “ჩენჩო” განვითარდა II რიგის თანაყვავილედისაგან. 

 

რიგი Juglandales - კაკლისებრნი 

სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკა. გვხვდება ხმელთაშუაზღვის  სანაპიროზე, საქართველოში ალაზნის 
ნაპირებზე. ყარაბახში ბუნებრივადაა. მერქნიანი მცენარეებია. ყვავილი ერთსქესიანია. ქარით 
იმტვერება. შეკრებილია თავთავებად ან უფრო რთულ ყვავილედებად. ყვავილსაფარი მარტივია, 
ჯამისებრი. ზოგჯერ ყვავილი სავსებით მოკლებულია ყვავილსაფარს. მამრობით ყვავილებში 2-40 
მტვრიანაა. ბუტკო ორი ნაყოფის ფოთლისაგან შედგება. ნასკვი ქვედაა. თესლკვირტი მიზრდილია 
“ბუდის” მსგავს საბურველზე, რომელიც წარმოშობილია კენწრული ფოთლებისაგან. 

 

ოჯ. Juglandaceae - კაკლისებრნი 

ქარით დამტვერავი დიდი ხეებია. ყვავილსაფარი ოთხწევრიანია. 
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მამრ.  P4An-3                    მდედრ. G2- 

ნაყოფი კურკიანაა ან კაკლუჭა. ენდოკარპიუმი მკვრივია და ქმნის ორ უსრულ ტიხარს, რომლებიც 
ნაყოფის ღრუშია შეჭრილი. თესლს თხელი კანი აქვს, ჩანასახს პატარა ფესვაკი და ხორცოვანი, 
დანაოჭებული ან ფოთლისებური ლებნები აქვს. 
 

გვ. Juglans  

J.regia - ჩვეულებრივი კაკალი 

 

სურ. Juglans regia 

 ფოთლები ხასიათდება არომატული ნივთიერებების შემცველობით. ნაყოფი კურკიანაა. ნაყოფსაფარის 
მეტნაკლებად ხორცოვანი გარეთა ნაწილი მწვანე ფერისაა; შიგნითა, მაგარი, გახევებული შრე კი - 
ყვითელი. ნაყოფში ერთი უენდოსპერმო თესლია. ჩანასახი მეტად თავისებური აგებულებისაა და 
დანაოჭებული ლებნებით ხასიათდება. 

ძვირფასი ხეხილია. თესლიდან ხდიან ზეთს. ნაყოფგარემო (წენგო  - პერიკარპიუმი) იძლევა კარგ მურა 
და შავ საღებავს. გამოიყენება წყლულების სამკურნალოდ. აქვს მკვრივი, მაგარი მერქანი. 
 

 

 

 

 

გვ. Pterocarya  

P.carpinifolia - ლაფანი 

  

სურ. Pterocarya carpinifolia 
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ნაყოფი კაკლუჭაა. გავრცელებულია ევროპაში, კოლხეთში, აღმოსავლეთ საქართველოში ალაზნის 
ხეობაში, ფსტორის ხეობაში. 

რიგი Urticales - ჭინჭრისნაირნი 

ოჯ. Cannabinaceae - კანაფისებრნი 

 

გვ. Cannabis 

C. sativa - კანაფი 

 

ბალახოვანი სწორმდგომი ერთწლოვანი მცენარეა. ორსახლიანია. 

კანაფის კულტურა ძალიან ძველია. მისი ღეროების ბოჭკო 
გამოიყენება თოკების, ბაგირების, იალქნების, ტომრების და სხვათა 
დასამზადებლად. თესლი შეიცავს ზეთს, რომელსაც ხმარობენ 
საჭმელში, საპნის და ოლიფის დასამზადებლად, გამოიყენება 
პირუტყვის საკვებად. 

კანაფისგან, რომელიც გავრცელებულია სამხრეთ აზიაში, მიიღება 
მასალა სუნოვანი, ფისოვანი ნივთიერების - ჰაშიშის 
დასამზადებლად, რომელიც ძალიან ძლიერი გამაბრუებელი 
საშუალებაა და ოპიუმის მსგავსად მოქმედებს. 

 

                                                                                                                         სურ. Cannabis sativa 

III. ქვ. კლ. Metachlamydeae - მეორადსაფრიანები 

Sympetalae - ფურცლებშეზრდილნი 

ყველა მეორადსაფრიანის, ანუ ფურცლებშეზრდილის ყვავილი მუდამ წრიულია. 
პირველადსაფრიანებისგან ყველაზე თვალსაჩინო განმასხვავებელ ნიშნად ითვლება ე.წ. 
ფურცლებშეზრდილობა, რომელიც ყვავილის აგებულების უფრო მაღალი საფეხურის მაჩვენებელია. 
მათ ყვავილებში წევრების რიცხვი ზუსტადაა დიფერენცირებული, მრავალ ყვავილში რედუცირებულია 
მტვრიანების ერთი წრე. ქვედანასკვიანობა უფრო ხშირად გვხვდება. შედარებით უფრო მცირეა 
მერქნიანი ფორმების რაოდენობა. ყველა ეს ნიშან-თვისება ევოლუციის მაღალ საფეხურზე მდგომი 
ჯგუფების ნიშან-თვისებებია. 

მეორადსაფრიანების თესლკვირტს თითქმის ყოველთვის მხოლოდ ერთი გარეგანი ინტეგუმენტი აქვს, 
რაც უთუოდ შინაგანი ინტეგუმენტის რედუქციის შედეგია. 

ბევრი  სისტემატიკოსი ფურცლებშეზრდილებს ორ დიდ ჯგუფად ყოფს: 
ხუთწრიანები (Pentacyclicae) და 
ოთხწრიანები (Tetracyclicae) 

პირველი ჯგუფის ყვავილებში 5 წრეა - ჯამი, გვირგვინი, მტვრიანების ორი წრე და ნაყოფის ფოთლების 
ერთი წრე. იშვიათად ოთხწრიანი ყვავილებიცაა. ამ  უკანასკნელ შემთხვევაში რედუქციის გამო აკლია 
მტვრიანების გარეთა წრე. 
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თითქმის ყველა ხუთწრიანის ყვავილი აქტინომორფულია. მათ უმრავლესობას ნაყოფის  ფოთოლი 
იმდენივე აქვს, რამდენიც ჯამის ფოთოლია, მაშინ როდესაც ოთხწრიანების უმეტესობას ორი ნაყოფის 
ფოთოლი აქვს. მრავალი ხუთწრიანის თესლკვირტი  ორსაფრიანია (ორი ინტერგუმენტითაა). 

ოთხწრიანებს საწინააღმდეგო ნიშნები აქვთ: შერჩენილი აქვთ მტვრიანების მხოლოდ ერთი გარეთა წრე, 
შიგნითა წრისგან ნაშთიც კი არაა შერჩენილი. მრავალ წარმომადგენელს ყვავილები ზიგომორფული 
აქვს; უმრავლესობას ნაყოფის ფოთოლი ორი აქვს. 

ხუთწრიანებს ეკუთვნის ფურცლებშეზრდილთა შედარებით დაბალ საფეხურზე მდგომი რიგები და 
ოჯახები. 

ხუთწრიანებს ეკუთვნის: 

 

რიგი Ericales - მანანასნაირნი ანუ შქერისნაირნი  

K(5)CO(5) A 5+5G5-3. 

ამ რიგს უმთავრესად ბუჩქები, ბუჩქ-ბალახები და მრავალწლოვანი ბალახეული მცენარეები ეკუთვნის. 
ფოთლები მარტივია, უმრავლესობის მარადმწვანე, ტყავისებრი, უთანაფოთლო. ყვავილები 
ორსქესიანია, აქტინომორფული, ხუთწრიანი, 5-4-წევრიანი თითოეულ წრეში. უმრავლესობას აქვს ზედა 
ნასკვი. 

 

ოჯ. Ericaceae - მანანასებრნი ანუ შქერისებრნი 

მანანასებრთა ოჯახი 4 ქვეოჯახად იყოფა 

1. ქვ. ოჯ. Rhododendroideae - როდოდენდროვანები 

ერთ-ერთი ევოლუციური ხაზია, რომელსაც შექმნის როდოდენდრონი. 

გვ. Rhododendron 

               

          სურ.   Rh.ponticum - შქერი         სურ.  Rh.caucasicum - დეკა            სურ.   Rh. flavum - იელი 

 

გვ. Ledum  

L.palustre - წყლის იელი 

 

ზედანასკვიანებია, ნაყოფი კოლოფი. 
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                                               სურ. Ledum palustre 

2. ქვ. ოჯ. Arbutoideae 

გვ. Arbutus - ხეხენდრო 

  

                            სურ. Arbutus 

A.andrachne - ხემარწყვი. მეორე ევოლუციური ხაზი. ეს სახელწოდება მცენარემ იმის გამო მიიღო, რომ 
მისი კენკრისებრი (ხორცოვანი, მრავალთესლიანი, დამეჭეჭებულზედაპირიანი კენკრები) იჭმევა და 
გარეგნულად მარწყვს ჰგავს. 

ორივე სახეობის ტანი და ტოტები დაფარულია ორიგინალური ფერის ქერქით, რომელიც 
ყოველწლიურად განიცდის აშრევებას. 

 

 

გვ. Arctostaphylos  

A.uva-ursi - დათვის კენკრა 

  

   სურ. Arctostaphylos uva-ursi 

ამ მცენარის ფოთლები მედიცინაში გამოყენებულია როგორც შარდმდენი საშუალება. 
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3. ქვ. ოჯ. Ericoideae - მანანოვანები 

მესამე ევოლუციური ხაზია მანანასებრნი. 

გვ. Erica - მანანა 

E.arborea - ხემანანა 

 

           სურ. Erica arborea 

იზრდება აღმოსავლეთ აფრიკასა და ევროპის ხმელთაშუაზღვის სანაპიროებზე. მისი სიმაღლე 10 მ-ია, 
ხოლო კანარის კუნძულებზე 20 მ-მდე აღწევს. 
 

გვ. Calluna  

C.vulgaris - ჩვეულებრივი კალუნა 

 სურ. Calluna vulgaris 

თაფლოვანი მცენარეა. ზედანასკვიანებია, ნაყოფი კოლოფი. 

 

IV ქვ. ოჯ. Vaccinoideae - მოცვოვანნი 

მეოთხე ევოლუციური ხაზი შექმნა მოცვმა. ჩნდება ქვედანასკვიანობა. 

გვ. Vaccinium - მოცვი 

V.myrtillus - შავი მოცვი 
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სურ. Vaccinium myrtillus 

V. vitis ideae - წითელი მოცვი 

 

სურ. Vaccinium vitis ideae 

ამ ორივე მოცვის ნაყოფი (კენკრა) იჭმევა. მას სამკურნალო მნიშვნელობა აქვს. მისი ნახარში კუჭის 
გასამაგრებლად იხმარება. მოცვის წვენი გამოიყენება ღვინის შეფერვისათვის, ხოლო შაბნარევი წვენით 
იისფრად ღებავენ მატყლსა და ტილოს. 

გვ. V.uliginosum - ლურჯი მოცვი 

 

 სურ. Vaccinium uliginosum 

1 მ სიმაღლის ბუჩქია, იზრდება ტენიან ტყეებსა და ჭაობებში. მისი რამდენადმე წყალწყალა გემოს მქონე 
ნაყოფი მოცვის ნაყოფზე მსხვილია. მოსახლეობა იყენებს კისელის, ღვეზელის და სხვათა 
დასამზადებლად. 

 

გვ. Oxycoccus  

O.quadripetalus - შტოში 

  

სურ. Oxycoccus quadripetalus 
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შტოში ჭაობებში გავრცელებული მარადმწვანე ბუჩქია. შტოშის ახალი კენკრა შეიცავს C  ვიტამინს. 
თოვლქვეშ გადაზამთრებული ნაყოფი კი მოკლებულია მას. 

გვარი Ericales უდავოდ ენათესავება ფურცლებგანცალკევებულებს. ამას მოწმობს, კერძოდ, მათ შორის 
ისეთი მცენარეების არსებობა, რომლებშიც გვირგვინის ფურცლები არ არის ერთმაეთთან შეზრდილი. 
მანანასებრნში არ ვხვდებით მტვრიანების შეზრდას გვირგვინის ფურცლებთან, რაც ესოდენ 
გავრცელებულია ფურცლებშეზრდილთა უმეტესობაში. ყვავილი შედგება 5 წრისაგან (ნაცვლად ოთხისა, 
როგორც ეს ფურცლებშეზრდილებშია). მანანასნაირნი უფრო ენათესავებიან Gutiferales -ის რიგს. 

ოჯ.  Primulaceae - ფურისულასებრნი 

ყვავილი აქტინომორფულია, ნასკვი ზედა. ნაყოფი კოლოფია. გინეცეუმი ცენოკარპულია. 

გვ. Primula - ფურისულა 

 

 სურ. Primula 

გვ. Cyclamen - ყოჩივარდა 

  

სურ. Cyclamen 

გვ. Lysimachia - ხახვთესლა 
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სურ. Lysimachia 

  
ოთხწრიანები - Tetracyclicae 

რიგი Tubiflorales - მილყვავილოვანნი 

ანდროცეუმის მხოლოდ ერთი წრის არსებობის გამო ყვავილი ოთხწრიანია 

 

ოჯ. Solanaceae - ძაღლყურძენასებრნი 

K(5)CO(5) A (5}G2. 

ამ ოჯახში შედის ბალახოვანი მცენარეები, ბუჩქბალახები და ტროპიკებში გავრცელებული დაბალი 
ხეებიც. ყვავილი აქტინომორფული, ან მეტ-ნაკლებად ზიგომორფული; ჯამი, გვირგვინი, ანდროცეუმი 
ხუთწევრიანია, გინეცეუმი შედგება 2 ნაყოფის ფოთლისაგან. ნასკვი ზედაა, ნაყოფი კენკრაა, კოლოფი 
შეიცავს ალკალოიდებს და შხამიანია. 

გვ. Solanum 

S. nigrum - ძაღლყურძენა 

 

  

 

 

 

                                              სურ. Solanum nigrum 

S.tuberosum კარტოფილი 

S.melongena ბადრიჯანი 

Lycopersicum esculentum პომიდორი 
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გვ. Capsicum  

C.anuum - წიწაკა 

სამშობლო ტროპიკული ამერიკა. მისი ნაყოფი მდიდარია A და C ვიტამინებით. 

 

გვ. Physalis - ონტკოფა 

 

 სურ. Physalis 

გვ. Atropa 

A.belladona - შმაგა 

 

 სურ. Atropa belladona 

სამკურნალო მცენარეა, რომლის ყველა ნაწილი შხამიანია. მისი ფესვებიდან ამზადებენ ატროპინს, 
რომელსაც ხმარობენ თვალის გუგის გასაფართოებლად. 

ამ გვარების ყველა წარმომადგენელს აქვს კენკრა ნაყოფი. 
 

 გვ. Nicotiana 
N.tabacum - თამბაქო 
 
ნაყოფი კოლოფი. სამხრეთ ამერიკულია. 
 
 
 
                
                 
 

                სურ. Nicotiana tabacum 
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გვ. Hyoscyamus  

H.niger - ლენცოფა  

სამხრ. ამერიკა. იყენებენ მედიცინაში. შხამიანია. ნაყოფი კოლოფი. 

  

სურ. Hyoscyamus niger 

 

გვ. Petunia 

P.hybrida - პეტუნია   

ორი სამხრეთამერიკული სახეობის ჰიბრიდია. გამოიყენება დეკორატიულ მებაღეობაში. ნაყოფი 
კოლოფი. 
 

ოჯ. Labiatae - ტუჩოსანნი 

K(5)CO(5) A (4}G2. 

ბალახები, ბუჩქბალახები, ან ბუჩქებია. ტროპიკულ ამერიკაში იშვიათად გვხვდება დაბალი ხეები და 
მხოხავი მცენარეები. ღეროები ოთხწახნაგოვანია. 

ახასიათებთ ეთეროვანი ზეთების გამომუშავების უნარი. ყვავილი ყოველთვის ზიგომორფულია. ნასკვი 
ზედა.  

მრავალ ტუჩოსანს სპეციალურად აშენებენ საპარფიუმერიო მრეწველობის ნედლეულის მისაღებად. 
ასეთებია: 

გვ. Rosmarinus  

R.officinalis - როზმარინი 
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                                            სურ. Rosmarinus officinalis 

გვ. Lavandula  

Lspica - ლავანდა 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                   სურ. Lavandula spica 

მრავალ ტუჩოსანს ძველი დროიდან იყენებენ ხალხურ მედიცინაში. მათ შორის ბევრი მეცნიერულ 
მედიცინაშიც არის მიღებული. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანია გვ. Mენტჰა - პიტნა. მედიცინაში 
გამოიყენება აგრეთვე  

გვ. Thymus 

T.vulgaris - ბეგქონდარა 

 

 

მისგან მიიღება თიმოლი, რომელსაც ანტისეპტიკური მოქმედება 
აქვს. გამოიყენება ჭიების საწინააღმდეგო საშუალებად და კბილების 
მკურნალობის პრაქტიკაში - პირის გამოსარეცხად. 

 

სურ. Thymus vulgaris 

 

გვ. Salvia  

S.officinalis - სამკურნალო სალბი 

  

2 მტვრიანა აქვს. უძველესი დროიდან სამკურნალოდ გამოიყენება როგორც 
დასაამებელი და პირის ღრუს გამოსავლები საშუალება. 

 

 

 

   

  სურ. Salvia officinalis 
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გვ. Leonurus 

L.cardiaca - შავბალახა 

  

სურ. Leonurus cardiaca 

ამ მცენარის პრეპარატები ამცირებენ სისხლის წნევას და ვალერიანის წვეთებივით დადებითად 
მოქმედებენ ნერვულ სისტემაზე. გამოიყენება როგორც გულის დაავადებათა სამკურნალო საშუალება. 

ზოგიერთი ტუჩოსანი როგორც ნედლი, ისე მშრალი სახით საკაზმ-სანელებლად იხმარება. ასეთებია: 

 

გვ. Satureja  

S.hortensis - ქონდარი 

     

                  სურ. Satureja hortensis 
 

გვ. Ocimum  

O.basilicum - რეჰანი 

 

ტუჩოსნები ენტომოფილებია. შორის არის თაფლოვანი მცენარეები, რომელთაც სპეციალურად აშენებენ 
ფუტკრისათვის, ასეთია  
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გვ. Melissa 

M.officinalis - ბარამბო 

 

სურ. Melissa officinalis 

 აქვს ლიმონის სუნი. გამოიყენება საჭმლის შესაკმაზად, მეფუტკრეობასა და ეთეროვანი ზეთების 
მრეწველობაში. წარმოადგენს სამკურნალო მცენარეს. 

 

გვ. Origanum 

O.vulgare - თავშავა 

არომატული მრავალწლოვანი მცენარეა. საინტერესოა ფარმაცევტული მრეწველობისათვის. იგი 
იხმარება პარფიუმერულ და საპნის წარმოებაში. თავშავას ყვავილებით შალს მონარინჯისფრო-წითელ 
ფერად ღებავენ. იგივე ყვავილები ღეროებთან ერთად და აჯასპის დამატებით შავ საღებავს იძლევა. 

 

სურ. Origanum vulgare 

სარეველების სახით ჩვენში ფართოდაა გავრცელებული: 

გვ. Lamium  

l.album - ჭინჭრის დედა 
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სურ. Lamium album 

გვ. Stachys  

S.palustris - დედა-ფუტკარა 

  

სურ. Stachys palustris 

 

გვ. Glechoma 

G.hederacea - ოშოშა 

  

სურ. Glechoma hederacea 
 

გვ. Brunella  

B.vulgaris - გობისცხვირა 
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სურ. Brunella vulgaris 

გვ. Ajuga  

A.genevensis - პიწმინდა 

   

სურ. Ajuga genevensis 

რიგი Rubiales - ენდოსნაირნი 

პრიმიტიულ ფორმებში ყვავილი აქტინომორფულია, უფრო სპეციალიზებული სახეობისა - 
ზიგომორფული. აქ შედის ისეთი ოჯახები, რომლებსაც ახასიათებთ  ქვედა ნასკვი (განსხვავება ზემოთ 
განხილული რიგებისგან) და მტვრიანები, რომელთა სამტვრეები თავისუფალია, შეზრდილი არ არის 
(განსხვავებით ქვემოთ განხილული ასეთივე ქვედანასკვიანი რიგებისაგან). ყვავილები ოთხწრიანია. 
ჯამი და გვირგვინი 5-4-წევრიანი, მტვრიანა 5 ან რედუქციის გამო 4, გინეცეუმი 2 ნაყოფის ფოთლისაგან 
შედგება. ნაყოფი კოლოფი, კენკრა, კურკიანა ან კაკლუჭა. 

 

ოჯ. Rubiaceae - ენდროსებრნი 

K4CO4A 4G2-. 

ოჯახის წარმოამდგენლების  უმეტესობა ხეები და ბუჩქები, რომლებიც უმთავრესად ტროპიკებსა და 
სუბტროპიკებშია გავრცელებული. ჩვენში გავრცელებულია ამ ოჯახის ბალახოვანი მცენარეები. 
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გვ. Rubia 

R.tinctorum - საღებავი ენდრო 

 

ძველად სპეციალურად მოჰყავდათ და მისი მიწისქვეშა ნაწილებისგან 
ღებულობდნენ ბამბისა და მატყლის წითელ საღებავს. ალიზარინის 
მიღების ქიმიური საშუალების აღმოჩენამ გამოიწვია ენდროს 
კულტურის მკვეთრი შემცირება. 

 

 

 

                                                                                                   სურ. Rubia tinctorum 
 

 გვ. Galium 

G.odoratum - ენდრონიკა 

  

სურ. Galium odoratum 

 

გვ. Asperula 

A. cynenchia - ჩიტისთვალა 

 

სურ. Asperula cynenchia 
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ამ რიგებიდან ყველაზე მეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვთ ყავისა (სამშობლო აფრიკა) და ქინაქინის 
(სამხრეთ ამერიკა) ხეებს. 

გვ. Coffee 

C.arabica - ყავის ხე 

  

სურ. Coffee arabica 

ყავის ხე წარმოადგენს პატარა ხეს ან დიდი ზომის ბუჩქს, რომელსაც ახასიათებს მუქი მწვანე, 
ტყავისებური ფოთლები, თეთრი ყვავილები გვირგვინის გრძელი მილითა და თეფშისებური 
გადანაღუნით და ცოტად თუ ბევრად  წვნიანი წითელი ან მოშავო-ლურჯი ალუბლისოდენა ნაყოფი. 
თითოეულ ნაყოფში მოიპოვება 2 ბრტყელი და ზურგამოზნექილი თესლი, ე.წ. ყავის მარცვლები, 
რომლებიც გამოიყენება ფერმენტაციის შემდეგ. თესლში არსებული ალკალოიდი კოფეინი ამგზნებლად 
მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. ყავის არომატი დამოკიდებულია იმ ნივთიერებებზე, 
რომლებიც წარმოიქმნება მოხალვის დროს. 

 

გვ. Cinchona 

C. pubescens - ქინაქინის ხე 

 

სურ. Cinchona pubescens 

მარადმწვანე ხეა. ძირითადად გვხვდება ანდების  აღმოსავლეთ ფერდობებზე. ყვავილები თეთრი ან 
ვარდისფერია, სურნელოვანი. ხის ქერქი შეიცავს ქინინს და კიდევ 20-მდე სხვა სახის ალკალოიდს 
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(ქინიდინი, ცინხონინი, ცინხონიდინი) და სხვ. ევროპელებისათვის ამ ხის სამკურნალო თვისებები 
ცნობილი გახდა XVII საუკუნეში. კულტურაში დანერგვა დაიწყეს XIX საუკუნეში. 

მედიცინაში მალარიის წინააღმდეგ გამოიყენება წმინდა ქინინი ან ალკალოიდების ნარევი “ქინეტი”.  

 

რიგი Synandrales - მტვრიანებშეზრდილნი 

ოჯ. Compositae ანუ Asteraceae - რთულყვავილოვანნი 

K0CO(5) A (5}G2- 

ძირითადად ბალახოვანი მცენარეებია, მრავალწლოვანი, იშვიათად ერთწლოვანი, ზოგჯერ 
ბუჩქბალახები, ბუჩქები ან დაბალი ხეებიც. არსებობს მხოხავი მცენარეები და სუკულენტებიც. 
ყვავილები ქმნიან კალათა ყვავილედს. ნაყოფი თესლურაა. 

იყოფა ორ ქვეოჯახად 

1 ქვ. ოჯ. Tubiflorae - მილყვავილოვნები 

2 ქვ. ოჯ. Liguliflorae - ენაყვავილოვნები 

 

1) მილყვავილოვნების ქვეოჯახი ხასიათდება იმით, რომ კალათის ყველა ყვავილი მილისებრია, აგრეთვე 
მილისებრ-ძაბრისებრი, მილისებრ-ზარისებრი, ორტუჩა, ან კალათის ცენტრში განლაგებულია 
მილისებრი ყვავილები, ხოლო ნაპირებზე ცრუ,  ენისებრი. ეს მცენარეები მოკლებულია რძეწვენს, ან თუ 
აქვთ,  ის მოთავსებულია იზოლირებულ უჯრედებში ან სათავსებში. 

ამ ქვეოჯახს ეკუთვნის გვარების უმრავლესობა. ზოგიერთ მცენარეს დიდი სახალხო-სამეურნეო 
მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად, ჩრდილოეთ ამერიკის პრერიებიდან ევროპაში XVI საუკუნეში 
შემოტანილ მზესუმზირას. 

 

გვ.   Helianthus 

H.annuus - მზესუმზირა 
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სურ. Helianthus annuus 

პირველად მხოლოდ დეკორატიული მიზნით იყენებდნენ. შემდეგ კი ზეთის მიღება დაიწყეს მისგან. 

 

H.tuberosus - მიწავაშლა 

 

 სურ. Helianthus tuberosus 

მცირე ზომის კალათები აქვს. აშენებენ მიწისქვეშა გორგლების გამო, რომლებიც მდიდარია ინულინით 
და იხმარება პირუტყვის და ნაწილობრივ ადამიანის საკვებად მოხარშული სახით. 

 

გვ. Artemisia - ავშანი 

იმტვერება ქარით. ხასიათდება დიდი ყუათიანობით (პირუტყვისათვის). განსაკუთრებით ცხვრებისა და 
ცხენებისათვის, ნაკლებად - მსხვილი რქოსანი პირუტყვისათვის. 

A.cinna - ხოროსნის აბზინდა 

შეიცავს სანტონინს - ჭიების საწინააღმდეგო მნიშვნელოვან წამალს. ფარმაკოლოგიაში ცნობილია 
“ხოროსნის თესლის” სახელწოდებით. 

 

A.absinthium - მწარე აბზინდა 

  

სურ. Artemisia absinthium 
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ფოთლებიდან მიღებული პრეპარატები გამოიყენება როგორც მადის მომგვრელი და საჭმლის 
მონელების გასაუმჯობესებელი საშუალება. ნაყენი ხალხურ მედიცინაში გამოიყენება მალარიის 
საწინააღმდეგოდ. გამოიყენება აგრეთვე ლიქიორებისა და არყის წარმოებაში. 
 

A. dracunculus - ტარხუნა 
 

გვ. Pyretrum  

P.roseum - ვარდისფერი გვირილა 

P.carneum - წითელი გვირილა. გამოიყენება მედიცინაში. 
 

გვ.Helichrisum 

H. arenarium - ნეგო. იხმარება ნაღვლის ბუშტისა და სადინარების დაავადების შემთხვევაში. 

 

სურ. Helichrisum arenarium 

გვ. Leucanthemum  

L.vulgare ანაგვირილა 

 

 

 

 

 

 

სურ. Leucanthemum vulgare 
 

გვ. Anthemis  

A.saguramica 
 

გვ. Achillea  

A.millefolium - ჩვეულებრივი ფარსმანდუკი 
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სურ. Achillea millefolium 

A.micrantha - ყვითელი ფარსმანდუკი 

 

გვ.Tussilago  

T.farfara - ვირისტერფა 

  

სურ. Tussilago farfara 

 

2) ენაყვავილიანნი ხასიათდება იმით, რომ კალათის ყველა ყვავილი ენისებრია. მასში შემავალი 
მცენარეები რძეწვენს შეიცავენ. ენაყვავილიანნი გაცილებით მცირე მოცულობის ჯგუფია, ვიდრე 
მილყვავილიანნი და ალბათ მათგანაა წარმოშობილი.  

 

გვ. Lactuca  

L.sativa - სალათა 

 

გვ. Cichorium 

C.intybus - ვარდკაჭაჭა 
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სურ. Cichorium intybus 

გამომწვარ და შემწვარ ფესვებს ნატურალურ ყავას უმატებენ მისთვის უფრო მუქი ფერისა და 
სპეციფიკური გემოს მისაცემად. 

 

გვ. Taraxacum 

T.officinale - ბაბუაწვერა 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           სურ. Taraxacum officinale 

 

 
 

გვ. Scorzonera - ფამფარულა 

2 კლ. Monocotyledonae - ერთლებნიანები 

 

ერთლებნიანებისათვის დამახასიათებელია თესლში ერთი ლებანი; ყვავილის აგებულების სამწევრიანი 
ტიპი; მთავარი ფესვის ადრე კვდომა და მის მაგიერ დამატებით ფესვთა სისტემის  განვითარება; 
უწესრიგოდ განლაგებული დახურული გამტარი კონები; კამბიუმის არარსებობა, რის გამოც ღეროსა და 
ფესვებს არა აქვთ მეორადი გასქელების უნარი; პარალელური ან რკალური დაძარღვა; მოკლებულია 
ტიპიურ წყვილ-წყვილ თანაფოთოლს. 

170 
 



მრავალი ერთლებნიანისათვის დამახასიათებელია ფოთლების ხანგრძლივი ფუძური ზრდა და ამასთან 
დაკავშირებით ფოთლების მნიშვნელოვანი სიგრძე (პალმები, მარცვლოვნები და სხვ.). 

მერქნიანი ფორმები ერთლებნიანთა შორის შედარებით მცირე რაოდენობითაა, ზოგიერთი 
გამონაკლისის გარდა. მაგ., დრაკონის ხე. 

ერთლებნიანთა მერქნიან ფორმებს არა აქვთ ისეთი მძლავრი დატოტვა, რომელიც დამახასიათებელია 
ორლებნიანთა მერქნიანი ფორმებისთვის. 

იმ მცირერიცხოვან სახეობებში, რომელთაც ახასიათებთ ღეროს მეორადი გასქელება, იგი კამბიუმის 
მეშვეობით კი არ ხდება, არამედ ღეროს პერიფერიულ ნაწილში წარმოქმნილი ახალი მერისტემული 
რგოლის საშუალებით, რომელიც წარმოშობს ახალ დახურულ გამტარ კონებს და მათ შორის მდებარე 
ძირითად პარენქიმას (მაგ. ხისებრი დრაცენები და იუკები). 

ერთლებნიანების უმრავლესობა ბალახოვანი მცენარეებია 

 

რიგი Liliales -- შროშანასნაირნი 

ოჯ. Liliaceae - შროშანასებრნი 

P3+3A 3+3G3. 

რიგის ცენტრალური ოჯახია. 

ფესურებიანი ან ბოლქვებიანი ბალახებია, უმცირესობა - მერქნიანი მცენარეები გახევებული ღეროებით. 
უმეტესობის ფოთლები მოგრძოა, ლანცეტა ან ხაზური მოყვანილობის. 

ყვავილი ორსქესიანია, აქტინომორფული. უმეტესობა საშუალო ან დიდი ზომის. იშვიათად ცალ-ცალკეა, 
ჩვეულებრივ კი შეკრებილია მტევნებად, თავთავებად, საგველებად, ქოლგისებრ და სხვაგვარ 
ყვავილედებად. 

უმეტესობის ყვავილსაფარი გვირგვინისებრია, სამწევრიანი, ორი წრისაგან შემდგარი. 
ფურცლებგანცალკევებული ან ფურცლებშეზრდილი. მტვრიანა 6-ია, ორ წრედ განლაგებული სამ-
სამად. ბუტკო ერთია, სამი ნაყოფფოთლისაგან შემდგარი. ნასკვი ზედაა. ნაყოფი კოლოფია ან 
უმცირესობისა  კენკრა. დამტვერვა უმეტეს შემთხვევაში მწერების მიერ ხდება. 

ზოგ სახეობას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს როგორც ბოსტნეულს (ხახვი, ნიორი, სატაცური) და 
როგორც სამკურნალო მცენარეებს (შროშანი, ალოე, ეკალღიჭი, შხამა, ზღვის ხახვი და სხვ.). 

   

 

 

 

 ბოლქვიანები 

ყვავილსაფარი ფურცლებგანცალკევებულია. ნაყოფი კოლოფი 
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                   სურ. გვ. Lilium - შროშანა                       სურ.    გვ. Tulipa - ტიტa 

     

           

                    სურ. გვ. Fritillaria - ღვინა     სურ.   გვ. Scilla - ცისთვალა       სურ. გვ. Gagea - ჩიტისთავა 

 გვ. Allium -ხახვი 

A.cepa - თავიანი ხახვი 

A.fistulosum - ჭლაკვი 

A.porrum - პრასი 

A.sativum - ნიორი 
 

გვ. Ornithogalum - ძაღლნიორა 

  

სურ. Ornithogalum 
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ბოლქვიანები 

ყვავილსაფარი შეზრდილია, ნაყოფი კოლოფი 

გვ. Hyacinthus - სუმბული 

   

სურ. Hyacinthus 

გვ. Colchicum - სათოვლია 

  

სურ. Colchicum 

სათოვლიას მეტად შხამიანი ალკალოიდი კოლხიცინი გენეტიკურ-სელექციურ მუშაობაში გამოიყენება 
ახალი პოლიპლოიდური ფორმების მისაღებად. 

 

ფესურიანები 

ნაყოფი კოლოფია 

გვ. Veratrum - შხამა 

  
173 

 



სურ. Veratrum 

ფესურიანები - ნაყოფი კენკრაა 
 

გვ. Convallaria - შროშანა 

  

სურ. Convallaria 

ყვავილებიდან გამოხდილი ზეთი გამოიყენება მედიცინაში. ყვავილები და ფოთლები იხმარება გულის 
სნეულების წამლის დასამზადებლად. შხამიანია. 
 

გვ. Asparagus - სატაცური 

 

სურ. Asparagus 

 საჭმელად იხმარება მისი ნაზი, ნორჩი ყლორტები. 

გვ. Ruscus - თაგვისარა, ძმერხლი 
 

გვ. Aloe - ალოე 

ფოთლოვანი სუკულენტებია, რომლებიც სამხრეთ აფრიკის სტეპებში გვხვდება. ზოგი სახეობა მოჰყავთ 
ოთახებში, სადაც ისინი იშვიათად ყვავილობენ (აქედან წარმოიშვა მისი სახელწოდება „ასწლოვანა“). 
გამოიყენება ლაქების წარმოებაში. 
 

გვ. Jucca - იუკა 
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 სურ. Jucca 

აშენებენ დეკორატიული მიზნით. 

 

ოჯ. Amaryllidaceae - ამარილისებრნი ანუ ნარგიზისებრნი 

P3+3A 3G3- 

ნაყოფი კოლოფი. ყვავილის აგებულებით ჰგვანან შროშანისებრთა ოჯახს. ნასკვი ქვედა აქვთ, ნაყოფი - 
კოლოფი. 

გავრცელებული არიან უმთავრესად ხმელთაშუაზღვეთის, სამხრეთ აფრიკის, ცენტრალური ამერიკისა 
და ავსტრალიის თბილ და მშრალ ადგილებში.  

მნიშვნელოვანნი არიან დეკორატიული მიზნით, მხოლოდ ამერიკული აგავები გამოიყენება როგორც 
სართავი მცენარეები. ყველა ბოლქვიანია. 

გვ. Galanthus - თეთრყვავილა 

  

სურ. Galanthus 

გვ. Narcissus - ნარგიზი 

  

სურ. Narcissus 

175 
 



 

გვ. Amaryllis - ამარილისი 

  

სურ. Amaryllis 

გვ. Agava 

A.americana - აგავა 

 

სურ. Agava americana 

გავრცელებულია მექსიკასა და მის მოსაზღვრე ჩრდ. და სამხ. ამერიკაში. მისი ფოთლებისაგან მიიღება 
ბოჭკო, რომლისგანაც ამზადებენ ბაგირებსა და უხეშ ქსოვილებს. 

ზოგიერთი აგავის დადუღებული შაქრიანი წვენისაგან, რომელიც გამოიყოფა მოჭრილი ყვავილედის 
ადგილიდან, მექსიკაში ალკოჰოლიან სასმელს (“პულკე”) ამზადებენ. 

აგავები სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ ყვავილობენ 6-15 წლის ასაკში. ივითარებს 8-12 მ სიმაღლის 
საყვავილე ღეროს, რომელზეც ათასობით ყვავილია. დაყვავილების შემდე აგავას ყველა მიწისზედა 
ორგანო კვდება. 

 

ოჯ. Iridaceae - ზამბახისებრნი 

P3+3A 3G3- 

მრავალწლოვანი ბალახებია, იშვიათად ბუჩქ-ბალახები. მათ ახასიათებთ ფესურისებრი გორგლები ან 
ბოლქვ-გორგლები, ხოლო მცირეოდენ წარმომადგენლებს - ბოლქვები. 

ამარილისისებრებისაგან უმთავრესად განსხვავდებიან შიგა წრის  სამი მტვრიანას რედუქციით. 
დარჩენილია მხოლოდ გარეთა წრის სამი მტვრიანა. ზოგიერთის (ხმალა და სხვ.) ყვავილი ოდნავ 
ზიგომორფულია. ყვავილსაფარი მეტნაკლებად ფურცლებშეზრდილია. ზოგიერთი გვარის 
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ყვავილსაფრის გარეთა ფურცლები განსხვავდება შიგნითა ფურცლებისაგან, რასაც ადგილი აქვს 
აგრეთვე ამარილისისებრთა ზოგიერთ წარმომადგენელში. ნაყოფი კოლოფია. 

ზამბახისებრნი ალბათ ამარილისისებრთა ოჯახის შემდგომი ევოლუციის შედეგს წარმოადგენენ, თუმცა 
ზოგ სისტემატიკოსს ეს ოჯახი პირდაპირ შროშანისებრთა ოჯახისგან გამოჰყავს. 

პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვთ უმთავრესად როგორც დეკორატიულ მცენარეებს (მათი დიდი, 
კაშკაშად შეფერილი ყვავილების გამო). 

 

 

 

 

 

გვ. Iris 

I.iberica - ზამბახი 

  

სურ. Iris iberica 

დეკორატიულია. მათ ფესურებს იის სუნი აქვთ და მედიცინასა და პარფიუმერიაში იყენებენ. 

გვ. Crocus - კროკუსი 

  

სურ. Crocus 
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ისინი ადრე გაზაფხულზე ან გვიან შემოდგომაზე ყვავილობენ. მრავალ მათგანს აშენებენ 
დეკორატიული მიზნით. 
 

გვ. Gladiolus - ხმალა 

  

სურ. Gladiolus 

ყვავილი ოდნავ ზიგომორფულია. 

რიგი Orchidales - ჯადვარისნაირნი 

ენტომოფილიის მწვერვალი. ამ რიგის ყველაზე დამახასიათებელ ნიშნად ითვლება მტვრიანების და 
ბუტკოს  თავისებური აგებულება. 

6 მტვრიანიდან განვითარებულია მხოლოდ 2, ან უმრავლესობაში მხოლოდ 1. ასე რომ მტვრიანების 
ძაფები შეზრდილია ბუტკოს სვეტთან და მასთან ერთად ქმნის ე.წ. სვეტს - გინოსტეგიუმს. აქედან 
წარმოიშვა ამ რიგის მეორე სახელწოდება Gynandrae, ე.ი. “ცოლქმრიანნი”, რაც ხშირად იხმარება. 

ამ რიგს, მრავალრიცხოვანი თესლის მეტად პატარა ზომის გამო, ზოგჯერ უწოდებენ Microspermae-საც, 
ე.ი. წვრილთესლოვანებს. 

 

ოჯ. Orchidaceae - ჯადვარისებრნი  

P3+3A 2-1G3- 

ნაყოფი კოლოფი. ხმელეთის ან ეპიფიტური მრავალწლოვანი, ფესურიანი (ხმელეთის 
წარმომადგენლებში), უბოლქვო, ბალახოვანი მცენარეებია. 

კიდემთლიანი, ხალთებიანი ან ღეროზე შემოხვეული ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული. 
ყვავილი ზიგომორფულია, ორსქესიანი, თითქმის ყველა მათგანის ყვავილსაფარი მკვეთრადაა 
შეფერილი, გვირგვინისებრია და ორ-სამწევრიანი წრისაგან შედგება. უმეტესობის ყვავილები 
შეკრებილია თავთავად, რომელიც მტევანს მოგვაგონებს. ზოგიერთის ყვავილედი მტევანია, საგველა ან 
ყვავილები ცალკეულებია. 

ყვავილსაფრის შიგნითა წრის ერთი ფურცელი ტუჩად ან დეზად  არის გადაქცეული და ფუძეში 
სანექტრე აქვს. მტვრიანა ერთია, იშვიათად 2 ან 3. როცა ერთია, სამტვრე პარკის ორივე ნახევარში ცალ-
ცალკე წარმოშობილი მრავალი მტვრის მარცვალი ერთ ნახევარში ერთმანეთს შეეწებება და მეორე 
ნახევარშიც ერთმანეთს ეწებება (შეწებება ხდება ნივთიერება ვისცინით) და წარმოქმნის გუნდას ანუ 
პოლინიუმს (ორი პოლინიუმი). თითოეულს უჩნდება ფეხი და ბალიში. ასეთ წარმონაქმნს ეწოდება 
პოლინარიუმი. ბუტკო სამი ნაყოფფოთლისაგან შედგება. ნასკვი ქვედაა წარმოიქმნება. მრავალი წვრილი 
თესლი. 
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ფერთა შეხამებითა და ფორმით ყველაზე ლამაზი მცენარეებია მთელ მცენარეულ სამყაროში. 
გავრცელებული არიან ტროპიკებში. 

მწერი დააჯდება ტუჩზე, ხორთუმით შეიჭრება გვირგვინში და წოვს ნექტარს, ზურგზე მიეწებება ორი 
პოლინარიუმი, გადაიტანს მეორე მცენარეზე და მოხდება ჯვარედინი დამტვერვა. 

გვ. Orchis - ჯადვარი 

სამკურნალოა 

 

გვ. Platanthera  

P.bifolia - ღამის ია 

ჯადვარის ზოგიერთი სახეობა და ღამის იას იყენებენ მედიცინაში, ნაწლავების 
დაავადების შემთხვევაში, ზოგჯერ სალიხას სახელწოდება 

 

სურ. Platanthera bifolia 

გვ. Cypripedium - ვენერას ქოში 

 

სურ. Cypripedium 

 სადაც იზრდება, ის ადგილები აღკვეთილებად ითვლება. 
 

გვ. Vanilla 

V.planifolia - ვანილი 
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სურ. Vanilla planifolia 

სამშობლო ცენტრალური ამერიკა. ლიანაა. მისი მოუმწიფებელი და შემჭკნარი ნაყოფი საყოველთაოდ 
ცნობილი ძვირფასი სუნელ-სანელებელია. სამშობლო მექსიკის აღმოსავლეთ რაიონია. 

გვ. Angraecum - ანგრეკუმი 

სურ. Angraecum 

დიდდეზიანი მცენარეა, რომელიც მადაგასკარზე იზრდება.  

რიგი Graminales (Poales) - მარცვლოვნებისნაირნი 

ოჯ. Graminae (Poaceae) - მარცვლოვნები 

 

ცენტრალურ რიგ Liliflorales -იდან მეორე შტო არის ანემოფილური. 

მარცვლოვანებს ყვავილები პატარა აქვთ, უფერული, კილებიანი და ანემოფილური. კილები 
ყვავილსაფარს და მფარავ ფოთლებს შეესაბამება. აქვს რთული ყვავილედი - თავთავი ან საგველა, 
რომლებიც შედგებიან თავთუნებისაგან - მარტივი ყვავილედისაგან. თუ თავთუნები მჯდომარეა, მაშინ 
გვაქვს თავთავი (მაგ., ხორბალი). თუ თავთუნები ყუნწიანია - გვაქვს  საგველა (Avena). თითო თავთუნი 
შედგება თავთუნის ზედა და ქვედა კილისაგან, თავთუნის კილებს შორის ყვავილებია (ერთი, ორი, ან 
მეტი). თვითონ ყვავილს თავის მხრივ აქვს ყვავილის ზედა და ქვედა კილი. ყვავილის კილებს შორის 
ორი პატარა სიფრიფანაა, რომლებსაც ლოდიკულები ეწოდება. 3 მტვრიანა (ბრინჯს 6), ბუტკო 2 ნაყოფის 
ფოთლისაგან შედგება. ზედა ნასკვიანია A3G1. ნაყოფი მარცვალა. 

ადამიანის საკვები მარცვლოვნები: 

გვ. Triticum  

T.vulgare - რბილი ანუ ჩვეულებრივი ხორბალი 

T.durum - მაგარი ხორბალი ანუ თავთუხი 
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გვ. Zea 

Z.mays - სიმინდი 
 

გვ. Panicum 
P.miliacum - ფეტვი 

  

სურ. Panicum miliacum 

გვ. Secale 
S.cereale - ჭვავი 

  

სურ. Secale cereale 

გვ. Hordeum - ქერი 

  

სურ. Hordeum 

 

ცხოველების საკვები მარცვლოვნები: 

გვ. Avena - შვრია    

გვ. Bromus - შვრიელა 
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                  სურ. Avena                                    სურ. Bromus 

გვ. Phleum                                           გვ. Lolium - კოინდარი 

Ph.pratense - მდელოს ტიმოთელა 

                

                სურ. Phleum                                          სურ. Lolium 

გვ. Agropyron - ჭანგა 

 

                     სურ. Agropyron 

გვ. Poa 
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P.pratensis - თივაქასრა 

  

სურ. Poa pratensis 

გვ. Dactilis 

D. glomerata - სათითურა 

 

გვ. Festuca - წივანა 

 

  სურ. Festuca 

 

გვ. Stipa  -  ვაციწვერა 
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 სურ. Stipa   

მარცვლოვანთა უმეტესობა ჯვარედინად დამტვერავი მცენარეებია.  

თვითდამტვერავ მარცვლოვნებს მიეკუთვნება ხორბალი, ქერი, შვრია, ფეტვი, ბრინჯი და მცირეოდენი 
ველური მარცვლოვნები. ნაყოფი მარცვალა. 

ზოგიერთი ბამბუკი იკეთებს კაკალს ან კენკრას. 

 

რიგი Spadiciflorales - ტაროყვავილიანნი 

რიგი Palmales 

დამახასიათებელია ტარო (Spadix) ყვავილედი. იგი შედგება მსხვილ ხორცოვან ღერძზე განლაგებული 
მომცრო, მეტ-ნაკლებად გამარტივებული ყვავილებისაგან.  

ტაროს ან ტაროების ჯგუფის ძირში განვითარებულია რამდენიმე (პალმები) ან ერთი (ნიუკასებრნი) 
დიდი მფარავი ფოთოლი (Spatha) რომელსაც სხვადასხვა ავტორი განსხვავებულ სახელს უწოდებს 
(საბურველს, შალითას, ფრთას). იგი ისევე იცავს ნორჩ ყვავილედს, როგორც ჯამი ყვავილს. 
გაერთიანებულია ხეები და ბუჩქები. სამწევრიანი ყვავილი აქვს.  

 

რიგი Palmales ანუ Palmae - პალმები 

ახასიათებს ატაქტოსტელა. 

პალმების უმეტესობას ახასიათებს ხეების თავისებური ფორმა, ტანწერწეტა ღერო, რომელიც ძირიდან 
ბოლომდე თითქმის ერთი სისქისაა, ვინაიდან არ ახასიათებს მეორადი გასქელება. აქვს ატაქტოსტელა. 
მრავალი პალმის ღერო დაფარულია ჩამოცვენილი ფოთლების ყუნწების ნარჩენებით, რომლებიც 
ბოჭკოებადაა დაძენძილი ან ფოთლების დიდი ზომის ნაჭდევებით. 

ზოგიერთი პალმა ფესურებიანია, ბოლქვები არა აქვს. ფოთლები ძალიან დიდი ზომისაა, ყუნწიანი და 
ვაგინიანი, უმეტესად ღერძის წვერზე როზეტად შეკრებილი. 

კვირტების ფოთლები მთლიანია, შემდეგ კი ფრთისებრ ანდა, უფრო იშვიათად, თათისებრ (მარაოსებრ) 
დაკვეთილი ხდება. პატარ-პატარა ყვავილები აქტინომორფულია. შეკრებილია ძლიერ დატოტვილ 
საგველასნაირ ყვავილედებად, რომლებიც დასაწყისში მაინც გახვეულია ერთ ან რამდენიმე მკვრივ 
ტყავისებურ, მარტივი (ვაგინის) ფორმის მფარავ ფოთოლში (ე.წ. საბურველში - Spatha). 

ყვავილები ორსქესიანია ან უმეტესობაში, რედუქციის გამო, ერთსქესიანი. უკანასკნელ შემთხვევაში 
მცენარეები ერთსახლიანია ანდა ორსახლიანი (ფინიკის პალმა და სხვ.). ყვავილსაფარი ჩვეულებრივ 
უფერულია, მოყვითალო, მოყვითალო-თეთრი, უფრო იშვიათად მურა ფერის, მომწვანო. იგი შედგება 
ორი სამწევრიანი წრისაგან. გარეთა  წრის ფოთლები უფრო პატარაა, ვიდრე შიგნითა. უმეტესობას 
მტვრიანა 6 აქვს, ორ სამწევრიან წრედ განლაგებული; ზოგიერთს 6-ზე მეტი (რამდენიმე ათეულამდე), 
ძალიან იშვიათად 3. ნაყოფის ფოთოლი 3. ზედა ნასკვიანი. 

ყვავილები გამოყოფენ ნექტარს. ზოგიერთს სასიამოვნო სუნიც აქვს. ყვავილების გაშლისას სითბოს 
ძლიერი  გამოყოფა ხდება და ტემპერატურა ყვავილედში გარემოსთან შედარებით აიწევს ხოლმე. 
მტვრის მარცვლები პალმებს დიდი რაოდენობით აქვთ. ჯვარედინი დამტვერვა მწერების საშუალებით 
ხდება, ხოლო ღია ადგილებში - ქარის მეშვეობით. ნაყოფი კურკიანაა, ზოგიერთი კენკრას ისხამს, 
ზოგიერთი კაკლუჭას. 
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პალმები იზრდება ცხელი და თბილი ქვეყნების მრავალნაირ ადგილსამყოფელში, განსაკუთრებით 
ამაზონის აუზში, მალაის არქიპელაგისა და ოკეანიის კუნძულებზე.  

პალმების უმრავლესობის მეტად თავისებური გარეგნობა როზეტად შეკრებილი ფოთლებით 
დაბოლოებული მათი სვეტისებური ღეროებით, ხშირად ლანდშაფტის განმსაზღვრელია. მაგრამ 
არსებობს ისეთი პალმებიც, რომლებსაც ღერო თითქმის განუვითრებელი აქვთ და ფოთლები თითქოს 
პირდაპირ მიწიდან აქვთ ამოსული. ასეთაბია სამხრეთამერიკული პალმები. სამხრეთაზიური 
როტანგები - Calamus მხოლოდ ლიანებს ეკუთვნიან. მათ აქვთ მორიგეობით განლაგებული  ფრთისებრი 
ფოთლები და ღეროზე მაგარი ეკლები, რომელთა მეშვეობითაც ხეებზე ცოცავენ. 

ზოგიერთი სახეობის ღერო 300 მ სიგრძეს აღწევს, სისქე კი 3 სმ აქვს. თავისი სიგრძით იგი ყველა 
მცენარის ღეროს აღემატება მსოფლიოში. 

აფრიკულ დუმ-პალმას (Hyphaene) ღერო დატოტვილი აქვს. 

პალმების ფოთლები დიდი ზომით გამოირჩევა. ამაზონის პალმას რაფიას (Raphia taedigera) მსოფლიოში 
ყველაზე დიდი ფოთლები აქვს. მათი ყუნწის სიგრძე ზოგჯერ 4-5 მ-ს აღწევს, ხოლო ფრთისებრი 
ფირფიტის სიგრძე 19-22 მ-ს, სიგანე კი 12 მ-ს. ჩვეულებრივ ყვავილედებიც ძალზე დიდებია. 

 

სურ. Raphia taedigera 

  

მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყვავილედი აქვს სამხრეთაზიურ პალმას ტალიპოტას (Carypha 
umbraculifera).  მისი სიმაღლე 14 მ-ს, ხოლო სიგანე კი 12 მ-ს აღწევს. 
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სურ. Carypha umbraculifera 

ნაყოფის სიდიდეც ნაირგვარია. ზოგს იგი მოცხარის კენკრაზე დიდი არა აქვს. სეიშელის პალმას 
(Lodoicea seychellarum) ყველაზე დიდი ნაყოფი აქვს მერქნიან მცენარეთა შორის; მისი სიგრძე 50 სმ-ს 
აღწევს და 10-25 კგ-ს იწონის. 70 წლის განმავლობაში მწიფდება. ორკურკიანი კურკა ნაყოფია. სქესი 
განცალკევებულია.  

ფილოგენეზური თვალსაზრისით პალმების მდგომარეობა ნათელი არ არის. შესაძლებელია რომ მათი 
წინაპრები შროშანისებრთა ოჯახის  მერქნიანი ფორმები იყვნენ. 

  

სურ. Lodoicea seychellarum 

თავისი მნიშვნელობით ადამიანის ცხოვრებაში პალმები შეიძლება მხოლოდ მარცვლოვნებს ჩამორჩნენ, 
ხოლო გამოყენების მრავალმხრივობით მათ პირველი ადგილი უჭირავთ მცენარეთა ყველა ოჯახს 
შორის. აზიის, აფრიკის, სამხრეთ ამერიკის ტროპიკული მხარეების და ოკეანეთის ურიცხვი 
კუნძულების მრავალრიცხოვანი მოსახლეობისათვის პალმების მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია. 
ატოლებზე მოზარდი ქოქოსის პალმა (Cocos nucifera) ყველაზე სასარგებლო მცენარეთა რიცხვს 
ეკუთვნის. ის პანტროპიკულია - აღმ. აზიური წარმოშობისაა. მისი ნაყოფი კურკიანაა, რომელსაც 
ხშირად უმართებულოდ ქოქოსის კაკალს  უწოდებენ. ახლადმოკრეფილი 8 კგ-მდე იწონის. მისი 
ერთადერთი თესლის შუა ნაწილი უკავია დიდი ღრუს, რომელშიც ჰაერი და სითხეა. ამ სითხეს ქოქოსის 
რძე ეწოდება. იგი, განსაკუთრებით მოუმწიფებელი ნაყოფებიდან მიღებული, გამაგრილებელ სასმელს 
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წარმოადგენს. ღრუ გარემოცულია 2 სმ სისქის  მაგარი ენდოსპერმით, რომლისაგანაც მიიღება ზეთი. იგი 
გამოიყენება საჭმელში, საპნის წარმოებასა და სხვ. ზეთის გამოხდის შემდეგ დარჩენილი კოპტონი კი 
პირუტყვის საკვებად იხმარება.  

ნაყოფის მაგარ გახევებულ ენდოკარპიუმს სახარატო საქმეში იყენებენ (ღილები და ა.შ.). ქოქოსის  
ბოჭკოს ჭილოფების, ჯაგრისებისა და სხვა საგნების დასამზადებლად იყენებენ. ღეროს - საშენ და 
სადურგლო მასალად, ფოთლებს - სახლების სახურავ მასალად, ფოთლების ბოჭკოებს - თოკების 
დასაგრეხად, ხოლო ნორჩი ფოთლები საკვებად იხმარება. 

ყვავილედის მოჭრის ადგილიდან გამოჟონილი წვენის დადუღებით ღებულობენ ღვინოს, ხოლო 
ამოშრობით - ტკბილ სიროფსა და  შაქარს. ზოგი სახეობა დეკორატიული მიზნითაა გაშენებული. 

ფინიკის პალმა (Phoenix dactylifera) ისხამს არც ისე მსხვილ მოგრძო ერთთესლიან, შაქრით მდიდარ 
კენკრა ნაყოფებს, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის წამოადგენს ძირითად საკვებს, ხოლო 
მისი იმპორტის ქვეყნებისათვის - გამომშრალ ხილს, ჩირს. აღმოსავლეთაზიური (სირია, მესოპოტამია) 
წარმოშობისაა. 

კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე ღია გრუნტში ბლომად გვხვდება დეკორატიული მიზნით 
გაშენებული პალმების უფრო გავრცელებული სახეობა აღმოსვლეთაზიური ტრაქიკარპუსი - 
Trachycarpus excelsa, რომლის სიმაღლე 10 მ-ს აღწევს.   

   

სურ. Trachycarpus excelsa 

 

სურ. Phoenix dactylifera 

 

ოჯ. Araceae -   ნიუკასებრნი 
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სამშობლო - აღმოსავლეთ აზიის ტროპიკული ქვეყნები. აქვს მფარავი ფოთოლი - სპათა. ნაყოფი კენკრაა, 
ყვავილი სამწევრიანი. 

გვ. Arum - ფრთათეთრა, კალა. მწერებით იმტვერება. 

 

 

 

 

 

 
 

სურ. Arum 

 

გვ. Monstera 

  

სურ. Monstera 

სამხრეთამერიკული წარმოშობისაა. 

 

ოჯ. Thypaceae - ლაქაშისებრნი 

სქესი გაყოფილია. მდედრობითი ღეროს ქვედა ნაწილშია, ხოლო მამრობითი - წვერში. 

მდედრ. 1            მამრ. 1 

ნაყოფი კაკლუჭა. ყვავილსაფარი ბუსუსებად აქვს გადაქცეული. 

გვ. Thypha - ლაქაში 

188 
 



 

სურ. Thypha 

დაკნინებულ ოჯახს წარმოადგენს. 

ოჯ. Lemnaceae - პერისებრნი 

წყალში მცურავი მცენარეებია. ღერომ ფოთლის ფორმა მიიღო და ცურავს. აქვს სპათა. 

სქესი გაყოფილია  

 

გვ. Lemna - ლემნა 

წყალში ცხოვრობს. დაუტოტავი ფესვი აქვს. 

 

გვ. Spirodela 

ფესვები დატოტვილია 

  

სურ. Spirodela 

 

გვ. Wolffia 

გავრცელებულია ტროპიკებში. უფესვოა. 
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სურ. Wolffia 
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1.7 ბინალური ნომენკლატურა  
     ლათინური ენის საფუძვლები 
 
 

anbani   

kiTxvis wesebi 

xmovanTa sigrZe-simokle    

maxvili  

 

 

                      anbani 

 

A a1 – a  
B b – b (be)  
C c – c, k (ce) 
D d – d (de) 
E e – e 
F f – (ef) 
G g – g (ge) 
H h – h (ha) 

I i– i  
J j 2  -  i  (iota) 
K k3 – k (ka)  
L l – l (el) 
M m – m (em) 
N n – n (en) 
O o – o 
P p – p (pe) 
Q q – k (q) (ku, qu) 

R r – r (re) 
S s – s, z (es) 
T t – t (te) 
U u – u 
V v – v (ve)  
W w4 - v (dubli ve) 

X x – qs, gz (iqsi) 
Y y – i (igreki, ifsiloni) 

Z z5 – z (zeti) 
                                                       

                                                                                       x m o v n e b i  

martivi xmovnebia: a, e, i, o, u, y 
rTuli  xmovnebi anu difTongebia:  

ae=e:            
aestivalis  zafxulis 
Paeonia  tenuifolia iordasalami; Rubus idaeus  Jolo; Acer laetum  qorafi ; 
Crataegus laevigata  ekliani kuneli  
 
oe =e:    
 Medicago  coerulea   (=caerulea) ionja 
 
 au=av (aÂ)  
Centaurea iberica RiRilo; Glaucium yayaCura ; Laurocerasus officinalis wyavi 
 eu=ev (eÂ) 

1 laTinur enaSi aris mTavruli (didi) da nusxuri (patara) asoebi. winadadeba mTavruli asoTi 
iwyeba. mTavruliT iwyeba aseve sakuTari saxelebi da maTgan nawarmoebi zedsarTavi saxelebi da 
zmnisarTebi.  

2 zog poziciaSi i naxevarxmovan j-ad iqceva. kerZod: sityvis TavSi, Tu mas xmovani mosdevs (mag.: 
Juniperus foetidissima Savi Rvia), an sityvis SuaSi, or xmovans Soris (mag.: majalis maisis, samaiso; Thuja 
orientalis aRmosavleTis biota).  

3 K ixmareba arqaul sityvaSi  Kalendae – kalendebi (yoveli Tvis pirveli ricxvi) da berZnulidan 
an sxva enebidan Semosul sityvebSi.  
4 es aso ixmareba aralaTinuri warmoSobis geografiul da sakuTar saxelebSi  
5 bolo sami (x, y,z)  aso ZiriTadad berZnuli warmoSobis sityvebSi ixmareba Semdegi  berZnuli 
asoebis gamosaxatavad: ξ, υ, ζ. 
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  Aleurites tungos xe;  Teucrium  polium kuti balaxi;  Euphorbia  splendens  mSvenieri rZiana; 

autumnalis Semodgomis 
Europa – evropa  
 

difTongi erT xmovnad gamoiTqmis da erT marcvals qmnis. magram zogjer xmovanTa 

amgvari wyvilebi (ae, oe) difTongs ar warmoadgenen. maSin isini cal-calke gamoiTqmebian 

(ae, oe) da marcvlebsac cal-calke Seqmnian. es gamoixateba meore xmovnis zemoT ori 

wertilis an swori xazis dasmiT. mag.: aër (aer) – haeri;  Aloë aloe.   
                      TanxmovanTa kiTxvis wesebi:  

 
                                                                                    c 
 
 
 
             ZiriTadad = k  + e, i, y, ae, oe = c  
   
mag.:  

     =k: Castanea sativa   wabli                                          =c:  Cercis iudas xe 
                Festuca sulcata     veils wivana, quCi                       cytus (citus)  ujredi 
                Carpinus  rcxila                                                          Celtis akakis xe  
                Coryllus avellana  Txili                        Salicornia  herbacea xurxumo 
        Cornus mas  Sindi                             Ricinus abusalaTini   
                Capsicum wiwaka                                    
                                                                                    s 
 
 
                                  ZiriTadad = s        or xmovans, an  xmovansa  

                                     da m, n-s Soris =z 
 
mag.:      

                 = s: Sambucus  anwli           =z:  Rosa canina askili 

          Scilla   cisTvala             Prunus spinosa kvrinCxi  
                    Sorbus circeli               Rosmarinus  rozmarini 
                                                                        
 
                                                                               
                                                                              x 
  
 
                                                 ZiriTadad = qs                 or xmovans Soris, Tu  misi  

                                      momdevno xmovani maxviliania =gz 
                                                                  
       mag:                                                                                                        
     =qs: Oxycoccus quadripetalus StoSi                           =gz: exāmen (egzamen) – gamocda 
     Larix   decidua   evropuli lariqsi  
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                                                                                   z 
 
 
                                         berZnuli warmoSobis       araberZnuli warmoSobis    

               sityvebSi =z                         sityvebSi =c  

 
mag.:   
               =z: Glycyrrhyza  Zirtkbila                                                    =c : Zincum TuTia 
                      Daphne mezereum Cveulebrivi majaRveri 

                                 
 
 
bgeraTkompleqsebi 

qu = kv 
                            mag: Sequoia sempervirens  maradmwvane seqvoia 
              Quercus pontica ponturi muxa 
                                       
 
                                                                            gu 
 
                                                                                                            

                     ZiriTadad = gu          + xmovani = gv                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

mag.:                                                                            

   =gu: Frangula alnus xeWrela                                                =gv sanguineus  sisxlisferi 
 
 
                                                                                  ti 
 
 
                                       ZiriTadad = ti     + xmovani (Tu mas win ar uZRvis 

                                         s, t, x) = ci 
mag.:                                                                            

   =ti:  Cotoneaster   saxatilis CitakomSa, vaSlana  
             Cerastium    argenteum                       =ci: substantia substancia, 
pirTeთრა                                                                               nivTiereba  
                                                                                                        
(Tu ti berZnul sityvaSia, is yovelTvis  `ti~-d  ikiTxeba).  

 

SeniSvna: c – s `c~-d, s-s `z~-d da ti – s `ci~-d wakiTxva klasikuri laTinurisTvis ucxoa; es 

aris Sua saukuneebidan momxdari cvlileba, rac damkvidrda terminologiis wakiTxvaSi. 

             
 z:  Daphne mezereum Cveulebrivi majaRveri; Zebrina pendula  zebrina, Worikana 
                                              TavCaqindruli (dakidebuli)                   
w :   Berberis wilsonae  vilsonis kowaxuri 

 
                                                      
                                                                rTuli Tanxmovnebi (digrafebi) 
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laTinurSi aris agreTve rTuli Tanxmovnebi (digrafebi), romlebic Seqmnilia 

berZnulidan Semosuli bgerebis gamosaxatavad:  

ch – χ – x (q)    Arachis araqisi; Chelidonium  qristesisxla; Chenopodium  
                                 nacarqaTama 

th – θ – T     Xanthemum squarrosum  oqrococxa;   Dianthus mixaki; Thymus  
           begqondara 
ph – φ – ф     Physalis ontkofa; Ephedra procera  jorisZua 

rh – ρJ – r   rhus coriaria  TuTubo, Rhododendron luteum ieli 
                                                                                            
                                                  
 

x m o v a n T a  s i g r Z e  ( ˉ ) - s i m o k l e  ( ˘ )  
 

 xmovnis sigrZe-simokle gansazRvravs marcvlis sigrZe-simokles.  

 xmovnebis sigrZe-simokle ki an poziciis (mdebareobis) mixedviT (de positione) 
ganisazRvreba, an bunebiT (de naturā).  

1. bunebiT grZeli xmovania difTongi. mag: Crataegus. 
2. poziciis mixedviT grZelia xmovani, Tu mas ori an meti Tanxmovani an  rTuli 

Tanxmovnebi ( x an z)  mosdevs.  
mag: Pyrethrum roseum wiTeli gvirila; Oryza brinji 

 
gamonaklisi: Tu xmovans mosdevs TanxmovanTa aseTi wyvili: p, t, c, b, d, g + l, r (muta cum 

liquida), igi mokle rCeba. mag.: quadruplex oTxmagi; Juglans regia kaklis xe. 

 3. poziciiT moklea xmovani xmovnis an h Tanxmovnis win. mag: Gossipium bambis buCqi; Lilium 
georgicum qarTuli SroSani. 

 4. Tu xmovans erTi Tanxmovani mosdevs, igi SeiZleba grZelic iyos da moklec. aq 

saWiroa sityvis istoriis codna. mag: spirĭtus –  1. sunTqva, suli,        2. spirti;   persōna – 
piri.  
  

m a x v i l i  

laTinur sityvas maxvili daesmis mxolod or marcvalze: an bolodan meoreze, an 

bolodan mesameze.  

1. Tu bolodan meore marcvali grZelia, maxvili masve daesmeba.  

mag.: Coriandrum qinZi;  Helianthus mzesumzira. 
2. Tu bolodan meore marcvali moklea, maxvili iqneba bolodan mesame marcvalze.  

mag.: Hordeum qeri. 
                           
ormarcvlian sityvas maxvili  sityvis dasawyisSi moudis mag.: Poa Tivaqasra. 

 

 
    
 

AarsebiTi saxeli - Nomen substantivum 
 

 
A  saxelebs  aqvT Semdegi gramatikuli kategoriebi: 

                    
genus (sqesi):   masculinum (m) mamrobiTi 
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                              femininum (f) mdedrobiTi 
                              neutrum  (n) saSualo 
numerus (ricxvi): singularis  mxolobiTi 

                                 pluralis  mravlobiTi 

declinatio (bruneba): I, II, III, IV, V 
casus (brunva):   Nominativus saxelobiTi  (vin? ra?) 

                              Genetivus  naTesaobiTi    (visi?  risi?) 

                              Dativus  micemiTi  (vis? ras?) 

                              Accusativus braldebiTi (vin? ra? da vis? ras?) 

                              Ablativus moqmedebiTi  visiT? riTi? sad? rodis? rogor? 

                              Vocativus wodebiTi 

A 

         laTinur enaSi  arsebiTi saxelebi fuZis daboloebis mixedviT xuTi tipis brunebad 

iyofian.  

xuTive brunebis Nom.sg.-is daboloebaTa sqema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marTalia, Nom. sg.-i  aris ars. saxelis mTavari saleqsikono forma, magram Nom-is 

garda metad mniSvnelovania Gen.sg.-is formac, vinaidan saxelis fuZe srulyofilad 

swored am brunvaSi gamoCndeba da brunebis tipsac am  brunvis daboloebis mixedviT 

vadgenT. amitomac mogvaqvs aq xuTive brunebis Nom.-Gen.-is daboloebaTa cxrili:  

 

       I br.  

      (a-fuZ.)    
         f 

II br. 

(o-fuZ.) 
m                      n 

III br. (Tanxm.- 

da  i-fuZ.) 
m/f                  n 

IVbr.  

(u-fuZ.)   
m                     n 

V br.  
(e-fuZ.) 
      f 

Sg.  Nom.     -a -us, -er           -um sxvadasxva -us                  -u     -es 
       Gen.      -ae       -i      -is      -us   -ei 
Pl.  Nom.     -ae -i                      -a -es              -a(-ia) -us                  -ua      -es 
     Gen.    -arum      -orum    U-um(-ium)        -uum   -erum 
 

Aars.saxelis saleqsikono forma: 

        1. Nom. sing. -is  forma   srulad 

      2. Gen. sing.-is   brunvis niSani (saWiroebis SemTxvevaSi, fuZis aRdgenili  

                   nawiliTurT) 

1. sqesis aRmniSvneli Semokleba  (m  f  n). 

m. 
o, or, os, 
er, es, ex 

f. 
Tanxm.+s, as, es, 

is, us, x, 
do, go, io 

n. 
ma, (m)en, 

ur, us, 
ar, al, e, 

c, t, l 

m. 
 

us, er 

 

n. 
 

 

 

f. 
 

 

m. 
 

us 

 

n. 
 
 

f. 
 

es 

II br. 

I br. 

III br. 

IV br. 

V br. 
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    sityva unda davimaxsovroT saleqsikono formiT, romelic amomwurav informacias 

gvaZlevs ars. saxelis brunebis tipis, sqesisa da misi fuZis Sesaxeb. 

magaliTebi:  

 gemma, ae f     kvirti                       I br. md. sq. 
 gladiolus, i m,    xmala           II br. mamr. sq. 

  linum, i  n         seli                         II br. saS. sq. 
 plantago, ginis  f mravalZarRva      III br. md. sq. 
 fructus, us  m       nayofi                       IV br. mamr. sq. 
 species, ei f         saxeoba.                V br. md. sq. 
          
 $3 

arsebiT saxelTa I bruneba 

    
     I  brunebiT ibrunebian mdedrobiTi sqesis  a-fuZiani ars. saxelebi. Nom sing.-Si maT aqvT 

igive daboloeba -a. Gen. sing.-Si ki -ae.   gamonaklisis saxiT I brunebas  mamrobiTi sqesis a-
fuZiani ars. saxelebic mienekuTvnebian: collega,ae m kolega;  nauta,ae m mezRvauri; incola,ae m 

mcxovrebi, binadari da sxv. 
in-cola-s tipis saxeli botanikur terminologiaSi bevria. isini mcenareTa an 

cxovelTa jgufebs maTi sacxovrebeli adgilis mixedviT axasiaTeben. mag.: terr-i-cola miwaze 
mcxovrebi, ram-i-cola totze mcxovrebi, aqu-i-cola wyalSi mcxovrebi; plantae saxicolae kldis 

mcenareebi;  plantae horticolae baRis mcenareebi;  fungi foliicolae foTlebze mcxovrebi sokoebi;  
micromycetes fungicolae  sokoebze mcxovrebi  mikromicetebi da sxv. 
 

I brunebis nimuSi 
sg.                             pl. 

 
Nom. plant-a mcenare   
Gen.  plant-ae  mcenaris … 
Dat.  plant-ae   
Acc. plant-am    
Abl. plant-a        

 
Nom. plant-ae mcenareebi  
Gem. plant-arum mcenareebis…… 
Dat . plant-is   
Acc. plant-as   
Abl. plant-is   

 

saleqsikono forma: planta, ae f  
                                                                             
 

 

                          I berZnuli bruneba 

 berZnuli warmomavlobis mamr. sqesis arsebiTi saxelebi Nom. sg.-Si bolovdebian es-
ze, mdedr. sqesisani ki – e-ze. mag.: Aloë,es f aloe;  Anemone,es f anemona, frinti; Daphne odora 
surnelovani majaRveri (daphne, es f majaRveri); diabetes, ae  m diabeti. 
                             

                         sg.                                                 pl.6 

6    
  Tu berZ. warmomavlobis ars. saxelebs mr. ricxvis forma aqvT, igi laT. ars. saxelebis  
mravlobiTis formas emTxveva. 
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f 
Nom.  anemone                     
Gen.   anemones  
m 

Nom.  diabetes 
Gen.    diabetae 

 
Nom. anemonae 
Gen.  anemonarum   
 
                - 
        - 

          
 
 
 
                                     

  arsebiT saxelTa  II    bruneba 
 

 
     II brunebiT ibrunebian   mamr. da saS. sqesis o-fuZiani ars. saxelebi.   mamr.sqesis ars. 

saxelebs Nom. sg-Si aqvT  -us an  -er, xolo saS. sqesis ars. saxelebs - -um daboloeba.   II 

brunebis  berZn. warmoSobis saS. sq. arsebiT saxelebs  Nom.sg-Si  -um-is nacvlad  -on  
daboloeba aqvT. mag.: Agropyron, i n Wanga, Rhododendron,i n Sqeri. 

gamonaklisis saxiT  -us-ze damTavrebuli xeebisa da buCqebis saxelwodebebi 

mdedrobiTi  sqesisaa: Alnus,i f muryani, Amygdalus,i f nuSi, Pinus, i f   
     

                    m.                              n. 
    mx. r. 

Nom. -us,  -er                 -um (-on)      
Gen.                     -i  
 

            mr. r. 

 Nom.     -i                            - a 
 Gen.        -orum   

    
 
 

 

II brunebis nimuSi 
 

 

              mamrobiTi sqesi  saSualo sqesi 
globulus                                 ager                   vesper  
burTula            mindori      saRamo 

folium                   arthron 
foToli      saxsari 

sg. 
Nom.  globul-us       
Gen.  globul-i   
Dat.    globul-o 
Acc.   globul-um   
Abl.   globul- o  

 
ager 
agr -i 
agr-o 
agr-um 
agr-o 

 
vesper  
vesper-i  
vesper-o 
vesper-um 
vesper-o  

 
foli-um       arthron 
foli-i            arthr-i 
foli-o          arthr-o 
foli-um        arthron 
foli-o           arthr-on 
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pl. 
Nom.   globul-i   
Gem.  globul-orum 
Dam.   globul-is 
 Acc.   globul-os 
Abl.    globul-is 

 
agr-i  
agr-orum 
agr-is 
agr-os 
agr-is 

 
vesper-i  
vesper-orum  
vesper-is  
vesper-os 
 vesper-is  

 
foli-a            arthra 
foli-orum     arthrorum 
foli-is            arthris 
foli-a              arthra 
foli-is             arthris  

 
NB.    

-er- ze dabolebuli ars. saxelebis umetesoba brunebis dros Nom. sg.-is garda yvela 

brunvaSi kargavs xmovan e -s (ager,agri  m),  mcire nawili ki  inarCunebs (vesper,eri  m). 
 saS. sqesis ars. saxelebSi  Nom. = Acc. am brunvebSi mr. ricxvSi  gvaqvs daboloeba   -a.       

 
saleqsikono forma: 

 
globulus,i   m burTula  

ager, agri m   mindori 
vesper ,eri m  saRamo 
folium,ii nfoToli          
               
   

III   bruneba 
                                                  
III   brunebis mixedviT ibrunebian samive sqesis arsebiTi da zedsarTavi saxelebi, 

romelTa fuZis daboloeba ara romelime erTi da ori Tanxmovania, aramed TanxmovanTa 

didi nawili da agreTve erTi xmovanic (i). mravalferovania maTi Nom. -  is daboloebac, 

vinaidan Nom. -i xan sigmaturia (s -s darTviT iwarmoeba), xan  – asigmaturi (iwarmoeba  s -s 
gareSe) da fuZiseuli Tanxmovnebis Nom. -is s -sTan Sexvedra sxvadasxva fonetikur 

cvlilebebs iwvevs. Tumca fonetikuri cvlilebebi xdeba asigmaturi warmoebis 

SemTxvevaSic M(mag., ikargeba fuZis bolokiduri Tanxmovani da sxv.). Tanxmovnis Secvlas 

an saerTod dakargvas ki fuZeSi zogjer sxva cvlilebac mosdevs.  
                                      Nom 

sigmaturi warmoeba         

ilex < ilic-s   (x < cs)         [c+s=x]    
rex < reg-s      (x < gs)         [g+s=x]    
iris < irid-s      (s <ss< ds)   [d, t +s=s] 

asigmaturi warmoeba   

carbo       <carbon         (n  daikarga)  
tussilago  <tussilagin  (n  daikarga da 
bolokiduri i iqca o-d) 

       
Gen.-is brunvis niSani -is ki samive sqesisaTvis saerToa. Aamave dros, Gen.-Si Cndeba 

saxelis sruli fuZec, romelic, rogorc vnaxeT, Nom. -Si xSirad  saxecvlilia.  

 
 

Nom. Gen. 
 
Carex  (isli) 
rex  (mefe) 
Iris   (zambaxi) 
carbo (naxSiri) 
Tussilago(viristerfa)     

 
Caric-is   
reg-is                                          
Irid-is                                             
carbon-is 
Tussilagin-is                                                                            
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es aRdgenili fuZe gamoiyeneba Semdgom yvela sxva brunvaSi (orsave ricxvSi). 
 

 

                          III   brunebis saxelTa saleqsikono forma: 

       apex, icis  m  mwvervali;  homo, inis   f  adamiani;  nomen, inis  n saxeli  

 

NB: am mravalferovani daboloebebis dasamaxsovreblad III   brunebis  saxelebi Nom.-
isa da Gen.-is formiT erTdroulad  unda gavizepiroT. ramdenime nimuSis gazepirebis 

Semdeg ki mexsierebaSi rCeba sistema: Nom.-is  o -s  Gen.- Si aucileblad mosdevs -onis an -
inis; x -s  -  -cis;  io -s  - -ionis;  ns -s - -ntis  da a. S.        

         

 
   

 
III   brunebis  tipebi fuZis daboloebis mixedviT 

 
 
III   bruneba  fuZis daboloebis mixedviT sami tipisaa: 

TanxmovanfuZiani, xmovanfuZiani da Sereuli: 

 

TanxmovanfuZianebi  

          

(m   f   n) 
 
araTanabarmarcvlianebi, 

romelTa fuZe erT 

Tanxmovanze bolovdeba   
(garda -al -sa da -ar-ze 
daboloebulebisa, 

romlebic warmoSobiT 

xmovanfuZianebi arian). 

 

mag.: cortex, ic-is (qerqi) 

xmovanfuZianebi 

 

a) (n) 
 

araTanabar-  da Tanabar- 

marcvlianebi  - Nom.-is 
dabol.:  -al,-ar,-e     mag.:   
animal   (cxoveli), exemplar  
(nimuSi), Secale (Wvavi);        
 

b)         (f)  
  Tanabarmarcvlianebi,  

   berZn. warmoSobisa - 
  Nom.-is daboloeba:  -sis     
mag.: Anabasis, is (durRuni) 

         Sereuli tipi 

 
a)              (m   f    n)         
 
araTanabarmarcvlianebi, 

romelTa fuZe or an met 

Tanxmovanze   bolovdeba. 

mag.: pars, part-is        (nawili) 
 
 b)          (f)  
Tanabarmarcvlianebi -  Nom.- is  
daboloeba:   -es, -is       
mag.: Capparis, is   (kapari)  

tabes, tabis   (gaxrwna) 
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brunvaTa daboloebebis sqema  III   brunebis samive tipisaTvis 

 

sing. 
                 m   f                n 
Nom. s x v a d a s x v a         
Gen.                    -is 
Dat.                     -i 
Acc.         -em               = Nom. 
Abl.                    -e (i)* 

plur. 
 m    f                   n 
-es                        -a (ia)* 
           -um (ium)** 
           -ibus 
-es                        = Nom. 
           -ibus 

                                                                                                
  *frCxilebSi miTiTebuli daboloebebi: -i da  -ia xmovan tips ekuTvnis. 

  ** frCxilebSi miTiTebuli daboloeba  -ium   xmovan tipsac ekuTvnis da Sereulsac.                                        

               

                  samive tipis brunebis nimuSi                           
                            
TanxmovanfuZianebi xmovanfuZianebi  Sereuli tipi         
                m                    n                    n                                 m                   f  
                                     s      i      n      g      u      l     a      r      i      s 
Nom. carbo           semen   
Gen.carbon-is         semin-is                                    
Dat. carbon-i           senin-i                                    
Acc. carbon-em      semen                                     
Abl.  carbon-e       semin-e                                      
(Voc.=Nom.) 

 Secale 
 Secal -is 
 Secal -i 
 Secale 
 Secal -i   

Juglans              pars                 
Juglant-is          part-is             
Juglant-i            part-i              
Juglant-em        part-em           
Juglant-e           part-e              

                             p      l        u        r        a       l         i        s 
Nom. carbon-es         semin-a   
Gen. carbon-um   semen- um                                          
Dat.  carbon-ibus    semen- ibus                                            
Acc. carbon-es          semin-a                                            
Abl.  carbon- ibus     semen- ibus   
(Voc.=Nom.)                                              
       (naxSiri)    (Tesli)   

 Secal-ia 
 Secal-ium 
 Secal-ibus  
 Secal-ia  
 Secal-ibus 
 
(Wvavi)  

Juglant-es           part-es             
Juglant-ium        part-ium          
Juglant-ibus        part-ibus         
Juglant-es           part-es    
Juglant-ibus        part-ibus   
  
(kaklis xe)  (nawili) 

 

amdenad, xmovan tips Tanxm. tipisgan Semdegi daboloebebi ganasxvavebs:  

1. Abl.  sing.-Si -e -s nacvlad aris  i;  
2. Gen. plur.-Si -um -is nacvlad aris   -ium;  
3. saS. sqesis saxelebs damatebiT kidev erTi Tavisebureba axasiaTebT:  

Nom. plur.-Si -a -s nacvlad aris -ia.        
 Sereul tips ki  Tanxm. tipisgan erTaderTi Tavisebureba   gamoarCevs:  
                 Gen. plur.-Si -um -is nacvlad aqvT daboloeba -ium.   

 

 
IV  bruneba  (m  da n) 
(u-fuZiani ars. saxelebi) 
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   m                                   n.  
Nom.   -us                      -u  
Gen.                -us 

 
 

brunebis nimuSi 

 

                                                                      sing.                       
                                                      m                                              n                           
                                     Nom.    duct-us  (sadinari)              gen-u (muxli)            
                                     Gen.     duct-us                                    gen-us                        
                                     Dat.      duct-ui                                     gen-ui     
                                    Acc.     duct-um                                    gen-u     
                                    Abl.      duct-u                                       gen-u     
                                                                       plur.                                               
                                    Nom.     duct-us                                   gen-ua   
                                    Gen.      duct-uum                                gen-uum   
                                    Dat.       duct-ibus                                 gen-ibus     
                                   Acc.       duct-us                                    gen-ua     
                                   Abl.        duct-ibus                                 gen-ibus    
 
NB:  sityvebs: Quercus, us  f muxa; tribus, us f triba; artus, us m saxsari; portus, us m  porti Dat. da 
Abl. pl. -Si -ibus daboloebis paralelurad aqvT agreTve daboloeba -ubus. 
 

IV brunebis leqsika: 

                         mamr. sq.: 

apparatus, us aparati 
arcus, us rkali, TaRi 
artus, us saxsari 
auditus, us smena 
ductus, us  sadinari 
fructus, us  nayofi 
fructus, us nayofi, Canasaxi 
gustus, us gemovneba 
habitus, us ieri, gamometyveleba 
hiatus, us  Sesavali 

meatus, us  gasavali 
olfactus, us ynosva 

plexus, us  wnuli  
processus, us  morCi 
pulsus, us pulsi, cema 
reflexus, us refleqsi 
sensus, us grZnoba 
sinus, us  wiaRi, ube, sinusi 
situs, us mdebareoba 
status, us mdgomareoba 
tractus, us traqti, gza, arxi 
usus, us  gamoyeneba 
visus, us mxedveloba, xedva 
vultus, us saxis gamometyveleba 

 
saS. sq.: 

cornu, us rqa 
genu, us muxli 
gelu, us yinva 
 

gamonaklisis saxiT mdedrobiTi sqesisaa: 

 

Quercus, us  f muxa 
domus, us (iSv. i) f saxli 
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manus, us  f xeli 

acus, us f nemsi 
tribus, us f triba,  
 

   

        
                  

        V   bruneba  (f) 
   (e-fuZiani ars. saxelebi) 

 

 

   Nom.      -es  
    Gen.      -ei 

                      

                      brunebis nimuSi 

 

                                                           sing.                      plur.   
               Nom.     speci-es                  speci-es     

                      Gen.      speci-ei                   speci-erum           
                Dat.      speci-ei                   speci-ebus      
                Acc.     speci-em                 speci-es        
               Abl.      speci-e                     speci-ebus        

                                                      (saxe, saxeoba)                                                
                   
 
 
      

                

    

                   xuTive brunebis daboloebaTa sqema 

                 
  I br. (a-fuZ.) 

 
II br. (o-fuZ.) 

 
III (Tanxm.- da i-fuZ.) 
 

 
IV br.(u-fuZ.) 
 

 
V br.(e-fuZ.) 

         f m                        n m  f                   n m             n             f 
sg. Nom.          -a 
     Gen.            -ae 
     Dat.             -ae      
     Acc.            -am 
     Abl.             –ā 

-us/-er            -um 
-i                    -i 
-o                   -o 
-um                -um 
-o                   -o 

sxvadasxva  dabol. 

-is                     -is 
-i                      -i 
-em                  =Nom. 
-e(-i)*              -e(-i)* 

-us          -u 
-us          -us 
-ui           -ui 
-um         -u 
-u             -u 

-es 
-ei 
-ei 
-em 
-e 

sg. Nom.          -ae 
     Gen.           -arum 
     Dat.            - is 
     Acc.            -as 
     Abl.             –is 

-i                    -a 
-orum            -orum 
-is                  -is 
-os                 -a 
-is                  -is 

-es                    -a(-ia)* 
-um(-ium)        -um(ium)* 
-ibus                 -ibus 
-es                    -a(-ia)* 
-ibus                 -ibus 

-us          -ua 
-uum       -uum 
-ibus       -ibus                      
-us          -ua 
-ibus       -ibus  

-es 
-erum 
-ebus 
-es 
-ebus 
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zedsarTavi saxeli                       

Nomen adiectivum 

 

    laTinurSi zedsarTavi saxelebi icvlebian sqesis, ricxvis da brunvis mixedviT. isini 

arsebiTi saxelebis msgavsad ibrunebian I-II da III brunebiT (IV da V brunebiT 

zrdsarTavebi ar ibrunebian).   

                    zedsarTavebi iyofian or mTavar jgufad: 

1)  I da  II brunebis anu I rigis zedsarTavi saxelebi. 

2) III brunebis anu II rigis zedsarTavi saxelebi.  

                

                       I rigis zesarTavi saxelebi 

   zedsarTavebi, saerTod, orgvaria: pirveladi da nawarmoebi. 

I rigis pirveladi zedsarTavebia:  albus,a,um  TeTri, magnus,a,um  didi, liber,era,erum  
Tavisufali da sxv. nawarmoebi zedsarTavebia:  ram-os-us,a,um  datotvili - ars. saxelidan:  
ramus  toti; foli-at-us,a,um  foTlovani - ars. saxelidan:  folium  foToli da sxv. 

I rigis zesarTavi saxelebi brunebis TvalsazrisiT I-II brunebas miekuTvnebian:  I 

brunebiT ibrunebian mdedrobiTi sqesis a-fuZiani zedsarTavi saxelebi, romlebic  Nom. 
sg.-SicB a-ze bolovdebian, II brunebiT ibrunebian mamrobiTi da saSualo sqesis  o-fuZiani 
zedsarTavi saxelebi: mamrobiTi sqesis zedsarTavebi Nom sg.-Si bolovdebian -us da -er- ze, 
saSualo sqesisani - -um-ze. amrigad, I-II br.-is zedsarTavi saxelebi samdaboloebianni 

arian. maTi daboloebebic da brunebac   I-II brunebis arsebiTi saxelebis daboloebebs 

da brunebas emTxveva.   

 
              m         f       n 
  II br.   -us,   -er   I br.   -a     II br.   -um 

parvus  patara 
ruber wiTeli  
bulbiger bolqviani 

parva patara 
rubra wiTeli  
bulbigera bolqviani 

parvum patara 
rubrum wiTeli  
bulbigerum bolqviani 
 

      

                     I rigis zeds.saxelebis brunebis nimuSi 

                           

               m                          f                        n 
                   sg.                pl. 
Nom. parv-us            parv-i               
Gen.   parv-i              parv-orum       
Dat.    parv-o             parv-is              
Acc.   parv-um          parv-os             
Abl.   parv-o              parv-is              
 
Nom. ruber                rubr-i         
Gen.  rubr-I               rubr-orum              
Dat.   rubr-o              rubr-is 
Acc.  rubr-um           rubr-os 
Abl.  rubr-o               rubr-is       
 
Nom.   liber             liber-i 

              sg.                pl. 
Nom.parv-a            parv-ae   
Gen.   parv-ae        parv-arum     
Dat.   parv-ae         parv-is           
Acc.   parv-am       parv-as          
Abl.   parva            parv-is     
 
Nom. rubra             rubr-ae 
Gen. rubr-ae           rubr-orum              
Dat. rubr-ae            rubr-is 
Acc. rubr-am          rubr-as 
Abl. rubr-a              rubr-is       
 

Nom. liber-a          liber-ae 

              sg.                  pl. 
Nom. parv-um          parv-a               
Gen.   parv-i              parv-orum 
Dat.    parv-o             parv-is 
Acc.   parv-um          parv-a 
Abl.   parv-o              parv-is 
 
Nom.  rubrum           rubr-a         
Gen.   rubr-i               rubr-orum              
Dat.    rubr-o              rubr-is 
Acc.   rubr-um           rubr-a 
Abl.   rubr-o               rubr-is       
 
Nom.   liber-um        liber-a 
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Gen.    liber-i           liber-orum 
Dat.     liber-o          liber-is 
Acc.    liber-um       liber-os 
Abl.     liber-o          liber -is  

Gen.  liber-ae        liber-arum 
Dat.   liber-ae        liber-is 
Acc.  liber-am       liber-as 
Abl.   liber-a         liber -is 

Gen.    liber-i             liber-orum 
Dat.     liber-o            liber-is 
Acc.    liber-um         liber-a 
Abl.     liber-o            liber -is 

                   

I rigis zeds. saxelis saleqsikono forma:        
      m    f    n                  
parvus,a,um   patara 
flavus,a, um   yviTeli 
ruber, bra, brum  wiTeli 
liber,era,erum  Tavisufali 
bulbiger,gera,gerum bolqviani 

 

 

 

I-II brunebis arsebiT da zedsarTav 

saxelTa  sqesis gansazRvra 

    I-II brunebaSi gramatikuli sqesi saxelobiTi brunvis daboloebiT ganisazRvreba: us-
ze daboloebul saxelTa umravlesoba mamr. sqesisaa, a-ze daboloebuli  saxelebi 

mdedrobiTi  sqesisani arian,  saSualo sqesisani ki - umTavresad um -ze   bolovdebian. 

I-II brunebis arsebiT da zedsarTav saxelebs  sqesis  daboloebebi   erTnairi aqvT: 

 

 

              I bruneba                        II bruneba 
        M     mdedr. sqesi -a     mamrobiTi sqesi -us; er saSualo sqesi um 

ars. 

sax. 
gemm-a kvirti globulus burTula  

cancer kibo 
foliumfoToli 

zeds. 

sax. 
alba  TeTri  
rubra wiTeli 
libera Tavisufali 

albus    TeTri  
ruber wiTeli  
liber Tavisufali 

album  TeTri 
rubrum wiTeli  
liberum  Tavisufali 

 

 

   
II rigis zesarTavi saxelebi 

            
II rigis pirveladi zedsarTavebia:  brevis, e  mokle, viridis, e  mwvane, gravis, e  mZime da sxv. 

umeteswilad zedsarTavebi iwarmoebian sxvadasxva metyvelebis nawilebisgan sufiqsebis 

meSveobiT:  

-āl/-ār:         natura (buneba)  -  natur-āl-is, e bunebrivi     
                     vulgus (xalxi)  –  vulg-ār-is, e xalxuri           
-ĭl:                facio (vakeTeb)  –  fac-ĭl-is, e ioli                         
-bĭl:              moveo (vZrav) –  mo-bĭl-is, e moZravi         
-br/ber:       salus (janmrTeloba) - salu-ber, bris, bre jansaRi  
-str/ster:     silva (tye) - silv-e-ster, stris, stre tyis, veluri     
-ens:           pratum (mdelo) – prat-ens-is,e   mdelobisa 

                    China (CineTi) – chin-ens-is,e   Cinuri                                         
-form;    (i - Sem. xm.) crux,cis (jvari) – cruc-i-form-is,e   jvris formisa  
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-oid7:        Anagyrus (anagvirusi) - anagyr-oid-es (m,f,n)  anagvirisebri  
 
 
      II rigis zedsarTavi saxelebi brunebis TvalsazrisiT  III brunebas miekuTvnebian, 

kerZod ki - am brunebis xmovan tips8. daboloebis mixedviT isini arian erT-, or- an 

samdaboloebianebi.   
  
                daboloebaTa sqema   

(nimuSad aRebulia ordaboloebiani zedsarTavebi, vinaidan es aris yvelaze 

mravalricxovani jgufi): 

 

                                                             sing.                       plur. 
            m   f              n          
 Nom.  -is                 -e                     
 Gen               -is  
 Dat.               -i 
 Acc.  -em              =Nom 
 Abl.               -i        
                                          

m  f         n 
 -es        -ia           
      -ium  
      -ibus 
 -es         -ia       
       -ibus 

 
                                                                    

brunebis nimuSebi (Nom. -sa da  Gen. –Si) 
 

erTdaboloebianebi ordaboloebianebi   samdaboloebianebi 

                                          s      i     n       g      u       l     a        r      i        s 
 -x, -r,  -(n)s 

                m   f    n  
Nom       simplex 
Gen.       simplic-is  
             

      -is, -e   
      m   f                    n 
vernal-is           vernal -e  
             vernal -is  
     

 -er,   -is,  -e,    
          m                 f              n   
a) silvester      silvestr-is    silvestre 
                       silvestr-is 
b) celer           celer-is         celer-e 
                        celer –is 

                                                 p       l        u        r       a         l         i         s 
            m f                   n 
Nom. simplic-es   simplic- ia 
Gen.         simplic - ium 
   
                                  

      m  f                    n 
 vernal -es      vernal -ia                                     
          vernal -ium 
 

        m   f                     n 
a) silvestr-es         silvestr-ia 
            silvestr-ium  
b) celer-es                celer-ia                         
                  celer-ium   

simplex, icis martivi  
vernal -is, e sagazafxulo 

silvester, tris, tre  tyis, veluri    
celer, eris, ere swrafi 
  

7 es sufiqsi berZn. warmoSobisaa da gvxvdeba sxvadasxva variantiT: -oid-es (II rigis),          -od-es (II 
rigis), oide-us (I rigis). 
8 aris ramdenime gamonaklisi: dives, itis – mdidari, vetus, ěris –  Zveli, princeps, ipis –  pirveli. es 
erTdaboloebiani zedsarTavebi brunebisas III  brunebis Tanxmovan tips irCeven. 
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magaliTebi:   
         erTdaboloebiani (m  f  n: -(n)s, -x, -r   da  berZnuli  -oides):  
    par, par-is   wyvili, Tanabari; recens, -entis   axali; simplex, icis  martivi; praecox, ocis saadreo, 
adreula; anagyroides,-oidis anagvirisebri.  
    ordaboloebiani (m f: -is, n: -e): vulgaris (m. f.), vulgare (n) xalxuri  
        samdaboloebiani (m: -er, f  -is,  n  -e): saluber (m),  salubris (f), salubre (n)  jansaRi; celer (m), celeris (f), 
celere (n)  swrafi. 
 
 

 

ars. saxelebis xuTive da zeds. saxelebis                                                             

I-II-III brunebis daboloebaTa sqema 

mx. da mr. ricxvis Nom.-sa da  Gen.-Si 
        

I br.      

f   
      II br.  
m                   n 
 

   III br.  
m  f                      n                  
 

 IV br.  
m         n 
 

V br. 

    f 

                                  s      i       n      g      u        l       ā       r      i      s         
    
Nom. 
Gen.  

 
-a 
-ae 

 
-us,-er    -um,-on 
           -i 

 
sxvadasxva 

       -is 

 
-us           -u 
         -us 

   
-es 
-ei 

                              p         l            u            r             ā         l          i        s 
Nom. 
Gen. 

-ae 
-ārum 

-i              -a   
     ōrum 

-es                  -a (ia)*  
         -um (ium)* 

-us           -ua 
     -uum 

-es 
-erum 

I  rigis zeds. sax.: 
-us, a, um  (magnus, a, um)  
           
-er, a, um  (liber, a, um)  
                   (dexter, tra, trum) 

II  rigis zeds.  
   sax.:  

  erTdab.:  

-r, -s, x (par) 
  ordab.:  

-is, e (nasālis, e) 
   samdab.:  
-er, is, e  
(celer, is, e)  
(saluber, bris, bre) 

 

*frCxilebSi miTiTebuli daboloeba -ia ekuTvnis xmovan tips da, amdenad,       II  rigis 
zeds. saxelebsac;   Gen. plur. -is  daboloeba   -ium  ki  xmovan tipsac ekuTvnis da Sereulsac.                                           

  

 
zedsarTavi saxelis xarisxebi 

                                                                          

                                                                                              
           gradus positīvus 
  dadebiTi   

xarisxi 

 

    gradus comparatīvus SedarebiTi 

xarisxi 
                gradus superlatīvus 
      aRmatebiTi xarisxi 

I rigisa:  
   m             f            n 

  mawarm. sufiqsi  
   m f                           n   

        mawarm. sufiqsi  
    m               f              n 
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us/er         a         um 
II rigisa:  
erTdab.: (n)s, x, r  (m  f   
n) ordab.: is (m   f), e 
(n)  
samdab.: er (m), is (f), e 
(n ) 
----------------------------------
- 
longus,a,um (grZeli)   
celer, ĕris, ĕre (swrafi)   
brevis, e (mokle)  
facĭlis, e  (advili)  

 -ior                         -ius  
 
 
 
 
------------------------- 
longior (m f), ius (n)   (ufro grZeli)                                                                    
celerior (m f),  ius (n) (ufro swrafi)  
brevior (m  f),  ius (n) (ufro mokle)  
facilior (m  f),  ius (n) (ufro advili) 

-issimus  -issima   -issimum 
-rimus     -rima     -rimum  
 (-er -ze dabol. zeds.)  
-limus           -lima          -limum   
 (-ilis -ze dabol. zeds.*)   
------------------------------------------------- 
long-issim-us, a, um (ugrZesi)  
celer-rim-us,a,um (uswrafesi) 
brev-issim-us,a,um (umoklesi)  
facil-lim-us, a, um (uadvilesi) 
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  *facĭlis, e advili, ioli 
      difficĭlis, e  Zneli 
      simĭlis, e msgavsi 

 dissimĭlis,e gansxvavebuli, aramsgavsi 
      gracĭlis, e tanadi, moxdenili 
      humĭlis, e  dabali 

 
       NB: 1) Sed. xarisxis formebi ibrunebian  III brunebis Tanxm. tipis   mixedviT.  

                  2) aRm. xarisxis formebi ibrunebian I  da II brunebis mixedviT. 

 

xarisxebis sawarmoeblad zogjer gamoiyeneba  per-  da sub-  prefiqsebic: 
     per-  - aRmatebiTi xarisxis sawarmoeblad,      sub-  ki mianiSnebs zedsarTaviT gamoxatuli  
niSnis naklebobas, odnaobas (Sdr. qarTuli odnaobiTi xarisxi).  

mag.: per-acutus, a, um   metismetad mwvave;  sub-acutus, a, um momwvavo (qvemwvave), odnav mwvave. 
 

xarisxebis arawesieri warmoeba 

dadeb. xarisxi 

 

bonus, a, um kargi 
malus, a, um cudi 
magnus, a, um didi   
parvus, a, um patara 
multus, a, um bevri 

  Sedar. xarisxi 

 
melior, ius  ukeTesi  
peior, ius     uaresi  
maior, ius ufro didi  
minor, us ufro patara 
plures, a  (ufro) meti 

   aRmat. xarisxi 

 
optimus, a, um saukeTeso 
pessimus, a, um Zalian cudi 
maximus, a, um udidesi 
 minimus, a, um umciresi  
plurimus, a, um umravlesi 

 

                 
                       xarisxebis nakluli warmoeba 

               (zedsarT. saxelebi, romelTac dadeb. xarisxis  

                      formebi ar gaaCniaT) 

 

  Sedar. xarisxi 

  ------------------------- 

superior, ius  zeda  
inferior, ius  qveda 
interior, ius  SigniTa exterior, 
ius  gareTa  
anterior, ius  wina 
posterior, ius  ukana  
prior, ius  pirveli  
propior, ius  axlo  

   aRmat. xarisxi 

   -------------------------  
supremus, a, um  yvelaze zeda  
infimus, a, um  yvelaze qveda 

intimus, a, um  uaRresad Sinagani, intimuri  
extremus, a, um  yvelaze gareTa, ukiduresi 

------------------  
postremus, a, um  yvelaze ukana  
primus, a, um  upirvelesi  
proximus, a, um  uaxloesi 

 

 
 

zeds. saxelis SeTanxmeba arsebiT saxelTan 

SeTanxmebeli  msazRvreli 
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   ZiriTadad zedsarTavi saxeli mosdevs arsebiT saxels da uTanxmdeba mas sqesSi, ricxvSi 

da brunvaSi. amitom terminSi is SeTanxmebul  msazRvrels warmoadgens. SeTanxmebuli 

msazRvreli mogvigebs kiTxvebze rogori? romeli? ramdeni? 

                 

SeTanxmeba sqesSi:  
 
mamr.sq.: .ram-us long-us  
         grZeli toti  

 

 mdedr. sq.: gemm-a brune-a 
                 yavisferi kvirti  
 

saS. sq.: ovari-um parv-um  

          patara naskvi 

SeTanxmeba brunvaSi: 

 

N. ram-us  long-us 
G. rami     long-i  
 
 N. gemma brunea  
 G. gemm-ae brune-ae  
 
 N. ovari-um parv-um  

G. ovari-i  parv-i  

SeTanxmeba ricxvSi: 

  
sg. ramus long-us  
pl. rami long-i  
   
sg.  gemma brunea   
pl.gemm-ae brune-ae  
 
sg.ovari-um parv-um  

pl. ovari-a  parv-a  
                               
    rodesac sazRvruli da msazRvreli erTsadaimave brunebis tips ganekuTvneba, 

brunebis dros maT erTnairi daboloebebi aqvT:  

Nom. cellul-a ovat-a   ovaluri ujredi 

      petiol-us long-us  grZeli yunwi 

           foli-um ovat-um ovaluri foToli 

Gen.  celul-ae ovat-ae ovaluri ujredis    
          petiol-i  long-i      grZeli yunwis 

          foli-i    ovat-i        ovaluri foTolis    

rodesacsazRvruli da msazRvreli sxvadasxva brunebis tips ganekuTvnebian, brunebis 

dros maT sxvadasxva daboloebebi aqvT:  

Nom.Aln-us maritim-a zRvispira muryani      
Gen. Aln-i   maritim-ae zRvispira muryanis 

    (xeebisa da buCqebis saxelebi II brunebis arsebiTi saxelebia da gamonaklisis saxiT 

mdedrobiTi sqess ekuTvnian da zedsarTavebs mdedrobiTi sqesis formiT iTanxmeben. Bamitom 

aq brunebis dros arsebiTi saxeli II brunebiT ibrunvis,   zedsarTavi saxeli ki - I 

brunebiT.  

 

 

 

SeuTanxmebuli anu genetivuri msazRvreli 

 

SeuTanxmebeli msazRvreli  naTesaobiTSi mdgari arsebiTi saxeliT  

gamoixateba da Mmogvigebs kiTxvebze: visi? risi?  
 

Nom. gemma plantae   mcenris kvirti   
Gen.  gemmae plantae    mcenris kvirtis   

gemmae plantae mcenris kvirtebi        
gemmarum plantae mcenris kvirtebis   

 

brunebis dros ibruneba mxolod sazRvruli, SeuTanxmebuli msazRvreli ki 

ucvlelad rCeba genetivSi.  
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   ricxviTi saxelebi 

              Numeralia 
 

 

 

numeralia cardinalia(raodenobiTi  )                       numeralia ordinalia (rigobiTi) 

                                                         
unus,a,um                                                                           primus,a,um 
duo,duae                                                                             secundus,a,um     
tres tria                                                                                tertius,a,um  
quattuor                                                                               quartus,a,um 
 qunque                                                                               quintus.a.um 
 sex                                                                                     sextus,a,um 
 septem                                                                               septimus,a,um 
octo                                                                                    octavus,a,um 
 novem                                                                               nonus,a,um 
 decem                                                                               decimus,a,um 
 
                     11- 17- mde 
                  erTeuli + -decim (raod.) 
                                                            -decimus,a,um (rigob.) 
 
undecim                                                                 undecimus,a,um 
duodecim                                                               duodecimus,a,um 
tredecim                                                                  tertius decimus,a,um 
quattuordecim  …                                                    quartus   decimus a,um   ….       
qundecim                                                                                             
sedecim 
septndecim 
duodeviginti 
undeviginti 
viginti 20                                                                     vicessimus, a, um 
               aTeulebi  30—90-mdeD 
-ginta                                                                         -cessimus(-gessimus),a, um 
triginta      XXX                                                          tricesimus,a,um 
quadraginta   XL                                                         quadragesimus,a,um 
qunquaginta  L                                                            qunquagesimus,a,um 
sexaginta       LX                                                         sexagesimus,a,um da a.S 
septuaginta    LXX                                                                      septuagessimus,a,um 
octoginta       LXXX                                                                     octogessimus,a,um 
nonaginta      XC                                                                         nonagessimus,a,um 
centum  100 C                                                              centesimus,a,um 
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orniSna ricxvebi, romlebic 8-ze an 9-ze  mTavrdebian, ase gamoixateba: 

 duo (an un) + de + aTeuli. mag.: 

18= duodeviginti ocamde ori 
19= undeviginti  ocamde erTi 

orniSna ricxvebi 21-dan 99-is CaTvliT: 

21 -  unus et viginti    an  viginti unus 
        (erTi da oci)     ( oci erTi) 
22 - duo et viginti  an viginti duo  da a.S. 
 

A           aseulebi 100-1000 

-centi(- genti):                  -centesimus (gentesimus), a,um 
100   C centum                               centesimus,a,um 
200   CC    ducenti                             ducentesimus,a,um 
300  CCC  trecenti                           trecentesimus,a,um 
400   CD    quadrigenti                       quadrigentesimus,a,um 
 500  D       quingenti                          quingentesimus,a,um 
600    DC   sescenti                             sescentesimus,a,um 
700    DCC septigenti                         septigentesimus,a,um 
Dda a. S. 

1000  M  mille                                     millesimus,a,um 
2000 MM (II)     duo milia                  bis millesimus,a,um 
 

 

ricxviTi saxelis SeTanxmeba arsebiTTan 

 

     laTinurSi raodenobiTi ricxviTi saxeli uTanxmdeba arsebiT saxels sqesSi, ricxvSi 

da brunvaSi (milia-s garda) da arsebiTi saxelis win dgas.  

una cellula erTi ujredi 

duae cellulae ori ujredi 

unum  folium erTi foToli 

duo  folia ori foToli  

tres nervi sami ZarRvi 
   rigobiTi ricxviTi saxeli uTanxmdeba ars. saxel sqesSi, ricxvSi da brunvaSi da 

iwereba arsebiTi saxelis Semdeg:  nervus secundus  meore ZarRvi. 
 

 

laTinuri da berZnuli ricxviTi saxelebi prefiqsebad 

 

 berZ.ricx. 

sax.- prefiqsebi 

laT. ricx. 

sax.- pefqsebi 

magaliTebi 

1 

 

 

2 

3 

monos,  mon- 
 
 
duo, di- 

unus,a,um,  un- 
 
 
duo-   bi-  bini- 

Mon-o-andrus erTmtvrianiani 

un-i-foliatus,a,um erTfoTliani  
un-i-cornis erTrqiani 
bi-color orfera 
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4 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

tres, tri- 
tetra 
 
pente, penta 
hexa 
hepta,  hept(a) 
okto, oct(a) 
ennea 
deka, dec(a) 
 
endeka-endec(a) 

tres, tria    tri- 
quadr-        
 
quinque 
sex             
septem 
octo 
 
novem 
decem 
 
undecim 

tri-gyna sambutkoiani  
quadr-i-petalus       oTxfurcela (oTxi  

               yvavilis furcliT) 
penta-gyna xuTbutkoiani  
sexa-gyna eqvsbutkoiani  
septem-foliatusSvidfoTliani 
oct-andrus   rvamtvrianiani 
ennea-petalus cxrafurcela 

deca-gonus,a,um  aTkuTxa 

 
endeca-phyllus,a,um TerTmetfoTliani 

undecim-lobus,a,um TerTmetwiliani 
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zmna 

Verbum 
 

zmnis kategoriebia:   

piri (persona): I,II,III. 
ricxvi (numerus): mxolobiTi (singularis) da mravlobiTi (pluralis). 
gvari (genus): moqmedebiTi (activum) da vnebiTi (passivum). 
kilo (modus): TxrobiTi (indicativus), brZanebiTi (imperativus), kavSirebiTi (coniunctivus) 
dro (tempus): awmyo (praesens), namyo usruli (imperfectum), namyo sruli (perfectum), 

namyo winare warsuli (plusquamperfectum), momavali I (futurum I), momavali II (futurum II).  
     laTinurSi aris agreTve upiro formebi - saxelzmnebi: sawyisi (infinitivus), mimReobebi 

(participia), supinumi (supinum), gerundivumi (gerundivum) da gerundiumi (gerundium). 

    zmnis formebidan Cven dagvWirdeba SeviswavloT: praesens indicativi activi et passivi 
(moqmedebiTi da vnebiTi gvaris TxrobiTi kilos awmyo dro), Perfectum indicativi passivi 
(namyo srulis vn. gv. Txr. kilo) da mimReobebi: participium praesentis activi (awmyo drois 

moqmedebiTi gvaris mimReoba) da  participium perfecti passivi (namyo srulis vnebiTi gvaris 

mimReoba). 

        laTinurSi zmna awmyos fuZis bolokiduri xmovnis mixedviT oTxi tipis uRlebad 

iyofa: I, II, III, IV.  

 zmnis fuZe Cans infinitivusSi (infinitivus), romelic  zmnis erT-erTi ZiriTadi formaa. is 

iwarmoeba  -re  sufiqsis meSveobiT:   

   

 

                      inf. praes. activi      fuZe 

I uRl. ā 

habitā-re binadroba habitā- habito9 vbinadrob 
II uRl. ē 

florē-re  yvaviloba florē-  floreo vyvavilob 

III uRl. ĕ 

dividĕ-re  dayofa dividĕ-   divido  vyof 
IVuRl. ī 

vestī-re  Semosva vestī- vestīo vimosebi 
                         
 

 

                        laTinuri  zmnis ZiriTadi formebi 

 

9 es aris zmnis saleqsikono forma _ awmyos I piri (mx. r.). xmovani -o aris  I piris niSani. 
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  laTinurSi zmnas oTxi ZiriTadi forma aqvs:  

1. praesens indicativi activi (awmyo, moqm. gv., Txr. k.):   vestio vmosav. 

         2. perfectum indicativi activi (namyo sruli, moqm. gv., Txr. k.):  vestivi    Sevmose 

         3. supinum (supinumi)10    vestitum (Sesamosad)  

         4. infinitivus praesentis activi (awmyo, moqm. gv., infinitivi - sawyisi)    vestī-re Semosva 
 

 

   
zmnis uRleba awmyo drois moqmedebiTi                                                                 

da vnebiTi gvaris TxrobiT kiloSi 

(praesens indicativi activi et passivi) 
    
      zmna iuRleba zmnas fuZeze saTanado piris niSnebis darTviT: 
 

piris niSnebi 

moqm. gvari            vn. gvari 

I    -o, m    -mus                      -or,-r     -mur 

 II   -s        -tis                          -ris        -mini 

 III  -t         -nt                          -tur        -ntur 
 

uRlebis nimuSi 

moq. Ggvari                vneb. gvari 

10 supinumi xSirad gamoiyeneba sityvaTwarmoebaSi. magaliTad, namyo srulis vnebiTi 

gvaris mimReobis (participium perfecti passivi) sawarmoeblad. 
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vide-o    vide-mus                      vide-or         vide-mur 

vide-s     vide-tis                         vide-ris        vide-mini 

vide-t     vide-nt                          vide-tur        vide-ntur 
(vxedav)                   (vCanvar) 

 
 

”yofna” zmnis uRleba: 
 

sum (var)          sumus  (varT) 
es     (xar)         estis     (xarT) 

est    (aris)       sunt      (arian) 
 
 

 
namyo srulis vnebiTi gvaris mimReoba 

participium perfecti passivi 
     rogorc viciT, zmnis erT-erTi ZiriTadi forma aris supinumic (supinum). misi Sesatyvisi 
qarTulSi ar gvaqvs. gamoiyeneba sityvaTwarmoebaSi, magaliTad, namyo srulis vnebiTi gvaris 

mimReobis (participium perfecti passivi) sawarmoeblad. 

 

namyo srulis vn. gvaris  mimR. = supinumis fuZe + us,a,um daboloebebi:  
 

awmyo dro          supinumi       namyo srulis vn. gv. mimReoba 

orno (ornare  ) vamkob  ornat-um     ornat-us,ornat-a,ornat-um    Semkobili   

video  (videre)vxedav  vis-um vis-us, vis-a, vis-um danaxuli 

tego (tegere) vfarav tect-um       tectus, tect-a,  tect-um dafaruli   
vestio (vestire) vmosav vestit-um vestit-us, vestit-a, vestit-um Semosili 

 

     es mimReoba I-II brunebis (I rigis) zedsarTavebis msgavsad ibruneba da uTanxmdeba 

arsebiT saxels  sqesSi, ricxvSi da brunvaSi.  

 

                    mimReoba SeTanxmebul msazRvrelad 

exsicco,are vaSrob; part. pf.  pass.: exsiccat-us, a, um gamomSrali, gamxmari 

 

ramus exsiccatus 
gamxmari toti 

herba exsiccata 
gamxmari balaxi 

folium exsiccatum 

gamxmari  foToli 
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                           brunebis nimuSi: 

 

sg. Nom.  ramus exsiccatus 
        gamxmari toti 
      Gen.  ram-i  exsiccati 
     gamxmari totis 

pl. Nom. ram-i exsiccat-i  
     gamomSrali totebi 

      Gen. ram-orum exsiccat-orum 
        gamxmari totebis 

Nom. herba exsiccata 
     gamxmari balaxi 

Gen.  herbae exsiccatae  
     gamxmari balaxis 

Nom. herbae exsiccatae  
     gamxmari balaxebi 

Gen. herb-arum  exsiccat-arum 
     gamxmari balaxebis 

Nom. folium  exsiccatum  

     gamxmari  foToli 

Gen. foli-i  exsiccat-i 
     gamxmari  foTolis 

Nom. foli-a  exsiccat-a  
     gamxmari  foTolebi 

Gen. foli-orum  exsiccat-orum 
        gamxmari  foTolebis 

    
Participium perfecti passivi -is gamoyeneba                                                             
mcenareTa aRwerilobisas 

zogierTi gardamavali zmnis (mag.: tegĕre dafarva - tectus,a,um,  cingĕre garSemortyma - 

cinctus,a,um,  vestīre Semosva - vestitus,a,um,   munīre gamagreba - munitus,a,um) perfeqtis mimReoba 

Ablativus-is formis TanxlebiT gamoiyeneba mcenareTa aRwerilobisas. mimReoba SeTanxmebul 

msazRvrels warmoadgens, xolo Ablativus-Si mdgari erTi an ramdenime saxeli Tavsdeba 

SeTanxmebul msazRvrel-sazRvruls Soris da mougebs kiTxvas: riTi? 

Folium pilis longis tectum. grZeli bususebiT dafaruli foToli. 

(folium,i n  foToli;  pilus,i m bususi, Tma;  longus,a,um grZeli; tectus,a,um  dafaruli). 

 
 
 
 
daimaxsovreT mimReobebi: 
 

cinctus, a, um  garSemortymuli (cingo, cinctum, ere  gars vertymi ) 
circinatus, a, um daxveuli,  damrgvalebuli, daxuWuWebuli, dawnuli (circino, circinatum, are 
vamrgvaleb ) 
circumdatus, a, um garSemortymuli   (circumdo, datum, dare irgvliv ganvlagdebi) 
circumflexus, a, um  irgvliv Semoxveuli (circumflecto, circumflexum, ere vRunav, vkakvav) 
connatus, a, um erTdrouladwarmoSobili, TanaSobili (connascor, natus sum, nasci viRacasTan/ 

raRacasTan erTad  vibadebi) 
connexus,a,um SeerTebuli, dakavSirebuli (connecto, conexum, conectere vkrav, vaerTeb) 
constrictus, a, um    SemWidroebuli, SekreWili, sqeli (constringo, strictum, constringere vuWer) 
contextus, a, um  mWidrod dawnuli (contexo, textum, ere vqsov, vwnav)  
continuus, a, um uwyveti 
contortus,  a, um  daxveuli  (contorqueo, tortum,ere  vbrunav, vtrialeb )  
contractus, a, um   SekumSuli, viwro, mWidro (contraho,tractum,ere vkumSav) 
controversus, a, um sawinaaRmdego mxares mimarTuli 

divisus,a,um  dayofili  (divido, divisum, ere vyof) 
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moqm. gvaris awmyo drois mimReoba  
Participium  praesentis  activi 

 
 botanikur terminologiaSi gamoiyeneba awmyos mimReobis forma - participium praesentis 
activi, romelic  II rigis (III brunebis xmovani tipis)  -ns-ze daboloebuli erTdaboloebiani 

zedsarTavi saxelebis (mag.: recens, ntis - axali) msgavsia da terminSi SeTanxmebul msazRvrels 

warmoadgens (rogori? romeli?).  

 
  Part. praes. act. = praesens-is fuZe + -nt sufiqsi, romelic   Nom. -Si  s-s darTvis gamo 

kargavs  t-s da aseT saxes iRebs:  

          I uRl.:  -ans;  II  uRl.: -ens;  III uRl.:   -ens;  IV  uRl.:  -iens.    sxva brunvebSi ki fuZe aRdgeba. 
e. i. Gen.-Si iqneba  -nt-is.   
 

 

                   sing.  
                m  f   n 
Nom.      migrans             
Gen.       migrant-is 
          (moxetiale)                                                               

                 plur. 
     m  f               n                                 
migrant-es    migrant-ia   
            migrant-ium 

                         

mimReobis sazRvrulTan erTad brunebis nimuSi: 

      recurrens,ntis (m  f  n) Sebrunebuli (ukan mbrunveli) - zmnidan:  re-curro (ukan  
                                                                  vbrundebi): 

sing.  Nom.   ramus recurrens              Sebrunebuli toti  
         Gen.     rami recurrent-is              Sebrunebuli totis 

plur.  Nom.   rami recurrent-es      Sebrunebuli totebi  
         Gen.    ramorum recurrent-ium    Sebrunebuli totebis 

 

sing.  Nom.   folium recurrens               Sebrunebuli foToli  
         Gen.     folii recurrent-is              Sebrunebuli foTlis 

plur.  Nom.   folii recurrent-ia       Sebrunebuli foTlebi  
         Gen.    foliorum recurrent-ium    Sebrunebuli foTlebis 

  
 Participium praesentis activi gamoiyeneba agreTve susti Seferilobis gamosaxatavad. mag.: 

albescens,ntis (m f  n) moTeTro, siTeTrisken gadaxrili (albesco vTeTrdebi); rubescens,ntis (m f  n) 
mowiTalo elferis mqone (rubesco vwiTldebi, wiTeli feri damkravs); virescens,ntis (m f  n) 
momwvano, simwvaneSi gardamavali (viresco vmwvandebi, mwvane feri medeba).  
 
                         

 

                       Nnamyo srulis vn. gv. Txr. kilo 

                                                                Perfectum indicativi passivi 
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            Perfectum indicativi passivi = participium perfecti passivi da sum zmnis praes.-is formebi.  
                                             magaliTi divido-zmnis nimuSze: 
divido, dividĕre  vyof;   supinumi: divisum;  part. perf. pass.: divisus,a,um  dayofili. am monacemebis 

safuZvelze Perfectum indicativi passivi-is formebi iqneba:          
            

                         divisus,a,um   sum                       divisi,ae,a  sumus  
                                                  divisus,a,um es                            divisi,ae,a  estis 
                                                  divisus,a,um est                            divisi,ae,a  sunt 
                                                 (dayofili  aris)                 (dayofilebi arian) 
  
 es forma gamoiyeneba botanikaSi mcenareTa aRwerilobisas.  

      winadadebaSi, sadac Semasmeneli vnebiT gvarSia (winadadebis pasiuri wyoba), qvemdebare 

ar aris moqmedi piri. igi ganicdis zemoqmedebas sxva pirisgan an sxva sagnisgan.  

Tu qvemdebare sagnisgan ganicdis zemoqmedebas, maSin gvaqvs ablativus  instrumenti (iaraRis 
ablativi): Lamina folii nervis (Abl. pl.) divisa est (foTolis firfita dayofilia ZarRvebiT). 

Tu qvemdebare pirisgan ganicdis zemoqmedebas, maSin gvaqvs  ablativus auctoris  (moqmedi 
piris ablativi): Herbae   a  studiosis (Abl. pl.)   lectae  sunt (balaxebi mowafeebis mier aris 

mogrovebuli).  a/ab windebuli  niSnavs “mier”-s, romelic Abl.-brunvas moiTxovs. 
                            
                           

 

                              zmna-differo, differre  
 
      zmna dif-fero (ganvsxvavdebi) -s  III piris formebi (differt  da differunt) Ablativus brunvasTan 

erTad xSirad gamoiyeneba mcenareTa aRwerilobisas.  

     

                                                        differo          differimus  
                                                        differs          differitis 
                                                        differt          differunt 
 

magaliTad: Cellulae flagellis  longis differunt. (ujredebi grZeli SoltebiT gamoirCevian) 

(gansxvavdebian). 

 

 

sityvaTwarmoeba 

 

rTuli arsebiTi saxelebis warmoeba 

 

     kninobiTobisa da  odnaobiTobis mniSvnelobis mimniWebeli sufiqsebi rTul ars. 

saxelebsac awarmoeben da  zedsarTavebsac. 
  

     rTuli ars. saxelebis warmoebisas sufiqsis damateba ars. saxelis sqess ar cvlis: 

         martivi ars. sax. fuZe + sufiqsebi: -ul,  -ol, -cul, -uscul     
 
arbor,oris  f    xe                                                     arb-uscul-a, ae f patara xe, buCqi  
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ramus,i m      toti          
alveus,i m  Rrmuli, foso  

clavis, is f gasaRebi  
corpus,oris  n    sxeuli                            

ram-ul-us,i   m patara toti 
alve-ol-us,i m alveola, ujredi  

clavi-cul-a, ae f  patara gasaRebi; botan.: ulvaSi, pwkali  

corp-uscul-um, i n korpuskula, sxeulaki 
 

 

rTuli zedsarTavi saxelebis warmoeba 

 

rTuli zedsarTavi saxelebis warmoeba sxvadasxva fuZeebiT11:  

 

                    I. zmnuri fuZeebiT: 

 

ars. sax. fuZe   + ferro (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (fer-) 
                + gero (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (ger-) 
                                + phoro (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (phor-) 
                +colo (vcxovrob)-zmnis fuZe (col-)                                              

    

 magaliTebi: 

bulb-i-ger, gera, gerum   bolqviani 

sachar-i-fer, fera, ferum Saqriani, Saqrisa  
anth-o-phorus, phora,  phorum   yvaviliani  
aquicola,ae m wylis binadari 

 

        II. arsebiTi,zedsarTavi da ricxviTi saxelebis fuZeebiT:  

 

1. ori ars. saxelis fuZis SeerTebiT:  popul-i-folius,a,um  alvisxisfoTola 

2. ars. da zeds.  saxelebis fuZeTa SeerTebiT: ambly-o-phyllus,a,um blagvfoTola 

3. ori zeds. saxelis fuZis SeerTebiT: flav-i-maculatus,a,um yviTellaqebiani 

4.  ricxv. da ars. saxelebis fuZeTa SeerTebiT   tri-folius, a, um    samyura 
  

 

rTuli zedsarTavi saxelebis warmoeba 

prefiqsebiT (prefiqsacia), sufiqsebiT (sufiqsacia) da 

prefiqs-sufiqsebiT 

 

 

prefiqsacia 

 

axali sityvebis warmoebisas laTinurSi farTodaa gavrcelebuli prefiqsebis 

gamoyeneba. prefiqsaciis dros prefiqsis bolokiduri da fuZis Tavkiduri Tanxmovnebis 

Sexvedra garkveul fonetikur cvlilebebs iwvevs, kerZod, xdeba asimilacia da 

11 laT. fuZeTa SeerTebisas SemaerTebeli xmovania i, berZn. fuZeebis  SeerTebisas   ki _ o. 
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Tavdapirveli prefiqsi zogjer odnav saxecvlilad warmodgeba. prefiqsTa mniSvneloba 

ZiriTadad emTxveva im windebulTa mniSvnelobas, romelTaganac isini momdinareoben.  
 

ZiriTadi laTinuri prefiqsebi da maTi mniSvnelobebi 

 

prefiqsi 

 
mniSvneloba 

 
magaliTi 

a-, ab-, 
abs- 
 

daSoreba, moSoreba 

 
ab-scissus gamoyofili, moWrili (ab-scindo) 
abs-conditus faruli (abs-condo) 
 

ad-  miaxloeba  ag-gregatus(ad-gregatus) dajgufebuli (ag-grego) 
al-ligatus(ad-ligatus) mimagrebuli (al-ligo) 
af-fixus (ad-fixus) mimagrebuli (af-figo) 
ap-pressus(ad-pressus) mikruli (ap-primo) 
 

circum- 
 

irgvliv 

 
circum-cinctus garSemortymuli (cingo) 
 

com-,con-
,co- 
 

Tavmoyra, Tana- 

 
com-mixtus Sereuli (misceo) 
con-natus Sezrdili (nascor) 
co-alitus Sezrdili (alo) 
 

de-  
 
 

qvemoTa mimarTuleba; 

moSoreba 
de-pendens (-ntis) dakidebuli (de-pendeo) 
de-formatus formadakarguli (forma) 
 

di-,dis- 
 

dayofa, 

daSoriSoreba 

 

di-latatus gafarToebuli (latus) 
dis-sectus daWrili (seco) 
dif-ferens/dis-ferens(-ntis)ganmasxvavebeli(dif-fero) 
 

ex,- e- 
 

gareTa mimarTuleba; 

dakargva 
ex-clusus gamoricxuli (ex-cludo) 
e-foliatus ufoTlo (folium) 

 
in- 
 

SigniTa mimarTuleba; 

uaryofa 
in-clusus Caricxuli (in-cludo) 
in-determinatus ganusazRvreli (determinatus) 
 

inter- 
 

sagnebs Soris yofna inter-cellularis ujredTSorisi (cellula) 
 

ob- 
 

Semxvedri mimarTuleba; 

piruku mdebareoba 

 

op-ponens (-ntis) dapirispirebuli (op-pono=ob-
pono) 
ob-conicus Sebrunebulkonusuri (con-us) 
 

per- 
 

gamWoli mimarTuleba per-foratus gaxvretili (per-foro) 
 

prae- 
 

winswreba  

 
prae-maturus umwifari (maturus) 
 

pro-, prod- wina mimarTuleba pro-longus wagrZelebuli (longus) 
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re- ukana mimarTuleba re-curvatus ukan gadaRunuli (curvo) 
semi- 
 

naxevar- 

 
semi-lunaris naxevarmTvarisebri (luna) 
 

sub- 
 

qvemoTa mdebareoba; 

odnaobiToba 
sub-alpinus subalpuri, qvealpuri  

sub-rotundatus TiTqmis momrgvalebuli 

sub-flavus moyviTalo 
supra- 
 

zemoTa mdebareoba 

 
supra-foliaceus foTolzeda 

 
trans- 
 

imier-, ga(r)da-  

 
trans-alpinus transalpuri, imieralpuri 

trans-mutatus gardaqmnili, saxecvlili  
 

 
 

ZiriTadi berZnuli prefiqsebi da maTi mniSvnelobebi 

 
prefiqsi mniSvneloba 

 
magaliTi 

a-, an- 
 

gareSe, u-o 

 
a-symmetricus asimetruli, arasimetriuli  
an-urus ukudo 

allo- 
 

sxva allo-typus sxva tipisa 

amphi- 
 

irgvliv, 

yovelmxriv 
amphi-bius yvelganmcxovrebi (wyalSic da 

                          xmeleTzec) 
anti- 
 

sawinaaRmdego 

mdgomareoba 
anti-septicus antiseptikuri  

cata- 
 

qvemoTa 

mimarTuleba 
cata-tonus, a, um qvemoT daSvebuli, dabali 

 
dia- 
 

saSualebiT, gavliT 

 
dia-gnosticus diagnostikuri (gnosis Secnoba) 
 

dys- 
 

darRveva, moSla 

 
dys-trophicus distrofiuli (trophe kveba) 
 

endo-,endon- 
 

SigniTa 

 
endo-genus endogenuri, SigniTwarmoSobili 

 
epi- 
 

zemoT 

 
epi-sepalus jamis foTlis zedapirze mdebare 

 
exo-,ecto- 
 

gareTa 

 
exo-genus egzogenuri, gareTwarmoSobili 

 
hemi- 
 

naxevar- 

 
hemi-sphaericus      naxevarsferosebri 
 

hyp-, hypo- 
 

qvemoT, TiTqmis, 

daqveiTeba 

 

hypo-phyllus foTlis qveda mxares mdebare   

                                    (phyllum) 

hypo-neurus TiTqmis uZarRvo (neur-on) 
 

hyper- zemoT; siWarbe hyper-trophicus hipertrofiuli (trophe kveba) 
221 

 



  hyper-xanthus muqi yviTeli   

 
meta- Semdeg, iqiT; 

cvlileba 
meta-morphicus  formisSecvlasTan 

              dakavSirebuli (morphe forma) 
 

para- gverdiT para-phyllus  TanafoTlisa (phyllum) 
peri- 
 

irgvliv  

 
peri-andricus  mtvrianasirgvlivi,  

              mtvrianasmimdebare 

 
syn-, sym- 
 

-Tan, erTad 

 
syn-o-rhizus  Sezrdilfesvebiani (rhizoma) 
sym-petalus  Sezrdilfurclebiani 

 
 
 
 
 
 

sufiqsacia 
 

sufiqsi         mniSvneloba          magaliTi 

-at risime Qqona, arseboba, 

msgavseba, simravle 

 

foli-at-us,a,um foTliani, foTlovani  
ov-at-us,a,um (ov-um kvercxi) ovaluri, 

kvercxisebri  

 
 -os 
 
 
 
       

risime Qqona, arseboba, 

msgavseba, simravle, 

Sedgeniloba,struqtura, 

binadrobis adgili 

 

lut-os-us,a,um (lutum) Slamiani  
glob-os-us (globus) burTisebri  
lign-os-us,a,um (lignum  xe, merqani) xisebri 
foli-os-us,a,um  uxvfoTliani  

aren-os-us,a,um  (arena) qviSis binadari 
 

-ace, -e 
 
 

Sedgeniloba 

msgavseba,Seferiloba 

 

amyl-ace-us,a,um saxamebliani 

arbor-e-us,a,um (arbor) xis 
coroll-ace-us,a,um (corolla) gvirgvinovani 
viol-ace-us,a,um  (Viola) iisferi  
aur-e-us,a,um  (aurum) oqrosferi, oqrosi  
 

-in Sedgeniloba, 

binadrobis adgili,  

Seferiloba, 

gemo 

cer-in-us,a,um (cera) cvilis   
alp-in-us,a,um alpuri 
citr-in-us,a,um limonisferi 

sal-in-us,a,um (sal) mariliani 

-oide msgavseba 

 
pir-oide-us,a,um (pirum) msxlisebri 

-an      
   

warmomavloba rom-an-us,a,um romauli 
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-ic warmomavloba, 

kuTvnileba, 

msgavseba 

 

Georg-ic-us,a,um qarTuli  
silv-at-ic-us,a,um tyisa, veluri 
con-ic-us,a,um konusuri  

-ane sxva ramis adgilze 

aRmocenebuli 
petiol-ane-us,a,um (petiolus,i yunwi); folium 
petiolaneum yunwis adgilas amosuli 

foToli 
-id 
 

  

Tviseba 

odnaobiToba 
val-id-us,a,um (valeo Zala maqvs ) Zlieri 

luc-id-us,a,um (lux,uc-is) gamWvirvale 
alb-id-us,a,um (albus,a,um)  moTeTro 

-idul,-ul 
  

odnaobiToba 

 

 

alb-idul-us,a,um   moTeTro 

ruf-ul-us,a,um   mowiTuro (rufus wiTuri)                   
 

-ol 
 

 odnaobiToba  
lute-ol-us,a,um (luteus) moyviTalo 

-uscul 
 

odnaobiToba long-ul-uscul-us,a,um (longus) mogrZo 

-iv Tviseba sat-iv-us,a,um (sat-us,a,um daTesili) saTesi 

                          

 

                      rTuli zedsarTavi saxelebis warmoeba 

 prefiqs-sufiqsebis meSveobiT 

 
 

ob-long-at-us,a,um mogrZo  (long-us,a,um) 

e-caud-at-us,a,um ukudo   (cauda,ae f) 
sub-cut-ane-us,a,um kanqveSa (cutis,is f) 
 
 
 

ferebis gamoxatva botanikur terminologiaSi 

 

1. ferebi gadmoicema damoukidebeli zeds. saxelebiT:  

albus,a,um TeTri 
ater,atra,atrum  Savi 
brunneus,a,um yavisferi 
chloros mwvane (berZ.) 
cyaneus,a,um  lurji(berZ.) 

erythros wiTeli (berZ.) 

flavus,a,um yviTeli   
incanus,a,um WaRara 
leucos TeTri (berZ.) 

luteus ,a,um yviTeli 
melanos Savi (berZ.) 
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niger,gra,grum Savi  
pallidus,a,um fermkrTali 

purpureus,a,um mewamuli 
ruber,bra,brum wiTeli   
viridis,e mwvane 
xanthus,a,um yviTeli (berZn.)ferTa gamis variacia gadmoicema zeds. saxelis fuZeze -idul, -id, -ul, 
-ol  sufiqsebis darTviT. es sufiqsebi sityvas sifermkrTalis niuanss aniWeben: lute-ol-us,a,um 
moyviTalo, siyviTledakruli,  alb-id-us moTeTro, alb-idul-us odnav TeTri. 

2. sub- prefiqsis  meSveobiT: sub-albus TiTqmis TeTri 

3. sub-  da -id prefiqs-sufiqsebis darTviT: sub-alb-id-us  TiTqmis TeTri 

4. feris sifermkrTale SeiZleba gadmoices awmyos moq gv. mimReobis (Part. praesentis activi) 
formiTac: rubescens siwiTlemokidebuli, mowiTalo (rubesco,ere  

                                   vwiTldebi)       

5. -in; -e, -ace, -os, -at sufiqsebis meSveobiT,   yvelasTvis nacnobi feris mqone sagnebis 

saxelebisgan nawarmoebi zedsarTavebiT: lact-e-us,a,um rZisferi, argent-e-us,a,um vercxlisferi. 

6. ferebis gadmosacemad SeiZleba arsebiT saxels daematos sityva “feri”:  color,oris (laT.) da 
chroma,atos (-chromat-, -chrom-, -chromus, -chrous) (berZn.): ligni-color xisferi (lignum, i  n xe, merqani),  
tri-color,oris   Qsamfera,   gala-chrous  rZisferi (gala, ktos rZe). 

7. feris intesivoba da elferi gadmoicema zedsarTavTan Semdegi zmnizedebis  

kombinaciiT:  pallide   (mkrTalad),   dilute      (mkrTalad, Riad),  sordide   (WuWyianad),   laete 
(xasxasad): sordide-albus WuWyiani TeTri,  palide-roseus mkrTali vardisferi, laete-viridis xasxasa 
mwvane.  

8. ferebis gadmosacemad Sedgenili zedsarTavebic gamoiyeneba: cyan-o-melannus,a,um (berZ.)  
molurjo-moSavo, chlor-o-leucus momwvano-moTeTro, atr-o-purpureus,a,um muqi mewamuli,      atr-
o-fuscus,a,um muqad dabinduli, atr-o-violaceus,a,um muqi iisferi, aequ-i-crassus,a,um erTnairi 
sisqis, aequ-i-latus,a,um erTnairi siganis, aequ-i-magnus,a,um   erTnairi sididis, alb-o-
marginatus,a,um TeTrad moarSiebuli, anis-o-phyllus,a,um araTanabarfoTliani, viridi-fuscus 
dabinduli mwvane. 

 
 

                  berZnul-laTinuri sinonimebi 
 

                            arsebiTi saxelebi 

 
laTinizirebuli berZnuli arsebiTi saxelebi 

 

 berZnuli magaliTebi 

 

akanthos ekali 

 

akme wveti, wveri 

 

acanth-o-phyllus              ekalfoTola 
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aktis,inos sxivi  

aden,adenos jirkvali 
ammos qviSa 
ampelos vazi 
ancistron TevzissaWeri nemskavi 
aner,andros kaci  
anemos qari  
ang(e)ion sisxlZarRvi  

anthos yvavili  

anthropos adamiani  
arche sawyisi 
 argyros vercxli  

askos tiki 
aster(o) varskvlavi 

aulax,akos naoWi, Rari  
balanos rko  
belos isari, laxvari   
bios  sicocxle  
blastos Rivi, amonazardi, ylorti 
basis safuZveli, bazisi 
botane balaxi 
bostrychos kululi 
bryon xavsi 
calathos kalaTi  
calyx,icis jami  
 carpos nayofi 
cardia guli  
caryon Txili 
caulos Rero 
arthron saxsari  
cephale Tavi 
ceras,atos rqa 
derma,atoskani garsi 
dendron xe 
echinos buZgi, ekali 
centron  nemsi, wveti, ekali  
gamos   qorwineba,SeuRleba  
cheilos tuCi 
chlamys,dos mosasxami, saburavi  
chroma,atos (chrous) feri 
chrysos  oqro 
clados  toti 

akanth-o-carpus               ekalnayofa 

akm-o-phyllus      wvetianfoTliani 

aktin-o-morphus            aktinomorfuli 

aden-o-phorus               jirkvlovani 

amm-o-philus,a,um qviSismoyvaruli 

ampel-o-phyllus  vazisfoTola 

ancistr-o-phyllus nemskavisebrfoTliani 
andr-o-spora androspora 
anem-o-philus  anemofili  
angi-o-spermus farulTesliani 

anth-o-xanthus yviTelyvaviliani 
anthrop-o-philus adamianTmoyvare  
arche-o-phyton arqeofiti 
argyr-o-carpus vercxlnayofa 
ask-o-spora askospora  
aster-o-oideus varskvlavismagvari 

aulac-o-phyllus naoWafoTliani  

balan-o-carpus rkonayofa 
bel-o-phyllus isarfoTola  
bi-o-logia  biologia  

blast-o-genus blastogeni 
basi-petalis bazipetaluri 
botanica botanika 
bostrych-o-stigmus xuWuWadingiani 
bry-o-phyticus briofituli  
calath-i-formis kalaTisformis 
calyc-i-formis jamisformis 
acanth-o-carpus ekalnayofa 
cardi-o-phyllus gulisebrfoTola 
cary-o-logia kariologia 
caul-o-carpus Reronayofa 
arthr-o-spora arTrospora  

micr-o-cephalus pataraTaviani 

cerat-oideus rqismgavsi 
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codon zanzalaki 

conos konusi, girCa  
coryne kverTxi, kombali 
gala,ktos rZe  
kyon,onos ZaRli  

dactylos TiTi 
ge(o) miwa(-gaeus,-geus) 
 gonia(-gonus;gonio) kuTxe  

gyne,aikos qali 
genos gvari,warmomavloba  
haema,atos sisxli  
 helos (heleo) Waobi  
helios mze 
hemera dRe  
histos qsovili  
hydor wyali 
hals,hal-os  marili 
ion   ia 
limne(o) tba, Waobi 
lepis,idos naWuWi, qercli  
lithos qva 
cytus ujredi  

mykes soko 
mys,myos Tagvi 
nema,atos Zafi  
nephros Tirkmeli 
neuron ZarRvi  
nyx,nyktos Rame  
odus,odontos kbili  
oon kvercxi  
ophis(ophio) gveli 
morphus forma, garegnoba  
phykos wyalmcenare  
petros qva 
philo miyvars (philus, 
moyvaruli,filuri) 
pathos daavadeba  
phyllon foToli  

pus, podos fexi  
potamos mdinare  
phyton mcenare 
rhiza fesvi  
rhizoma fesvura 

dermat-o-phyton dermatofiti 
dendr-oideus xismsgavsi 
echin-oideus buZgisnairi, zRarbisebri 
centr-o-phyllus ekalfoTola 
gam-o-petalus   SeuRlebulyunwiani  
cheil-anthus tuCyvavila 
chlamyd-o-spora   qlamidospora 
chromat-o-plastum xromatoplasti 
chrys-o-leucos  oqrosfer-TeTri 
poly-cladus  mravaltotiani 

codon-anthus zanzalakyvavilianii 

con-i-fer girCiani; con-i-formis konusuri 
coryn-o-carpus kombalnayofa 
galakt-o-phyllus  rZefoTola  
cyna-rrhodon askili (ZaRlis vardi) 

poly-dactylus TiTmeti  

ge-o-philus geofiluri 
goni-o-carpus kuTxovannayofiani  
gynaec-iatus  butkoiani 
end-o-genos endogenuri 
haem-anthus sisxlisferi yvavili 
hel-o-bius Waobismcenare 
heli-o-philus mzismoyvaruli 
hemer-anthus  dRisyvavila 

hist-o-logia histologia 
hydr-o-phyton wyalcenare 
hal-o-phyton halofiti, mariliani miwis mcenare   
ion-anthus   iayvavila 

limn-o-bius Waobis binadari 
lipid-osus qercliani  
lith-o-carpus  qvanayofa 
cyt-o-logia citologia 
myk-osis mikozi 
myo-chrous Tagvisferis  
nemat-o-phyllus ZafisebrfoToliani 

brachy-neurus mokleZarRviani 
nephr-o-carpus Tirkmlisebrnayofa 
nykt-anthus Ramisyvavila 
odont-o-phyllus dakbilulfoTliani 
oo-spora oospora 
ophi-o-carpus gvelisebrnayofa  
poly-morphus polimorfuli 
phyk-o-logia fikologia 
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rhynchos  niskarti 
rhis,rhinos cxviri  
soma,atos sxeuli 
stachys TavTavi 
stephanos gvirgvini 
sarx,sarcos xorci,sxeuli  

thalassa zRva   
trigonos samkuTxedi 
thrix,trichos Tma  

 urus kudi  
xiphus maxvili  

 zoon cxoveli 

petr-o-philus qvismoyvaruli 

hydr-o-philus  hidrofili 
 
phyt-o-path-o-logia fitopaTologia  
poly-phyllus mravalfoToliani 
pod-o-phyllus fexfoTola  

potam-o-philus mdinarismoyvaruli 
chlor-o-phyta mwvane wyalmcenare 

rhiz-o-carpus fesvnayofa 
rhiz-o-morpha  rizomorfa 
rhynch-o-phyllus niskartfoTola 

rhin-anthus cxviryvavila  
somat-icus somaturi 
poly-stachyus mravalTavTava 
stephan-o-phorus gvirgvini 
sarc-o-phyllus xorcianfoTliani 
thalass-o-philus zRvismoyvaruli  
trigon-o-carpus samkuTxanayofa 
trich-oideus Tmisebri  
ur-o-carpus kudnayofa  
xiph-o-phyllus maxvilfoTola 

zo-o-chorus cxovelis mier gavrcelebuli 
 
                 
 
 berZnul-laTinuri sinonimebi 

                            

                        
zedsarTavi saxelebi 

 
berZn. 

Ziri 

 

laT. 

Sesatyvisi 

 

mniSvneloba 

 
magaliTi 

 

acr- 
 

apicalis,e 
 

zeda; wverisa 

 
acr-o-carpus wverozenayofiani, 
           maRlanayofiani 

ambly- obtusus,a,um blagvi ambly-o-phyllus blagvfoTlovani 
brachy- brevis,e mokle brachy-bius aradRegrZeli 
cal- pulcher,chra,chrum lamazi cal-o-phyllus lamazfoTlovani 
chlor- viridis,e mwvane chlor-o-petalus mwvanefurclovani 
chrys- aureus,a,um oqrosferi chrys-o-carpus oqrosfernayofebiani 
crypt- latens (-ntis) faruli crypt-o-carpus farulnayofebiani 
cyrt- 
 

curvatus,a,um 
 

mrude, 

moRrecili 
cyrt-o-phyllus mrudefoTlovani 
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dasy- densus,a,um xSiri,sqeli dasy - phyllus xSirfoTlovani 
dolich- longus,a,um grZeli dolich-o-carpus  grZelnayofa 
eury- latus,a,um farTo eury-cladus farToddatotvili 
gymn- 
 

nudus,a,um; 
glaber,bra, brum 

SiSveli 

 
gymn-andrus SiSvelmtvrianiani 

Gymn-o-spermae SiSvelTeslovanni 
heter- 
 

alter,era,erum 
 

sxva 

 
heter-o-morphus araerTgvarovani,  

                sxvadasxvagvari 
hol- indivisus,a,um mTeli, mTlad hol-o-leucus mTlad TeTri 
hom-,home- 
 

aequalis,e 
 

erTnairi, 

Tanabari 
hom-o-genus homogenuri, 

erTgvarovani  
is- par (-is) Tanabari,wyvili is-o-petalus Tanabarfurclovani 
leuc- albus,a,um TeTri leuc-o-cephalus TeTrTava 
macr- 
 

longus,a,um 
 

didi,msxvili,  

grZeli 
macr -o-carpus msxvilnayofa 

macr -o-urus grZelkuda 
mega(l)- magnus,a,um didi mega-carpus didnayofa, msxvilnayofa 
mela(n)- niger,gra,grum Savi melan-o-carpus Savnayofa 
micr- parvus,a,um patara,mcire micr -o-petalus wvrilfurclovani 
olig- 
 

paucus,a,um 
 

cota 

 
olig -o-trichus cotaTmiani 

olig-anthus cotayvavilebiani 
orth- 
 

rectus,a,um 
 

swori 

 
orth-o-cladus sworaddatotvili,  

            totebaRmarTuli 
oxy- 
 

acer,acris,acre 
 

mwvave;mJave 

 
oxy-acanthus basreklebiani  
oxy-philus mJave niadagis moyvare 

pachy- crassus,a,um sqeli, msxvili pachy-carpus msxvilnayofiani 
poly- multus,a,um mravali, 

mravalricxovani 
poly-rrhizus mravalfesviani  
Poly-mastigina mravalSoltianebi 

pseud- spurius,a,um cru pseud-o-ramosus,a,um crudatotvili 
scler- rigens (-ntis) magari scler-o-phyllus magarfoTlovani 
sten- angustus,a,um viwro,wvrili sten-o-carpus wvrilnayofiani 
xanth- flavus,a,um yviTeli xanth-o-carpus yviTelnayofiani 
 
 

taqsonomiuri kategoriebis sistema 

 

   mcenareTa samyaro dayofilia jgufebad, taqsonebad. TiToeul taqsonSi mcenareebi 

romelime saerTo niSniT arian gaerTianebulebi. es taqsonebi taqsonomiur kategoriaTa 

sistemas  qmnian da isini mkacrad gansazRvrul ierarqias icaven. mcenareTa klasifikaciis 

sawyisi danayofi (taqsoni) aris saxeoba (species), saxeobebi erTiandebian gvarebad (genus), 
gvarebi-ojaxebad (familia), ojaxebi-rigebad (ordo), rigebi-klasebad (classis), klasebi-tipebad, 

diviziebad (typus, divisio), tipebi-samefoebad (regnum). TiToeul danayofs (taqsons) Tavisi 

qvekategoria aqvs (species - subspecies, divisio - subdivisio, classis - subclassis da a.S). 
 
                                                     

uninominaluri  saxelebi 
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    taqsonomiur kategoriaTa sistemaSi  saxeobis garda yoveli taqsonomiuri erTeulis 

saxelwodeba uninominaluri anu erTsityviania (unus,a,um erTi; nomen, inis saxeli). mag.: Fungi 
sokoebi; Spongiae Rrublebi; Algae  wyalmcenareebi. 

    botanikur nomenklaturaSi  uninominaluri saxelwodebebi xSirad warmodgenilia 

mdedrobiTi sqesis gaarsebiTebuli zedsarTavi saxelebiT. es saxelebi mravlobiT ricxvSia, 

radganac Tavdapirvelad isini  uTanxmdebodnen mr. ricx-Si mdgar ars. saxels plantae. mag.:  
gymnospermae SiSvelTeslovanebi anu SiSvelTeslovani mcenareebi (plantae gamoitoveba); 

angiospermae Labiatae tuCosnebi.      
      

gvaris saxelwodeba 

mcenareTa gvaris saxelwodeba arsebiTi saxelis an gaarsebiTebuli 

zedsarTavi saxelis saxelobiTi brunvis mxolobiTi ricxvis formiTaa 

warmodgenili. igi yovelTvis didi asoTi iwereba. mag.: Betula aryis xe, 

Ephedra  joris Zua, Paeonia  iordasalami, Inula    mziura, Saponaria saponaria, 
Poa Tivaqasra. 

 

 

.ojaxis saxelwodeba 

   mcenareTa ojaxis saxelwodeba iwarmoeba gvaris saxelwodebis 

fuZesTan -ace-ae sufiqsis damatebiT. (-ace-ae=sufiqsi -ace+I br. Nom. pl.-is 
brunvis niSnis -ae, vinaidan gamotovebulia da igulisxmeba plantae).  
        mag.: Rosa  vardi           Rosaceae  vardisebrni 
                 Betula  aryis xe              Betulaceae aryisebrni 
  

qveojaxis saxelwodeba 
sufiqsi: -oide-ae                           
    mag.: Prunoideae   tyemlovanni  

 

 

rigis saxelwodeba 

rigis saxelwodeba iwarmoeba -al-es sufiqsis meSveobiT. (-al-es=sufiqsi -al + 
III br. mamr. sq. mr. r.-is daboloeba -es, vinaidan gamotovebulia da 

igulisxmeba ordo,inis m). 
mag.: filiciales gvimrebi 

                                 Briales mura xavsebi 
 

qverigis saxelwodeba 
sufiqsi: -ine-ae 
     mag.: Rosineae 

 
                           

klasis saxelwodeba 

klasis saxelwodeba iwarmoeba Semdegi daboloebebis darTviT: 
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1. -ae   (I br. mr. r. daboloeba);  
    -i    (II br. mr. r. daboloeba); 
    -es   (III br. mr. r. daboloeba). 
2. -opsida (berZn. sufiqsi: -saxisa, -magvari)  (saS. sq. mr. ricxvis forma, 
vinaidan gamotovebulia da  igulisxmeba phyton - mcenare). 

mag.: Hepaticae RviZlis xavsebi 
                      Musci RerfoTlovani xavsebi  
              Filices (Filix,icis f) gvimrebi 
                      Coniferopsida girCosnebi  
                                        

qveklasis saxelwodeba 
-ide-ae:  mag.:  monochamideae                                                         
-al-ae:   mag.: sympetalae                                                                                         
-in-ae:  mag.: Rosinae                                                 
 

 

tipis (diviziis) saxelwodeba 

    mcenareTa tipis saxelwodeba iwarmoeba Semdegi daboloebebis darTviT: 

1. -phyta  (II br. saS. sq. mr. ricxvis forma sityvisa: phyton,i n berZn.-mcenare)                         
2. -ae  (I br. md. sq. mr. ricxvis daboloeba, vinaidan gamotovebulia da  igulisxmeba  
planta,ae f-mcenare).   
      mag.: bryophyta xavsnairebi   
                     pteridophyta gvimranairni         
                     gymnospermae SiSvelTeslianebi  
             angiospermae farulTeslianebi 

                     
qvetipis (qvediviziis) saxelwodeba 

sufiqsi:  -phyt-in-a           
     mag.: angiospermatophytina   
 

 

                 
binominaluri  saxelebi 

 

saxeobis saxelwodeba binomonalur anu orsityvian (bi- ori; nomen, inis saxeli) saxels 

warmoadgens. igi gvaris saxelwodebisa da saxeobis epiTetisgan Sedgeba.  

saxeobis epiTetad gvxvdeba: 

1. zedsarTavi saxeli, romelic uTanxmdba arsebiT saxels sqesSi, ricxvSi da brunvaSi 

(SeTanxmebuli msazRvreli). mag.:  Betula alba TeTri aryis xe; Chenopodium album    nacarqaTama; Poa   
longifolia  Tivaqasra; Rosa canina askili; Festuca  sulcata    velis wivana, quCi;                               Ephedra 
procera  joris Zua.   

2. SeuTanxmebeli (genetivuri) msazRvreli:  Cedrus libani libanis kedari. 

SeuTanxmebel  msazRvrels ZiriTadad warmoadgens adamianTa gvar-saxelebisgan nawarmoebi 

epiTeti. mag.:  Geranium kemulariae kemularias nemsiwvera; Primula juliae iulias  furisula.  
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3. arsebiTi saxeli (anu msazRvrelica da sazRvrulic - orive ars. saxelia):             
mag.: Salsola arbuscula salsola-patara xe (Salsola,ae f salsola; arbuscula,ae f patara xe); Quercus suber 
korpis muxa (Quercus,us f  muxa;  Suber,eris n  korpis xe) 
 
 
 

mcenareTa  saxeobis epiTetis warmoeba 

adamianTa gvar-saxelebisgan 

 

 

Tu gvari an saxeli mTavrdeba xmovanze, garda a-xmovnisa,  maSin mas emateba sufiqsi -i: 
                               mag.: planta   glazioui (Glaziou - glazioui)                                      
Tu gvari an saxeli mTavrdeba xmovan a-ze, an, agreTve, Tu gvar-saxeli md. sqesisaa, 

maSin mas emateba sufiqsi -e:     Balansa - balansae; Olga - olgae 
Tu gvari an saxeli mTavrdeba Tanxmovanze, garda er-daboloebisa,  maSin mas emateba 

sufiqsi -ii:                                  Ramond - ramondii                                                       
Tu gvari an saxeli mTavrdeba er-ze, maSin mas emateba sufiqsi -i: 
                                                            Kerner - kerneri 
laTinuri da berZnuli gvar-saxelebi Gen. sg. -is formas iReben: 
                                                            Alexander  -   alexandri 
                                                          
 

 

 

$29 

 

mcenareTa  saxeobis epiTetis warmoeba                                                                 

geografiuli saxelebisgan 

 

     naklebadcnobili geografiuli saxelebi saxeobis epiTetis sawarmoeblad ar 

gamoiyeneba. 

     geografiuli saxelisgan nawarmoeb saxeobis epiTets I an II rigis zedsarTavi saxelis 

daboloeba  aqvs:  

 

 

-(i)ensis, e       
 
 
(i)anus, a, um     
 
- icus, a, um 
 
 
-inus, a,um       

 
Thymus tiflis-iensis    Tbilisuri begqondara 

 Cerastium kazbek-ensis yazbegis cerastiumi  
 
Galanthus lagodech-ianus lagodexis TeTryvavila 
 
Bromus japon-icus  Svriela (iaponuri) 
Berberis  iber-ica  kowaxuri (iberiuli) 
 
Quercus imeret-ina      imeruli muxa     

 

231 
 



 

 

 

 

savarjiSoebi 

 

 

anbani. difTongebi. digrafebi.                               

TanxmovanTa kiTxvis wesebi ($1) 

N      

  1.  waikiTxeT sworad:   

c:  

Oxycoccus quadripetalus StoSi.  Aucuba japonica iaponuri aukuba. Lonicera nitida 
priala cxratyava.  Caesalpinia gillisii gilisiis cezalpinia.   Artemisia dracunculus 
tarxuna. Acer nekerCxali.  bacca kenkra. coeruleus  cisferi.  Foeniculum kama.    
Hyoscyamus lencofa. Cydonia komSi.  citricus limonis.  Crataegus laevigata  ekliani 

kuneli. Medicago  coerullea ionja.  Centaurea iberica RiRilo.  Glaucium yayaCura.  

s :  

Sequoia sempervirens  maradmwvane seqvoia.   Pinus mugo mTis fiWvi. Prunus spinosa 
kvrinCxi.  Spirea trilobata   samnakvTa grakla.  semen Tesli.  symbiosis  simbiozi.  
Berberis levis nazi kowaxuri.  Salvia  officinalis samkurnalo salbi.  Basis sZirkveli.   
arenosus  qviSis binadari.  formosus lamazi.  Sambucus  anwli.    Rosa canina askili 

Scilla cisTvala.  Prunus spinosa kvrinCxi.  Sorbus circeli. Rosmarinus  rozmarini.                                                                  
x: 

Taxus baccata  uTxovari.  saxum klde.  unisexualis erTsqesiani. 

z:  
Zincum TuTia. zoospora  zoospora.  Daphne mezereum Cveulebrivi majaRveri.  Zebrina 
pendula    (Tradescantia zebrine)  zebrina, Worikana Caqindruli(dakidebuli).  Fatshedera 
lizei  lizes  faცჰedera.     

qu: 

Ilex aquifolium baZgi.  Sequoiadendron  giganteum  giganturi seqvoiadendroni.  

Quercus pontica ponturi muxa.   quinque (kvinkve) xuTi. Mahonia aquifolium 

WyorfoTola. 

232 
 



gu: 

sanguineus, gutta, lingua. 
J: 
Juniperus foetidissima Savi Rvia.  Thuja orientalis aRmosavleTis biota. Juniperus  Rvia.   
Juglans   kaklis xe 

ti:   

    inflorestentia, ae f yvaviledi. substantia nivTiereba.   mixtio Sereva.  ostium Sesasvleli 

w :  

 Artemisa sasnowskyi  samwvane. 
   

d i f T o n g e b i  d a  d i g r a f e b i :  
 
Euonymus  latifolia didfoTola WanWyati, tablayura. Osmanthus decorus wyavmaza. Laurocerasus  
officinalis samkurnalo wyavi.  Mahonia  aquifolium WyorfoTola mahonia. Hippophae  rhamnoides qacvi.  
Pyracantha coccinea Cveulebrivi CitavaSla.  Staphylea colchica kolxuri jonjoli.  Sambucus nigra 
Cveulebrivi didgula.  Philadelphus caucasica kavkasiuri ucveTela.  Rhododendron luteum ieli.  
Euphorbiales rZianasebrni. Stachys palustris deda-futkara. Glechoma  heredacea  oSoSa.  Asperula cynenchia  
CitisTvala. Helianthus mzesumzira. Platanthera jadvari. Chlorophytum comosum  qoCora qlorofitumi. 
Chamaedorea elegans eleganturi xamedorea, mTis palma. Berberis thunbergii Tunbergis kowaxuri.  

Philadelphus caucasica kavkasiuri ucveTela. Autumnalis Semodgomis. Europa,ae f –evropa.  aër haeri. Aloë, 
es aloe.  Paeonia  tenuifolia iordasalami.  Arachis araqisi. Chelidonium  qristesisxla.  Chenopodium 

nacarqaTama. Xanthemum  squarrosum  oqrococxa. Dianthus mixaki.  Thymus begqondara.  Physalis 
ontkofa.  Ephedra  procera  jorisZua. Rhus coriaria  TuTubo.   Aleurites  montana  mTis tungi. 
 
 
 
 2. CawereT laTinuri literaciiT: 

 

L   laurocerazus  (wyavi). maxonia aquifolium (WyorfoTola mahonia). hippofae rhamnoides 

(qacvi).PpirakanTa kokcinea (Cveulebrivi CitavaSla). sambukus nigra (Cveulebrivi didgula).  

Rhododendron luteum (ieli);Gglexoma heredacea (oSoSa).HhelianTus (mzesumzira). 

PplatanTera (jadvari). Aartemisia drakunkulus (tarxuna).  pinus mugo (mTis fiWvi). 

 
 

testebi 
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SearCieT swori forma: 

1. 

a)  acva (wyali) 
b)   aqva 
g)  akva 
d)   aqua      

2.  

a)    Saksifraga    (fxija) 

b)  Sacsifraga  
g)  Saxifraga 
d)   Saqsifraga 
 

   3.  romeli aso-niSnebi  mianiSneben sityvis berZnul warmomavlobas:  

 

Helianthemum mzeyvavila.  Hydrangea  hortensia hortenzia.  Philadelphus  caucasica kavkasiuri 

ucveTela.  Pyracantha coccinea Cveulebrivi CitavaSla. 
 

 
                                                   Pater noster (mamao Cveno) 

         Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum  supersubstatialem da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos indicas in tentationem, sed libera nos a malo. 
                                           Amen. 

II mecadineoba 

 
AarsebiTi saxeli (Nomen substantivum) 
arsebiT saxelTa brunebis xuTi tipi 

arsebiT saxelTa  saleqsikono forma (§2) 
 

    

     
I br 
f 

  II br. 

m                      n 
  III br. 

m       f       n 
 IVbr.  

  m                 n 
 V br.  
      f 

Sg.  Nom -a -us, -er           -um sxvadasxva us                  u   es 
    Gen -ae       -i      is      us   ei 
Pl.  Nom -ae -i                     -a es              a(ia) us                  a   es 
     Gen -arum       -orum    Uum(ium)        uum   erum 

   

1. daajgufeT ars. saxelebi sqesis mixedviT: 

    (gamoiyeneT sqema) 
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Bromus, i  Svriela  

Castanea,ae   wabli                                       
Cellula,ae  ujredi                      
Foeniculum,i  kama  
Fungus,i   soko  
Galanthus,i  TeTryvavila  

Gemma,ae kvirti                     
Gladiolus,i       xmala  

Hyoscyamus, i  lencofa  

Lamina,ae firfita                   
Lamium, i    WinWris deda  
Licopersicum,i     pomidori 
Lilium,ii  SroSani   
Linum,i  seli 

lobus, i  wili 

membrana,ae  garsi  
nucleus,i birTvi  
petiolus,i m yunwi  
Petroselinum,i n oxraxuSi 
pilus, i m, bewvi                                                   

planta,ae f mcenare                       
ramus,i  m toti  
Taraxacum, i n babuawvera  
Trifolium,i    n samyura 

      Triticum,i   n    xorbali  

      Valeriana,ae f katabalaxa     
Viola, ae f ia                                                          

Xanthemum, i n  oqrococxa 
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2. I da II br.-is arsebiTi saxelebi  dawereT saleqsikono formiT;  gansazRvreT brunebis 

tipi: 

 

   lamina firfita. gemma kvirti.  cellula ujredi.  membrana garsi. Castanea wabli 

Centaurea RiRilo.  Coriandrum  qinZi.  Erodium  savarcxela.  Cucurbita  gogra.  chamomilla  
gvirila.  siliqua parki. forma forma. folium foToli. ovarium naskvi.  petalum furceli 

(yvavilis .  Gossypium bamba.    involucrum  safari (mcenaris).    sepalum  jamisfoToli.  
carpophylum nayoffoToli.  Bromus  Svriela.  canaliculus  patara arxi.   rosa vardi. bulbus  
bolqvi .   herba  balaxi.  Coriandrum qinZi.  Oliva  zeiTuni.  Valeriana katabalaxa.  capillus 
bewvi, Tma.   Foeniculum kama.    Andropogon  uro.  Petroselinum  oxraxuSi.   

 

 

 Sententiae: 
1. Citius, altius, fortius  ufro swrafad ufro maRla,  ufro Zlierad. 
2. Omnes stabamus olim ante tribunal Dei. Yyvelani warvsdgebiT odesme RvTis samsjavros 

winaSe 

3. alter ego meore me. 
4. Absolvo te. mogiteveb.  
5. ad memoriam samaxsovrod. 
6. Ego mitto  vos ut  oves in medium luporum. Estote igitur  prudentes ut serpentes, et simplices ut columbae.   

gagzavniT me Tqven rogorc cxvrebs mglebs Soris da iyaviT gonierni  rogorc 

gvelni da ubraloni rogorc mtredebi (maTe, 10. 16). 
7. Ante Christum natum qristes Sobamde. 
8. Carissimo amico uZvirfases megobars. 

 

 

arsebiT  ($3) da  zeds. saxelTa ($9)                     

I bruneba 

SeTanxmebuli msazRvreli ($14) 

G 

gvarisa da ojaxis saxelwodebebi (§27)   
 

 

   sg.          pl.                             
 Nom.  -a          -ae                 
  Gen.   -ae        -arum           
    

1. abruneT ars. saxelebi Nom.-Gen.-Si Oorsave 

ricxvSi:  
cellula,ae f ujredi  
coma,ae f qoCori 
corolla, ae f yvavilis gvirgvini, gvirgvini 

1. abruneT ars. saxelebi  zedsarTavTan erTad  Nom. da -Gen.-is Oorsave ricxvSi:  
      planta annua erTwliani mcenare; gemma parva patara kvirti. 
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2. saleqsikono formis mixedviT CasviT ars. saxeli Gen.   sing.-sa da  Nom. pl-Si. 
TargmneT:  

nimuSi.:  anthera,ae f    mtvriana ;      anther-ae mtvrianis;  anther-ae mtvrianebi 
 

aqua,ae f   wyali; bacca,ae f kenkra;  barba,ae f wveri;  Beta,ae f   Warxali;  

Betula,ae f  aryis xe;  bractea,ae f   Tanayvavili;  campanula,ae f (campana,ae f  zari) 
zanzalaki;  Centaurea,ae f RiRilo;  gemma,ae f  kvirti;  fruticosus,a,um  buCqnari, 

buCqovani;  inflorescentia, ae f yvaviledi    

 

4. CawereT I br. ars. saxelebi saleqsikono formiT da TargmneT: 

membrana; gemma; cellula; forma; anthera; beta; bractea; bacca; verruca; coma; aqua                      
 

5. TargmneT da gadaiyvaneT mx. r. Gen.-Si da mr. r. Nom.-Si: 
1. wiTeli kenkra. 2. kenkrovani mcenare. 3. morcxvi mimoza. 4. ovaluri TanafoToli. 5. 

yavisferi kvirti; 6. buCqovani mcenare; 7.  meWeWiani aryis xe. 8. ekliani mcenare. 9. 

xuTbotkoiani mcenare. 10. konusuri kvirti.    

         

wiTeli ruber, bra, brum; purpureus,a,um  
kenkra bacca,ae f 

kenkrovani baccatus, a, um   
mcenare planta,ae f 
morcxvi pudicus, a, um   
mimoza Mimosa,ae f 
ovaluri ovatus,a,um 

TanafoToli stipula,ae f  
yavisferi bruneus,a,um   

kvirti gemma,ae f 
buCqovani fruticosus, a, um;  fruticulosus, a, 

um   
meWeWiani verrucosus,a,um 

aryis xe Betula,ae f 
ekliani aculeatus,a,um; spinosus,a,um 

xuTbotkoiani pentagynus,a,um 

konusuri  conicus,a,um 

 

 

6. waikiTxeT da miaqcieT yuradReba mravlobiTi ricxvis formebs:   

Plantae  annuae erTwliani mcenareebi  
bracteae  brunneae yavisferi Tanyvaviledebi  
stipulae  ovatae  ovaluri TanafoTlebi  

spicae  rotundae mrgvali TavTavebi 
gemmae  longiusculae mogrZo kvirtebi 
plantae altae, robustae, longiramosae maRali, Zlieri, grZeltotebiani mcenareebi  
Betulae fruticosae   buCqa aryebi 
Salicornia herbacea  CoRano 
Betulae verrucosae   meWeWiani aryis xeebi 
Mimosae pudicae morcxvi mimozebi  
inflorescentiae  luteae yviTeli yvaviledebi 
cellulae cylindricae et ovatae cilindruli da ovaluri ujredebi 
plantae  baccatae  kenkrovani mcenareebi  
antherae  albae TeTri  mtvrianebi 
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7. gamoyaviT ojaxis mawarmoebeli sufiqsi da aRniSneT mcenaris gvaris  

   saxelwodeba: 

nimuSi: Rosa  vardi; Rosaceae  vardisebrni 
 

Betulaceae aryisebrni; Canabinaceae kanafisebrni; Chenopodium, ii  n    nacarqaTama; 

Chenopodiaceae nacarqaTamasebrni; Cornaceae Sindisebrni; Iridaceae zambaxisebrni; 
Juglandaceae kaklisebrni; Liliaceae SroSanasebrni;Papaveraceae yayCosebrni; 
Primulaceae furisulasebrni; Solanaceae ZaRlyurZenasebrni 

Typhaceae laqaSisebrni  

 

 

sententiae: 
1. Iudica me Domini secundum innocentiam meam-  ganmsaje, ufalo, Cemi umwikvleobisada 

mixedviT 

2. Multi sunt vocati,  pauci sunt electi. Mmowodebuli bevria, rCeuli- cota. (maTe, 20. 16). 

3. Nolite mittere  margaritas ante porcos  nu dauyriT Rorebs margalits 

4. In vino veritas, in aqua sanitas. RvinoSia WeSmariteba, wyalSia sijansaRe. 

5. Ignorantia nin est argumentum. arcodna sabuTi ar aris. 

6. alter ego meore me. 
 

 
 

 

 
arsebiT (§4) da zedsarTav saxelTa (§9) 

                     II bruneba 

 

      SeuTanxmebeli (genetivuri) msazRvreli (§15) 
 

 

         m.                              n. 
        mx. r. 
Nom. -us,  -er                -um (-on)      
Gen.                  -i          
         

        mr. r. 

Nom.     -i                          -a 
Gen.       -orum                                  

 
 

 

Nom. gemma plantae  mcenris kvirti   
Gen.  gemmae plantae mcenris kvirtis   

gemmae  plantae  mcenris kvirtebi        
gemmarum plantae mcenris kvirtebis   

 

 

1. abruneT Nom.-Gen.-is orsave ricxvSi da 

TargmneT:  
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       1. Linum, i n (seli). 2. bacca, ae f (kenkra).   3. Malus,i  f    (vaSli).   4. Mespilus,i f (zRmartli).    5. 
Hyoscyamus,i m  (lencofa).  6. aqua,ae f (wyali). 7. Narcissus, i  m (narcissi).   
8.  ovarium,ii  n (naskvi).   9. barba,ae f (wveri). 10. petalum,i n    (yvavilis furceli). 

11.  petiolus,i m (yunwi).    12. forma, ae f . 13. Petroselinum,i n (oxraxuSi).  14.   anthera,ae f    (mtvriana). 15.  
Rhododendron,i n (rododendroni); 16   Agropyron, i n (Wanga). 
 

2. TargmneT qarTulad: 

   F1. forma pomi.  2.folia plantarum.  3. forma foliorum.  4. gemmae plantae.  5. gemma  Rosae.  6. nervus  
foliorum  Alni. 7. folia Malorum et Cerasorum.  8. bulbi plantarum. 9. forma  bulborum. forma bulbi. 10. petiolus folii. 
11. petala anthorum.  12. anthi Amygdali.  13.  cauliculi foliorum. 14. folia lata.  15. planta alta.  16. nervi sepalorum 
et petalorum.  17. spicula Hordei.  
   

3. TargmneT laTinurad:  

 

1. SiSveli an bususiani  foTlebi.  2. foTlis 

yunwebi. 3. mcenaris naskvi. 4. nuSis totebi. 5. nuSis foTlebi. 6. foTlis ZarRvebi. 7. 

foTlis forma.  8. foTlebis forma. 9. yunwis forma. 10. Sindis foTlis forma. 11. 

yvavilis furclebi. 12. nuSis totebi. 13. didi foTlebi.   14. grZeli totebi. 15. 

maRali mcenare.  16. lamazi yvavilis furclebi. 17. foTlis patara Reroebi. 18. 

alublisa da rcxilas foTlebi. 19. titebi da vardebi. 20. mcenaris jamisfoToli. 21. 

mcenaris mtvrianebi. 22. mcenaris bolqvi. 

 

alubali Cerasus,i  f   
an  sive  
bolqvi bulbus,i m  
bususiani  pilosus,a,um 
da (kavS.) et  
maRali altus,a,um 
mtvriana anthera,ae f  
naskvi  ovarium, ii  n   
nuSi Amygdalus,i f  
patara Rero  cauliculus, i m  
rcxila  Carpinus, i  f     
tita Tulipa,ae f  
toti ramus,i m  
yunwi petiolus, i  m 
yvavilis furceli petalum,i n     
Sindi Cornus,  i   f 
SiSveli glaber, bra, brum; nudus,a,um 
ZarRvi nervus,i m 

jamis foToli sepalum,  i n 
 

         
     4.     TargmneT da CasviT Nom.-Gen.-Si orsave ricxvSi: 
      foToli,  yunwi, jamisfoToli, yvavili furceli, bolqvi.  
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5. TargmneT da daalageT sqesis da brunebis tipebis mixedviT: 

 

     kama, oxraxuSi, lobio, pomidori, qinZi, zafrana, cxenismuxla, iordasalami, gogra,  

WinWris deda, balaxovani mcenare, alubali, Sindi, Txili, wifeli, ifani, kuneli, wyavi, 

nekerCxali, uro, kenkra, bewvi, wveri, mzesumzira, abusalaTini, fiWvi. 

 

  

 

                 Sententiae: 
  

2.  Lucerna corporis est oculus. Itaque si oculus tuus simplex fuerit, totum corpus tuum lucidum erit.  
sxeulis sanaTi Tvalia. Tu Seni Tvali sufTaa, Seni sxeulic naTeli  

iqneba (maTe, 6,  22) 

3. Diligite inimicos vestros. giyvardeT Tqveni mtrebi  

4. Mollities corpus debilitat. saTuToba sxeuls asustebs. 

5. Nemo sapiens nisi patiens. Tu kaci  momTmeni ar aris, 

brZeni ver iqneba. 

6. Optimum medicamentum quies est. simSvide  saukeTeso 

wamalia. 

 

 

 

I rigis (I-II brunebis) zedsarTavi saxelebi 

zeds. sax. saleqsikono forma (§9) 
                   

 

1. yuradReba miaqcieT rogor icvleba zedsarTavi saxelebis daboloebebi ars. saxelebis 

sqesis Sesabamisad:  

 

mamrobiTi sqesi   

Crocus speciosus zafrana  
Sambucus edulus anwli  
Ranunculus caucasius baia 
Centranthus logifolius kldis iasamani  

  Catharanthus roseus  vardisferi kataranTusi (vinka) 

  Cyperus alternifolius papirusi 
  Cyperus aureus  besenia 
  pilus longus grZeli bewvi 
  ramus longus grZeli toti 

 

mdedrobiTi sqesi  
Alnus maritima zRvispira muryani 
Alnus rubra wiTeli muryani  
Beta sacharifera    Saqris Warxali      
Crataegus pentagyna Savi kuneli  

Cryptomeria japonica  iaponuri kriptomeria 
Glycyrrhiza glabra  Zirtkbila (Liquiritia,ae f) 
Inula  cordata   mziura 
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Lonicera   iberica cxratyava 
Merendera trigyna enZela 
Merendra trigyna    enZela 
Paeonia caucasica  iordasalami  

Petrosimonia brachiata  xvarxvara 
Pistacia mutica kevis xe 
Poa bulbosa Tivaqasra 
Rosa canina askili 

Salicornia herbacea CoRano 
Salsola nodulosa    xurxuma  
Sambucus nigra didgula 
Spiraea  hypericifolia  grakla       

Stipa   capillata  vaciwvera 
Tilia argentea  vercxla  cacxvi  

 

saSualo sqesi  

Agropyrum ramosum  datotvili Wanga 
Cerastium argenteum pirTeTra 
Delphinium divaricatum velis sosani 
Xanthemum squarrosum oqrococxa   

Allium rotundum niori 
Rhododendron caucasicum deka 
Symphytum asperum laSqara  
Aconitum  nasutum  tilWiri, akoniti 
Rhododendron luteum ieli 

 
@2. abruneT Nom.-Gen.- is orsave ricxvSi:  
pilus longus grZeli bewvi. Alnus rubra wiTeli muryani. Tilia argentea  vercxla  cacxvi. Cerastium 
argenteum pirTeTra. 

 

 3. CamoTvlil ars. saxelebs SeuTanxmeT zeds. saxelebi parvus,a, um (patara); bruneus,a,um 

(yavisferi);   latus,a,um (farTo); crassus,a,um (sqeli): 

   
Bulbus, i m bolqvi; canaliculus, i m  patara arxi; folium,i  n foToli;  gemma,ae f kvirti; 
petiolus, i yunwi; ovarium i  n naskvi; coma, ae f qoCori; xis varji; petalum i  n yvavilis furceli; 

carpofilum, i n nayoffoToli; sepalum, i  n jamis foToli;  stipula, ae f TanafoToli; corolla,ae  f 
yvavilis gvirgvini  

 

4. TargmneT laTinurad: 
1. mware nayofi. 2.  naZvis qoCori Q(kenwero). 3. orsaxliani mcenare.  4. didyvavila 

mcenare.  5. datotvili qliavi.  6. mcenaris mtvrianebi 7. grZeli yunwebi. 8. sqeli 

foTlebi. 9. wiTeli yvavilebi.  10. yavisferi kvirtebi.  11. iisferi yvavilisfurclebi.  12. 

yviTeli foTlebi. 13 patara naskvi. 14. ujredis garsi. 15. aryis xis kvirti. 15. erTwliani 

mcenare G16. RiRilos yvavilis gvirgvini.  17. krazanas foTlebi da patara Reroebi. 18. 

balaxovani mcenareebi. 

balaxovani herbaceus, a, um  
grZeli  longus, a, um  

garsi membrana,ae f 
didyvavila grandiflorus, a, um  
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datotvili divaricatus, a, um  
erTwliani annuus, a, um  
iisferi violaceus, a, um 
krazana Hypericum,i n 
mware amarus, a, um  

mtvriana anthera,ae f 
naskvi ovarium, ii  n  
naZvi Picea,ae f  
orsaxla dioicus, a, um  

patara parvus a, um  
patara Rero cauliculus, i m 

sqeli crassus, a, um 
furceli (yvavilis) petalum, i  n     
qliavi Prunus, i f  
qoCori (kenwero) crista,ae f;  coma,ae f 
RiRilo Centaurea,ae f 
yviTeli flavus, a, um 
yvavili anthus, i  m 
yvavilis gvirgvini corolla,ae f 
yunwi petiolus, i  m  
yavisferi brunneus,a,um 
wiTeli ruber, bra, brum 

 
Sententiae: 
Ubi nihil vales, ibi nihil veils. sadac Zala ar Segwevs, iq nuraferi gsurs 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Aamaoeba amaoTa da yovelive amaoa.(ekl., 1.2.) 

Sit transit Gloria mundi. ase Caivlis miwieri dideba.  
Scio, me nihil scire. vici rom araferi vici. (platoni, sokrates apologia) 
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. adamiani var da araferi adamianuri CemTvis ucxo ar 

aris (terenciusi). 
 Sta viator! SeCerdi mgzavro! (warwera saflavis qvaze.)  
 

     
sityvaTwarmoeba  

sufiqsacia 

 
 I-II  br. arsebiT saxelTa mawarmoebeli sufiqsebi 

     ul,  -ol, -cul -uscul      
      

1. -ol, -ul, -cul  -uscul  sufiqsebiT awarmoeT kninobiTi mniSvnelobis arsebiTi  

   saxelebi:   

            -ol:        folium,  ii n foToli, arteria, ae  f arteria                                                

       -ul:        fossa, ae  f foso.  ramus, i  m  toti. nervus,  i  m ZarRvi.  barba, ae f  

             wveri. spica, ae  f TavTavi. rima,a e  f naprali. globus, i  m   burTi.                     

                          spica, ae f    TavTavi.  hortus, i  m baRi. gemma, ae f kvirti. spina, ae f    ekali                                                                                     
               -cul       cornu, us, n  rqa 
               -uscul     corpus, oris  n        sxeuli.  arbor,oris f    xe                            
                                                               

 

  I-II brunebis  zeds. saxelTa mawarm.  sufiqsebi 

I         -ul,  -ol, -uscul, -id,  idul;    
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II      -at, os; 

III  -ic,  -in, -an, at-ic;  

IV    -oid,  -ari,  -ace, -ic; 

 V    -ace, - e, - in,  -are 
          
I. 

2.    -ul,  -ol, -uscul, -id,  idul sufiqsebiT da agreTve  prefiqsiT sub- (romelic amave 

funqciiT ixmareba) awarmoeT odnaobiTi xarisxis zeds. saxelebi: 

      M nimuSi.: acidus, a,um   mJave    acidulus,a,um  momJavo, odnav mJave 
      -ul:           asper, era, erum xorkliani  
            -id+ul:         scaber,bra,brum  mqise  
            -uscul:         crassus,a,um sqeli;  nitidus,a,um   kriala; levis,e   msubuqi, gluvi          
           sub-          scaber,bra,brum mqise;  lignosus,a,um xismagvari 

II.  
3. -at, -os sufiqsebiT  awarmoeT zeds. saxelebi, romlebic miuTiTebenMmsgavsebas;  

               raimes arsebobas da mis siWarbes; O-os sufiqsi mcenaris  
       binadrobis adgilsac aRniSnavs: 
 

             at: barba,ae f wveri;  bacca,ae f kenkra;    flagellum,i n Solti;  brachium,ii  n    mxari; 

                  campanula,ae f (campana,ae f  zari  ) zanzalaki; capitulus , i  m patara Tavi; 

                  angulus,i m kuTxe; canaliculus,i m   patara arxi; capillus,  m   bewvi, Tma;  

                  cor, cordis n (cord fuZe); cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe); sulcus,i m Rari; aurum,i n 

                  oqro;  corolla,ae f gvirgvini. 

            os : cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe);  bulbus,i m  bolqvi; aqua, ae f wyali; copia,ae f   

                   simrvle;  angulus, i m kuTxe; spina,ae f wveti, ekali; siliqua,ae f Woti, parki 

 

4. daSaleT saxeobis epiTeti da TargmneT; daadgineT romeli arsebiTiTa da 
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            romeli sufiqsiT aris nawarmoebi: 

 

 1. Inula cordata mziura.  2. Festuca sulcata velis wivana.  3. Poa bulbosa Tivaqasra. 4. Prunus 
divaricata  tyemali 5. Salvia glutinosa  salbi.  6. Gentiana angulosa naRvela. 7. Alnus barbata  
Cveulebrivi muryani.  8. Taxus baccata urTxeli, uTxovari.  9. Atraphaxis spinosa   xorcifera.  
10. Viola odorata  ia.  11. Crocus speciosus zafrana.   12. Dactylis glomerata  saTiTura. 12. Daphne 
glomerata  wiba.  13. Deschampsia cespitosa  maxrCobela.  14. Draba siliquosa.  15.  Festuca sulcata  
velis wivana, quCi.  16. Petrosimonia brachiata  xvarxvara.  17.  Xeranthemum squarrosum  
oqrococxa.  18.  Poa bulbosa Tivaqasra.   19. Taxus baccata  urTxeli, uTxovari.  20. Stipa capillata 
vaciwvera. Stachys fruticulosa  dedafutkara.  21.  Staphylea pinnata  jonjoli.  22. planta lutosa      
Slamis mcenare.  23. plantae arenosae  qviSis mcenareebi. plantae paludosae Waobis mcenareebi. 

      

5. daSaleT terminebi. TargmneT. gamoyaviT sufiqsebi: 

 clavatus,a,um;   falcatus,a,um;  spinosus,a,um;   fasciculeatus,a,um;  foliatus,a,um;  

 urceolatus,a,um; verrucosus,a,um;  glandulosus,a,um;  lamellatus,a, um;   scutatus,a,um;   

 saccharatus,a, um; rostratus,a,um;  maculatus,a, um. 

III.  
6. TargmneT. gamoiyeneT  kuTvnilebis, warmomavlobis, binadrobis adgilis 

aRmniSvneli sufiqsebi: -ic;  -in; -an, at+ic 
     

kolxuri.  qarTuli.  imeruli. Kkavkasiuri. Mmegruli. Aafxazuri. aWaruli. 
amerikuli. baRis. mTis.  qarTlis. afxazuri iordasalami. tyis. svanuri. 

  

 7. TargmneT  saxeobis epiTeti da gamoyaviT sufiqsebi: 

 

Alchimilla caucasica  marmuWi;  Alopecurus ponticus (A. sericeus)  melakuda; Amygdalus  georgica 
qarTuli nuSi; Betula  megrelica megruli aryi;  Buxus  colchica  kolxuri bza; Campanula 
armazica  armazis maCita; Carum caucasicum kvliavi;  Centaurea  iberica  RiRilo;  Convallaria  
transcaucasica  SroSana; Corylus  imeretica  Txili;   Dictamnus  caucasicus  ifnura; Cyclamen  
adzharicum yoCivarda; Draba  mingrelica quduna; Epilobium  montanum  wyalnawyena; Galanthus  
lagodechianus  lagodexis TeTryvavila; Hedera  colchica  suro; Iris  carthaliniae qarTlis 

zambaxi; Lilium georgicum  qarTuli SroSani; Medicago marina  ionja; Medicago dzhavakhetica 
javaxeTis ionja;  Paeonia carthalinica  qarTlis iordasalami; planta silvatica tyis mcenare ; 
Primula saguramica  saguramos furisula;  Ranunculus svaneticus  baia;  Rhododendron caucasicum  
deka. Staphylea colchica  kolxuri jonjoli; Paeonia abchasica  afxazuri iordasalami. 
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IV. 
8.Mmsgavsebis, raimesTan Sedarebis aRmniSvneli   sufiqsebiT -oid;  -ari;  -ace; -ic 
awarmoeT I-II brunebis zedsarTavi saxelebi:  

       M nimuSi.:      folium,ii n foToli              foli-ace-us,a,um  foTlisebri 
          

                    -oid: corolla ae f   gvirgvi;  membrana, ae f  membrana;  tuba,ae f lula; rhizoma,atis n 

                           Fesvura;  dactylus, i m   TiTi;                            

                    - ace: corium, ii  n kani, tyavi,  qerqi; crusta,ae f     qerqi;  herba,ae f    balaxi 

                 - ari:   corona,ae f    gvirgvi                                               
                  -ic:     conus ,i m       konusi      
       9. saxeobis epiTetSi  gamoyaviT  sufiqsi da TargmneT sityvasityviT:     

Acer    platanoideum  (an: II rigis zeds. daboloebiT: Acer    platanoides) leka 

Cerastium cerastoideum (an: II rigis zeds. daboloebiT: Cerastium cerastoides) pirTeTra 
Hippophae rhamnoidea  (an: II rigis zeds. daboloebiT: Hippophae rhamnoides. Rhamnus,i xeSavi, 
xeWreli) qacvi 
Galathella dracunculoidea (an: II rigis zeds. daboloebiT: Galathella dracunculoides) 
Semodgomis winwkala (dracunculus, i m abzindas saxeoba) 
Citrullus colocynthoideus (an: II rigis zeds. daboloebiT: Citrullus   colocynthoides) saWmeli 

sazamTro (colocynthys,idis mware kvaxi) 
                                  
 

 V.  

10. Sedgenilobis, konstitenciis   da aRnagobis aRmniSvneli sufiqsebiT -ace, - e, -in, 
-are awarmoeT I-II br. zedsarTavi saxelebi: 

M      nimuSi.: Amylum,i n saxamebeli                    amyl-ace-us,a,um saxamebelis 

          -ace: papyrus,i m papirusi; charta,ae f   qaRaldi;  argilla,ae f Tixa;  creta,ae f carci 

                 -e:     aurum,i n oqro;  Argentum, i n vercxli; os, ossis Zvali;  arbor,oris xe 
           -ar+e: calx,calcis kiri  
         -in:       cera,ae f cvili                                            

        
9.  dadgineT romeli arsebiTi saxelisgan aris nawarmoebi saxeobis epiTeti  da 

TargmneT:     
Cerastium argenteum  pirTeTra          
Festuca gigantea wbila 
Clethra arborea xeSroSana           
plantae herbaceae balaxovani mcenareebi  
plantae arboraceae xe-mcenareebi 
Brasica oleracea brokoli 
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Glechoma hederacea oSoSa                     
 

Sententiae: 
 
1.Via vitiōrum est  lata, via virtūtis angusta et aspĕra. mankierebaTa gza farToa, saTnoebisa ki 

viwro da Zneli 

1. Vita humāna est Dei donum. adamianis cxovreba RvTis saCuqaria.  
2. Arbor bona  fert fructus bonos Kkargi xe nayofsac kargs iZleva (maTe, 7 17)  

3. Nemo potest duobus dominis servire aravis SeuZlia or batons emsaxuros (maTe. )  
4. Ubi est Thesaurus vester, illic erit cor  vestrum sadac aris saunje Tqveni, iqve iqneba guli 

Tqveni (maTe, 6 21 ). 

5. Vana est sapientia nostra amaoa Cveni sibrZne. (pavle, kor. I.3.19) 
6. Vita somnium breve  sicocxle mokle sizmaria.    

 
 

 

sityvaTwarmoeba  

rTuli zedsarTavi saxelis       

         warmoeba zmnuri fuZeebiT ($23) 

 

ars. sax. fuZe   + ferro (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (fer-) 
                + gero (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (ger-) 
                                    + phoro (mimaqvs, vatareb)-zmnis fuZe (phor-)   
                                    +colo (vcxovrob)-zmnis fuZe (col-)                                              

     

             mag.: bulb-i-ger, gera, gerum   bolqviani (bulbus,i bolqvi) 

             anth-o-phorus, phora,  phorum   (anth-os,i m berZn., yvavili) 
                    (yuradReba miaqcieT SemaerTebel xmovans!) 

 

1. daSaleT termini Semadgenel nawilebad da axseniT maTi mniSvneloba:  

denticuliger, gera, gerum 

sacharifer, fera, ferum 

Beta sacharifera Saqris Warxali      

capitulifer,fera,ferum     

corollifer, fera, ferum  
corymbifer,fera,ferum  (corimb-us suro) 
Umbelliferae  qolgosnebi 

Cruciferae  jvarosnebi                              
arenicola,ae m (arena,ae qviSa) qviSis binadari 
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saxicola,ae m (saxum,i n klde) kldeze mcxovrebi   
horticola,ae m baRSi mcxovrebi (hortus,i m baRi)    
linicola,ae m selze mcxovrebi (Linum,i n seli)    
 
2.  awarmoeT zedsarTavi saxelebi arsebiTi saxelebisgan -fer, -ger zmnuri fuZeebiT:  

 

seta,ae f jagari 

glandula,ae f  jirkvali 

stoma,atis n piri 
pillus,i m bewvi 

stolo, onis amonayari (fesvze) 
stylus, i m sveti  
 

3. daukvirdiT saxeobis epiTets, gamoyaviT zmnuri fuZe; TargmneT sityvasityviT:  

   

Trifolium  fragiferum  

Satureia spicigera  
Papaver somniferum  

Populus balsamifera  
Aralia papyrifera  
Arenga saccharifera  
Brassica oleifera  
Cucubalus baccifera  
 

4. TargmneT laTinurad:  

 

    1. Zilismomgvreli mcenareebi. 2. Saqrismomcemi mcenareebi. 3. bolqviani mcenare. 

4.zeTismomcemi mcenare. 5. kenkrovani mcenareebi. 6.FTavTaviani mcenareebi. 7. qolgosani da 

jvrismatarebeli mcenareebi. 

  

Zilismomgvreli somniferous,a,um  

Saqrismomcemi saccharifer, fera, ferum  

bolqviani bulbosus,a,um  

zeTismomcemi oleifer, fera,ferum 

 

TavTaviani spiciger, gera,gerum 

qolgosani umbelifer,fera,farum 

jvrismatarebeli. Crucifer,fera,ferum 

kenkrovani baccifer, ferum, fera 
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III   bruneba  
                                                                

1. ars. saxels SeuwyveT zeds. saxeli (=SeavseT mravalwertilebi) da abruneT orive 

ricxvis Nom. -sa da  Gen.-Si:  
1. Ulex europae… . 2. Tussilago farfar... .  3. Vitis  ripari... . 4. Reemex acetos…  . 5. Medicago hemicycl…    6. 
Ribes nigr…    . 7. Vitis vinifer…    .  8. Juglans regi…    . 9. Ilex colchic…    . 10. Papaver somnifer…  11. 
Cyclamen persic… 12. Smilax excels… . 13. Carex  pendul… . 14. Capparis spinos… . 15. Cannabis sativ… .  
2.  TargmneT qarTulad; abruneT orive ricxvis Nom. -sa da Gen.-Si:  
1. folium  Plantaginis. 2. caulis Vitis rotundifoliae.  3. herba Adonidis. 4. radix Berberis. 5. flos Papaveris somniferi. 
6. piper nigrum. 7. infusum Viburni liquidum. 8. flos Sambuci nigrae exsicatus. 9. cortex et flos Hippophaës. 10. 
caulis Zeae  maydis. 11. succus Papaveris somniferi lacteus. 12. gemma et folium Vitis idaeae.  

 

3.  TargmneT laTinurad:  
 1. evropuli jojos Rero. 2. aryis xis yvavili. 3. simindis  saxamebeli. 4. bambis fesvebis 
qerqi. 5. mravalZarRvas foToli. 6.simindis TavTavi 7. Savi   mocxaris foToli. 8. ionjas 

yvavili. 9. mcenareebis gadargva. 10. sparsuli yoCivardas fesvi. 11. kavkasiuri akaki. 12. 

kaparis wveri. 13. batatis foToli. 14. jadvaris Rero. 15. mJaunas foToli. 16. elusamelas 

(kidula/mtirala islis) toti. 17. kaklis nayofi. 

 

akaki Celtis, is f   
bamba Gossypium, ii n    
batati Batatas,atis  f  
gadargva transplantatio,onis f 

TavTavi spica,ae f  

ionja Medicago, ginis f  
kavkasiuri caucasicus,a,um  
kakali Juglans(,ndis f) regia   
kapari Capparis(,is f) spinosa 
mocxari Ribes, is  n  
mJauna Reemex(,icis f) acetosa  

mravalZarRva plantago, ginis f  

nayofi pomum, i  n  

saxamebeli amylum,i n 
simindi  Mays, ydis f  
sparsuli persicus,a,um  
toti ramus,i m fesvi radix,icis f 
qerqi cortex,icis m  
Rero caulis,is m 
yvavili flos,oris m 

yoCivarda Cyclanen,inis  n  
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Savi   niger,gra,grum  
wveri  spina,ae f  
        jadvari Orchis,is f = Orchas,adis f  
        jojo Ulex,icis  m    
                  elusamela (kidula/mtirala isli) Carex(,icis  f) pendula 
        

 
II rigis zesarTavi saxelebi  

 

1. awarmoeT II rigis zeds. saxelebi (gamosayenebeli sufiqsebi miTiTebulia gverdiT): 

     msxlis formisa (-form); veluri, tyisa  (-str/ster); xalxuri (-ār);   saafTiaqo (-al); 
aqroladi  (-il); velis, mindvris  (-str/ster); mdelosi(-ens); Teslisa, saTesle (-al); 
samedicino (-al); yanisa, saxnavi velisa (-ens); Cinuri (-ens). 

 

afTiaqi officina,ae  f  
CineTi China,ae f   
mdelo pratum, i n 
medicina medicina,ae  f  
msxali (nayofi) pirum,i  n  
qrolva, frena volatus,us  m  
Tesli semen,in-is  n  
tye silva,ae  f 
veli, mindori  camp-us, i m  
xalxi vulgus,i n 
yana, saxnavi veli arvum, i n 
 
2. SeavseT mravalwertilebi da TargmneT qarTulad:  

 

Berberis vulgar…;     bacca dulc…;   Linum vulgar…; Adonis vernal…; Trifolium pratens…;  Vitis silvest…;  
oleum vegetabil…;  Convallaria  maial…; Amygdalus dulc…; Taraxacum  officinal…; Acer campestr...; 
Citrus sinens…; Phoenix canari…; Atriplex hortens… . .  

 

3.  TargmneT qarTulad da abruneT orive ricxvis Nom. -sa da  Gen.-Si: 
               

1. Foeniculum vulgare. 2. Oleum vegetabile. 3. Hedera errans. 4. Anethum graveolens. 5. Viride (sc. remedium) 
nitens.   6. Ricinus communis. 7. Aloë officinalis. 8. tinctura Liquiritiae dulcis.  9. succus baccarum 
dulcium. 10. Batatas edulis. 11. herba  Adonidis vernalis. 12. herba recens.  13. Brassica  campestris.     
14. Armeniaca vulgaris.   15.  Dahlia variabilis. 16.   Fagus orientalis. 17. Phleum  pratense . 18.  Secale 
cereale.   19. Ribes  nigrum.  20. Abies  gracilis. 21. Chimonanthus praecox.   

 

       4. TargmneT laTinurad da gadaiyvaneT mx. ricxvis Gen.-Si: 
 
  1. velis nekerCxali. 2. saafTiaqo babuawvera. 3. sapure Wvavis fqvili. 4. 

Rvinimomcemi vazi. 5. palmisebri nekerCxali. 6. iberiuli zambaxi. 7. galuri 
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tamariqsi. 8. Cinuri arRavani. 9. muqi mewamuli kowaxuri. 10. islis Rero. 11. 

evropuli jojos fesvi. 12. simindis TavTavi. 13.Mmokle Solti.  14. keTilSobili 

dafna.  15. wylis (Waobis) marwyvbalaxa. 16. aRmosavluri kombostura. 17. 

Cveulebrivi (vulgaris,e) Rvia. 18. mdelos melakuda. 19. samxreTis Wadari.  20. 
aRmosavluri sumbuli.  21. mdelos wivana.  22. dasavleTis  Wadari. 23. 

Cveulebrivi (communis,e) nuSi. 24.  tyis alubali anu balmwara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
alubali Cerasus, i f 
arRavani Cersis,is f  
aRmosavluri  orientalis,e  
babuawvera Taraxacum,i n  
galuri galicus,a,um  
dafna  Laurus,i f 
dasavluri occidentalis,e  
evropuli europaeus,a,um 

vazi Vitis,is  f 
velis campester,tris,tre  
zambaxi Iris,idis  f  
TavTavi spica,ae f  
isli Carex,icis  f  
kama  Foeniculum, i n   
keTilSobili  nobilis,e 
kombostura Conringia, ae f  
kowaxuri Berberis,is  f  
mdelos  pratensis, e  
marwyvbalaxa Comarum,i n  
matkvarcana  Lathyrus 
melakuda Alopecurus, i 
mindvris campester,tris, tre 
mokle brevis,e  

muqi mewamuli atropurpureus,a,um  
nekerCxali Acer, eris  n  
palmisebri palmatus,a,um 
saafTiaqo officinalis,e  
samxreTis australis,e 
sapure, purisa cerealis,e  
simindi Mays,ydis  f   
sumbuli Hyacinthus,  i 
tamariqsi Tamarix,icis  f  
tyis  silvestris, e 
fesvi radix,icis  f  
fqvili farfara,ae  f  
Rero caulis,is  m  
Rvia Juniperus, i  f  
Rvinimomcemi vinifer,fera,ferum 
Solti flagellum, i  n 
 Cinuri chinensis,e 
wivana Festuca,ae f  
wylis (Waobis) paluster, tris, tre   
Wadari   Platanus, i f  
Wvavi Secale,is  n 
jojo Ulex,icis  m    

 
Sententiae:  
 
Cogito, ergo sum (Dec.). vazrovneb, maSasadame varsebob 
Orate pro iis, qui vobis sunt infensi daloceT Tqveni mawyevrebi 
corpus sine spiritu cadaver. sxeuli sulis gareSe gvamia. 
Amicus Plato, sed magis amica veritas  megobaria platoni, magram WeSmariteba ufro didi 

megobaria. 

Cogitatiōnis poenam nemo patĭtur. azris gamo aravin isjeba.  

Diliges proximum tuum, ut te ipsum Seiyvare moyvasi Seni, viTarca Tavi Seni 
bene qui latuit bene vixit. kargad icxovra, vinc SeumCnevlad icxovra (Ovid.) 
Estote vos perfecti, ut Pater vester ille, qui es in caelis, perfectus est (maTe, 5, 48) 

iyaviT srulyofilni iseve, rogorc Tqveni zecieri mamaa srulyofili. 
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Participium praesentis activi  (awmyos moqm. 
gvaris mimReoba) ($19) 

 

. 
awmyo drois moq. gvaris momReoba = 

awmyos fuZe + -ns (-ntis)  -   I-II uRl.; 

-ens (-entis) - III-IV uRl 

                     praesens                                                part. praes. act. 

IuRl.   nato,  nata-re vcurav                        nata-ns, ntis mocurave  
II uRl. splendeo, splende-re vbrwyinav    slende-ns, ntis  mbrwyinavi, 
mSvenieri 

IIIuRl.  repo, reper  vcocav                           rep-ens,ntis  mcocavi 

 IVuRl. dormio, dormi-re  mZinavs        dormi-ens,ntis mZinare 

 

(ibrunebian rogorc III br. erTdaboloebiani zeds. saxelebi).   
 

1. CasviT Nom.-Gen. -is   orsave ricxvSi: 

repens, ntis mcocavi; sempervirens, ntis  maradmwvane; splendens, ntis mbrwyinavi, mSvenieri  
pungens, ntis Cxvletia  
 

2. awarmoeT part. praes. act. -is forma: 

nimuSi:  dormio, ire  mZinavs - dormiens,entis mZinare 
 

ascendo, ĕre avdivar; 
continuo, ere Sevicav 
descendo, ĕre   Camovdivar, veSvebi 
glaberesco,ĕre   uTmo/ubewvo/,SiSveli vxdebi  

nato, are vcurav 
niteo,ere vbrwyinav 
nuto, are aqeT-iqiT virwevi, virxevi; Tavs vxri 

pateo, ere SesamCnevi/gamorCeuli var  

pulso, are vfeTqav 
pungo, ĕre vCxvlet 

scandeo,ere  vedebi, veWidebi, vebRauWebi 
serpo, serpĕre   vcocv 
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3. TargmneT sityvasityviT: 

  

Acroptilon repens mwara (repo, ĕre vcocav) 
Campsis  radicans  kampsisi, mTis palma (radico,are fesvebs vuSveb, vfesviandebi) 
 Chamaedorea elegans(eligo,are amovirCev) 

Cupressus sempervirens (viresco,ere vmwvandebi) 
Elaeagnus pungens Cxvletia fSati (pungo, ĕre vCxvlet) 

Euphorbia  splendens mSvenieri rZiana (splendeo,ere vbrwyinav) 
Hedera(suro) errans    ( erro,are vxetialob) 

Juniperus rufescens (rufesco,ere vwiTldebi) 
  
Linum crepitans fantia seli (crepito, are vtkacuneb, vwkaruneb, vCxaruneb) 
Mahonia repens mahonia 
Osmanthus fragrans  surnelovani osmanTusi (fragro,are surnels vafrqvev) 

Santolina virens santolina 

 Sequoia sempervirens (semper mudam) 
 
Sententiae: 

 
1.Estote vos perfecti, ut Pater vester ille, qui es in caelis, perfectus est (maTe, 5, 48) 

  iyaviT srulyofilni iseve, rogorc Tqveni zecieri mamaa srulyofili. 

      2.Inter arma leges silent. Oomis dros kanonebi  dums 
3.Omnia vincit amor et nos cedamus amori. siyvaruli yovlis mZlevelia da dae, Cvenc  

 Ddagvimonos.  

 

 
 

binomonaluri saxelwodebebi 

saxeobis saxelwodebebi (§ 27) 
mcenareTa saxeobis epiTetebis warmoeba adamianTa  

gvar-saxelebisgan (§ 28) 
mcenareTa saxeobis epiTetis warmoeba                                                                 

geografiuli saxelebisgan (§ 29) 

                          

                           mag.: 

Castanea sativa  wabli 

                     Primula bayernii  furisula 

                        Coronaria flos cuculi  gugulis yvavili 
                      Cyclamen adzharicum qarTuli yoCivarda 
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1.   ganasxvaveT  saxeobis zedsarTavuli msazRvreli da genetivuri msazRvreli.       

axseniT gvar-saxelebisgan da geografiuli saxelebisgan msazRvrelis warmoebis 

meTodi: 

 
Alchemilla sericea  marmuWi  

Angelica tatianae  angeloza 

Aquilegia olympica (Aquilegia caucasica)   
              wyalikrefia 

Aralia papyrifera  qaRaldis aralia  

           B(balsamifera) 

Berberis Juliana iulianas kowaxuri 

Berberis thunbergii Tunbergis kowaxuri 

Berberis wilsonae vilsonis kowaxuri 
Betula pendula    aryis xe 
Campanula armazica maCita  
Clematis armandii  armandis katabarda 
Coronaria flos cuculi  gugulis yvavili 
Delphinium elisabethae dezura 

Deschampsia cespitosa  maxrCobela                                           
Festuca  ovina cxvris wivana 

Hedera pastuchowii  pastuxovs suro 

Heracleum sosnowskyi  xevsuris diyi 

Limonium meyeri  Soraqani, mlaSe 

cocxi 

Lonicera henryi  henris cxratyava 

Paliurus spina-christi  ZeZvi                        
Populus balsamifera balzamis verxvi 
Primula   saguramica   saguramos 

furisula 

Primula juliae iulias  furisula   

Primula meyeri  meieris furisula 

Primula woronowii.  voronovis 
furisula 

Pyrus ketzkhovelii  kecxovelis msxali 

Salvia garedji  salbi 
Salvia glutinosa  salbi  
Saxifraga sibirica  fxija 

Scabiosa caucasica  cisfolio  

Sibbaldia semiglabra  fesvmagara 

 
1. TargmneT laTinurad (zedsarTavuli msazRvreli, genetivuri msazRvreli, arsebiTi 

msazRvrelad): 
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1. cxvris wivana; 2. gugulis yvavili; 3. Savi kaklis xe; 5. yviTeli Rvina; 6. fedorovis 

msxali; 7. orsaxliani WinWari; 8. Zilismomgvreli yayaCo; 9. Saqris palma. 10. 

salsola-patara xe; 11. qaRaldis aralia. 12. kolxuri bza. 

 

 

cxvris  ovinus,a,um  
wivana  Festuca, ae f  
guguli cuculus, i  m  

yvavili flos,oris m  
Savi niger,gra,grum    
kaklis xe   Juglans,ndis f 
yviTeli luteus,a,um  
Rvina Fritilaria,ae f   
fedorovi  Fedorov 
msxali  Pyrus, i f 

orsaxliani dioicus,a,um  
WinWari Urtica,ae f 
Zilismomgvreli somnifer,fera,ferum  

yayaCo Papaver,eris n 
palma Arenga, ae f  
Saqris saccharifer,fera,ferum  

patara xe arbuscula,ae f 
qaRaldis papyrifer,fera,ferum    
bza Buxus, i f 

 

Sentntiae: 
 

1. Conscientia mille testes. sindisi aTas mowmes udris (kvintilianusi). 

2. Caecus non iudicat de colore. brma nu gansjis fers. 
3. Consuetudo quasi altera natura Cveuleba TiTqmis utoldeba Tandayolil (bunebriv) 

Tvisebas. 

4. Consultor homini tempus utilissimus.  dro adamianis saukeTeso mrCevelia 

 

 

 
zedsarTavi saxelis xarisxebi ($13) 

 

1. SeavseT mravalwertilebi da TargmneT: 

1. Chelidonium mai… (maior,ius); 2.  Plantago ma… (maior,ius);  3. Fraxinus excels…       
(excelsior,ius); 4. Lemna min… (minor,us); 5. Avena elat… (elatior,ius); 6. Cotoneaster integer… 
(integerrimus,a,um). 
 

2. TargmneT sityvasityviT da gadaiyvaneT mx. ricxvis Gen.-Si: 
1. Tamarix ramosissima (Cveulebrivi ialRuni); 2. Cotoneaster integerrima; 3. Juniperus 

foetidissima; 4. Ailanthus altissima (xemyrali); 5. Fraxinus excelsior; 6. Aspidistra elatior; 7. 
Euphorbia pulcherrima; 8. Aristolochia (=Aristolochia macrophylla) durior; 9. Iris elegantissima.  
10.Linum usitatissimum (sarTavi seli). 12. Rosa spinosissima (Savi askili). 13. Anthemis 
altissima  (yanis gvirila). 13. Octimum gratissimum (evgenolis rehani).  

 
ramosus,a,um totebiani  
integer, gra, grum mTliani, xeluxlebeli, uvnebeli 
foetidus. a, um myrali  
altus,a,um maRali  
excelsus,a,um didi,maRali 
elatus,a,um maRali  
pulcher, chra chrum lamazi  
durus,a,um magari  
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elegans, ntis eleganturi, moxdenili  
usitatus,a,um saxmarebeli 
spinosus,a,um ekliani  
gratus,a,um mimzidveli, sasiamovno 
 

TargmneT laTinurad: 

    1.sruliad SiSveli firfita. 2. Zalian wvrili fesvebi;  3. Zalian nazi garsi; 4. 

uZlieresi Reroebi; 5. SedarebiT mokle Solti; 6. SedarebiT grZeli firfita; 

7. saukeTeso saxeoba.  

 

grZeli longus,a,um 
garsi membrane,ae f  
mokle  brevis,e  
saukeTeso optimus,a,um  
saxeoba species,ei f  
fesvi radix, icis f  

firfita lamina,ae f 
Rero caulis,is f 
SiSveli glaber,bra,brum   
wvrili tenuis,e  
Zlieri robustus,a,um  

 
 

                                  
 

IV  bruneba  ($6)              
            V   bruneba  ($7) 

 

1. TargmneT qarTulad da abruneT orive ricxvis Nom. -sa da  Gen.-Si: 
 

1. ductus excretorius.  2. apparatus aquaeductus. 3. via  processus. 4. Pinus nigra. 5. hiatus semilunaris. 
6. cornu Vitis longum. 7. Quercus  iberica.  8. Pinus palustris. 9. tribus plantarum. 10. fructus maturus. 11.  
Quercus Ilex. 12. Quercus nana. 13.  Cupressus sempervirens. 14. fructus dulcis. 
 

2. TargmneT laTinurad: 

 

 1. biWvinTis fiWvi. 2. muxis qerqi. 3. muxis qerqis gamoyeneba. 4. manjuruli fiWvebis 

tye. 5. Woroxis muxa. 6. qvamuxis rko. 7. dasavluri muxa. 8. korpis muxa. 9. vazis 

rqis sigrZe. 10. vazis grZeli rqa. 11. lamazi yvavilebis wnuli. 12. tbis fskeri. 13. 

muxis merqani. 
      
3. TargmneT da gadaiyvaneT mx. r. Gen.-Si: 
 
1. fides Christianorum.  2. res publica.  3. dies supremus.  4. sol meridiei.  5. facies occlusalis          6. 
superficies humi arenosae.  7. series plantarum.  8. caries arboris.  9. species Quercuum.  10. species Malorum.  
11. species pectoralis.  
 

4.  TargmneT da gadaiyvaneT mx. r. Gen.-Si: 
 
1. respublikis keTildReoba. 2. rwmenis simtkice. 3. msxlis saxeobebis dasaxeleba. 

4. citrusebis wyeba. 5. nayofis saxe (zedapiri).  6. gamomSrali miwis zedapiri. 7. 

miwis gamomSrali zedapiri. 8. mcenaris axali saxeoba. 9. mcenareTa samefos qvesaxe. 

10. mcenareuli samefos qvesaxe. 11. muxis saxeobebi. 
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rTuli zedsarTavi saxelis warmoeba sxvadasxva fuZeebiT: 

 

I.   ori arsebiTi saxelis SeerTebiT: popul-i-folius,a,um  alvisxisfoTola 

II.  ricxviTi saxelisa da arsebiTis  SeerTebiT:    tri-folius, a, um    samyura 
III.  arseb. da zeds.  saxelebis SeerTebiT:    ambly-o-phyllus,a,um blagvfoTola  

IV.  ori zedsarTavi sax. SeerTebiT flav-i-maculatus,a,um            yviTellaqebiani 

  

                  I 
D   1. rTul zedsarTav saxelSi  gamoyaviT  ars. saxelebis fuZeebi da TargmneT: 

         alnifolius,a,um  murynisfoTola;  anemophilus,a,um qariT damtverili;  

    ceratophyllus,a, um    rqafoTola;   cheirophyllus  xelisgulfoTala;  cheilanthus,a,um 

        tuCyvavila;    caulocarpus,a,um Reronayofa;  salicifolius,a,um tirifisfoTola 
 

2.  saxeobis epiTetSi gamoyaviTYarsebiTi saxelebi da TargmneT:  

             Tilia begoniifolia cacxvi;    Valeriana alliariifolia  katabalaxa;  Kobresia capillifolia kobrezia 
            Calamagrostis arundinacea brZami;  Senecio taraxacifolius TavyviTela; Pterocarya pterocarpa  

              kavkasiuri lafani; Senecio taraxacifolius  TavyviTela; Campanula lactiflora kenkeSa 
 

           II 
   1. daSaleT termini da TargmneT: 

                 bibracteatus,a,um orTanayvaviliani;  bicarinatus,a,um  orqediani;  biceps,cipitis orTava; 

                bicuspidatus,a,um orwvetiani;   biennis,e orwliani;  bifacialis,e orsaxiani;  bifidus,a,um     

                       gaormagebuli;  biflagellatus,a,um orSoltiani;   biflorus,a,um oryvaviliani;   

                bifolius,a,um    orfoTliani ;    biseriatus,a,um  orrigiani;  multiceps,ipitis    mravalTava; 

               multiflores (pl.) mravalyvavilianebi;  quadrangularis,e oTxkuTxa; trianthus,a,um  

       samyvavila;   trifoliatus,a,um samfoTola;  uniflorus,a,um erTyvaviliani; 

               unilateralis,e erTgverdiani 

     
          2.saxeobis epiTetebSi gamoyaviT ars. da ricx. saxelebi da TargmneT: 
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             Leonurus quinquelobatus xuTnakvTa Savbalaxa;  Merendera trigyna  enZela; 

            Crataegus pentagyna  Savi kuneli; Parthenocissus quinquifolia  xuTfoTola  

      survazi; Parthenocissus tricuspidata  samnakvTiani usurvazi;  Amygdalus 
               trilobatus  samnakvTa nuSi;   Androsace bidentata  tkacuna 

 

     III  
       1. daSaleT termini da axseniT sityvaTwarmoebis meTodi 

 

              brevipetiolatus, a, um     mokleyunwiani;  cyrtophyllus,a,um  moxrilfoTliani; 

             dasyanthus,a,um sqelyvaviliani; amblyophyllus,a,um blagvfoTola; acutirostris,e   

                  maxvilniskartiani,  wvetiani; chloranthus,a,um  mwvaneyvavila  

 
      2. saxeobis epiTetebSi gamoyaviT arsebiTi da zeds.xaelebi  da TargmneT: 

                  Agasyllis latifolia   duci;  Aristolochia macrophylla  didfoTola Zirmwara; 
                  Betonica grandiflora  barispira;  Caragana grandiflora  uZraxela; Chamaenerium  
                angustifolium  TxawarTxala;  Clematis macropetala  katabarda; Cotoneaster  rotundifolia  

                mrgvalfoTola sirvaSla; Holboellia latifolia  ganierfoTola holbelia;  Jasminum  
                   nudiflorum Jasmini; Primula macrocalyx  didjama furisula;  Paeonia tenuifolia  velis  

        iordasalami;  Pimpinella rhodantha  anisuli; Plantago tenuiflora  mravalZarRva; 

                 Podocarpus macrophylla  didfoTola podokarpusi;  Pyrus  salicifolia beryena, panta 
                 Quercus macranthera maRalmTis anu msxvilmtvrianiani muxa; Rosa multiflora  
         mravalyvaviliani vardi.   

 

              IV 

             1. daSaleT termini da TargmneT: 

                           cyanomelannus,a,um molurjoSavi; chloroleucus momwvano-moTeTro;   
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                           atropurpureus,a,um muqi mewamuli; atrofuscus,a,um muqad dabinduli; 

                           atroviolaceus,a,um muqi iisferi; aequilatus,a,um erTnairi siganis; 
                           aequimagnus,a,um   erTnairi sididis. 
   

       Sententiae: 
1. Tempŏra mutantur et nos mutāmur in illis. droni icvlebian da Cvenc vicvlebiT masTan 

erTad.  

2. Silentium est aureum dumili oqroa  
3. Qui petit, accipit vinc iTxovs, iRebs  
4. Qui quaerit, reperit vinc eZebs, poulobs  
5. Lucerna corporis est oculus – sxeulis sanaTi Tvalia (maTe VI,22) 
6. Si oculus tuus improbus fuerit, totus corpus tuum tenebrosum erit. Tu Seni Tvali uwminduria, 

mTeli Seni sxeulic bneli iqneba. (maTe VI,22) 
 

 
 

ferebi botanikur terminologiaSi 

       I.feris aRmniS.  damouk. zedsarTavebi 

II.sufiqsebi (-id,  -ul, - idul, -in, -e, -ace, -os, -at); 

prefiqsi (sub-) da   pref.-sufiqsi (sub- - -id); 

III. part. praes. act. 

 IV. arseb. +color,oris (laT.), chroma,atos (berZn.) 

V.  zedsarT.+ zmnizeda 

 

   

           I.  ferebi gadmoicema damoukidebeli zedsarTavebiT: 

         1. TargmneT saxeobis epiTetebi da warmoadgineT saleqsikono formiT: 

Juglans nigra kakali 
Sambucus nigra didgula  
Setaria viridis   mwvane Zurwa  
Viscum album  fiTri 

Rhododendron flavum   ieli 
Alnus rubra wiTeli muryani  

       
         II. ferebis variaciebis iwarmoeba sufiqsebiT: 
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1. awarmoeT ferebis aRmniSvneli odnaobiTi xarisxis zedsarTavi saxelebi -id, -ul, id+ 
ul sufiqsebiT; sub- TavsarTiT da sub - id   prefiqs-sufiqsis kombinaciiT: 

M   mag.: flavus,a,um yviTeli.  f lavidus, a,um; flavidulus,a,um; sub-flavus, a, um (moyviTalo)             

 

               -ul:       rufus, a, um     wiTeli, wiTuri         
                                 lucidus, a, um   Ria feris, elvare, kriala, mbzinvare  
                  -ol:         brunneus ,a, um yavisferi.  luteus,a,um yviTeli  

               -id:       albus.,a, um TeTri. flavus,a,um yviTeli 
              -id+ul    albus,a,um TeTri. flavus,a,um yviTeli 
                                      

 2. awarmoeT ferebis aRmniSvneli zedsarTavi saxelebi -e;  -ace ; - at, -in  sufiqsebiT. 

     mag.: : lac,lact-is n rZe -  lacteus,a,um   rZisferi 
      
              -e:  cinis, eris m   ferfli; caerula, orum  n laJvardi;  aurum,  i n oqro;  rosa,ae f vardi;  
          lutum, i  n Tixa; argentum,  i  n vercxli 

               -ace:  Viola,ae f   ia.  argilla,ae (berZ.) Tixa 

               -at:   Aurum, i  n  oqro 
               -in:  Cerasus,i  f alubali; Citrum, i  n limoni 
 

       III. ferebis aRniSvna part. praes.act.-is formiT: 

 

1. awarmoeT ferebis aRmniSvneli odnaobiTi xarisxis zedsarTavi saxeli part.  
      praes.act.-is formiT.   mag.:rufesco, ere    vwiTldebi -  rufescens,ntis mowiTalo.  

     albesco,ere vTeTrdebi. albeo, ere  TeTri var, vTeTrdebi. flavesco,ĕre   vyviTldebi. 
rubesco,ere vwiTldeba. viresco, ĕre   vmwvandebi. canesco ĕre vWaRaravdebi. 

   

          IV. arseb. +color,oris(laT. fuZeebTan), chroma,atos (berZn. fuZeebTan). 

 

            mag.: mys  (berZn.) Tagvi  myochrous Tagvisferi 

 
arena,ae  f qviSa 
lignum, i n xe, SeSa 
gala,ctos rZe 

          V.    zedsarT.+zmnizeda   

1. awarmoeT Seferilobis simkveTre mocemuli zmnizedebisa da zedsarTavebis 

(flavus,,a,um da albus,a,um) daxmrebiT:           

               mag,: laete-viridis  xasxasa mwvane; fusco-viridis dabinduli mwvane  
                                              dilute mkrTalad 
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pallide mkrTalad 

                                              sordide WuWyianad 
laete xasxasad 

                                              fusco  dabindulad 

 
damatebiTi savarjiSo: 

aRniSneT rogoraa nawarmoebi saxeobis epiTeti da TargmneT sityvasityviT:  

Bambusa viridi-glaucescens  bambuki  
Betula alba TeTri aryi 

Catharanthus roseus   vardisferi kaTaranTusi (vinka) 
Centaurea cyanus rusuli RiRilo  
Cupressus sempervirens maradmwvane kviparosi  
Trifolium  canescens  WaRara samyura 
Fragaria viridis mwvane marwyvi  
Ipomoea  purpurea   wiTeli abilili 

Ipomoea coerulea   cisferi abilili 
Juniperus rufescens wiTeli Rvia 
Medicago coerulea  ionja  
Morus alba  TeTri TuTa  

Pimpinella rhodantha  anisuli  
Pinus nigra Savi fiWvi 
Pulsatilla violacea  medgara 
Pyrethrum roseum    wiTeli gvirila  
Rhododendron  luteum ieli 
Scindapsus aureum (Epipremium aureum) oqrosferi scindapsusi  
Ziziphora subnivalis TiTqmis TovliviT TeTri  urci 
Scindapsus aureum (Epipremium aureum) oqrosferi scindapsusi 
Setcraecea purpurea  wiTeli setkrecia 
Xanthosoma violaceum   iisferi qsanTosoma 

 
 
 
 

 

 

1. gamoyaviT ricxviTi saxelebi da saxeobis epiTetebi TargmneT sityvasityviT: 

 

Androsace bidentata  tkacuna 
Drias octopetala driadi 
Filipendula hexapetala  qafura 
Gypsophyla bicolor winwkara  
Galium tricorne xovera  
Gleditschia triacanthos   glediCia 
Merendera trigyna  enZela  
Crataegus pentagyna - Savi  kuneli 

Trifolium montanum samyura  
Parthenocissus quinquifolia  xuTfoTola usurvazi  

ricxviTi saxelebi botanikur 

terminologiaSi ($16) 
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Achillea biserrata tyis farsmanduki 
Viola tricolor samfra ia  
Achillea millefolium farsmanduki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sityvaTwarmoeba  

prefiqsaciiT ($22-23) 

sityvaTwarmoeba  

prefiqs-sufiqsebis meSveobiT 

 

 

1. gamoyaviT zeds. saxelebSi prefiqsi, TargmneT termini da gadaiyvaneT Gen.-Si: 
 

flos dependens   
arbor dystrophica  
arbores synorhizae    
fructus connati  
fructus hyperxanthus  
folium hyponeurum  

            fructus subflavus  

            plantae subalpinae 

            fructus insipidus        

             flos inodorus 
       folium subscabrum                                 tela sublignosa  
 
2. gamoyaviT zeds. saxelebSi prefiqsi da sufiqsi, TargmneT termini da gadaiyvaneT 

Gen.-Si: 
 

fructus oblongatus  
arbor   efoliata 

            ramus ecorticatus    
            tela subcutanea   

 

 

berZn. ars. da  zeds. saxelebis fuZeebi 

botan. terminologiaSi ($25-26) 
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1. mocemuli laTinizebuli zeds. saxelebi daSaleT Semadgenel nawilebad; gaarkvieT, 

romeli berZnuli ars. saxelebi aris am terminebSi gamoyenebuli: 

acanthophyllus,a,um     ekalfoTola 

anthoxanthus,a,um     yviTelyvaviliani 
balanocarpus,a,um     rkonayofa 
cardiophyllus,a,um     gulisebrfoTola 
gamopetalus,a,um        SeuRlebulyunwiani  
polycladus,a,um       mravaltotiani 

haemanthus,a,um     sisxlisferyvaviliani 
hemeranthus,a,um       dRisyvavila 

nyctanthus,a,um     Ramisyvavila 
polystachyus,a,um     mravalTavTava 
xiphophyllus,a,um     maxvilfoTola 

     

2.   TargmneT berZnuli Zirebis Semcveli epiTetebi sityvasityviT: 

        
Centaurea cyanus rusuli RiRilo 
Pimpinella rhodantha  anisuli 
Podocarpus macrophylla - didfoTola podokarpusi 
Primula macrocalyx  didjama furisula 

Quercus macranthera  maRalmTis muxa 

Merendera trigyna  enZela 
anemophilus,a,um qariT damtverili 

ceratophyllus,a, um    rqafoTola 

Citrullus   colocynthoides sakvebi sazamTro 

 

3. mocemuli laTinizebuli zeds. saxelebi daSaleT Semadgenel nawilebad; gaarkvieT, 

romeli berZnuli zeds. saxelebi aris am terminebSi gamoyenebuli: 

amblyophyllus,a,um blagvfoTlovani 
calophyllus,a,um lamazfoTlovani 
chloropetalus,a,um mwvanefurclovani 
cryptocarpus,a,um farulnayofebiani 
dolichocarpus,a,um  grZelnayofa 
gymnandrus,a,um SiSvelmtvrianiani 

homogenus,a,um homogenuri, erTgvarovani  
isopetalus,a,um Tanabarfurclovani 
macrocarpus,a,um msxvilnayofa 

megacarpus,a,um didnayofa, msxvilnayofa 
melanocarpus,a,um Savnayofa 
micropetalus,a,um wvrilfurclovani 
oliganthus,a,um cotayvavilebiani 
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A 
Abchasethi, Abchasia     afxazeTi 
abchasicus,a,um afxazuri 

Abies gracilis  kamCatkuri soWi  
Abies, etis f soWi  
Acanthocarpus, a,um(berZn.)  ekalnayofa 
Acanthophyllus, a, um(berZn.) ekalfoTola 
Acer  platanoideum  leka  
Acer laetum  qorafi  
Acer,  eris  n  (f) nekerCxali  
acer,acris,acre wvetiani, basri 
acerosus,a,um wiwviani 

acetosus,a,um mJave  
acetum,i n Zmari  
Achillea biserrata tyis farsmanduki Achillea 
Achillea millefolium farsmanduki 

Achillea,ae f(berZn.)  farsmanduki 
acidulus, a,um momJavo  
acidus, a,um   mJave     
Aconitum  nasutum  tilWiri, akoniti 
Aconitum,i n  akoniti   
acrocarpus wverozenayofiani, 
maRlanayofiani 
Acroptilon repens mwara  
Acroptilon, i n mwara 
acros(berZn.)  zeda; wverisa 
aculeus, i  m ekali 
acuti rostris,e  maxvilniskartiani,  wvetiani  
acutus, a, um maxvili, wvetiani 
aden,adenos (berZn.) jirkvali 
adeno-phorus (berZn.)jirkvlovani 

Adonis  aestivalis  Citis yayaCo 
Adonis vernalis  yviTeli cxvirsatexela 

Adonis,idis f cxvirsatexela, adonisi 

Adshara,ae f aWara 
adzharicus, a, um      aWaris  
aequalis,e   an aequus,a,um  Tanabari (aequ-i-  
Tanabar-) 

aër,aeris m  haeri 
aestivalis, e zafxulis 
Africanus,a,um        afrikis             
Agasyllis latifolia   duci  
Agasyllis,is f(berZn.)  duci  
Agropyron repens  mcocavi Wanga 
Agropyron, i n(berZn.) Wanga  
Agropyrum ramosum  datotvili Wanga 
Ailanthus altissima ailanTusi, xemyrala  
Ailanthus, ii f(berZn.)    ailanTusi 

akanthocarpus (berZn.)  ekalnayofa 
akanthos(berZn.)    ekali 
akme (berZn.)   wveti, wveri 
akmo-phyllus (berZn.) wvetianfoTliani 
aktino-morphus (berZn.)     aktinomorfuli 

aktis,inos(berZn.)    sxivi  
ala,ae f frTa              
alatus,a,um frTiani 
albens,ntis  odnav TeTri, moTeTro 
albeo, ere; albesco, ere TeTri var, 

vTeTrdebi                  

albescens,ntis odnav TeTri, moTeTro 
albicans,ntis  moTeTro 

albico, are vaTeTreb, TeTri vxdebi 

albidulus, a,um   moTeTro,   odnav TeTri 
albidus,a,um moTeTro  

albus, a, um TeTri  
Alchimilla caucasica  marmuWi  
Alchimilla, ae f(berZn.)    marmuWi  
Aleurites  montana  mTis tungi 
alliariifolius, a,um prasisfoTola   
Allium (cepa) ii n xaxvi  
Allium rotundum niori 
alnifolius,a,um  murynisfoTola 
Alnus barbata  Cveulebrivi muryani  
Alnus maritima zRvispira muryani 
Alnus rubra wiTeli muryani  
Alnus, i  f  muryani  
Aloë,es  f aloe  
Alopecurus ponticus   melakuda 
Alopecurus, i m(berZn.)    melakuda 
alopex,cos (berZn.)  mela 

alpinus,a,um alpis  

alternifolius, a,um   foTolmonacvle 
altus,a, um maRali 
alveolus, i m alveoli 

amarus, a, um mware        
amblyophyllus, a, um(berZn.)    
blagvfoTola 

amblys,os(berZn.)  blagvi 
americanus,a,um   amerikuli 

ammo-philus,a,um (berZn.)   
qviSismoyvaruli 
ammos(berZn.)    qviSa 
ampelo-phyllus (berZn.)    vazisfoTola 

ampelos(berZn.)    vazi 
Amygdala, ae f (berZn.)   nuSi 
Amygdalus  georgica qarTuli nuSi  
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Amygdalus, i  f   nuSi (xe) 
amylum, i  n saxamebeli   
ancistron (berZn.)   TevzissaWeri nemskavi 
Andropogon, i n (berZn.)uro   
Androsace bidentata  tkacuna  
Androsace,es f tkacuna  
androspora(berZn.)    androspora 
anemophilus, a, um(berZn.)    qariT 
damtverili 

anemos, i  m qari (berZn.)     
aner,andros kaci  
Anethum graveolens kama(mZafrsuniani) 
Anethum,i n (berZn.)   kama  
ang(e)ion (berZn.)   sisxlZarRvi  

Angelica tatianae  angeloza 

Angelica,ae f angeloza 

angio-spermus farulTesliani 

angulosus,a,um kuTxeebiani      

angulus,i m kuTxe  

angustifolius, a ,um wvrilfoTola 
angustus,a,um viwro,wvrili  
anisus,a, um araTanabari 

ankistro-phyllus (berZn.)   
nemskavisebrfoTliani 

annuus,a, um erTwliani  
anthera, ae f (berZn.)  mtvriana  
anthophorus, phora,  phorum (berZn.)  
yvavilovani    Anthoxanthum odoratum   
yviTelTavTavaAnthoxanthum, i n(berZn.)     
yviTelTavTava 

antho-xanthus(berZn.)    yviTelyvaviliani 
anthropo-philus(berZn.)    adamianTmoyvare  
anthropos(berZn.)    adamiani  
anthus, i m (berZn.)   yvavili 

apparatus, us  m  aparati 
applanatus,a,um gabrtyelebuli 

aqua, ae f wyali 

aquaeductus,us  m wyalgayvaniloba 
aquosus,a,um wyliani 
Arachis, idisf (berZn.)   araqisi 
Aralia balsamifera qaRaldis aralia B 
Aralia papyrifera qaRaldis aralia  
(Aralia,ae f) 
Aralia,ae f aralia 

aranea,ae f (= araneus,i) oboba  
araneosus,a,um obobisnairi 
araneus, a, um obobis 
arbor,oris f xe   

arboraceus,a, um xis 
arboreus,a,um  xis  
arbuscula,ae f  patara xe 
arche(berZn.)   sawyisi 
archeophyton (berZn.)   arqeofiti 
arcuatus,a,um moxrili, rkaliseburi  

arcus,us   m rkali 
arena,ae f qviSa 
Arenga saccharifera Saqris palma  

Arenga,ae f arenga 
arenicola,ae m qviSis binadari 
arenicolor,oris   QqviSisferi  
arenosus,a,um qviSiani; qviSis; qviSis 
binadari 
argenteus,a,um  vercxla, vercxlis; 

vercxlisferi 

Argentum, i n vercxli   

argilla,ae (berZn.) Tixa  
argillaceus,a,um Tixis; Tixisferi 
argyrocarpus, a, um   vercxlnayofa 
argyros(berZn.)    vercxli  

Aristolochia (=Aristolochia macrophylla) 
durior didfoTola Zirmwara 
Aristolochia macrophylla  didfoTola 

Zirmwara  
Aristolochia,ae f(berZn.)    Zirmwara  
armazicus,a, um  armazis  
Armeniaca vulgaris Werami 
Armeniaca,ae f    Werami 
Artemisia dracunculus tarxuna 
Artemisia, ae f  avSani  
arteria, ae  f arteria                                                
arteriola, ae  f  patara arteria 
arthron (berZn.)   saxsari  
arthrospora     arTrospora  

arundo, inis f lerwami, bambuki  
arvensis,e mindvris  
arvum, i n yana, saxnavi veli 

ascendens,ntis aswvrivi, mcocavi, 
Zromiala 
ascendo, ĕre avdivar  
askos(berZn.)    tiki 
asko-spora(berZn.)    askospora 
asper, era,  erum xorkliani 
Asperula cynenchia CitisTvala  
Asperula,ae f CitisTvala  
asperulus, a, um odnav xorkliani 
Aspidistra elatior farTofoTola 
aspidistra  
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Aspidistra,ae f  aspidistra  
aster(o) (berZn.)    varskvlavi 

astero-oideus(berZn.)    varskvlavismagvari 

ater, atra, atrum  Savi 
Atraphaxis spinosa  xorcifera  
Atraphaxis,is f (berZn.)   xorcifera 
Atriplex  hortensis TaTabo  

Atriplex,icis f TaTabo, nacarqaTama  
atrofuscus, a, um muqad dabinduli 

atropurpureus, a, um muqi mewamuli 

atroviolaceus, a, um muqi iisferi 
attenuatus,a,um dasustebuli, 

gamartivebuli, Semoklebuli 

attenuo, are vamcireb, vamokleb 

Aucuba japonica iaponuri aukuba 
aulaco-phyllus (berZn.)   naoWafoTliani  

aulax,akos (berZn.)   naoWi, Rari  
auratus,a,um oqrosi,oqrosferi 
aureus,a,um    oqrosferi, oqrosi 
Aurum, i n oqro  
Autumnalis, e Semodgomis 
avellanus,a, um avelanis  
Avena elatior franguli koindari  

Avena,ae f Svria 
 
B  
bacca (baca), ae f kenkra; yovelgvari 

mrgvali nayofi 
bacca,ae f  kenkra 
baccatus,a,um  kenkrovani  
baccifer,fera,ferum kenkrovani 

balanocarpus,a,um rkonayofa 
balanos(berZn.)    rko  
balsamifer, fera, ferum balzamis 
balsamum, i n balzami, malamo 
Bambusa viridi-glaucescens  bambuki  
Bambusa,ae f  bambuki 
barba, ae f wveri 
barbatus,a,um wveriani 
barbula, ae  f patara wveri 
basipetalis,e bazipetaluri 
basis ,is f(berZn.)   safuZveli, bazisi 
Batatas edulis  batati 
Batatas,atis f batati  
Begonia,ae f begonia 
begoniifolius, a, um  begoniisfoTola 

belophyllus isarfoTola  
belos (berZn.)   isari, laxvari   
Berberis Juliana iulianas kowaxuri 

Berberis levis nazi kowaxuri            
Berberis thunbergii Tunbergis kowaxuri 
Berberis wilsonae vilsonis kowaxuri 

Berberis,is  f   kowaxuri  
Beta sacharifera Saqris Warxali 

Beta,ae f Warxali   
Betonica grandiflora  barispira 
Betonica,ae f barispira 
Betula  megrelica megruli aryi 
Betula alba TeTri aryi 
Betula,ae f  aryis xe 
Betulaceae aryisebrni 
bicarinatus,a,um   orqediani  
biceps,cipitis orTava 
bicolor,oris orfera 
bicuspidatus,a,um orwvetiani 
bidentatus,a, um orkbila 
biennis,e orwliani  (bis,annus) 
bifacialis,e orsaxiani  
bifidus,a,um gaormagebuli (bis findo orad 
gayofili) 
biflagellatus,a,um orSoltiani  
biflorus,a,um oryvaviliani  
bifolius,a,um orfoTliani  
biologia,ae f  biologia  

bios  sicocxle  
biseriatus,a,um orrigiani 
biserratus,a,um  orxerxiani  
blastogenus blastogeni 
blastos(berZn.)    Rivi, amonazardi, 
ylorti 
borealis,e CrdiloeTis 
bostrychos (berZn.)   kululi 
bostrychostigmus xuWuWadingiani 
botane,es f(berZn.)    balaxi 
botanica, ae f botanika 
brachiatus,a,um  gantotebuli, datotvili 

brachium,ii  n  (berZn.)     mxari  
brachybius, a, um aradRegrZeli 
brachyneurus,a,um (berZn.)   mokleZarRviani 

brachys mokle 
bractea,ae f  Tanayvavili 
Brassica  campestris Salgi 
Brassica  campestris Salgi 
Brassica oleifera rafsi  
Brassica oleracea brokoli, kombosto  
Brassica,ae f kombosto 
brevipetiolatus, a, um  mokleyunwiani 
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brevis, e mokle 
Bromus, i  m Svriela  

brunneolus ,a, um moyavisfro  
bryon(berZn.)    xavsi 
bryophyticus (berZn.)   briofituli  
bulbiger,gera,gerum bolqviani 

bulbiger,gera,gerum bolqviani 

bulbosus,a,um bolqviani  
bulbus, i  m bolqvi                                                 
Buxus colchica  kolxuri bza  
Buxus, i f bza 
 
C 

c(a)espitosus, a, um kordiani kordis 
caelum,i n ca 
caerula, orum  n laJvardi   
caeruleus,a,um  cisferi, laJvardisferi 

Caesalpinia gillisii gilisiis cezalpinia 
caespes, itis m (cespes, itis) kordi, belti 

Calamagrostis arundinacea brZami  
Calamagrostis, is f brZami  
calathiformis(berZn.)    kalaTisformis 
calathos (berZn.)   kalaTi  
calcareus, a,um kiriani     
calophyllus lamazfoTlovani 
calos lamazi 

calx,calcis fkiri         
calyciformis(berZn.)    jamisformis 
calyx,icis(berZn.)    jami  
Campanula armazica  armazis maCita  
Campanula lactiflora kenkeSa   
Campanula,ae f 
campanula,ae f (campana,ae f  zari  ) 
zanzalaki 

campanulatus,a,um  zanzalakiani 

campestris,e mindvris 
Campsis  radicans  kampsisi, mTis palma  
Campsis,is f   vazistana 
Canabinaceae kanafisebrni    
Canabis is  f  kanafi   
canaliculatus,a,um   wvrilarxiani, patara 

arxiani 

canaliculus,i m   patara arxi                                             
canariensis,e kanaruli, kanarisa 
caninus,a, um ekliani 

Cannabis sativa Cveulebrivi kanafi 

caperatus, a, um danaoWebuli  

capero, atum, are vanaoWeb 
capillatus, a, um bewviani;  bewvismagvari 
capillus,  m   bewvi, Tma 
capitatus,a,um Taviani 
capitulatus,a,um pataraTaviani 
capitulifer,fera,ferum  Taviani  
capitulum,i  n patara Tavi 
Capparis spinosa kapari 
Capparis,is f kapari  
Capsicum, i n wiwaka 
caput,itis n Tavi (fuZe capit-)  
Caragana grandiflora  uZraxela 

Caragana,ae f  uZraxela  
Cardia,ae f(berZn.)    guli  
cardiophyllus,a,um (berZn.)   
gulisebrfoTola 
Carex pendula elusamela  
Carex,icis f  isli  
Caria,ae f    karia     
caricus,a,um  kariuli 
caries, ei f lpoba, sadample  
carina,ae f xerxemali, qedi  
carinatus,a,um qediani 
carnosus,a,um  xorciani,  sqeli  
caro,carn is f  xorci( carn- fuZe ) 
Carpinus, i f  rcxila                           
carpophyllum, i n nayoffoToli 
carpus, i m (berZ.)  nayofi  
carthalinicus, a, um  qarTlis  
carthlicus,a,um qarTlis 
Carum caucasicum  kvliavi  
Carum,i  n kvliavi  
caryologia,ae f kariologia 
caryon (berZn.)   Txili 
Castanea sativa   wabli          
Castanea,ae f wabli 
Catharanthus  roseus  vardisferi 
kaTaranTusi (vinka) 
Catharanthus, i m  kaTaranTusi 

Caucasicus,a,um kavkasiuri 
cauliculus, i  m   patara Rero 
caulinus,a,um  Rerosi                                       
caulocarpus, a, um(berZn.)    Reronayofa 
caulocarpus,a,um  Reronayofa  
caulos (berZn.)  Rero  
cellula,ae f ujredi 

Celtis,is f akakis xe  
Centaurea  iberica  RiRilo  
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Centaurea cyanus rusuli RiRilo  
Centaurea depressa   RiRilo  
Centaurea,ae f RiRilo  
Centranthus longifolius kldis iasamani  

Centranthus, i m iasamani  
centron(berZn.)     nemsi, wveti, ekali  
Centrophyllus,a,um (berZn.)   ekalfoTola 
cephale (berZn.)   Tavi 
cera,ae f cvili        
ceras,atos (berZn.)rqa  
cerasinus,a,um alublisferi  
Cerastium argenteum pirTeTra  
Cerastium, ii n    pirTeTra              
Cerasus, i  f alubali 
ceratoideus,a,um (berZn.)   rqismgavsi 
ceratophyllus,a, um  (berZn.)    rqafoTola 
Cercis,is  iudas xe 
cerealis,e sapure, purisa (sityvasityv.: 
cererasi) 
Ceres,eris f    1. ceresi/cerera 
(saturnusisa da reas asuli, 

prozerpinas deda, mindvris, 

miwaTmoqmedebis, puris kulturaTa da, 

saerTod, soflis meurneobis 

mfarveli qalRmerTi); 2. marcvleuli, 

puri      

cerinus,a,um    cvilis  
cespitosus, a, um (= caespitosus, a, um 
)kordiani, kordis, beltis 
Chamaedorea elegans eleganturi 

xamedorea, mTis palma 

Chamaedorea,ae f xamedorea 
Chamaenerium, i n  (berZn.)TxawarTxala  
Chamaeneriun angustifolium  TxawarTxala  
Chamomilla,ae f  gvirila 
charta,ae f    qaRaldi            
chartaceus,a,um qaRaldis 
cheil, cheilos (berZn.)tuCi   
cheilanthus,a,um  (berZn.)   tuCyvavila 
cheilos(berZn.)    tuCi 
cheir, ros (berZn.) xeli, nebi,; xelisguli 
cheirophyllus,a,um xelisgulfoTola 

Chelidonium,ii n(berZn.)     qristesisxla 

Chenopodiaceae nacarqaTamasebrni 
Chenopodium, ii n nacarqaTama 
Chimonanthus,i m(berZn.)    ximonanTi  
chlamydospora,ae f qlamidospora 
chlamys,dos(berZn.)    mosasxami, saburavi  
chloranthus,a,um  (berZn.)mwvaneyvavila  

chlorophyta   mwvanewyalmcenare 

Chlorophytum comosum  qoCora 
qlorofitumi          
chloropetalus mwvanefurclovani 

chloros (berZn.) mwvane 
chordatus,a,um qordiani, simiani 
Christianus,i qristiani   
Christus,i m  Qqriste 
chroma,atos (chrous) (berZn.)   feri 
chromatoplastum, i nxromatoplasti 
chrysocarpus oqrosfernayofebiani 
chrysoleucus, a,um oqrosfer-TeTri 
chrysos (berZn.)    oqro 
chryseus,a,um oqrosferi 
cinctus, a, um  garSemortymuli  
Cineraria maritima nacara cineraria   
Cineraria,ae f cineraria   
cinereus,a,um ferflisfer-nacrisferi 
cingo, xi, cinctum, ere  garsvertymi  
cinis, eris m   ferfli, nacari 
circinatus ,a, um daxveuli, 

damrgvalebuli, daxuWuWebuli, 

dawnuli  
circino, circinatum, are vamrgvaleb  
circumdatus, a, um garSemortymuli    
circumdo, datum, dare irgvliv ganvlagdebi 
circumflecto, circumflexum,  ere vRunav, 
vkakvav 
circumflexus, a, um  irgvliv Semoxveuli  
citrinus,a,um limonisferi   
Citrum, i  n limoni (Citreus,  i m limoni) 
Citrus  sinensis forToxali 
Citrus,i f citrusi  
clados (berZn.)  toti 
clava,ae f kverTxi, argani   
clavatus,a,um kverTxisebri 
Clematis macropetala  katabarda  
Clematis vitalba  Cveulebrivi katabarda 
Clematis, is f katabarda 
Clethra arborea xeSroSana   
Clethra,ae f kleTra 

codon(o) (berZn.)  zanzalaki 

codon-anthus ,a, um zanzalakyvavilianii 

Colchethi kolxeTi  
colchicus,a,um kolxuri  
colocynthides mwarekvaxismsgavsi 
colocynthys,idis (berZn.) mwarekvaxi 
color,oris m  feri 
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communis,e saerTo, Cveulebrivi  

conicus, a, um konusuri 
conifer, fera, ferum(berZn.)  girCiani  

coniformis (berZn.)  konusis formis 
connascor, natus sum, nasci warmoviSvebi 
connatus, a, um 

erTdrouladwarmoSobili 
connecto, conexum, conectere vkrav, vaerTeb  
connexus, a, um SeerTebuli, 
dakavSirebuli 
constrictus, a, um    SemWidroebuli, 

SekreWili, sqeli  
constringo, strictum, ngere vuWer 
contexo, textum, ere  vqsov, vwnav 
contextus, a, um  mWidrod dawnuli  
continuus, a, um uwyveti 
contorqueo, tortum.  ere  vbrunav, 
vtrialeb  
contortus a,um  daxveuli   
contractus,a,um   SekumSuli, moxrili,  

viwro, mWidro 
controversus,a,um sawinaaRmdegomxares 
mimarTuli 

conus i m (berZn.) konusi, girCa  
Convallaria transcaucasica  SroSana  
Convallaria,ae f SroSana 
copia,ae f  simrvle 

copiosus,a,um uxvi 
cor, cordis n guli (cord fuZe)  
cordatus, a, um  gulisebri, guliani 
coriaceus,a,um tyavisebri 
Coriandrum, i n  qinZi 
corium, ii  n kani, tyavi,  qerqi   
Cornaceae Sindisebrni 
corniculus, a, um patara rqa 
cornu, us,  n  rqa 
Cornus mas m  Sindi         

Cornus,i m Sindi        
corolla ae f  yvavilis gvirgvini 

corollatus,a,um gvirgviniani 
corollifer, fera, ferum gvirgviniani 
corolloideus,a,um gvirgvinismagvari 
corona,ae f    gvirgvi                
Coronaria flos cuculi  gugulis yvavili 
coronarius,a,um    gvirgvinovani      
corpus, oris  n    sxeuli                            
corpusculum,  i n  korpuskula, sxeulaki 

cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe) 
corticatus,a,um qerqiani, qerqiT 

dafaruli 
corticosus,a,um qerqiani   
Coryllus avellana  Txili           

Corylus  imeretica  Txili 

Corylus, i f (berZn.)  Txili 

corymbosus,a,um (berZn.)  farismagvari  
coryne, es  f(berZn.)  kverTxi, kombali 

corynocarpus, a, um(berZn.)  kombalnayofa 
Cotoneaster integerrima (integer,gra,grum) 

Cveulebrivi sirvaSla  
Cotoneaster rotudifolia  mrgvalfoTola 

sirvaSla  
Cotoneaster,tri f  vaSlana, CitavaSla 
crassiusculus, a, um mosqelo   
crassus, a, um sqeli 
Crataegus laevigata  ekliani kuneli 
Crataegus pentagyna Savi kuneli  
Crataegus, i  f kuneli   

crepitans, ntis  mowkarune, wripina 
crepo,  are (crepitat ) tkacunebs, wripinebs, 
Wrialebs 

creta,ae f carci                                       
cretaceus,a,um carcis                                 

crista,ae f qoCori 
Crocus speciosus sosanizafrana   
Crocus, m f zafrana 
Crucifer, fera,ferum  jvarosani 

crusta,ae f    qerqi             
crustaceus,a,um qerqismsgavsi 

crux,cis f jvari 
cryptocarpus farulnayofebiani 

Cryptomeria japonica  iaponuri 
kriptomeria  
Cryptomeria, ae f(berZn.)  kriptomeria 
cryptos faruli  
Cucubalus baccifera fSnis endro (Cucubalus,i  
f) 
Cuculus, i  m guguli 
Cucurbita,ae f  gogra. 
cuneatus,a, um solisebricuneus, i m soli 

Cupressus,i (an us) f kviparosi  
Cupressus,us (an  i) f (iSv. m) kiparisi   
curvatus, a, um moxrili 

cuspis, idis  f wveti,  nestari, Subi, 
laxvari 
cyanus,a, um (berZn.) cyaneus,a,um lurji 
Cycas revoluta iaponuri sagovana 
Cycas, adis f (berZn.) sagovana 
Cyclamen  adzharicum yoCivarda 
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Cyclamen,inis n (berZn.) yoCivarda 
cylindricus, a, um cilindruli  
Cyperus alternifolius papirusi  
Cyperus aureus  besenia 
Cyperus, i m(berZn.) Tavnaskva 
cyrtophyllus,a,um  moxrilfoTliani  
cyrtos (berZn.) moxrili, 

mrude,moRrecili 

cytologia,ae f citologia 
cytus,i m  (berZn.) ujredi 
 

 

D 
Dactylis glomerata  saTiTura   
Dactylis,is f saTiTura   
dactyloideus,a,um TiTismsgavsi                   
dactylus, i m  (berZn.) TiTi  
Dahlia variabilis    georgina 
Dahlia,ae f    georgina  
Daphne glomerata  wiba 
Daphne mezereum Cveulebrivi majaRveri  
Daphne,es  f wiba 
dasyphyllus xSirfoTlovani 

dasyanthus,a,um sqelyvaviliani (berZn.) 
dasys (berZn.) sqeli, xSiri 
Daucus  sativus     stafilo  
Daucus, i m stafilo  
decido,  ere vvardebi, viryevi 
deciduus, a, um moryeuli 

Delphinium caucasicum  dezura  
Delphinium divaricatum velis sosani  

Delphinium elisabethae dezura 
Delphinium, i n dezura  
dendroideus,a,um xismsgavsi  

dendron xe (berZn.) 
dens, ntis   kbili  (dent- fuZe)    
dentatus,a,um dakbiluli  
denticuliger, gera, gerum kbiliani  
denticulus, i m patara kbili 
depressus, a, um dadablebuli, dbali, 

daCagruli  
deprimo,  pressum, ere vaWer, vawvebi 
derma, atos (berZn.) kani, garsi 
dermato-phyton dermatofiti  
descendens, ntis  daswvrivi  
descendo, ĕre   qvemoT Camovdivar, veSvebi  

Deschampsia caespitosa  maxrCobela 

Dianthus, i m mixaki 
Dictamnus caucasicus  ifnura  
Dictamnus,i m  ifnura 
dies,ei  m (iSv.  f)  dRe 
digitatus,a,um TiTisebri; TiTebiani 

digitus,i m TiTi 

dilute adv.mkrTalad  

dilutus,a,um mkrTali, naTeli 

dioicus, a, um orsaxla, orojaxa 
divaricatus, a, um datotvili 
divido,divisum, ere vyof 
divisus, a, um  dayofili   

dolichos (berZn.)    grZeli 
dolichocarpus  grZelnayofa 

dormiens, ntis mZinare 
dormio, dormire    mZinavs 
Draba mingrelica  megruli quduna (Draba,a f) 
Draba siliquosa quduna  
Draba,ae  f quduna  
Drias octopetala driadi 
Drias, adis f  driadi  
dschorochensis Woroxis 
ductus, us m  sadinari, arxi  
dulcis,e tkbili  
durus, a, um magari; amtani 

 
E  
echin-oideus buZgisnairi, zRarbisebri 
echinos  (berZn.)    zRarbi, buZgi 
edo, edere vWam  
edulus, a um   (edulis,e) sakvebadvargisi  
Elaeagnus pungens Cxvletia fSati 

Elaeagnus, i f fSati  
elatus, a, um maRali, amaRlebuli 
elegans,ntis moxdenili, eleganturi  

endo-genos endogenuri 
endon (berZn.) SigniT 

Ephedra procera  jorisZua 

Ephedra,ae f cexenismuxla  
Epilobium montanum wyalnawyena  
Epilobium, i n wyalnawyena 

Erodium,i n    savarcxela 
errans,ntis    moxetiale, mcocavi  

erro,āre vxetialob, vcocav  
Euonymus latifolia didfoTola WanWyati, 

tablayura 

Euphorbia  splendens  mSvenieri rZiana 
Euphorbia pulcherrima saSobao rZiana 
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(varskvlavi)  
Euphorbia,ae f rZiana 
Euphorbiales rZianasebrni 
Europa ,ae f  evropa  
eurycladus farToddatotvili 

eurys (berZn.) farTo 

exaltatus, a, um amaRlebuli 

(aSoltili)  

exalto, atum, are vmaRldebi, zemoT 

viwevi  
excelsus, a, um maRali, zeaRmarTuli 

excretorius, a, um sawreti   
F  

F 
facies, ei f saxe, zedapiri  
Fagus, i f   wifeli 

falcatus,a,um namgalisebri   
falx, cis  f  namgali                  
fasciculeatus,a, um konisebri  
fasciculus,i m kona                    
fero,ferre vatareb, mimaqvs 
Festuca  sulcata     veils wivana, quCi    
Festuca gigantea wbila  
Festuca,ae f wivanaFF 
Ficus carica  leRvi  
Ficus, i f      fikusi           
fides, ei f rwmena; aRmsarebloba  
Filipendula hexapetala  qafura  
Filipendula,ae f qafura 
fistula,ae f stviri   
fistulosus,a,um stvirisebri      
flagellatus,a,um Soltiani 

flagellum, i n Solti  
flavescens, ntis  moyviTalo 

flavidulus,a,um odnav yviTeli, 
moyviTalo 

flavidus,a, um;  flavidulus,a,um moyviTalo 

flavidus,a,um moyviTalo  
flavo-viridis dabinduli mwvane  
flavus, a, um yviTeli 
flos, oris m yvavili 
Foeniculum vulgare didi kama 
Foeniculum,i n  kama 
foetidus, a, um myrali 

foliatus,a,um foTliani, SefoTlili; 

foTlisebri    
folium, ii  nfoToli (phyllum,i  n  berZn.) 

fons, fontis  mwyaro 
fontanus,a,um wyarosi 
forma,ae f forma 
Forsytia suspensa dakiduli, mtirala 

forzicia 

Forsytia, ae  f forzicia 
fossa, ae f foso  
fossula, ae  f  patara foso 
Fragaria viridis mwvane marwyvi 
fragiferus, a, um marwyvis 
fragrans,ntis surnelovani 

fragro,are keTilsurnelebas vafrqvev 
fragum,  i n  marwyvi 
frango, ere  vamtvrev 
Frangula  alnus xeWrela                                                 
Fraxinus excelsior Cveulebrivi ifani, 

kopiti  
Fraxinus,i  f      ifani, kopiti  
fructus,us m nayofi   
fruticulosus,a,um  buCqnari 
fruticulus, i m buCqi  
fungus,i m  soko  
fuscus,a,um dabinduli 
 

G 
gala,aktos(berZn.) rZe 
galactochrus,a,um rZisferi 

galaktophyllus,a,um  rZefoTola  
Galanthus  lagodechianus  lagodexis 

TeTryvavila 
Galanthus caucasicus  TeTryvavila 
Galanthus, i m  TeTryvavila 

Galium tricorne xovera  
Galium,ii n endronika 
gamopetalus,a,um   SeuRlebulyunwiani  
gamos  (berZn.) SeuRleba 

ge(o) (berZn.) miwa 
gemma, ae  f kvirti 
gemmula,  ae  f   patara kvirti 
genos (berZn.) gvari,warmomavloba  
Gentiana angulosa naRvela  
Gentiana caucasica  naRvela  
Gentiana,ae f naRvela 

geo- (berZn.) miwa 
geo-philus,a,um geofiluri 
georgicus,a,um;  ibericus,a,um qarTuli 

gero, gerere vatareb, momaqvs 
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giganteus,a um   goliaTuri  

gigas,antos(berZn.) bumberazi, goliaTi 

glaber, bra, brum SiSveli 

glaberescens, ntis  odnav SiSveli 

glaberesco, ĕre   uTmo, ubewvo, SiSveli 

vxdebi  

Gladiolus,i m  xmala  

glandula,ae f  jirkvali  
glandulosus,a,um jirkvalebiani  
glaucescens,ntis Ria lurji,  nacrisferi 
glaucesco, ere(berZ.)  nacrisfer-cisferi 
vxdebi  (momwvano an Ria lurji) 

Glaucium flavum yayaCura fsamofiti 
(Glaucium, ii n )  
Glaucium, ii n  yayaCura  
Glechoma  hederacea oSoSa  
Glechoma,ae f oSoSa  
Gleditschia,ae f  glediCia 

globulus,i  m patara burTi 
globus,i m   burTi                     
glomeratus,a,um  gorgalisebri 
glomus,eris n  gorgali, xlarTi; 

burTula  
gluten,inis n webo 
glutinosus,a, um webovani 

Glycyrrhiza glabra  Zirtkbila  

Glycyrrhiza Zirtkbila (Liquiritia,ae f) 
gonia(-gonus;gonio) (berZn.) kuTxe 
goniocarpus ,a,umkuTxovannayofiani  
Gossypium,ii n  bamba 
gracilis,e  werweta, moxdenili 

grandiflorus, a, um didyvavila 
grandis,e  uzarmazari 
gratis, e sasiamovno 
gratissimus,a, um metismetad sasiamovno 
graveolens,ntis     mZafrsuniani 
griseolus,a um monacrisfero 
griseus,a,um nacrisferi   
gymnandrus SiSvelmtvrianiani 

gymnos(berZn.)  SiSveli  
gymnospermae SiSvelTeslovanni 

gyne,aikos qali(berZn.) f qali, butko 
gynoeciatus,a,um  butkosi 
Gypsophila bicolor winwkala   
Gypsophila,ae f  winwkala  
H  

H 

haema,atos (berZn.) sisxli 

haematitus,a,um sisxliviT wiTeli 

halophyton , i n halofiti mariliani miwis 

mcenare   
hals,halos (berZn.) marili 

hedera,ae f suro  
hederacea surosebri 
Helianthus, i m  mzesumzira  
heliophilus,a,um mzismoyvaruli 
helios  (berZn.) mze 
helobius,a,um   Waobismcenare 
helos  (berZn.) Waobi  
hemera  (berZn.) dRe 
hemeranthus,a,um  dReyvavila 

hemicyclus,a,um naxevarciklovani Tu: 

naxevarwriuli 

Heracleum sosnowskyi  xevsuris diyi 
Heracleum,i n diyi 
herba,ae f  balaxi 

herbaceus,a, um    balaxis, balaxovani   

heteromorphus araerTgvarovani  

heteros (berZn.) sxva 
hexapetalus,a,um eqvsfurcla 

hiatus, us m naprali   

Hippophaë  rhamnoides qacvi  
Hippophaë,es f qacvi  
Histologia,ae f histologia 
histos (berZn.) qsovili 
Holboellia latifolia  ganierfoTola 

holbelia  
Holboellia,ae f  holbelia 

Hololeucus,a,um mTlad TeTri 
holos(berZn.)  mTeli, mTlad 

homogenus,a,um homogenuri, 

erTgvarovani 

homos,homeos erTnairi, Tanabari 

Hordeum, i  n  qeri 
hortensis,e baRis 
horticus,a,um  baRis 
hortulus,i m patara baRi 
hortus, i  m baRi  
humus,i  f miwa, niadagi   
hydor,dros  (berZn.)  wyali 
hydrophilus,a,um  hidrofili 
hydrophyton, i n wyalcenare 

Hyoscyamus, i  lencofa  

hypericifolius, a, um krazanisfoTola 

Hypericum,  i  n  krazana 
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I 
ibericus,a,um  iberiuli, qarTuli 

Ilex colchica baZgi/Wyori 
ilex,icis f   rko   
Imerethi   imereTi                                     
imereticus,a,um; imeretinus,a, um      
imereTis 
inflorestentia, ae f yvaviledi    
integer,gra,grum xelSeuxebeli; umanko, 

uzado  

Inula cordata mziura   
Inula, ae f mziura  
Involucrum, i n  mcenaris safari  
ion(berZn.)    ia 
ionanthus,a,um   iisyvavila 

Ipomoea  purpurea wiTeli abilili  
Ipomoea coerulea  cisferi abilili 
Ipomoea, ae f abilili 
Iridaceae zambaxisebrni 
Iris  carthaliniae qarTlis zambaxi  

Iris elegantissima ueleganturesi  

zambaxi 
Iris,  idis f zambaxi 
Isopetalus,a,um Tanabarfurclovani 

isos(berZn.)  Tanabari,wyvili  
 
J 
Jasminum nudiflorum Jasmini  
Jasminum, i  n Jasmini 
Juglandaceae kaklisebrni 

Juglans nigra kakali   
Juglans regia kakali  

Juglans, ndis f kaklis xe 

Juniperus  foetidissima Savi Rvia  
Juniperus rufescens wiTeli Rvia  
Juniperus,i f Rvia 
Juniperus,i f Rvia  
 
 
K 
Kacheticus, a, um kaxuri 
Kobresia capillifolia kobrezia (Kobresia,ae     
kyon,onos (berZn.) ZaRli 

 

LL 
 

lac, lactis n rZe  
lacteus,a,um rZisferi        

laete adv.xasxasad  

laete –viridis  xasxasa mwvane 
laetus,a,um xasxasa 
Lagodechi    lagodexi                               
lagodechianus, a, um lagodexis  

lamella,ae f firfita   
lamellatus,a, um firfiiani 
lamina,ae f firfita 
Lamium album WinWris deda   
Lamium, i  n WinWris deda 
Larix   decidua   evropuli lariqsi  

Larix, icis   f  lariqsi, rbilwiwviana 

latifolius,a,um ganierfoTola 

latus, a, um   ganieri, farTo 
latus,eris n gverdi   
Laurocerasus  officinalis wyavi  
Laurocerasus,i f wyavi  
Lemna minor mravalZarRva 
Lemna,ae f lemna 

Leonurus quinquelobatus xuTnakvTa 
Savbalaxa 
Leonurus, i m f Savbalaxa 
lepis,idos naWuWi, qercli  
leucocephalus,a,um TeTrTava 

leuc-os (berZn.) TeTri 

levigatus, a, um     gasworebuli, 

gadatkecili     
levigo, are vasworeb 
levis, e  msubuqi, gluvi          
leviusculus,a,um   mogluvo, 

TiTqmisgadatkecili 

Licopersicum,i   n  pomidori 
lignicolor,oris xisferi 
lignosus,a,um xis 
lignum, i n xe, SeSa 
Liliaceae SroSanasebrni 
liliaceus,a,um lilisferi      
Lilium georgicum  qarTuli SroSani  
Lilium,ii  n SroSani   
limnos  (berZn.)  tba, Waobi 
Limnobius, i m Waobis binadari 
Limonium meyeri  Soraqani, mlaSe 

cocxi 

Limonium,ii n Soraqani, mlaSe cocxi 

Linum , i n  seli 

Linum crepitans fantia seli  
lipidosus,a,um qercliani  
Liquiritia,ae f Zirtkbila 

Lithocarpus,a,um  qvanayof  

lithos(berZn.)  qva 
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lobus,i m  wili, nakvTi  

longiflorus,a,um grZelyvavaila 
longifolius, a, um grZelfoTola 

longiramosus, a, um   grZeltotebiani  

longiusculus,a,um mogrZo 
longus, a, um grZeli  
Lonicera   iberica cxratyava  
Lonicera  nitida priala cxratyava 

Lonicera, ae f   cxratyava  
lucidulus, a, um  odnav Ria feris, odnav 
elvare, mbzinvare  
lucidus,a,um   Ria feris, elvare, kriala, 

mbzinvare  

luteolus,a,um moyviTal 

luteum, i n kvercxis guli   
luteus,a, um yviTeli  
lutosus,a,um  Slamiani;  Slamis binadari 
lutum, i n Tixa,Slami,  talaxi  

 
M  
Ma(c)honia,ae f mahonia 
macrantherus,a, um (berZn.) didmtvrianiani, 
msxvilmtvrianiani  

macrocalyx,icis    didjama 

Macrocarpus,a,um msxvilnayofa  
macropetalus,a,um 
yvavilisdidfurcliani 

macrophyllus,a, um didfoTola 
macros (berZn.) didi,msxvili,  grZeli  
Macrourus,a,um grZelkuda 
macula,ae f laqa        
maculatus,a um laqebiani   
magnus,a,um didi 
Mahonia aquifolium WyorfoTola mahonia 
Mahonia repens mahonia  
Mahonia,ae f mahonia 
maialis,e maisis, samaiso  
Malus,i    f     vaSli 
mare, is n   zRva                                          
margo, inis m  kide 
maritimus,a, um    zRvispira  
mastix, gos (berZn.) Solti 
maturus,a,um mwife  
Mays, ydis f simindi  
Medicago  coerulea    ionja 
Medicago dzhavakhetica javaxeTis ionja 

Medicago hemicycla  TrialeTis ionja 

Medicago marina ionja 

Medicago, ginis f ionja 

medicinalis,e  samedicino        
megacarpus,a,um didnayofa, 

msxvilnayofa 

megas, megalos(berZn.)  didi  
megrelicus, a, um  megruli  
melanocarpus,a,um Savnayofa 

melas, anos (berZn.) Savi  
membrana, ae f  membrana, apki, garsi 
menbranaceus,a,um membranisebri 
Merendra trigyna    enZela   
Merendra,ae f   enZela 
meridies,ei  m (iSv.  f) SuadRe 
mescheticus, a, um mesxeTis  

Mespilus germanica  zRmartli 
(Mespilus,ii f) 
Mespilus, i     f  zRmartli 

microcephalus,a,um pataraTaviani 

micropetalus,a,um wvrilfurclovani 

micros(berZn.)  patara,mcire  
mille aTasi 

mingrelicus, a, um   samegrelos  
molis,e rbili, moqnili 

molissimus,a,um Zalian rbili, moqnili 
mons,   montis m (mont)   mTa                          
montanus,a,um mTis 

morphus forma, garegnoba  
Morus alba  TeTri TuTa  
Morus, i f TuTa 

multiceps, cipitis    mravalTava 

multiflora (Rosa) mravalyvaviliani 

vardi  
multiflores mravalyvavilovanni 

multiflorus,a, um mravalyvavila 

multus,a um mravali 
muticus, a, um=mutilus,a,um  daSavebuli, 

gatexili  

mycosis.is f mikozi 
mykes(berZn.)  soko 
myochrous,a,um Tagvisferi 

mys, myos  (berZ.) Tagvi  

 
N  
nanus,a,um juja 
Narcissus, i  m narcisi                                                                                         
nasutus,a,um cxvira, cxviraweuli 
natans,ntis mocurave 
nato, are vcurav  
nema,atos Zafi  
nematophyllus,a,um ZaffoTola 
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nephrocarpus,a,um Tirkmelisebrnayofa 
Nephrolepis exaltata  nefrolepisi  
Nephrolepis, idis f nefrolepisi  

nephros (berZn.) Tirkmeli 
nervosus,a,um  uxvZarRviani  
nervulus, i  m patara ZarRvi  
nervus,  i  m ZarRvi                                                          
neuron (berZn.) ZarRvi  
niger,nigra,nigrum Savi 
nitens,ntis  mbrwyinavi (=briliantisa) 
nitidus, a ,um   kriala    
nitidusculus, a,  um odnav kriala 

nodulosus,a,um kvanZiani 
nodus, i m    kvanZi 
nucleus,i  m birTvi  
nudiflorus, a, um SiSvelyvavila 

nudus a um SiSveli  
Nuphar lutea  yviTeli dumfara  
Nuphar,aris f  dumfara 
nutans,ntis Caqindruli, daxrili 
nuto,  are aqeT-iqiT virwevi,  virxevi; 

Tavs vxri  
nyktanthus,a,um RamiTmoyvavile 
nyx,nyktos (berZn.) Rame  
 
O 
occidentalis, e dasavleTis australis,e 
samxreTis 
occlusalis, e  dafaruli 

(occludo,ere)occlusus,a,um 
octopetalus,a,um   rvafurcliani 
odontophyllus,a,um dakbilulfoTliani 
odoratus,a,um surnelovani  

odoro, odoratum, are surnelovani var 
odus,odontos (berZn.)  kbili  
officinalis,e saafTiaqo 

oleifer,fera,ferum zeTismomcemi 
oleraceus,a,um   balaxovani, mwvanileuli 

mcenare, bostneuli 

oleum,i n zeTi 
oliganthus,a,um cotayvavilebiani 

oligos(berZn.)  cota  
oligotrichus,a,um cotaTmiani 

Oliva,ae f  zeTisxili 

olus, eris n mwvanili, bostneuli 

oon(berZn.)  kvercxi  
oospora,ae f oospora 
ophiocarpus,a,um gvelisebrnayofa  
ophis(ophio) (berZn.) gveli 

orientalis,e    aRmosavluri  

orthocladus,a,um sworaddatotvili 
orthos(berZn.)  swori  
os,ossis Zvali              
Osmanthus decorus wyavmaza 
Osmanthus fragrans  surnelovani 

osmanTusi  

Osmanthus,i  f (m) osmanTusi  

osseus,a,um  Zvlovani 

ovarium,ii n   naskvi 
ovatus, a,um ovaluri  

ovum , i n     kvercxi 
oxyacanthus,a,um basreklebiani 

Oxycoccus quadripetalus StoSi 
Oxyphilus,a,um mJave niadagis moyvare 
oxys (berZn.) mwvave mJave 
 

 

P 
pachycarpus msxvilnayofiani 
pachys (berZn.) sqeli, msxvili  
Paeonia  tenuifolia iordasalami 

Paeonia carthalinica  qarTlis 

iordasalami  
Paeonia caucasica  iordasalami  

Paeonia tenuifolia  velis iordasalami  

Paeonia,ae f  iordasalami  
Paliurus spina-christi  ZeZvi                        
pallide adv. mkrTalad 

pallide-roseus,a,um mkrTali vardisferi 
pallidus, a, um mkrTali 
paludosus,a,um Waobiani, Waobis 
palus, udis  f Waobi  
paluster,tris,tre Waobis  
Papaver somniferum Zilismomgvreli 

yayaCo 

Papaver, eris n yayaCo 
Papaveraceae yayCosebrni 
papyraceus,a,um papirusis   
papyrifer, fera, ferum  qaRaldis  
papyrus,i f  (papyrum, i n) papirusi    
Parthenocissus quinquefolia  xuTfoTola 

usurvazi  
Parthenocissus tricuspidata  samnakvTiani 

usurvazi  

Parthenocissus,i f usurvazi 
Passiflora caerulea  vnebis yvavili 
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Passiflora,ae f  pasiflora 

patens,ntis gamorCeuli, SesamCnevi 
pateo, ere SesamCnevi, gamorCeuli var 
pathos (berZn.) daavadeba  
pectoralis,e  gul-mkerdis dasaamebeli, 

xvelebisa 
pendulus,a, um   Caqindruli, dakiduli 

penna (pinna), ae f  bumbuli, foCi(xaxvis) 
pentagynus,  a, um xuTbutkoiani 

Peperomia   caperata   naoWa peperomia  
Peperomia, ae f peperomia  
Persea gratissima Cveulebrivi avokado  
Persea,ae f avokado  
persicus,a,um sparsuli 
petalum, i n yvavilis furceli 

petiolus,i m yunwi  
petrophilus,a,um qvismoyvaruli 

petros qva (berZn.)  
Petroselinum sativum oxraxuSi  
Petroselinum,i n    oxraxuSi   
Petrosimonia brachiata  xvarxvara 
Petrosimonia, ae f   xvarxvara          
Phaseolus, i   m      lobio  

Philadelphus  caucasica kavkasiuri 
ucveTela  
Philadelphus,  i f  ucveTela  
phileo (berZn.) miyvars (-philus  
moyvaruli, -filuri)  
Phleum  pratense   timoTela 

Phleum,i  n  timoTela  

Phoenix dactylifera finikis palma 
Phoenix,icis f palma  
phoro(berZn.) mimaqvs, vatareb 
phykologia .ae ffikologia 

phykos (berZn.) wyalmcenare        
phyllon, i n (berZn.)  foToli  
Physalis,is ontkofa 
phyton (berZn.) mcenare 
Phytopathologia,ae f fitopaTologia  
pilosus, a, um bewviani  
pilus, i m  bewvi, bususi  
Pimpinella  rhodantha  anisuli   
Pimpinella,ae f pimpinela 

pinnatus, a, um foCiani 
Pinus  mugo mTis fiWvi 

Pinus nigra  Savi fiWvi 
Pinus,us (i) f fiWvi  
Pistacia mutica kevis xe 

Pistacia,ae f kevis xe 
planta silvatica tyis mcenare 
planta,ae f mcenare 
plantae arboraceae xemcenareebi 
plantae herbaceae balaxovani mcenareebi  
Plantago tenuiflora  mravalZarRva  
Plantago,inis  f mravalZarRva 

Platanoideus,a,um Wadrismagvari  
Platanthera, ae f jadvari 

Platanus,i f  Wadari 
Poa bulbosa Tivaqasra 
Poa,ae f  Tivaqasra 

Podocarpus macrophylla  didfoTola 

podokarpusi 

Podocarpus, f podokarpusi 
Podophyllus,a,um fexfoTola  
polycladus, um  mravaltotiani 

polydactylus,a,um mravalTiTa 

Polygala apicola (apium,ii niaxuri) 
wiwinauri  
Polygala,ae f wiwinauri 
Polymastigina mravalSoltianebi 
Polymorphus, a, um polimorfuli 
polyphyllus,a,um mravalfoToliani 
polyrrhizus mravalfesviani  
polys (berZn.) mravali, mravalricxovani 

polystachyus ,a,um       mravalTavTava 
pomum, i n nayofi 
ponticus, a, um  ponturi 
Populus  balsamifera balzamis verxvi  
Populus,i f verxvi  
Potamophilus,a,um mdinarismoyvaruli 
potamos (berZn.) mdinare  
praecox,ocis (zeds.) saadreo 
pratensis,e mdelosi  
Primula   saguramica   saguramos 
furisula 

Primula juliae iulias  furisula   

Primula macrocalyx  didjama furisula  
Primula woronowii.  voronovis furisula  

Primula, ae f furisula 

Primulaceae furisulasebrni  

processus, us  m procesi; morCi; winsvla; 

warmateba  

Prunus  spinosa kvrinCxi  
Prunus divaricata  tyemali  
Prunus,i f   
pseudoramosus,a,um crudatotvili 

pseudos(berZn.)  cru 
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pterocarpus, a, um frTanayofa  

Pterocarya  pterocarpa  kavkasiuri 
lafani  
Pterocarya, ae f  lafani 

pteron,i n frTa  

pteryx, gos  (ptero-, pterygo-, pterus) 
(berZn.) frTa 

publicus,a,um  sazogado,  saxalxo  

(res  publica sazogado /saxalxo saqme, 
respublika)  

pudicus, a,um morcxvi 
pulcher, chra, chrum lamazi, mSvenieri 

pulsans,ntis mfeTqavi 
Pulsatilla violacea  medgari   
Pulsatilla,ae f medgari   
pulso, are vfeTqav 
pungens,ntis Cxvletia 

pungo, ĕre vCxvlet 

purpura,ae f   Zoweuli; Zvirfasi 

qsovilipurpurescens odnav 
mewamulisferipurpuresco, ere vwiTldebi 

purpureus, a, um   Zoweuli; mewamuli, 

wiTeli 

pus, podos (berZ.) fexi  
Pyracantha  coccinea Cveulebrivi 

CitavaSla 
Pyrethrum  roseum  wiTeli gvirila 

Pyrethrum,i  n gvirilaPyrus ketzkhovelii  
kecxovelis msxali 
Pyrus salicifolia beryena, panta ()potamos 
mdinare Pyrus,i f msxali 

 

Q 
quadrangularis,e oTxkuTxa  

quadri    (berZ.) oTxi 

Quercus  pontica ponturi muxa                                      
Quercus Ilex  qvamuxa  
Quercus macranthera  maRalmTis anu 

msxvilmtvrianiani muxa 

Quercus,us f muxa  
quinque    xuTi  

quinquelobatus,a,um xuTnakvTa 

Quinquifolius,a,um xuTfoTola 

 
R 

radicans, ntis fesvgamdgari 
radico,are fesvebs vidgam; fesviandeba  
radix,icis f fesvi  

ramosus, a, um datotvili, xSirtoteba 

ramulus, i  m patara toto                                    

ramus,i  m toti  
Ranunculus caucasicus baia 
Ranunculus svaneticus  baia 
Ranunculus,  i  m  baia 
recens,  ntis axali  

Reemex acetosa mJauna 
Reemex colchica mJauna 
Reemex,icis f reemeqsi  
regius,a,um    samefo 
remedium,i n wamali 
repens,ntis mcocavi  
repo, ĕre vcocav  
res,ei f  saqme, nivTi 

  revolutus,a,um gavlili, gardasuli;  
kvlavdabrunebuli; bot. amonayari  
(revolvo isev vbrundebi) 
Rhamnus,i  f   xeWrela  

Rhinanthus,a,um cxviryvavila  
rhis,rhinos(berZn.)  cxviri  
rhiza (berZn.) fesvi  
rhizocarpus,a,um fesvnayofa 
rhizoideus,a,um fesvurisebri 
rhynchos  (berZn.) niskartirhizoma,atis n  
fesvura      
rhizomorpha,ae f  rizomorfa 
rhodanthus,a,um(berZ.) 

vardisferyvavilaRhododendron    ponticum 

Sqeri   
Rhododendron  luteum ieli (flavum) 

Rhododendron caucasicum  deka  
Rhododendron, i  n rododendroni 
rhodon, i n (berZ)  vardi  
Rhus coriaria  TuTubo 
Rhynchophyllus,a,um niskartfoTola 

rhynchos (berZn.)  niskarti 
Ribes nigrum mocxari 
Ribes, is  n mocxari  
Ricimus, i m abusalaTini 
Ricinus communis Cveulebrivi 

abusalaTini  
Ricinus,i m abusalaTini  
rima, ae  f naprali                                                                                      
rimula, ae  f  patara naprali  

robustus, a, um Zlieri 
Rosa ae f  vardi 
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Rosa canina askili 

Rosa multiflora  mravalyvaviliani vardi   

Rosa,ae f vardi 
roseus, a, um  vardisferi 
Rosmarinus, ii m  rozmarini                                                                    
rostratus, a, um   niskartiani  
rostrum, i n niskarti             
rotundifolius a,um mrgvalfoTola 

rotundus, a, um mrgvali  

ruber, bra, brum wiTeli 
rubescens, ntis mowiTalo 

Rubus  idaeus  Jolo 
rufescens,ntis mowiTalo, wiTelirufesco, ere    
vwiTldebi, wiTuri vxdebi  rufulus, a, um     
mowiTuro, mowiTalo       rufus, a, um     
wiTeli, wiTuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

saccharatus,a, um,  Saqariani 
saccharifer, fera, ferum Saqris 

Saqrismomcemi 
saccharum,  i  n Saqari         
saguramicus, a,um saguramos   
salicifolius,a,um tirifisfoTola    
Salicornia  herbacea CoRano  
Salicornia, a f CoRano 
Salix,icis f tirifi 
Salsola arbuscula salsola-patara xe   
Salsola nodulosa    xurxuma  
Salsola,ae f salsola 
Salvia garedji  salbi  
Salvia glutinosa  salbi  
Salvia officinalis samkurnalo salbi 
Salvia,ae f salbi 

Sambucus  nigra Cveulebrivi didgula 
Sambucus edulus anwli  

Sambucus, i f  anwli             
Sanguineus,a um sisxlis, sisxlisferi, 

sisxliviT wiTeli 
sanguis,inis m  sisxli 

Santolina virens santolina   
Santolina,ae f santolina  
Sarcophyllus,a,um xorcianfoTola 
sarx,sarcos (berZn.) xorci,sxeuli  

sativus,a,um saTesi, kulturuli 
Satureia spicigera onWo  
Satureia,ae f satureia 
Saxifraga sibirica  fxija  
Saxifraga,ae f fxija, qvatexia  
saxifragus, a, um qvatexia 
saxosus, a, um kldiani, kldis; kldis 

binadari 

saxum,i n  klde ,    qva 
scaber,bra,brum     mqise 
Scabiosa caucasica  cisfolio  
Scabiosa,ae f folio 
scabridulus,a,um odnav mqise 
scandens, ntis  mcocavi, Zromiala 
scandeo,ere  vedebi, veWidebi, vebRauWebi   
Scilla, ae f   cisTvala  

Scindapsus aureum (Epipremium aureum) 
oqrosferi scindapsusi 
Scindapsus,i n scindapsusi 
Sclerophyllus,a,um magarfoTlovani 

scleros(berZn.)  magari  

278 
 



scuta, ae f fari 
scutatus,a,um farismsgavsi  
Secale cereale   Cveulebrivi Wvavi 

Secale,is  n Wvavi sarx,sarcos xorci,sxeuli 

semiglaber, bra, brum naxevradSiSveli 

semilunaris, e naxevarmTvarisebri   
semper mudam, marad 
sempervirens,ntis  maradmwvane Senecio 
taraxacifolius TavyviTela 
Senecio, onis f  TavyviTelasepalum, i  n 
jamisfoToli 

Sequoia, ae f seqvoiasericeus, a, um abreSumis  
series, ei f seria, rigi, wyeba serpens ,ntis 
mcocaviserpo, serpĕre   vcocv  
Serpyllum, i  n begqondara 
serra,ae f xerxi 
seta,ae f jagari 

Setaria viridis   mwvane Zurwa  
Setaria,ae f Zurwa  
Setcreasea purpurea – wiTeli setkrecia 

Sibbaldia semiglabra  fesvmagara 
Sibbaldia,ae f fesvmagara 
sibiricus,a, um cimbiris 
siliqua, ae f Woti, parki  
siliquosus, a, um  parkiani 
silva,ae f    tye  
silvaticus,a,um   tyis 
silvester,tris,tre veluri, tyisa 

sinensis,e Cinuri  
Smilax excelsa  Cveulebrivi ekalRiWi  
Smilax,acis f  ekalRiWi  
sol,is m mze 
Solanaceae ZaRlyurZenasebrni 

Solanum, i n ZaRlyurZena    
soma,atos sxeuli 
somaticusa um somaturi 
somnifer,fera,ferum  Zilismomgvreli  

somnus, i m Zili  
Sorbus, i f circeli     

stenocarpus,a,um wvrilnayofiani 
stenos(berZn.)  viwro,wvrili 

sordide adv. WuWyianad  
sordide -albus,a,um WuWyiani TeTri 
sordidus, a, um WuWyiani 
species, ei f saxe, saxeoba; nakrebi 
(farmak. termini) 
species, ei f silamaze, mSveniereba, 

saxeoba 

speciosus, a, um lamazi, mSvenieri  

specula,ae f patara TavTavi   
spica,ae f TavTavi 

spiciger,gera,gerum  TavTaviani 

spina, ae f   wveti, ekali  
spinosus, a, um wvetiani, eklebiani                
spinula, ae f  patara ekali  

Spiraea  hypericifolia  grakla   

Spiraea,ae f  grakla   

Spirea  trilobata samnakvTa grakla 

splendens, ntis mbrwyinavi , mSvenieri  
splendeo,ere vbrwyinav 
squarrosus,a,um gamoburculi, 

qerclian  

Stachys  palustris dedafutkara   
Stachys fruticulosa  dedafutkara    
stachys(berZn.)   TavTavi 
Stachys,idis f  dedafutkara 
Staphylea colchica kolxuri jonjoli 
Staphylea pinnata Cveulebrivi jonjoli 

Staphylea,ae f jonjoli 

Stephanophorus,a,um gvirgvini 
stephanos (berZn.) gvirgvini 
Stipa  capillata  wurwuma 
Stipa,ae f  vaciwvera 
stipula, ae f TanafoToli  

stolo, onis amonayari (fesvze) 
stoma,atis n piristria,ae f    zoli        
striatus,a,um zoliani     

stylus, i m sveti  
subalbidus,a, um  TiTqmis TeTri 

subalbus,a,um TiTqmis TeTri. 
subflavus, a, um TiTqmis yviTeli 

sublignosus,a,um TiTqmis xis 
Subnivals,e TiTqmis TovliviT TeTri   
subscaber,bra,brum odnav mqise 

substantia, ae f (substancia) nivTiereba 

succus,i m  wveni  sulcatus,a,um Rarianisulcus, 
i m Rari 
superficies,ei f zedapiri   
supremus,a,um ukanaskneli  
suspendo,  suspensum, ere vkideb  
suspensus, a, um  dakiduli, mtirala, 

Caqindruli 
svaneticus,a,um svanuri 
Symphoricarpus  albus Tovlis gunda  

Symphoricarpus, i  m simforikarpusi 

279 
 



Symphytum asperum laSqara  

Symphytum, i n laSqara 
 
 

T 
Tamarix ramosissima Cveulebrivi 

ialRuni  
Tamarix,icis f  ialRuni 

taraxacifolius, a, um babuawverfoTola 

Taraxacum, i n babuawvera  
Taxus baccata urTxeli  
Taxus, i f urTxeli 

tenuiflorus, a, um wvrilyvavila 

tenuifolius,a,um wvrilfoTola 

tenuis,is wvrili, Txeli 
Teucrium  polium kuti balaxi  
Teucrium, ii n  tevkriumi 
thalassa zRva   
thalassa zRva   
Thalassophilus,a,um zRvismoyvaruli  
thrix,trichos Tma  

thrix,trichos Tma  

Thuja orientalis aRmosavleTis biota 
Thymus, i m begqondara 
Tilia argentea  vercxla  cacxvi  

Tilia begoniifolia cacxvi  
Tilia,ae f cacxvi 
tinctura,ar f nayeni  
transcaucasicus, a, um      transkavkasiuri, 
kavkasiis iqeTa 
tres,tria sami  (tri berZ.) 
trigonos samkuTxedi 
Triacanthus,i  m samekliani 
trianthus,a,um samyvavila 
tribus,us f triba, muxli 
trichoideus,a,um Tmisebri  
tricolor,ris  samfera 
tricornis,e samrqa  
tricuspidatus,a,um samwvetiani 

tridentatus,a,um samkbila 

trifoliatus,a,um samfoTola  
Trifolium  canescens  WaRara samyura  
Trifolium  fragiferum marwyv-samyura 
Trifolium montanum samyura  
Trifolium,i    n samyura 
Trigonocarpus,a,um samkuTxanayofa 
trigonos samkuTxedi 

trigynus, a, um sambutkoiani 
trilobus,a, um samnakvTaTriticum,i   n    
xorbali  

tuba,ae f lula          

tubarius,a,um  lulovani 

Tulipa,ae f tita 
Tussilago farfara viristerfa  
Tussilago, ginis f tusilago 

Typha, ae f  laqaSi 

Typhaceae laqaSisebrni  
  

U 
Ulex europaeus evropuli jojo 

Ulex,icis  m    jojo  

umbella,ae f qolga  

umbellifer,fera,ferum qolgosani 

Umbelliferae  qolgovanebi 

uniflorus,a,um erTyvaviliani 
unilateralis,e erTgverdiani 

unus, a,um, erTi 

urceolatus,a,um patara surisebri  
urceolus, m patara sura       urceus,i m doqi, 
sura 

urocarpus,a,um kudnayofa  
urus(berZn.)  kudi  
V 

Valeriana,ae f katabalaxa 
variabilis,e Wreli 
vegetabilis,e mcenareuli  

vernalis,e   gazafxulis  
verrrucosus, a, um meWeWiani  
verruca, ae f meWeWi             
via,ae f  gza 
Viburnum,i n Zaxveli  

vinifer,a,um saRvine 

Viola alba  TeTri ia 
Viola odorata surnelovani ia 
Viola tricolor samfra ia  
Viola, ae f ia                                                          
violaceus, a, um iisferi 
virens,ntis momwvano 
virescens, ntis momwvano  
viresco, ere vmwvandebi 
Viride (ig. remedium) nitens briliantis 

mwvane 

viridi-glaucescens, ntis  momwvano-
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monacrisfro  
viridis,e mwvane  
Viscum album  fiTri  
Viscum, i n fiTri  
Vitis  riparia sanapiros vazi 
Vitis idaea wiTeli mocvi   
Vitis silvestris  veluri vazi  
Vitis vinifera Cveulebrivi vazi 

Vitis,is f  vazi  
Vitis,is f  yurZeni, vazi  
vittatus, a, um zolebiani lerwebiani  

vitta,ae f lerwi 

vulgaris,e     xalxuri (Cveulebrivi) 

 
X 
Xanthemum squarrosum  oqrococxa 
Xanthemum, i n  oqrococxa 
xanthocarpus yviTelnayofiani 

xanthos(berZn.)  yviTeli  
Xanthosoma violaceum  iisferi qsanTosoma  

Xanthosoma,atos  n  qsanTosoma 

Xiphophyllus,a,um maxvilfoTola 

xiphus (berZn.) maxvili  

 
Z 
Zea,ae f asli, spelta 

Zincum, i n TuTia  
Ziziphora subnivalis TiTqmis TovliviT 

TeTri  urci  
Ziziphora,ae f  zizifora 
Zoochorus,a,um cxoveliT gavrcelebuli  
zoon (berZn.) cxoveli 

Zoospora, ae f  zoospora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თავი 2. საქართველოს ფლორა 
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საქართველოს ფლორა მდიდარი, მრავალფეროვანი და თვითმყოფადია, რაც დაკავშირებულია მის 
გეოგრაფიულ მდებარეობასთან, ისტორიულ წარსულთან და მრავალგვარ ბუნებრივ პირობებთან. 
დღეისათვის საქართველოში უმაღლეს მცენარეთა 4100 (4200) სახეობაა აღრიცხული. ასევე 
მრავალფეროვანია მისი მცენარეული საფარი. საქართველოში წარმოდგენილია მშრალი ქსეროფილური, 
ნახევრად უდაბნოების, სტეპის, ტენიანი, სუბტროპიკული (კოლხეთის) ტყის, მდელოსა და კლდე-
ნაშალ-ღორღიანების მცენარეულობა. 
საქართველოში, ისევე როგორც ყველა მთიან ქვეყანაში, მცენარეულობა განაწილებულია ვერტიკალური 
სარტყლების მიხედვით, რომლებიც კანონზომირად იცვლება ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებასთან 
ერთად, რაც ტემპერატურის დაცემასთანაა დაკავშირებული. ვერტიკალურ-სარტყლობრივ ცვლასთან 
ერთად საქართველოში მცენარეულობა განედურ-მერიდიანული მიმართულებითაც იცვლება. 
მაგალითად, დასავლეთ საქართველო, შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების გავლენით, სითბოსა და 
ტენის მოყვარული მდიდარი მცენარეულობით ხასიათდება. აქაური უღრანი ტყეებისათვის 
დამახასიათებელია მარადმწვანე ქვეტყე, რომელიც კოლხური ქვეტყის სახელწოდებითაა ცნობილი, 
გვხდება ლიანები და მრავალგვარი გვიმრები. 
აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი უფრო მშრალია, კონტინენტური; შესაბამისად მისი 
მცენარეულობა სიმშრალის ამტანია. აქ დაბლობები და მთისწინები უჭირავთ ნახევარუდაბნოებს, 
სტეპებს, ბუჩქნარებს, არიდულ მეჩხერ ანუ ნათელ ტყებს. ტყის სარტყელი იწყება ზღვის დონიდან 
უფრო მეტ სიმაღლეზე; მისი შემადგენლობიდან ამოვარდნილია კოლხური მარადმწვანე ქვეტყე, ნაძვი, 
სოჭი და კოლხეთის მრავალი სხვა მცენარე, რომლებიც აღმოსავლეთ საქართველოში მხოლოდ ალაგ-
ალაგ შემორჩა - ბორჯომის ხეობაში, მდინარეების: ლიახვის, არაგვისა და ალაზნის ხეობებში. 
თავისებური მცენარეულობაა სამხრეთ საქართველოს ვულკანურ ზეგანზე, სადაც ტყეების მაგივრად 
გაბატონებულია სტეპები და მდელოები, უმეტესად ქსეროფილური ანუ სიმშრალის ამტანი 
მცენარეულობა. 
მცენარეთა სახეობების ერთობლიობას, რომელიც გარკვეულ ტერიტორიაზე გვხვდება, ფლორა ეწოდება. 
ფლორაში არ იგულისხმება ადამიანის მიერ მოშენებული კულტურული სახეობებისა და ჯიშების 
ერთობლიობა. ფლორა - ამა თუ იმ ტერიტორიის, ქვეყნის, ოროგრაფიული ერთეულის, კუნძულის, 
კონტინენტისა და სხვათა ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მცენარეთა სახეობების ერთობლიობაა. 
ჩვეულებრივ “ფლორის” ცნება უფრო ვიწროა და უმაღლეს მცენარეთა ერთობლიობას გულისხმობს 
ხავსნაირების გამოკლებით (ფლორაში არ იგულისხმება ხავსები, წყალმცენარეები, ლიქენები, სოკოები 
და სხვა. შესაბამისად არის ალგოფლორა, ბრიოფლორა და ა.შ.). 

 
რელიქტის, რეფუგიუმის, ენდემიზმის, ფიტოცენოზის ცნება 

საქართველოს ადგილი მსოფლიო ფლორის სისტემაში 

მსოფლიოში უმაღლეს მცენარეთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მე-60 ადგილზეა (ბრაზილია, 
კოლუმბია, ჩინეთი, ინდონეზია და ა.შ.), თუმცა ევროპაში მე-5 ადგილზეა: 
1. იტალია – 5663 
2. ესპანეთი – 4916 
3. საბერძნეთი – 4900 
4. საფრანგეთი – 4500 
5. საქართველო - 4100 
საქართველოს ფლორის სიმდიდრის მაჩვენებელია ენდემიზმის მაღალი დონე. საქართველოს 
ფლორის დაახლოებით 21% - 900-მდე სახეობა ენდემურია (300 სახეობა საქართველოს ენდემია, 600 
სახეობა – კავკასიის ენდემი). 
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ტერმინთა განმარტება 
სახეობის ადგილსამყოფელი (ჰაბიტატი) მცენარის ეკოლოგიური და ფიზიკურ-გეოგრაფიული 
თავშესაფარი, გავრცელებისა და არსებობის გარემოა. აქ სახეობებს შორის მყარდება მჭიდრო 
ურთიერთობა. მათი ინდივიდები ქმნიან მცენარეთა თანასაზოგადოებას ანუ ფიტოცენოზს. ჰაბიტატი  
იმ ეკოლოგიური პირობების ერთობლიობაა, სადაც მცენარე იზრდება. 
ფიტოცენოზი  (მცენარეული თანასაზოგადოება) - მცენარეთა ერთობლიობა ერთგვაროვან არეზე, სადაც 
ისინი რთულ ურთიერთქმედებაში არიან ერთმანეთთან და გარემოსთან (ბიოტოპთან). ფიტოცენოზი 
ანუ მცენარეული თანასაზოგადოებაა ტყე, მდელო, ჭაობი და სხვ. 
რელიქტი (“ცოცხალი ნამარხი”) - ნარჩენი, ნაშთი, წარსულ გეოლოგიურ ეპოქაში ფართოდ 
გავრცელებული სახეობის (ან სხვა ტაქსონის). რელიქტები შემორჩენილია მათი ფართო გავრცელების 
ეპოქისდროინდელი პირობების მსგავს გარემოში. 
რეფუგიუმი  (თავშესაფარი) - ადგილი დედამიწაზე, სადაც ორგანიზმებმა გადაიტანეს მათთვის 
არახელსაყრელი პირობები და დღემდე შემორჩნენ (ე.ი. ადგილი, სადაც ორგანიზმებმა გადაიტანეს 
გამყინვარებები). რეფუგიუმები მდიდარია რელიქტური ენდემებით. 
ენდემური სახეობები - სახეობები, რომელთაც უჭირავთ დედამიწის რომელიმე გეოგრაფიული 
რეგიონის, პროვინციის, რაიონის, ცალკეული ადმინისტრაციული ან ოროგრაფიული ერთეული (მთათა 
სისტემის, დაბლობების, ზეგნების, ქვაბულების, ხეობების) განსაზღვრული არეალი და დედამიწის სხვა 
ნაწილში არ გვხვდება. 
სახეობის გავრცელების შესწავლისას მნიშვნელოვანია დადგინდეს: 
 ზონალური (ანუ განედური) გავრცელება - თუ რომელ კლიმატურ ზონასთანაა დაკავშირებული 
სახეობა; 
 მერიდიანული გავრცელება - თუ დედამიწის რომელ გეოგრაფიულ ნაწილშია განსახლებული 
სახეობა; 
 მთიან ქვეყნებში ზუსტდება სახეობის ვერტიკალური გავრცელება ლანდშაფტურ-ვერტიკალური 
სარტყლების მიხედვით (მთის, სუბალპური, ალპური, სუბნივალური, ნივალური). 
მცენარეთა ვერტიკალური ზონალობა - მცენარეთა განლაგება მთის ფერდობზე სარტყლებად 
(ზონებად), როდესაც მცენარეულობის ერთი ტიპი კანონზომიერად იცვლება მეორე ტიპით ზღვის 
დონიდან სიმაღლის მატებასთან ერთად 
სისტემატიკა - მეცნიერება კლასიფიკაციის შესახებ ( systematico მოწესრიგება). სისტემატიკის 
საფუძველზე ორგანიზმებს ენიჭებათ სახელწოდებები (ნომენკლატურა) და ხდებამათი გაერთიანება 
გარკვეული ნათესაური კავშირების საფუძველზე ცალკეულ ჯგუფებად (ტაქსონებად). 
ტაქსონები - სისტემატიკური კატეგორიები:  
Divisio - განყოფილება  
Classis - კლასი  
Regnum – სამეფო  
Ordo – რიგი  
Familia - ოჯახი  
Tribus - ტრიბა, მუხლი (ყოფენ დიდ ოჯახებს) 
Genus - გვარი  
Sectio - სექცია  
Series - სერია, მწკრივი  
Species - სახეობა (უმცირესი სისტემატიკური ერთეული) 
Subspecies -ქვესახეობა  
Varietas - სახესხვაობა  
Forma - ფორმა 
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სახეობა არის ინდივიდთა ერთობლიობა, რომელთაც აქვთ საერთო მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური 
ნიშნები და ერთმანეთთან შეჯვარების უნარი, ქმნიან პოპულაციების სისტემას, რომლებიც საერთო 
არეალს იკავებენ. სახეობა მცენარეთა და ცხოველთა ერთ-ერთი ძირითადი ტაქსონომიური კატეგორიაა. 
მცენარის ჯიში - მცენარეთა ერთობლიობა, რომელიც შექმნილია სელექციის გზით და უნარი შესწევთ 
მემკვიდრეობით გადასცეს მომდევნო თაობას განსაზღვრული მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური და 
სამეურნეო ნიშან-თვისებები. ჯიში კულტურულ მცენარეთა უმდაბლესი საკლასიფიკაციო ერთეულია. 
 

კოსმოპოლიტები - სახეობები, რომლებიც თითქმის მთელ დედამიწაზე არიან გავრცელებული. 
ევრიქორული მცენარეები - ფართო გავრცელების მცენარეები. 
სტენოქორული მცენარეები - ვიწრო და ლოკალური გავრცელების მცენარეები. 
ადვენტური მცენარეები - გზადმოყოლილი. 
ავტოქტონური მცენარეები – ადგილობრივი, აბორიგენული. 
ქსეროფიტები – მშრალი ადგილების მცენარეები, რომლებიც ეგუებიან ჰაერის მაღალ ტემპერატურასა 
და დაბალ ტენიანობას. 
არიდული მცენარეულობა – მშრალი ჰავის პირობებს შეგუებული მცენარეულობა (უდაბნოს, 
ნახევარუდაბნოს, სტეპის), სადაც აორთქლებული ტენის რაოდენობა მოსულ ნალექებს აღემატება. 
ჰიდროფიტები - ჭარბტენიანი ადგილების მცენარეები. 
მეზოფილური მცენარეები - რომლებიც ხარობენ ზომიერად ტენიან ადგილებში. 
ლითოფიტები, პეტროფიტები - მცენარეები რომლებიც იზრდებიან ქვებზე, კლდეებზე, ნაშალ-
ღორღიანებზე, ქვათაყრილებზე.  
კალცეფილები - მცენარეები, რომლებიც ხარობენ მხოლოდ კალციუმით მდიდარ ნიადაგებზე. 
ფსამოფიტები - ქვიშის (პლაჟის) მცენარეულობა. 
ჰალოფიტები - ძლიერ დამლაშებული ადგილების მცენარეები. 
ეპიფიტები - მცენარეები, რომლებიც სახლდებიან სხვა მცენარეებზე. პარაზიტი მცენარეებისაგან 
განსხვავებით, საკვებს იღებენ არა იმ მცენარეებისაგან, რომელზეც სახლობენ, არამედ გარემოდან. 
მაღალმთად პირობითად მიღებულია აბსოლუტური სიმაღლეები 1800 ზ.დ. და ზევით. მაღალმთაში 
ერთიანდება სუბალპური, ალპური, სუბნივალური და ნივალური ლანდშაფტები. 
მაღალბალახეულობა - უმეტესად ხეშეშღეროიანი, მაღალმზარდი ბალახებით (დიყი, დუცი, შროშანი, 
დეზურა, კულმუხო) შექმნილი მცენარეულობის ტიპი სუბალპებში (ძირითადად ტყისა და მდელოს 
საზღვარზე). 
ალპური ხალი - მთამაღალის მცენარეთა თანასაზოგადოება, რომელშიც ჭარბობს გართხმული 
ნაირბალახოვანი ფესურიანი მცენარეები; მჭიდროდ შეკრული ბალახოვანი საფარი, რომელიც 
ვითარდება მყინვარულ რელიეფზე ზომიერი სარტყლის მთის სისტემაში. 
ნახევრად ბუჩქი, ბუჩქბალახი - მრავალწლოვანი მცენარე, რომლის ყლორტები მხოლოდ ქვედა ნაწილში 
ხევდება, ზედა კი ბალახოვანია. დამახასიათებელია არიდული ტერიტორიებისათვის. 
ეფემერები  – ერთწლოვანი მცენარეები, რომლებიც ასწრებენ განვითარების სრული ციკლის გავლას 
მეტად ხანმოკლე პერიოდში. 
ეფემეროიდები – მრავალწლოვანი (ბოლქვოვანი) მცენარეებია, რომლებიც ეფემერების მსგავსად მეტად 
მოკლე სავეგეტაციო პერიოდში ამთავრებენ ზრდა-განვითარებას. 
სასიცოცხლო ფორმები - ადგილობრივ საარსებო პირობებთან მცენარის ხანგრძლივი შეგუების შედეგი, 
რაც მის გარეგნულ იერშია გამოსახული. მაგ., ხე, ბუჩქი, ნახევრადბუჩქი, ბალიშა მცენარეები, ბალახი, 
სუკულენტები, ლიანები და ა.შ. სასიცოცხლო ფორმებია. 
 

სინონიმური მნიშვნელობის ოჯახები: 
Palmae – Arecaceae 
Gramineae –  Poaceae 
Cruciferae – Brassicaceae  

284 
 



Leguminosae –Fabaceae 
Guttiferae – Clusiaceae 
Umbelliferae – Apiaceae 
Labiatae – Lamiaceae 
Compositae – Asteraceae 
 
 
საქართველოს კლიმატი 
საქართველოს შედარებით მცირე ტერიტორიაზე არის დედამიწის ზედაპირზე არსებული ჰავის 
თითქმის ყველა ზონა დაწყებული ნოტიო სუბტროპიკულიდან, დამთავრებული მარადი თოვლისა და 
მყინვარების ზონით. 
საქართველოს ჰავის ნაირგვარობას განსაზღვრავს, ერთი მხრივ მისი მდებარეობა სუბტროპიკული 
ზონის ჩრდილოეთ საზვარზე  შავსა და კასპიის  ზღვებს შორის, მეორე მხრივ, მისი რელიეფის 
განსაკუთრებული სირთულე: ჰავის ჩამოყალიბებაში დიდ როლს თამაშობენ სხვადასხვა 
მიმართულებისა და სიმაღლის ქედები. ადგილობრივ ჰავას ქმნის შავი ზღვა და კავკასიონი. 
უკანასკნელი საქართველოს იცავს ჩრდილოეთიდან ცივი ჰაერის მასების უშუალო შემოჭრისაგან, ხოლო 
შავი ზღვა აწონასწორებს ტემპერატურის მერყეობას და ხელს უწყობს ნალექების დიდი რაოდენობით 
მოსვლას, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. საქართველოს ტერიტორია მთიანია და ამიტომ 
სხვა პირობებთან ერთად კლიმატი ვერტიკალურადაც ცვალებადობს. 
შავი ზღვის სანაპიროზე, კოლხეთის დაბლობზე, ყველაზე რბილი და თბილი ჰავაა, იანვრის საშუალო 
ტემპერატურა 00-ს აღემატება, მაგრამ იშვიათი არაა, როდესაც დროდადრო ტემპერატურა ძალიან დაბლა 
ეცემა. დასავლეთ საქართველო ხასიათდება ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის მკაფიოდ 
გამოხატული თვისებებით. დაბალი ნაწილი ძირითადად გამოირჩევა რბილი ზამთრით, შედარებით 
გრილი ზაფხულით, ტემპერატურის ზომიერი ამპლიტუდით, უხვი ნალექებით და მაღალი სინოტივით. 
ნალექები დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ თანდათან კლებულობს; კლებულობს სამხრეთიდან 
ჩრდილოეთისაკენაც. ნალექების რაოდენობა ზამთარში მეტია, ვიდრე ზაფხულში.  
აღმოსავლეთ საქართველოში ზამთარი უფრო ცივი და ტემპერატურის ამპლიტუდაც უფრო დიდია. 
ხშირია ყინვები. ნალექების რაოდენობა შედარებით მცირეა და დაბალია სინოტივეც. აქ კლიმატი უფრო 
მკაცრია. 
აღმოსავლეთ საქართველოს ბარი და ვაკე განსხვავებულია კოლხეთისაგან. ამ მხარისათვის 
დამახასიათებელია კონტინენტური კლიმატი - ზამთარი შედარებით ცივი, ზაფხული - ცხელი. თუ 
დასავლეთ საქართველოში, კოლხეთის დაბლობზე, სუბტროპიკული ზონის მსგავსი კლიმატია, ქვემო 
ქართლსა და შირაქში იგი ველების ტიპისაა, მაღლა მთაში კი ცივი ზონისაა და სხვ., მათ შორის მთელი 
რიგი გარდამავალი საფეხურებია. მთიან ქვეყანაში ფერდობების ექსპოზიციას უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება. ხშირია, როდესაც გაზაფხული სამხრეთის ფერდობზე 2-3 კვირით ადრე იწყება, ვიდრე 
ჩრდილოეთის ფერდობზე. 
მაღალი მთები კი უფრო მკაცრი კლიმატით ხასიათდება, სუბალპურ და ალპურ სარტყელში ნალექები 
უფრო მეტია დასავლეთ საქართველოში, ვიდრე აღმოსავლეთში. სწორედ ამითაა გამოწვეული თოვლის 
მაღალი ხაზი აღმოსავლეთ ნაწილში. დასავლეთ კავკასიონთან შედარებით, აღმოსავლეთში ის ზოგან 
1000 მეტრით უფრო მაღლა გადის. 
 
აღმოსავლეთ საქართველოს მცენარეთა ვერტიკალური ზონალობა 
საქართველოს ფიტოლანდშაფტების თავისებურების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ნალექების 
საერთო რაოდენობის წლიური განაწილება. შავი ზღვიდან მომავალი ჰაერის მასების მოძრაობისას 
შემხვედრი ქედები ტენის დიდ ნაწილს შთანთქავენ, რის შედეგადაც აღმოსავლეთ საქართველოში 
ტენიანობა მკვეთრად მცირდება. გამონაკლისია ბორჯომის ხეობა, რომელიც კოლხეთის ჰაერის მასების 
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გავლენის ქვეშ იმყოფება. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში გავრცელებულია  სიმშრალის 
მოყვარული მცენარეულობა - სტეპები, ბუჩქნარი, მთის ქსეროფილური დაჯუფებები. დაბლობებისა და 
მთისწინების ძირითადი სივრცეები უჭირავს უროიან სტეპებს, ეკლიან-ბუჩქნარიან სტეპებს ძეძვით, 
რომელსაც ფრაგმენტულად ენაცვლება ვაციწვერიან-წივანიანი სტეპები; უფრო მშრალ ადგილებზე 
სუსტად დამლაშებულ ნიადაგებზე ჭარბობს ავშნიანი ნახევარუდაბნოები; ხოლო იქ, სადაც ნიადაგი 
ძლიერაა დამლაშებული, გავრცელებულია ნახევარუდაბნოები. ფართოდაა წარმოდგენილი მშრალი 
ბუჩქნარების დაჯგუფებები - შექმნილი შავჯაგას, ძეძვისა და გლერძისაგან.  
დაბლობის ტყეებში ფართოდაა გავრცელებული ფოთოლმცვენი ბუჩქნარები, რომელთა 
შემადგენლობაში შედის შინდი, ასკილი, ჟასმინი, გრაკლა, შავჯაგა, კვრინჩხი და ჯაგრცხილა. მთის შუა 
სარტყლამდე მდელოებზე ბუჩქნარებს შორის იზრდება ზამბახის რამდენიმე სახეობა, რომელთაგან 
განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევა ქართული ზამბახი; იგი გავრცელებულია ქართლსა და 
შირაქ-ელდარში; აღსანიშნავია ასევე სხვადასვა იორდასალამის პოპულაციები; საგურამოსა და 
მცხეთასთან მშრალ ფერდობებზე იზრდება კაშკაშა წითელყვავილიანი ტიტა, ხოლო გარეჯის ველებზე - 
გარეჯის სალბი. გაზაფხულზე თბილისის მიდამოებში ყვავილობს ლილისფერყვავილებიანი ადამის 
ზაფრანა. 
დასავლეთ საქართველოს მდინარისპირა ტყეებისაგან განსხვავებით, სადაც მურყანი, ლაფანი და სხვა 
მერქნიანი ხე-მცენარეებია გაბატონებული, აღმოსავლეთ საქართველოში მდინარის პირებზე იზრდება 
ტირიფი, ვერხვი, მუხა, თელა, თუთა და სხვ. მდინარისპირა ტყეები განსაკუთრებით კარგადაა 
განვითარებული მდინარე ალაზნის ტერასებზე ვიწრო ზოლის სახით, სადაც ჭარბობს ვერხვი, ბევრია 
ლაფანი და ლიანისებური ბუჩქები - სურო, ღვედკეცი, სვია, ეკალღიჭი, კატაბარდა და სხვა. სოფელ 
ბაბანეურის ახლოს, აგრეთვე ლალისყურში შემონახულია მუხნარ-ძელქვნარი ტყეები. 
ალაგ-ალაგ, ზ.დ. 200-300 მ სიმაღლეზე გვრცელებულია ე.წ. ნათელი ანუ არიდული ტყეები. დღეს ასეთი 
ტყეები ყველაზე კარგად შირაქსა და მცხეთის მიდამოებშია შემორჩენილი. მათი ძირითადი ხე და 
ბუჩქოვანი მცენარეებია: საღსაღაჯი, აკაკი, ტირიფფოთოლა ბერყენა, ღვია, ელდარის ფიჭვი, ქართული 
ნეკერჩხალი და სხვ. 
მთისწინებზე (1000 მ ზ.დ.) განვითარებულია რცხილნარ-მუხნარი ტყეები, რომელსაც ქმნის ქართული 
მუხა, რცხილა, იფანი, ნეკერჩხალი, პანტა, ბალი და სხვ. აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობისა და 
მთისწინების დიდი ნაწილი  თითქმის მოკლებულია ბუნებრივ მცენარეულ საფარს. ეს ადგილები 
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს უჭირავს. დანარჩენი ტერიტორია კი ზამთრის 
საძოვრებადაა გამოყენებული. მთის ტყეები განვითარებულია ზ.დ. 700-1000 მ სიმაღლეზე. მათი 
ძირითადი კომპონენტია ქართული მუხა, რცხილა (სამხრეთის ფერდობებზე); ჩრდილოეთის 
ფერდობებზე ისინი ერევიან წიფლის ტყეებს, რომლებიც მთის შუა სარტყელს ქმნიან. ამგვარ ტყეებში 
ალაგ-ალაგ ნაძვი ბატონობს  (ბორჯომი, მანგლისი). 
დასავლეთ საქართველოს ტყეებისაგან განსხვავებით, ეს ტყეები უფრო მშრალია და მოკლებულია 
მარადმწვანე ქვეტყეს. მხოლოდ ზოგიერთ ადგილასაა (საგურამოს ქედი) შენარჩუნებული მარადმწვანე 
ქვეტყის ესა თუ ის წარმომადგენელი - მაგ., ბაძგი, სურო. 
სუბალპური სარტყელი  წარმოდგენილია წიფლის, ფიჭვის, არყისა და მაღალმთის მუხისაგან შექმნილი 
ტყეებით. 
კოლხური მარადმწვანე ბუჩქნარ-ქვეტყიანი წიფლის ტყეები აღმოსავლეთ საქართველოში 
შემორჩენილია ბორჯომის ხეობასა და საგურამოს ქედზე, მდინარეების ბაწარას, დურუჯის, ბურსას 
ხეობებში. წიფლის ტყის სარტყელში გვხვდება ურთხელის დაჯგუფებები. ამავე სარტყელში, კახეთის 
კავკასიონზე შემორჩენილია წაბლის ტყეები. მუქწიწვიანი ტყეებია ბორჯომის, ლიახვისა და არაგვის 
ხეობებში. არაგვის ხეობა დიდ კავკასიონზე წარმოადგენს მუქწიწვიანი ტყეების გავრცელების 
უკიდურეს აღმოსავლეთ მონაკვეთს, ხოლო მდინარე ალგეთის ხეობა - მცირე კავკასიონზე. ფიჭვისა და 
არყის ტყეები გავრცელებულია შედარებით მკაცრკლიმატიან რაიონებში: თუშეთში, ხევსურეთში, ხევში. 
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ტყის სარტყლის ზემოთ, ისევე როგორც დასავლეთ საქართველოში, გავრცელებულია სუბალპური და 
ალპური მდელოები. 
მაღალმთის მდელოებზე, განსაკუთრებით სუბალპურ სარტყელში, ძოვების შედეგად განვითარებულია 
სარეველა მცენარეები, რომელთაგან აღსანიშნავია შხამა, ნარი, ალპური მჟაველა. 
სამხრეთ საქართველოში (ჯავახეთის ზეგანზე) ტყის ფოთლოვან მცენარეულობას ვაციწვერას, უროსა და 
სხვა მცენარეებისაგან შექმნილი მთის სტეპები ცვლის. დღეს მთის სტეპები თითქმის მთლიანადაა 
ათვისებული. 
 ვერტიკალური სარტყლები 

 
 
 
2.3აღმოსავლეთ საქართველო მცენარეთა ვერტიკალური სარტყლები 
1. ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველებისა და არიდული მეჩხერი ტყეების სარტყელი (150-600 მ ზ.დ.) 
ა) ნახევარუდაბნოები (ელდარი, გარდაბნის ველი, მარნეულის დაბლობი, გარეჯის უდაბნო, იაღლუჯი, 
იორის მარცხენა ნაპირი, ალაზნის მარჯვენა ნაპირის ვაკე, შირაქი, კვერნაკი იგოეთი). 

 

Salicornia herbacea (S. europaea) - ხურხუმო 
(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ღერო სწორმდგომია, ზემოთ აღმართული ან გართხმული 
ტოტებით; ფოთლები მოკლე ვაგინის სახითაა. ყვავილსაფარს 
რომბისებრი ფარის ფორმა აქვს. ერთწლიანია. V-X. იზრდება 
ტენიან მლაშობ ნიადაგებზე დაბლობებში და მთის ქვედა 
სარტყელში. ქართ., ქიზ., გარე კახ., გამოიყენება სოდის მისაღებად 

აღმოსავლეთ საქართველო: 

1. ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველების და არიდული (ნათელი) მეჩხერი ტყეების სარტყელი 150-
600 მ ზ.დ. 

2. ტყის სარტყელი 600-1900 მ ზ.დ; 

3. სუბალპური სარტყელი 1900-2500 მ ზ.დ; 

4. ალპური 2500-3000 მ ზ.დ; 

5. სუბნივალური 3000-3500 მ ზ.დ; 

6. ნივალური 3500 მ ზემოთ. 
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Suaeda altissima - ჩოღანო 
(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ყვავილთა ჯგუფები ყუნწიანია. ყვავილსაფარი ნაყოფობის დროს 
არ იცვლება. ფოთლები ხაზურ-ძაფისებრია; ერთწლოვანია. VII-X. 
იზრდება მლაშობ ნიადაგებზე, რუდერალურ ადგილებსა და 
სარწყავ ნათესებში დაბლობებსა და მთის ქვედა სარტყელში. 
ქართ., ქიზ., გარე კახ., გამოიყენება სოდის მისაღებად. 
 

 Suaeda soda -კალია 
(ოჯ. Chenopodiacea) 
 

ფოთლები წვერში მოკლეწვეტიანია, მოყვანილობით ხაზური, 
ნახევრად ცილინდრული, ხორცოვანი. ყვავილსაფრის ფოთლები 
ნაყოფობის დროს პატარა გარდიგარდმო, ცოტად თუ ბევრად 
სამკუთხა გამონაზარდით ხასიათდება. ერთწლოვანია. VII-X. 
იზრდება ტენიან ბიცობიან ნიადაგაბზე დაბლობებში. ქართ., ქიზ., 
კახ. მიიღება სოდა. 
 
 

  

Limonium meyeri – შორაქანი, მლაშე ცოცხი 
(ოჯ. Plumbaginaceae) 
 

ღერო უფრთოა; ფოთლები მთლიანია, ელიფსური ან 
უკუკვერცხისებრი ფორმის. ყვავილედი საგველასებრია, 
ფარჩხატი, ძლიერ გაფარჩხული. მრავალწლოვანია. VI-VIII. 
იზრდება ნახევარუდაბნოებში, ბიცობიან ადგილებზე. ქართ., ქიზ., 
გარე კახ., გარდაბ., მესხ. 
 

 Bromus japonicus  - შვრიელა 
(ოჯ. Poaceae) 
 

თავთუნები მწვანეა ან მოლილისფრო. საგველა პირველად სწორია 
და გაფარჩხელი დაყვავილების შემდეგ შეკუმშული, ცალ გვერდზე 
გადახრილი. ფოთლები კიდეებზე არაა ხორკლებიანი.  ღერო 20-80 
სმ სიმაღლისაა. ერთწლოვანია. IV-VI. მთის ზედა სარტყლამდე, 
უფრო ხშირად ნახევრადუდაბნოებსა და უდაბნოებზე, ველებზე, 
მშრალ, ბალახოვან ფერდობებზე, ბუჩქნარებში და როგორც 
სარეველა. თითქმის მთელ საქართველოში.  
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 Glycyrhiza glabra – ძირტკბილა 
(ოჯ. Leguminosae)  
 

ფოთოლაკები მოგრძო კვერცხისებრიდან ხაზურამდეა; 
ფოთოლთანები ლანცეტა სადგისისებრია. ნაყოფები სწორია ან 
სუსტად მოხრილი, მაგრამ ნამგლისებრი არაა. უქიცვო 
მცენარეებია, იშვიათად გაბნეული ქიცვისებრი ჯირკვლებით. 
მრავალწლოვანია. V-VIII; VII-IX. იზრდება დაბლობებსა და 
მთისწინებზე, უდაბნოსა და ტრამალის მცენარეულობაში, 
უპირატესად მდინარისპირა ზოლში. ზემო ქართ., კახ., ქიზ., გარე 
კახ., გარდაბ., ქვ. ქართ.  

 
 Medicago coerulea - იონჯა 

(ოჯ. Leguminosae)  
 

 ნაყოფი პატარაა 2-3 მმ დიამეტრის. გვირგვინი ცისფერია, 
იშვიათად მკრთალი ლურჯი, ან მოყვითალო თეთრი. 
მრავალწლოვანია. V-IX; VI-X. უპირატესად უდაბნოთა, მთისწინა 
სტეპების და ტყის სარტყელში მთის შუა სარტყლამდე. უდაბნოთა, 
ნახევარუდაბნოთა და სტეპების ფიტოცენოზებში, აგრეთვე 
ნატყევარ მდელოებზე; ზღვის სანაპირო ქვიშნარებზე, არხების 
გაყოლებასა და სხვ. უმთავრესად აღმოსავლეთ საქართველოში. 
ქართ., გარე კახ., ქიზ., გარდაბ., დასავლეთ საქართველოში 
იშვიათია; აფხ., სამერგ., იმერ. 
 
 

 Plantago tenuiflora - წვრილყვავილა მრავალძარღვა 
(ოჯ. Plantaginaceae) 
 

ფოთლები ხაზურია, თავთავები ფარჩხატი, 2-5 სმ სიგრძის. 
ერთწლოვანია. IV-V. იზრდება ქვიშნარ და ბიცობ ადგილებზე 
მთის ქვედა სარტყელში. ქართ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
ბ) ველები - შიდა ქართლის ვაკე, დიღომი, მამადავითის მთა, თელეთის ქედი, შავნაბადის ქედი, კოდა, 
ზემო ქართლი, მესხეთის ქვაბული, მცხეთის აღმოსავლეთით, საგურამოს სამხრეთი ფერდობების 
წინაკალთები, მარტყოფი, პატარძეული, საგარეჯო, კაკაბეთი და ა.შ. 
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Paliurus spina-christi - ძეძვი 
(ოჯ. Rhamnaceae) 
 

ეკლიანი, ხეშეში, ნაკლებად შეფოთლილი ბუჩქია; ფოთლები ირიბ-
კვერცხისებრია. ყვავილები პატარაა, ყვითელი ფერის. ნაყოფი დიდი 
ზომის ტალღისებრი ფრთითაა, არ იხსნება. ბუჩქია. V-VI; VII-IX. 
იზრდება მშრალ ადგილსამყოფელზე. ქმნის რაყას. მთის ქვედა 
სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., კახ., 
ქიზ., გარე კახ., ქვ., ქართ. 
 
 

 

Rhamnus pallasii - ხეჭრელი, ხეშავი 
(ოჯ. Rhamnaceae) 
 

ფოთლები ვიწროა, ხაზური ან ხაზურ-ლანცეტა. ნაყოფი შავია, 3-4 მმ 
სიგრძის. ბუჩქია. IV-V; VII-XI. იზრდება მშრალ კლდოვან და ქვიან 
ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. ყველა რაიონში, გარდა 
დასავლეთ საქართველოსი. 
 
 
 

 

Amygdalus georgica - ქართული ნუში  
(ოჯ. Rosaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები კაშკაშა ვარდისფერია. კურკიანა ნაყოფი 
კვერცხისებრი, ჯაგრისებრბანჯგვლიანი. 1 მ-მდე სიმაღლის 
მცენარეა. ბუჩქია. IV-VII. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში ხეობათა  
ფერდობებზე. ქმნის რაყას. ქართ., გარე კახ., თრიალ. საქართველოს 
ენდემია. 
 
 

 

Prunus divaricata - ტყემალი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ნაყოფი ყვითელი, ვარდისფერი ან მუქი წითელია. მცენარეს ცოტად 
თუ ბევრად ეკლიანი ტოტები აქვს. ხე ან ბუჩქია. III-IV; VII-VIII. 
იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ტყეში, ბუჩქნარებსა და ტყის 
პირებზე. მთელ საქართველოში.  
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Rhus coriaria 
(ოჯ. Anacardiaceae) 
 

ფოთლები ფრთისებრია, შედგება 9-17 ლანცეტა ფოთოლაკისაგან. 
კურკიანა მომრგვალებულია წითელი კანით. ხშირჯირკვლოვან 
ბეწვებიანია. ბუჩქია. VI-IX. იზრდება ქვიან ადგილებზე, ტყეებსა და 
ტყის პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., 
აჭარ., ქართ., ქიზ., თრიალ., ქვ., ქართ., მესხ. შეიცავს მთრიმლავ 
ნივთიერებებს. ნაყოფი გამოიყენება საჭმლის შესაკმაზად. 
 

 

Cotinus coggygria -თრიმლი 
(ოჯ. Anacardiaceae) 
 

ფოთლები უკუკვერცხისებრია. ყვავილები გაფარჩხულ საგველას 
ქმნის; განუვითარებელი ყვავილები მრავალი გრძელი ყვავილის 
ყუნწითაა, მოფენილია მოწითალო ან იისფერი ბეწვებით. ბუჩქია. V-
VIII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., 
იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., გარე კახ., ქვ., ქართ., მესხ. 
 
 

 

Cercis siliquastrum - არღავანი, იუდას ხე 
(ოჯ. Leguminosae) 
 

ფოთლები ყუნწიანია, მომრგვალო, ძირში ღრმად გულისებრი, 
წვერზე ბლაგვი, მარაოსებრი დაძარღვით. ყვავილები შეკრებილია 
იღლიურ კონებად, კაშკაშა ვარდისფერი გვირგვინით და 
თავისუფალი მტვრიანებით, ნაყოფი მოგრძო-ხაზურია. ზედა 
ნაწიბურის გაყოლებაზე ვიწროფრთიანია. ხე ან ბუჩქია. IV; VI. 
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში. აფხ., აჭარ., კახ. 
გაველურებულია. 
 

 Ephedra procera - ჯორის ძუა  
(ოჯ. Ephedraceae) 
 

ყლორტები გლუვია 1,5 მმ-მდე დიამეტრის. მწვანე ან 
მონაცრისფრო-მწვანე ფერის. ბუტკოიანი ყვავილები 
ერთყვავილიანია. მწიფე ცრუ ნაყოფი - კენკრაგირჩა წითელია ან 
მოწითალო-ყვითელი, კვერცხისებრი. თესლი ორმხრივ 
ამობურცულია. 2 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქია (ზოგჯერ 
ხისებრი). III-IV; VI-VII. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში 
1600 (1800) მეტრამდე ზღვის დონიდან, მშრალ ქვიან ფერდობებზე 
და კლდოვან ადგილებზე. სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., გარე 
კახ., გარდაბ., მესხ. 
 

291 
 



 

Berberis iberica -კოწახური 
(ოჯ. Berberidaceae) 
 

 ფოთლები კიდემთლიანია; ნორჩი ტოტები ოდნავ წიბოებიანი, 
მურა-მოწითალო ან მურა-მეწამული ფერისაა. ნაყოფი მოგრძო 
ცილინდრული, ლეგა ნაფიფქით. კაშკაშა ან მუქი ვარდისფერი. 
ბუჩქია. V-VI; VIII-IV. იზრდება ველებსა და ნახევარუდაბნოებში, 
მშრალ ფერდობებსა და რიყეებზე. ქართ., ქიზ., გარე კახ. კავკასიის 
ენდემია. 
 

 

Lonicera iberica - ცხრატყავა 
(ოჯ. Caprifoliaceae) 
 

თანაყვავილები ურთიერთშეზრდილია და საბურველს ქმნის, 
რომელიც ჯამს ეხვევა. წყვილი კენკრა ნახევრამდეა 
ურთიერთშეზრდილი, წითელია. ფოთლები პატარაა, გულისებრ-
კვერცხისებრი ან მომრგვალო. ბუჩქია. IV-X. იზრდება მთის შუა 
სარტყლამდე, კლდოვან ადგილებზე. ქართ., ქიზ., თრიალ. 
 
 

 

Viburnum lantana - უზანი 
(ოჯ. Adoxaceae) 
 

ფოთლები მთლიანია, ქვედა მხარეზე ვარსკვლავისებრი შებუსვით, 
ზედა მხარეზე მუქი მწვანეა, კვერცხისებრი ან ოვალური ფორმის. 
ყველა ყვავილი ერთნაირია; გვირგვინი თეთრია. ნაყოფი პრიალაა, 
კვერცხისებრი, პირველად მწვანეა, შემდეგში მარჯნისებრ-წითელი, 
ბოლოს კი შავი ხდება, ბუჩქია. IV-X. იზრდება მთის შუა 
სარტყლამდე ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში. აფხ., იმერ., გურ., აჭარ., 
სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ., ქართ., 
მესხ. 

 

Thymus tiflisiensis - თბილისის ბეგქონდარა 
(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, 2,5-4 მმ სიგანის. ჯამი 
ყვავილობისას 3-4 მმ სიგრძისაა; გვირგვინი 6-7 მმ სიგრძის, მისი 
მილი მოთეთროა, გადანაღუნი კი მკრთალი სოსანისფერი, მუქი 
ლაქებით. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, 
მთის ქვედა და შუა სარტყელში. ქართ., გარე კახ., კახ., ქიზ., თრიალ. 
საქართველოს ენდემია. 
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 Stachys fruticulosa - დედაფუტკარა 
(ოჯ. Labiatae) 
 

ნახევრად ბუჩქია, ფოთლები პატარა ზომისაა, მოგრძო ნიჩბისებრი. 
ნახევარჩხროები 2-ყვავილიანია; გვირგვინი ვარდისფერია. V-VI. 
იზრდება მშრალ, თიხნარ, ხშირად ოდნავ დამლაშებულ 
ფერდობებზე, მთის შუა სარტყლის ქვედა ნაწილში. ქართ., კახ., 
ქიზ., გარე კახ. ეთერზეთოვანია. კავკასიის ენდემია. 
 
 
 
 

 

Salvia garedji - სალბი 
(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები კენტფრთისებრია, 2-4 წყვილი ფოთოლაკით. გვირგვინი 
კაშკაშა მეწამული ფერისაა, მისი მილი შიგნით ბეწვების რგოლითაა. 
მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე მთის ქვედა 
სარტყელში. გარე კახ. საქართველოს ენდემია. 
 
 
 

 

Paeonia tenuifolia- იორდასალამი 
(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ყველა ფოთლის ნაკვთები ერთნაირია, ვიწრო ხაზური, 1-2 მმ 
სიგანის. გვირგვინის ფურცელი ოვალურია. ნასკვისა და ნაყოფის 
შებუსვა ჩვეულებრივ წითელია. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 
ველებზე, ძეძვიანებში. ქართ., ქიზ. 
 

 Paeonia carthalinica 
(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ქვედა ფოთლების ნაკვთები უფრო ფართოა, ვიდრე ზედა 
ფოთლების, გვირგვინის ფურცლები ძირში სოლისებრ 
შევიწროებულია. ნასკვი და ნაყოფი მორუხო-მოყვითალო 
შებუსვითაა. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთისწინებსა და 
მდელოებზე, ჯაგნარებში, ჯაგ-რცხილნარებში. ქართ. საქართველოს 
ენდემია. 
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Iris iberica - ზამბახი 
(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები შიგნიდან მრავალი გაფანტული 
ბეწვითაა მოფენილი, მოყვითალო მურა ფერისაა და კიდეებზე 
მუქმეწამულძარღვებიანი, ხოლო შუაში კაშკაშა ლილისფერი ან 
იისფერი ლაქა აქვს; საბურველის გარეთა ფოთლები მოთეთრო, 
ოვალური გადანაღუნითაა, შიგნითა იისფერია, მოგრძო ლანცეტა 
ფორმის, გარეთაზე მოკლეა. კოლოფი ექვსწახნაგოვანია. ფოთლები 
ერთრიგადაა განლაგებული. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 
მდელოებზე, ბუჩქნარებს შორის მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., ქვ. 
ქართ. კავკასიის ენდემია. 
 

 Allium rotundum - ხახვი, ნიორი 
(ოჯ. Alliaceae) 
 

ყვავილსაფარი ფართოზარისებრია; საბურველის გარეთა ფოთლები 
მუქი მეწამულია, შიგნითა თეთრი, მეწამული ძარღვით. 
მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, 
ტყისპირა ბუჩქნარებსა და ნათესებში მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., 
იმერ., სამხ. ოს., ქართ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ. 
 
 
 
 

 

Tulipa eichleri - ტიტა 
(ოჯ. Liliaceae) 
 

მტვრიანათა ძაფები შიშველია; ყვავილსაფარი კაშკაშა წითელია; 
ყვავილსაფრის ფოთლები ძირთან შავი, ყვითელარშიანი ლაქითაა. 
მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, ბუჩქნარებს 
შორის მთის ქვედა სარტყელში. ქართ. დეკორატიულია. კავკასიის 
ენდემია. 
 
 

 

Atraphaxis spinosa - ხორციფერა 
(ოჯ. Polygonaceae) 
 

30-60 სმ სიმაღლის ჩხვლეტია ბუჩქია, გაფარჩხული, დაკლაკნილი 
ტოტებითა და პატარა ზომის მონაცრისფრო-მწვანე, შიშველი 
ფოთლებით. ყვავილსაფარი 4-წევრიანია. ნაყოფი ბრტყელი, 
კვერცხისებრი ან მომრგვალო. ბუჩქია. V-VI. იზრდება მშრალსა და 
ქვიან ადგილებზე მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., თრიალ., გარე კახ.  
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 Xeranthemum squarosum - ოქროცოცხა 
(ოჯ. Compositae) 
 

კალათები ყვავილობის დროს კვერცხისებრია, 10-15 მმ სიგანის, 
საბურველის გარეთა ფოთოლაკები შიშველია, წვერში 
შევიწროებული. ერთწლოვანია. VI-VIII. იზდება მშრალ 
ფერდობებზე, ველობებზე მთის შუა სარტყლამდე. სამხ. ოს., ქართ., 
ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ., დეკორატიული 
მცენარეა. 
 
 

 

Centaurea iberica - ღიღილო  
(ოჯ. Compositae) 
 

ყვავილები ვარდისფერია ან მეწამული. ღერო სწორია, 20-60 სმ 
სიმაღლის. ერთწლოვანია. V-X. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, 
რუდერალურ ადგილებზე, ნათესებში, გზის პირებზე. აფხ., სამეგრ., 
იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., გარე კახ., გარდაბ., 
თრიალ.  
 
 

 

Inula cordata - მზიურა 
(ოჯ. Compositae) 
 

2-6 კალათა შეკრებილია ხშირ ფარისებრ ყვავილედებად, უფრო 
იშვიათად მარტოულია, უფრო დიდი ზომისაა, 9-1 მმ დიამეტრის, 
საბურველი ნახევარსფეროსებრია; ენისებრი ყვავილები 
დაახლოებით ორჯერ გრძელია საბურველზე. მრავალწლოვანია. VI-
VIII. იზრდება ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში, დაბლობიდან მთის 
ქვედა სარტყელში. აფხ., იმერ., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ ხევსურ., 
კახ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ. 
 

 Hordeum hystrix – ქერი 
(ოჯ. Gramineae) 
 

 თავთავები მოგრძო ცილინდრულია, 6 სმ-მდე სიგრძის, ცოტად თუ 
ბევრად მტვრევადი ღერძით. მონაცრისფრო-მწვანე მცენარეა. 10-30 
სმ სიმაღლის მუხლისებრი ღეროებით. ერთწლოვანია. IV-VII. მთის 
შუა სარტყლამდე. მშრალ, სუსტად დამლაშებულ თიხნარ 
ფერდობებზე და ქვიშნარ ადგილებზე, აგრეთვე როგორც სარეველა. 
ქართ., კახ. 
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Agropyron repens – მხოხავი ჭანგა 
(ოჯ. Gramineae) 
 

მცენარე ცოტად თუ მეტად წაგრძელებული მხოხავი ფესურებითაა. 
მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე 
ველებში, ღორღიან ფერდობებზე, მშრალ მდელოებზე, ბაღ-
ბოსტნებში, როგორც სარეველა. თითქმის ყველგან. 
 
 

 Botriochloa ischaemum (Andropogon ischaemum)- ურო 
(ოჯ. Gramineae) 
 

ყვავილედი თავთავისებრია, ვერცხლისფერბეწვიანი ტოტებისაგან 
შემდგარი. თავთუნები მომწვანო-იისფერია ან მკრთალი მწვანე, 
სამტვრეები ყვითელია ან იისფერი. მეჩხერკორდიანი მცენარეა, 
მოკლე, მხოხავი ფესურით. მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება 
მთის ქვედა და შუა სარტყელში; დას. საქ.-ში ზღვის დონიდან 700-
800 მ სიმაღლეზე. აღმოსავლეთ საქ.-ში გვხვდება 200-1500 მ 
სიმაღლეზე ზ.დ., უმეტესად წაბლა და შავმიწა ნიადაგებზე, სადაც 
ხშირად მკვრივკორდიან მარცვლოვნებთან ერთად ქმნის ზონალურ 
მთისწინა ველებს. გვხვდება როგორც სარეველა. მთელ 
საქართველოში.  
 

  
Stipa lessingiana - ვაციწვერა 
(ოჯ. Gramineae) 
 

ყვავილის ქვედა კილი მთელ სიბრტყეზე თანაბარზომიერი 
შებუსვითაა, ხოლო წვერზე ფხის ქვეშ ბეწვების გვირგვინი აქვს 
განვითარებული. ფხა 10-20 სმ სიგრძისაა. მრავალწლოვანია. V-VII. 
იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან შუა სარტყლამდე. ველის 
მცენარეულობის ერთ-ერთი ედიფიკატორთაგანია, გვხვდება ქვიან 
ფერდობებზე. ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., გარდაბ., თრიალ., მესხ. 
 

 Poa bulbosa - თივაქასრა 
(ოჯ. Gramineae) 
 

ფარჩხატკორდიანი მცენარეა, 10-30 სმ სიმაღლის. საგველა მჭიდროა, 
კვერცხისებრ-მოგრძო. თავთუნები 4-9-ყვავილიანია. 
მრავალწლოვანია. IV-VII. იზრდება მთის სარტყლამდე, 
უპირატესად უდაბნოთა და მეჩხერ ტყე-ველის სარტყელში. 
უდაბნოს, ნახევარუდაბნოსა, ველის და მეჩხერი ტყეების 
მცენარეულობაში. ხშირია როგორც სარეველა. თითქმის მთელ 
საქართველოში, მაგრამ უმთავრესად მის აღმოსავლეთ ნაწილში. 
ზამთრის საძოვრების კარგი საკვები მცენარეა. 
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Dictamnus caucasicus - იფნურა  
ოჯ. Rutaceae 
 

ფოთოლი შედგება  5-8 წყვილი ლანცეტა ფოთოლაკისაგან. 
გვირგვინი იისფერია, მუქი ძარღვებით. ჯამის ფოთლები ფართოა 
და ბლაგვი. მრავალწლოვანია. VI-VII. ველებიდან მთის შუა 
სარტყლამდე ტყესა და ბუჩქნარებში. ქართლ., გარე კახ. 
 

 
 
გ) ნათელი ტყე  
საქართველოს ველების ფარგლებში გავრცელებული ტყე ცნობილია აგრეთვე არიდული მეჩხერი ტყის 
სახელწოდებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაჯგუფებას ტყეს ვუწოდებთ, მას ტყისათვის 
დამახასიათებელი რამდენიმე ძირითადი ელემენტი აკლია - ტყის კლიმატი, ტყის კალთის შეკრულობა, 
ტყისათვის დამახასიათებელი ცოცხალი საფარი, ქვეტყის შემქმნელი თავისებური ბუჩქები და, რაც 
მთავარია, ტყის ნიადაგი. ამ ზონაში წყლის სიმცირის გამო, ყოველ მცენარეს წყლით მომარაგების 
ოპტიმალური არე უკავია. 
ფოთლოვანი ნათელი ტყე 

 

Pistacia mutica - კევის ხე, საღსაღაჯი 
ოჯ. Anacardiaceae 
 
ფოთლები ფრთისებრია 5-7 წყვილი კვერცხისებრი ფორმის 
ფოთოლაკებით, ტყავისებრი, კიდემთლიანი. კურკიანა ნაყოფი 
ფართო კვერცხისებრია, 5-6 მმ სიგრძის, საჭმელად უვარგისი. ხეა. 
IV-VII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე, ქმნის მეჩხერ ტყეებს, მთის 
ქვედა სარტყლამდე. ქართ., მთიულ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. 
ქართ. 

 Celtis caucasica - კავკასიური აკაკი 
ოჯ. Cannabaceae 
 

ფოთლები მახვილწვერიანია, წვერში წარზიდული არ არის. ქვედა 
მხარეზე შებუსვილი. ნაყოფი მოწითალო-ყვითელია. ხე ან ბუჩქია. 
III-IV. იზრდება კლდოვან ადგილებზე, მეჩხერი ტყების 
ფორმაციებში. მთის შუა სარტყელში, მთელ აღმოსავლეთ 
საქართველოში.  
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 Punica granatum - ბროწეული 
ოჯ.Lythraceae  
 

ეკლიანი ბუჩქია 4 მ-მდე სიმაღლის; ფოთლები მოგრძო 
ლანცეტისებრია. ყვავილები დიდი ზომისაა, კაშკაშა წითელი. 
ნაყოფი სფეროსებრია, მრავალრიცხოვანი წვნიანი თესლით.ხე ან 
ბუჩქია. V-X. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში მდინარეთა 
ხეობებში, მშრალ ფერდობებზე. აფხ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., კახ., 
ქიზ., გარდაბ., თრიალ., ქვ. ქართ. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 
სამკურნალო, მთრიმლავი, საღებავი და დეკორატიული მცენარეა. 
 
 

 Cerasus incana - მენახირის ბალი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

4-5-ყვავილი  ურთიერთთანაა მიახლოებული. ფოთლები ქვედა 
მხარეზე თეთრი ქეჩისებრი შებუსვითაა. გვირგვინი კაშკაშა 
ვარდისფერია. ნაყოფი სფეროსებრია, მუქი წითელი. ბუჩქია. V-VII. 
იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, კლდეებზე, მშრალ ქვიან 
ფერდობებზე და ბუჩქნარებს შორის. ქართ., გარე კახ., თრიალ.  
 
 
 

 Pyrus salicifolia - მსხალი, პანტა, ბერყენა 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები ვიწრო ლანცეტაა; ორივე მხარეზე ვერცხლისფერ 
ქეჩისებრი შებუსვითაა, მოკლეყუნწიანი ან მჯდომარე. ნაყოფი 
მსხლისებრია ან იშვიათად სფეროსებრი, მოკლე ყუნწით. ხე ან 
ბუჩქია. IV-IX. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში, ველებსა და 
ნახევარუდაბნოებში. გამოიყენება როგორც საძირე მასალა, ასევე 
სელექციაში ახალი ჯიშების მისაღებად. სამხ. ოს., ქართ., გარე კახ., 
ქვ. ქართ., ქიზ., მესხ.  
 

 

Ficus carica - ლეღვი 
(ოჯ. Moraceae) 
 
ფოთლები მთლიანია ან ცოტად თუ ბევრად ღრმანაკვთებიანი. 
თანანაყოფი მსხლისებრია ან შებრტყელებულსფეროსებრი. ხეა. IV-
V. იზრდება ღორღიან, კლდოვან ადგილებზე და კირქვიანებზე 
ზღვის დონიდან 1000 მ სიმაღლემდე მთელ საქართველოში. 
 

 Jasminum fruticans - ჟასმინი 
(ოჯ. Oleaceae) 
 

ყვავილები ყვითელია, სურნელის გარეშე. ფოთოლი შედგება 3 
ფოთოლაკისაგან. გვირგვინის მილი შიგნითა მხარეზე 
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გადანაღუნამდე შებუსვილია. ბუჩქია. II-III. იზრდება მთის შუა 
სარტყელში, ბუჩქნარებში, თიხნარ ფერდობებზე. ქართ., მთიულ., 
კახ., ქიზ. 

  

Ligustrum vulgare - კვიდო 
(ოჯ. Oleaceae) 
 
3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. ფოთლები შიშველია, პრიალა, 
ტყავისებრი გვიანცვენია. ნაყოფი შავია, ოვალური ფორმის. IV-IX 
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში, ღია ფერდობებზე, ტყის 
პირებზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., ქართ., მთიულ., 
გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. 
 

 

Acer ibericum - ნეკერჩხალი 
(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლები სამნაკვთიანია 6 სმ-მდე სიგრძის, ტყავისებრი. ნასკვი და 
კაკლის კანი შიგნიდან ბეწვებიანია. ხე ან ბუჩქია. VI-VII. იზრდება 
მშრალი ტიპის ფართოფოთლოვან ტყეებში, მშრალ, ხშირად 
კლდოვან ფერდობებზე მთის შუა სარტყლამდე. ქართ., ქიზ., გარე 
კახ., ქვ. ქართ. 
 

 

Colutea orientalis - ფუჭფუჭა 

(ოჯ. Leguminosae) 
 

გვირგვინი ნარინჯისფერ-წითელია ან მეწამული, ფრთები 
მნიშვნელოვნად მოკლეა ნავზე. ნაყოფი წვერზე გახსნილია, ზედ 
შერჩენილი სვეტი ნისკარტივითაა მოღუნული. ნაყოფი თითქმის 
მჯდომარეა. ფოთოლაკები მომრგვალოა, ბოლოში წვეტი არა აქვთ. 
ბუჩქია. V-VI; VI-VII. მთის შუა სარტყლამდე. იზრდება 
უმთავრესად ნახევარუდაბნოთა, ტრამალებისა და მეჩხერი ტყეების 
სარტყელში, კლდოვან და ქვიან ადგილებში, ქსეროფილურ 
ბუჩქნარებში. აღმ. საქ.  
 

 

Caragana grandiflora - უძრახელა 
(ოჯ. Leguminosae) 
 

1 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა; ფოთლები წყვილფრთისებრია; 
თანაფოთლები ეკლისებრია. ყვავილები მარტოული; ჯამი ძირში 
ძლიერ გამობერილია; გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია, 2,5-3 სმ 
სიგრძის. ნაყოფი ცილინდრულია. მრავალწლოვანია. IV-VIII. 
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში ქვიან ფერდობებზე და ველებში. 

299 
 



ქმნის რაყას. ქართ., ქიზ., გარე. კახ. 
 

 

Spiraea hypericifolia - გრაკლა 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

უნაყოფო ყლორტების ფოთლები კიდემთლიანია ან წვერზე 2-5 
პატარა ზომის კბილით. ყვავილედი ქოლგისებრია. ბუჩქია. V-VIII. 
იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ბუჩქნარებში. ქართ., მთიულ., 
ქიზ., ქვ. ქართ., მესხ. კარგი თაფლოვანი მცენარეა. ფოთლები 
შეიცავს ვიტამინ C-ს. 
 
 
 
 

 

 Consolida orientalis - აღმოსავლეთის სოსანი 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

დეზი ყვავილსაფრის ფოთოლზე მოკლეა; ყვავილი მოწითალო-
იისფერი, მუქი ვარდისფერი, ან იშვიათად ლურჯია. ნაყოფი ხშირი 
ბეწვებითაა მოფენილი; ერთწლოვანია. V-VIII. იზრდება მთის შუა 
სარტყლამდე ველებზე, მშრალ ფერდობებზე, რუდერალურ 
ადგილებსა და ნათესებში. ქართ., გარდაბ., თრიალ., ჯავახ., მესხ., 
დეკორატიული და სამკურნალო მცენარეა. 
 

 
წიწვოვანი ნათელი ტყე 
ღვიიანები განსაკუთრებით კარგადაა გამოხატული ელიარ-ოუღის ქედზე, ვაშლოვანში, პანტიშარაზე, 
შირაქის ქედების ჩამორეცხილ ფერდობებზე, ალაგ-ალაგ გარეჯის უდაბნოში, სარკინეთისა და 
არმაზის ქედებზე და სხვაგან. 

 

Pinus eldarica - ელდარის ფიჭვი 
(ოჯ. Pinaceae) 
 

ვარჯი ფართოდაა გადაშლილი; ქერქი მურა ნაცრისფერია, ნორჩი 
ხეების ქერქი შრეებად არ იშლება. ხეა. წიწვები ცოტად თუ ბევრად 
ყლორტებზეა მიტკეცილი, მწვანე ფერისაა. IV-V; X; ქმნის მეჩხერ 
ტყეებს ღვიასთან ერთად, ზ.დ. 450-600 მ სიმაღლეზე. ფართოდ 
გამოიყენება მშრალი ადგილების გასამწვანებლად. 
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Juniperus foetidissima - მყრალი ღვია 
(ოჯ. Cupressaceae) 
 

წიწვები ყლორტებზე თავისი ზედა ნაწილით ცოტად თუ ბევრად 
გადახრილია, ანდა წიწვები გაფარჩხულია, მახვილ-ეკლისებრი, 
მუქი მწვანე, უჯირკვლო. ყლორტები ოთხწახნაგოვანია. 
კენკრაგირჩა მოწითალო-შავია. ხე ან ბუჩქია. IV-V. იზრდება მთის 
ქვედა სარტყელში მშრალ ფერდობებზე, ჩვეულებრივ ქმნის მეჩხერ 
ტყეებს. ვარგისია მშრალი ადგილების გასამწვანებლად, იძლევა 
სამშენებლო მერქანს. ქართ., გარე კახ., ქიზ. 
 

 Juniperus oblonga -გრძელფოთოლა ღვია 
(ოჯ. Cupressaceae) 
 
წიწვები 15-20 მმ სიგრძისაა, სწორი, ქვემოდან შედარებით ფართო 
და ბლაგვი ქედით. კენკრაგირჩა სფეროსებრიდან ელიფსურამდეა. 
მცენარე სწორმდგომი ღეროთია, 10 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. 
IV-V. იზრდება ტყის სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში, 
კლდეებზე, აგრეთვე მეჩხერი ტყეების სარტყელში 
საღსაღაჯიანებში, ღვიიანებსა და ბუჩქნარებში. გურ., იმერ., აჭარ., 
სამხ. ოს., ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., თრიალ., მთიულ., გარდაბ., 
მესხ. 

 
 Juniperus polycarpos 

(ოჯ. Cupressaceae) 
 
წიწვები ბლაგვია, მჭიდროდაა ყლორტებზე მიტკეცილი, ზურგზე 
ფისოვანი ჯირკვლებით მოფენილი, ღია მწვანე ფერის; ყლორტები 
მომრგვალოა. კენკრაგირჩა მოშავო-ლურჯი ფერისაა, ლეგა 
ნაფიფქით სქლად მოფენილი. ხე ან ბუჩქია. IV-V. იზრდება მთის 
ქვედა სარტყელში მშრალ ფერდობებზე, ქმნის მეჩხერ ტყეებს. ქიზ., 
ქართ., გარე კახ. 
 

 
  
მთის ტყეების სარტყელი 
Malus orientalis - იხ. დას. საქ. 
Mespilus germanica - იხ. დას. საქ. 
Castanea sativa - იხ. დას. საქ. 
Corylus avellana - იხ. დას. საქ. 
Prunus divaricata - იხ. დას. საქ. 
Rosa canina - იხ. დას. საქ. 
Fagus orientalis - იხ. დას. საქ. 
Taxus baccata - იხ. დას. საქ. 
Fraxinus excelsior - იხ. დას. საქ. 
Carpinus caucasica - იხ. დას. საქ. 

301 
 



 
 Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა 

(ოჯ.  Betulaceae) 
 

ფიალა მთლიანია, ფართო კვერცხისებრი, უკანა მხრიდან 
არათანაბრად დაკბილული. ხე ან ბუჩქია. IV-VIII. იზრდება ტყეებში, 
მთის შუა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. ძვირფასი და მაგარი 
მერქნით ხასიათდება. გამოიყენება სადურგლო მასალად. კავკასიის 
ენდემია. 
 
 
 

 

Quercus iberica -ქართული მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ყლორტების კვირტები და ფოთლები შიშველია. 
ფოთლები ხეშეშია, ქვედა მხარეზე მკრთალი მწვანე. ფიალის ქერქები 
მჭიდროდ მიტკეცილია, სქლად შებუსვილი. ხეა. IV-V. ქმნის ტყეებს 
მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 
ძვირფასი და მაგარი მერქანით ხასიათდება. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Sorbus torminalis - ცირცელი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი ორივე მხარეზე მწვანეა, ქვედა მხარეზე შიშველი. ნაყოფი 
კვერცხისებრია ან სფეროსებრი, მომურო ყვითელი ფერის, თეთრი 
წერტილებით. ხეა. V-VIII-IX. იზრდება ტყის სარტყელში. აფხ., სვან., 
რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., გარე 
კახ.,  თრიალ., მესხ. 

 

 

Cornus mas - შინდი 
(ოჯ. Cornaceae) 
 

 ბუჩქი ან პატარა ზომის ხეა. ყვავილები ფოთლებზე ადრე იშლება. 
ნაყოფი მოგრძო ელიფსურია. ხე ან ბუჩქია. III-IV; IX-X. იზრდება 
მთის შუა და ზედა სარტყელში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., ქართ., 
მთიულ., კახ., ქიზ., სამხ. ოს., გარე კახ., თრიალ., მესხ. ნაყოფი იჭმევა. 
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  Crataegus pentagyna - შავი კუნელი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

მცენარე თხლადაა შებუსვილი. ყვავილედი ფარჩხატია, საკმაოდ 
გრძელტოტებიანი, გრძელი ყვავილის ყუნწებით. ნაყოფი შავია, მისი 
ხორცოვანი ნაწილი მოწითალო ფერისაა. ბუჩქი ან ხეა. V-VI; VIII-IX. 
იზრდება მთის შუა სარტყელში, ტყეებში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს 
შორის მშრალ ქვიან ადგილებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., 
ქართ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. 

 
 Rubus georgicus - მაყვალი, ჟოლო 

(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი ქვედა მხრიდან თხელქეჩისებრი შებუსვითაა. ბუჩქია VII. 
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში. ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის და 
გზის გაყოლებაზე. კახ. 
 

 Pyrus caucasica 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები მომრგვალოა ან ფართო კვერცხისებრი, კიდემთლიანი, 
გრძელყუნწიანი. ნაყოფი მომრგვალოა, მსხლისებრი ან 
შებრტყელებულ სფეროსებრი, გრძელყუნწიანი. ხეა. VI-IX. იზრდება 
ძირითადად მთის ქვედა და შუა სარტყლის ტყეებში, ზოგჯერ უფრო 
მაღლაც. ნაყოფი გამოიყენება საჭმელად. მერქანი გამოიყენება 
სადურგლო და სახარატო საქმეში. გამოიყენება საძირედ 
კულტურული ჯიშებისათვის. მთელ საქართველოში. კავკასიის 
ენდემია. 
 

 

Rosa spinosissima 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლაკები კიდეებზე მრგვალკბილებიანია, ბუჩქია. V-VI; VII-IX. 
იზრდება ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის, ქვიან ადგილებზე. გურ., 
ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., ქვ., ქართ., ჯავახ. 
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Salvia glutinosa - სალბი 
(ოჯ. Labiatae) 
 

გვირგვინის მილი შიგნით მთელ სიგრძეზე შებუსვილია; გვირგვინი 
ბაცი ყვითელი ფერისაა, 3-4 სმ სიგრძის; ჯამი ნაყოფობისას სწორია; 
ნახევარჩხროები 2-6-ყვავილიანია. ფოთლები გულისებრ-
შუბისებრია. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედა 
სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 
 

 Galega orientalis - ხბოშუბლა 
(ოჯ. Fabaceae) 
 

თანაფოთლები მოგრძო-კვერცხისებრია. გვირგვინი კაშკაშა 
მოლურჯო-იისფერია. ნაყოფი ქვევითაა დახრილი, 
ჯირკვლოვანბუსუსიანია. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მთის 
შუა სარტყლიდან  დაწყებული სუბალპურ სარტყლამდე, ტყეებში, 
ბუჩქნარებში, მარცვლოვან-ნაირბალახოვან მდელოებზე. იმერ., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ., ქვ. ქართ.  

 

 

Coronilla varia  - ყვავისფრჩხილა 
(ოჯ. Fabaceae) 
 
გვირგვინი ვარდისფერია, სურნელოვანი. ღერო წამოწეულია ან 
მწოლიარე. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება მდელოებსა და ტყის 
პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., 
ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., გარდაბ., თრიალ., 
ჯავახ., მესხ. თაფლოვანი მცენარეა. გამოიყენება ხალხურ 
მედიცინაში. შხამიანია.  
 

 Galanthus lagodechianus - ლაგოდეხის თეთრყვავილა 

(ოჯ. Amaryllidaceae) 
 

ფოთლები ღეროზე მოკლეა, ღერო მაგარია. მრავალწლოვანია. II-IV. 
იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში. კახ. საქართველოს 
ენდემია. 
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 Galanthus woronowii - ვორონოვის თეთრყვავილა 
(ოჯ. Amaryllidaceae) 
 

ფოთლები 15 მმ-მდე სიგანისაა, დაყვავილებისას ნაოჭებიანი, 
კიდეებგადაკეცილი, წვერზე ცოტად თუ ბევრად ფართო ჩაჩით. 
სამტვრეები მახვილწვერიანია. მრავალწლოვანია. I-III. იზრდება 
ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის, ტყის პირებში მთის შუა სარტყლამდე. 
აფხ., იმერ., აჭარ., ქართ. საქართველოს ენდემია. 
 
 

 

Primula juliae - იულიას ფურისულა 
(ოჯ. Primulaceae) 
 

მცენარე შიშველია; ფოთლები ყვავილობისას პატარა ზომისაა, 
თხელია, მომრგვალო თირკმლისებრი ან მომრგვალო კვერცხისებრი, 
ძირში ცოტად თუ ბევრად გულისებრი, კიდეებზე 
მრგვალკბილებიანი. გვირგვინი კაშკაშა ვარდისფერია. 
მრავალწლოვანია. V-VI. იზრდება ტენიან კლდეებზე ტყის 
სარტყელში. კახ. დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 
 

 Primula macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა  
(ოჯ. Primulaceae) 
 

ჯამი ფართო უკუკონუსისებრია, გამობერილი; გვირგვინი 
მოოქროსფრო-ყვითელია. ფოთლები მოგრძო კვერცხისისებრია, 
ნაყოფობისას ძლიერ დიდდება. კოლოფი თითქმის ორჯერ მოკლეა 
ჯამზე. მრავალწლოვანია. III-VI. იზრდება ბუჩქნარებს შორის, 
მდელოებზე, ტყისა და სუბალპურ სარტყელში. მთელ 
საქართველოში. 
 
 
 

 

Ficaria ledebouri -ჩაწყობილა ბაია 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ღერო არ არის განვითარებული, ფოთლის იღლიაში ტუბერი არ 
ვითარდება; ფოთოლი გულისებრ კვერცხისებრია, ძირში არაა ღრმად 
ამოკვეთილი, თითქმის კიდემთლიანია ან ტალღისებრი. გვირგვინის 
ფურცლები მოგრძო ელიფსურია. მრავალწლოვანია. II-IV. იზრდება 
მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებში და ტყის პირებზე. აღმოსავლეთ 
საქართველოს ყველა რაიონში. 
 

305 
 



  
Pulsatilla georgica - მედგარა 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილი სხვადასხვა შერეული ფერისაა; ღია იისფერ-მომწვანო, ღია 
ყვითელ-იისფერი, მოყვითალო-მოვარდისფრო, მომწვანო-
მოვარდისფრო. ფოთლის ნაკვთები გრძელი და წვრილია, თითქმის 
სადგისისებრი; ღერო დაბალია და მომსხო, მაგარი. 
მრავალწლოვანია. II-V. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ზედა 
სარტყლამდე ღორღიან ადგილებზე. ქართ., თრიალ. 

 
 Fritillaria caucasica - ღვინა 

(ოჯ. Liliaceae) 
 

სვეტი მთლიანია. ყვავილსაფარი მოიისფრო ღვინისფერი, გარედან 
მოლეგო ჭადრაკისებრი მოხატულობა არ აქვს. მრავალწლოვანია. IV. 
იზრდება მშრალ ფერდობებსა და ბუჩქნარებში მთის ქვედა და შუა 
სარტყელში. ქართ., მთიულ. კავკასიის ენდემია. 
 
 

 
 

 

Anthemis saguramica – საგურამოს გვირილა 
(ოჯ. Compositae) 
 

ფოთლები ფრთისებრ განკვეთილია ხაზურ-ნიჩბისებრ სეგმენტებად. 
ყვავილედის ღერძი გამსხვილებულია, ყვავილთანური ქერქლები 
ვიწროა, ძალიან მახვილწვერიანი, მურა ფერის, ზურგზე არანათლად 
გამოსახული ქედი ჩასდევს. მცენარის ყველა ნაწილი თხლადაა  
შებუსვილი. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება მთის შუა 
სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში. ქართ. (საგურამოს ქედი). 
საქართველოს ენდემია. 
 

 

Papaver orientale - აღმოსავლეთის ყაყაჩო 
(ოჯ. Papaveraceae) 
 

მცენარე 40-90 სმ სიმაღლისაა. გვირგვინის ფურცლები ნარინჯისფერ-
ცეცხლისებრ-წითელია, ფუძის ზემოთ შავი კვადრატული ლაქით. 
მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან 
სუბალპურამდე,  ბუჩქნარებსა და მდელოებზე. ქართ., გარე კახ., 
თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., მესხ., დეკორატიული მცენარეა. 
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Convallaria transcaucasica  - შროშანა 
(ოჯ. Asparagaceae) 
 

მცენარე 20-40 სმ სიმაღლისაა; ღეროსეული ფოთლები გრძელი 
ვაგინებით და მოგრძო კვერცხისებრი ფირფიტითაა. ყვავილები 10 მმ 
სიგრძისაა, თეთრი, ზოგჯერ შიგნითა მხარეზე იისფერი ზოლით, 
ზარისებრ სფეროსებრი, დახრილყუნწებიანი. მრავალწლოვანია. IV-
V. იზრდება ტყეებსა და ბუჩქნარებს შორის მთის შუა სარტყლამდე. 
აფხ., სვან., იმერ., აჭარ., ქართ., მთიულ., თრიალ., მესხ. 
დეკორატიული და სამკურნალო მცენარეა. კავკასიის ენდემია. 
 

 Orchys caucasica - ჯადვარი 
(ოჯ.Orchidaceae) 
 

ტუჩის გვერდით ნაკვთებს არა აქვს რქისებრი დანამატი; ტუჩი 
ფართო უკუკვერცხისებრია, ხავერდოვანი, მოწითალო-მუქი მურა 
ფერის და ზედ მონაცრისფრო-იისფერი H-ის მსგავსი ლაქითაა; ღერო 
მოგრძოა, ლანცეტა ფოთლებითაა. მრავალწლოვანია. V. იზრდება 
მთის შუა სარტყლამდე. ტყისპირებზე, ბუჩქნარებში, ღია 
ფერდობებზე. ყველა რაიონი. 
 
 
 

 

Cerastium argenteum - პირთეთრა 
ოჯ. (Caryophyllaceae) 
 

სქელკორდიანი მცენარეა; მთელი მცენარე თეთრი, ქეჩისებრი 
შებუსვითაა; ფოთლის კიდეები ქვევითკენაა გადახვეული, ფოთოლი 
შიშველია. ჯამის ფოთლები კვერცხისებრია, წვერში მობლაგვო. 
მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მშრალ, ღორღიან ფერდობებზე, 
ტყის სარტყელში, ქართ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ., დეკორატიული 
მცენარეა. საქართველოს ენდემია.  
 

 Tulipa biebersteiniana - ტიტა 
(ოჯ. Liliaceae)  
 

მტვრიანათა ძაფები ძირში შებუსვილია; ყვავილსაფრის ფოთლები 
მახვილწვერიანია, გარედან მომწვანო ყვითელია, შიგნიდან -კაშკაშა 
ყვითელი ფერის, ძირთან ულაქო. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 
ტყის პირებსა და ბუჩქნარებში, ტყის ველობებზე, მთის შუა 
სარტყლამდე. ქართ. 
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Paeonia majko - მაიკოს იორდასალამი 
(ოჯ. Paeoniaceae) 
 

ყვავილი დიდი ზომისაა, 2-5 სმ დიამეტრის, ვარდისფერი ან 
მოწითალო-ვარდისფერი. ნასკვის შებუსვა თეთრია, იშვიათად 
ვარდისფერი. ფოთოლი ორ-სამჯერ ფრთისებრ განკვეთილია ვიწრო 
ლანცეტა ნაკვთებად. მრავალწლოვანია. IV. იზრდება მთის ქვედა 
სარტყელში მუხნარ- ჯაგრცხილნარი ტყის პირას, ჩრდილო 
ფერდობზე. ქართ. საქართველოს ენდემია.~ 
 

 Paeonia caucasica - კავკასიის იორდასალამი 
(ოჯ. Paeoniaceae) 
 
ყვავილი წითელი ან მეწამული ფერისაა, ფართოდ არ არის 
გადაშლილი. ფოთოლი უხეშია, ამოწეული მთავარი ძარღვებით; 
ფოთლის ნაკვთები მოგრძო კვერცხისებრიდან თითქმის 
სფეროსებრამდეა. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთისწინებიდან 
მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებსა და ტყის პირებზე. ბუჩქნარებში. 
აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თრიალ., ქვ. 
ქართ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 
 

 

Merendera trigyna - ენძელა 
(ოჯ. Colchicaceae) 
 

ტუბერბოლქვი საკმაოდ დიდი ზომისაა, კვერცხისებრი; მასზე 
შემოხვეული ძველი ქვედა ფოთლები ხეშეშია, მუქი ყავისფერი ან 
შავი; ყვავილსაფრის ფოთლების გადანაღუნის ძირში 
განვითარებული კბილები ჩვეულებრივ მოკლეა ან სრულად 
განუვითარებული. მრავალწლოვანია. I-VI. იზრდება მშრალ 
ფერდობებზე, ნათესებში, მთის ქვედადან ზედა სარტყლამდე. ქართ., 
კახ.  
 

 

Gladiolus kotschyanus - კოჩის ხმალა, ხანჯალა 
(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილები ორმწკრივადაა განლაგებული. ყვავილედი მოკლეა; 
ფარჩხატი, ყვავილსაფარი იისფერია, მისი ზედა ფოთოლი უფრო 
განიერი და გრძელია დანარჩენებზე. მრავალწლოვანია. VI-VII. 
იზრდება მთის მდელოებზე, ქართ. 
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Crocus speciosus - ზაფრანა 
(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილი დიდი ზომისაა, 4-6 სმ სიგრძის; ყვავილსაფრის ფოთლები 
ლილისფერია, სიგრძივი სამი მეწამული ფერის ზოლით და თეთრი 
შიშველი ხახით. ფოთლები ფართოა, 3 მმ-მდე სიგანის. 
მრავალწლოვანია. VIII-X. იზრდება ღია ბალახოვან ფერდობებზე, 
ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის და ასევე სახნავ ადგილებზე 
სუბალპურ სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., ქართ., მთიულ., 
თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., მესხ. 
 

 

Populus tremula - ვერხვი 
(ოჯ. Salicaceae) 
 

დამოკლებულ ტოტებზე განვითარებული ფოთლები 
მომრგვალებულია, კიდეებზე მსხვილკბილა, გადმოკიდებული, 
ჰაერში მთრთოლვარე. ყვავილთანური ქერქლები ხშირწამწამებიანია. 
ხეა. III-V. იზრდება ტყეებში, ნაკაფებში, განათებულ ადგილებზე 
მთის შუა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 
 

 Betule pendula -მტირალა არყი 
(ოჯ, Betulaceae) 
 

საფრენი ფრთები 2-3-ჯერ ფართოა კაკალზე. ფოთლები და მათი 
ყუნწები შიშველია; ფოთლის ქვედა მხარე მეტწილად დაფარულია  
მრავალი ცვილოვანი ჯირკვლით. ხეა. IV-V; VII-IX. იზრდება ძველ 
ნახანძრალებზე, მთლიანად გაკაფულ ადგილებზე, უფრო იშვიათად 
ქვიან ადგილებზე, უპირატესად მთის ზედა სარტყელში. სვან., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 
 

 Quercus macranthera – მაღალმთის მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ტოტების კვირტები მოკლე ხშირხაოიანია, ფოთლები 
ტყავისებრია, ქვედა მხრიდან ქეჩისებრ შებუსვილი. ფიალის 
ქერქლები გადახრილია, ზედა ქერქლები კი სუსტად მიტკეცილია. 
ხეა. მთის ზედა სარტყელში ქმნის მეჩხერ ტყეებს. სვან., რაჭა-ლეჩხ., 
სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., 
დეკორატიული მცენარეა.  
 

 
 

სუბალპური სარტყელი (1900-2500 მ ზ.დ.) 
ა)სუბალპური ტყე 
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 Acer trautvetteri – ტრაუტვეტერის ნეკერჩხალი 
(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები ძირთან ოდნავ შევიწროებულია. კვირტები მუქი 
მურაა. ყვავილები შეკრებილია სწორმდგომ ფარებში. ფრთიანები 
წითელია ან მოწითალო-მურა. ხეა. V-VIII. ქმნის სუბალპურ მეჩხერ 
ტყეებს მთის ზედა სარტყელში. მთელ საქართველოში. კავკასის 
ენდემია. 

 
 
 

 

Geranium robertianum - უჟმურა 
(ოჯ. Geraniáceae) 
 

მწვანე ფერის მცენარეა. ნაყოფის საგდულები ბადისებრი 
ზედაპირითაა. ერთ- ან ორწლოვანია. V-VIII. იზრდება ტყის 
სარტყელში, ვრცელდება სუბალპურ სარტყლამდე ტენიან 
დაჩრდილულ ადგილებში. მთელ საქართველოში. 
 
 
 

 

Oxalis acetosella - მჟაველა 
(ოჯ. Oxalidáceae) 
 

საყვავილე ღერძი ერთყვავილიანია. ყველა ფოთოლი ფესვთანურია, 
გრძელყუნწიანი. კოლოფი კვერცხისებრია, 5-წახნაგოვანი. უღერო, 
მრავალწლოვანი მცენარეა. IV-VII. იზრდება მთის ზედა 
სარტყლამდე, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 
მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ. ფოთლები საჭმელად იხმარება. 
შეიცავს ვიტამინ C-ს. 
 

 Betonica grandiflora - ბარისპირა 
(ოჯ. Lamiaceae) 
 

ფოთლები ფართო-გულისებრია, მსხვილი მრგვალკბილა; 
გვირგვინი 3-3,5 სმ-მდე სიგრძისაა, მეწამული. მრავალწლოვანია. 
VII-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყელში, მდელოებსა 
და ტყის პირებზე მაღალბალახეულობაში. ყველა რაიონში. 
დეკორატიულია. 
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Salix caucasica - ტირიფი 
(ოჯ. Salicaceae) 
 

ფოთლები მოგრძოა, ლანცეტა. ყვავილთანური ქერქლები 
შებუსვილია მეჩხერი სწორი ბეწვით. ბუჩქია. V-VI. იზრდება 
დაჩრდილულ ხეობებსა და ტენიან ხევებში მთის ზედა და 
სუბალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 
ქართ., კახ. კავკასის ენდემია. 

 

 

Symphytum asperum - ლაშქარა 
(ოჯ.Boraginaceae) 
 

ყვავილები იისფერ-ლურჯია, მცენარე 100 სმ-მდე სიმაღლისაა, 
ცოტად თუ ბევრად სქლად მოფენილი შიგნით გადახრილი 
ჩხვლეტია ეკლებით. კაკლუჭები კეხიანია, უხეში, ნაოჭებს შორის 
დაწინწკლული ბორცვებით. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 
ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის, მდინარის პირებზე, ტყისა და 
სუბალპურ სარტყელში, აგრეთვე როგორც სარეველა. აფხ., სვან., 
იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 
თრიალ., ჯავახ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 
 

 
Rhododendron caucasicum - იხ. დას. საქართველოში. 
Rhododendron luteum - იხ. დას. საქართველოში. 
 

 Daphne glomerata - წიბა 
(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილები შეკრებილია ყუნწზე მოთავსებულ კონებში, რომლებიც 
თავაკისებრ ყვავილედს ქმნის, გარეთა მხრიდან ვარდისფერია, 
შიგნიდან - თეთრი. ფოთლები ლანცეტაა, ან ნიჩბისებრი, ტოტების 
ბოლოებზე როზეტად შეკრებილი. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება 
მდელოებზე, ალპურ სარტყელში. მთელ საქართველოში. 
 

 
 
გ) სუბალპური მაღალბალახეულობა 

 Aconitum nasutum  - ტილჭირი, აკონიტუმი 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილედი შიშველია ან მოკლებეწვიანი; ყვავილი ლურჯია ან 
იისფერი; მუზარადი ფართოა, წინ წამოწეული შუბლით და გრძელი, 
თითქმის ჰორიზონტალური, ან ირიბად ძირს დახრილი ნისკარტით. 
ფოთლურა შიშველია ან ნაკერავზე ბეწვიანი. მრავალწლოვანია. VII-
VIII. იზრდება სუბალპურსა და მთის ზედა სარტყელში, ტყეებსა და 
მდელოებზე. ყველა რაიონი. კავკასიის ენდემია. 
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Heracleum sosnowskyi - ხევსურის დიყი 
(ოჯ. Apiáceae) 
 

ფოთლის სეგმენტები სამ ან ხუთნაკვთიანია. ორწლოვანია ან 
მრავალწლოვანი. VII-VIII. იზრდება ტყის შუა და ზედა სარტყელში, 
ტყის პირებზე, ველობებზე. აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თუშ-ფშავ-
ხევსურ., კახ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Lilium georgicum - საქართველოს შროშანი 
(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთლები მუქი ყვითელია, დაყვავილებისას ძლიერ 
მუქდება და მკრთალი ნარინჯისფერი ხდება. მრავალწლოვანია. VI-
VIII. იზრდება არყნარების რაყაში და მდელოებზე სუბალპურ 
სარტყელში, უფრო იშვიათად დაბლაც ეშვება. მთიულ., თუშ-ფშავ-
ხევსურ. დეკორატიულია. კავკასის ენდემია. 

 

 

Senecio subfloccosus - თავყვითელა 
(ოჯ. Asteraceae) 
 
ღეროსეული ფოთლები ვიწროა, სოლისებრი ძირით. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან 
სუბალპურ სარტყლამდე, ტყის პირებზე, გურ., აჭარ., ქართ., თრიალ., 
ჯავახ., მესხ. კავკასიის ენდემია. 
 
 

 

Valeriana alliariifolia - კატაბალახა 
(ოჯ. Valerianaceae) 
 

ყვავილედი საკმაოდ ფარჩხატია, ფარისებრი. ღეროს 
მუხლთშორისები 5-8; ფოთლები ფართო კვერცხისებრია, წვერისკენ 
თანდათანობით შევიწროებული. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 
ტყის პირებზე, მდელოებზე, ტყის სარტყლიდან ქვედა ალპურ 
სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 
ოს., ქართ., კახ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. 
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Rumex alpinus - მთის ღოლო 
(ოჯ. Polygonaceae) 
 

ფესვთანური ფოთლები მომრგვალო გულისებრ-კვერცხისებრია, 
ბლაგვწვერიანი. ღეროსეული ფოთლები კვერცხისებრ ლანცეტაა, 
ზედა ფოთლები ყუნწიანია.ყვავილის ყუნწები ქვედა ნაწილში 
სახსრიანია. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მაღალმთის ტენიან 
მდელოებზე, მდინარის ნაპირებზე მაღალბალახეულობაში, ალპურ, 
სუბალპურ, უფრო იშვიათად მთის შუა სარტყელში.  
 

 Chamerion angustifolium (Chamaenerium angustifolium) - თხაწართხალა 
(ოჯ. Onagraceae) 
 

ფოთლებს ქვედა მხარეზე, გარდა მთავარი ძარღვისა, კარგად ემჩნევა 
მეორადი ძარღვების ბადე. ფოთლები მოგრძო ხაზურ-ლანცეტა 
ფორმისაა. გვირგვინი მეტწილად მეწამულ-ვარდისფერია. თესლები 
დვრილებით არაა მოფენილი. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 
ტყეებში მდელოებზე, მაღალბალახეულობაში, დეკიანში, ტენიან 
ხეობებში მთის ზედა და სუბალპურ სარტყელში. მთელ 
საქართველოში. ფოთლები შეიცავს ვიტამინ C-ს. 
 

 
 
 
 
დ) სუბალპური მდელოები 

 Polygonum carneum - დვალურა 
(ოჯ. Polygonaceae) 
 
ყვავილები წითელია ან ვარდისფერი. ღერო 15-100 სმ სიმაღლისაა. 
ნაყოფი სამწახნაგოვანია, წაწვეტებული, ყავისფერი, გლუვი, პრიალა. 
მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურსა და სუბალპურ 
მდელოებზე. უფრო ხშირად დეკიანებში. მთელ საქართველოში. 
 
 
 
 
 

 Pyrethrum roseum - ვარდისფერი გვირილა 
(ოჯ. Compositae) 
 

ენისებრი ყვავილები კაშკაშა ვარდისფერია, ძალიან იშვიათად 
თეთრი. ქვედა ფოთლები მოხაზულობით კვერცხისებრ-მოგრძოა. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ სარტყელში, 
მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., 
ჯავახ. 
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Pimpinella rhodantha - ანისული 
(ოჯ. Apiaceae) 
 
ღეროსეული შუათანა და ზედა ფოთლები ნაკლებად განსხვავდება 
ქვედა ფოთლებისაგან. გვირგვინის ფურცლები მეწამულ-
ვარდისფერია, იშვიათად თეთრი. ნაყოფებს წიბოები კარგად ეტყობა. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ მდელოებზე. აფხ., 
სვან., რაჭა-ლეჩხ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-
ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ.. მესხ. 
 
 

 

Carum carvi -კვლიავი 
(ოჯ. Apiaceae) 
 

ქოლგებისა და ქოლგაკების სხივები ძლიერ უთანაბროა, ნაყოფებს 
კვლიავის ძლიერი სუნი აქვს. ზედა ფოთლების ვაგინა არაა 
შეფერადებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან ვარდისფერი. 
ორწლოვანი. VI-VIII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ 
სარტყლამდე, მდელოებზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 
ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ.. მესხ. 
სურნელოვანი და ეთერზეთოვანი მცენარეა. 
 

 

Astrantia maxima - ვარსკვლავა 
(ოჯ. Apiaceae) 
 

საბურველაკის ფოთლები კიდეებზე ბასრკბილებიანია. ფოთლის 
ფირფიტა თითქმის ძირამდეა სამად განკვეთილი. მრავალწლოვანია. 
VII-IX. იზრდება მთის ზედა სარტყელში ტყის პირებზე, სუბალპურ 
მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., 
ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., ჯავახ., 
მესხ., დეკორატიულია. 
 
 

 

Briza media (Briza australis) - ცახცახა 
(ოჯ. Poaceae)  
 

თავთუნები 4-8-ყვავილიანია. ყვავილის ქვედა კილს ზურგზე 
სუსტად განვითარებული ქედი აქვს, თეთრი სიფრიფანა კიდით. 
ფოთლები ხორკლებიანია. ღერო 25-80 სმ სიმაღლისაა, ყვავილედის 
ქვეშ ხორკლიანია. მრავალწლოვანია. V-VII. მთის ქვედა სარტყლიდან 
მაღალმთის სარტყლამდე, მდელოებზე, ბუჩქნარებში, ტყის პირებზე. 
მთელ საქართველოში. 
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Festuca varia - წივანა 
(ოჯ. Poaceae)  
 

საგველა გაფარჩხულია. ღერო ძირში გარშემოვლებულია გლუვი, 
ძველი ვაგინით. ქმნის საკმაოდ დიდი ზომის, ცოტად თუ ბევრად 
მკვრივ კორდს. მრავალწლოვანია. VI-VIII. სუბალპურ და ალპურ 
სარტყელში, მაღალმთის მცენარეულობის ფორმაციების ერთ-ერთი 
ედიფიკატორთაგანია, აგრეთვე მაღალმთის მდელოებზე და უფრო 
იშვიათად ველებზე. მთელ საქართველოში. მთის ფერდობების კარგი 
დამამაგრებელი მცენარეა.  
 
 

 

Cerastium arvense - პირთეთრა 
(ოჯ.  Caryophyllaceae) 
 

ღერო 20 სმ-მდე სიმაღლისაა, ძირიდან მუხლისებრ აღმავალია; 
ფოთოლი ვიწრო ლანცეტაა, იღლიებში დამოკლებული უნაყოფო 
ყლორტებით, რომელიც ფოთოლთა კონას ქმნის. კოლოფი წვერში 
მოღუნულია. მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება სუბალპურ და ქვედა 
ალპურ სარტყელში, მდელოებზე. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ.  
 

 

Silene ruprechtii - ქოთანა 
(ოჯ.  Caryophyllaceae) 
 
ღერო წებოვანია, ქვედა ნაწილში სუსტად შებუსვილი ან შიშველი, 15-
60 სმ სიმაღლის. ფოთლები ნიჩბისებრია ან ხაზურ-  ლანცეტა. 
მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ფერდობებზე და კლდეებზე, 
მდელოებზე, ფიჭვნარებში. მთის შუა სარტყლიდან ალპურ 
სატყლამდე. მთელ საქართველოში. 
 
 
 
 

 Polygala alpicola - წიწინაური 
(ოჯ. Polygalaceae) 
 

ყვავილი ლურჯია, ცისფერი ან მოვარდისფრო; გვირგვინის მილი 
თითქმის დანარჩენი ნაწილის ტოლია. ნაყოფი მჯდომარეა. ღერო 
სწორია. ფოთლები ლანცეტაა. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 
სუბალპური და ალპური სარტყლების მდელოებზე. ყველა რაიონი. 
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Ranunculus caucasicus - ბაია 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ფოთოლი გაყოფილია სამ ფოთოლაკად; ფოთოლაკები 
კვერცხისებრია, წვეტიანი და კიდეზე ბასრხერხკბილაა, შუა მათგანი 
ღრმად სამნაკვთიანია და ყუნწითაა, გვერდითი ორნაკვთიანია და 
მჯდომარე. გვირგვინი კაშკაშა ყვითელია. მრავალწლოვანია. V-VII. 
იზრდება მთის ზედა სარტლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყესა და 
მდელოებზე. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 
 

 

Gentiana caucasica - კავკასიის ნაღველა 
(ოჯ. Gentianaceae) 
 

გვირგვინი მილისებრია, ლურჯი ფერის. იშვიათად მოყვითალო. 
ერთწლოვანია. VII-IX. იზრდება მდელოებზე სუბალპურსა და ალპურ 
სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ., 
მესხ. კავკასიის ენდემია. 
 

 
 
 
 
ალპური სარტყელი (2500-3000 მ ზ. დ.) 

 

Salix kazbekensis - ყაზბეგის ტირიფი 
ოჯ. Salicaceae 
 

ფოთლები 2-5 სმ სიგრძისაა, ფართო კვერცხისებრიდან ლანცეტამდე. 
ყვავილთანური ქერქლები ელიფსურია, მუქი მურა. ნასკვი 
აბრეშუმისებრ ბეწვებიანია, უფრო იშვიათად შიშველია. ბუჩქია IV-V. 
იზრდება ქვიან ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-
ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 
კახ. 
 

 

Myosotis alpestris -კესანე, ცისანა (იხ. დას. საქართველო) 
 

 

Campanula biebersteiniana - ბიბერშტეინის მაჩიტა 
ოჯ. Campanulaceae 
 

მოგრძო ნიჩბისებრი ფესვთანური ფოთლები და ჯამის ნაკვთები 
კიდეზე რბილი აწეწილი მოთეთრო ქეჩისებრი ბეწვითაა შემოსილი. 
გვირგვინი მუქი ცისფერია ან მოლურჯო-იისფერი, ზარისებრი 
ფორმის. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურ ხალებსა და 
მდელოებზე,  ფართოდაა გავრცელებული მთავარი კავკასიონისა და 
აჭარა-იმერეთის ქედების სისტემაში. კავკასიის ენდემია. 
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Minuartia caucasica 
(ოჯ.  Caryophyllaceae) 
 
ჯამის ფოთლები 4-7 მმ სიგრძისაა; გვირგვინის ფურცლები ჯამის 
ფოთლებზე 2-ჯერ გრძელია. მეტ-ნაკლებად სქელკორდიანი მცენარეა 
როზეტისებრი შემოკლებული უნაყოფო ყლორტებით. 
მრავალწლოვანია. VI-IX. იზრდება კლდოვან, ღორღიან ადგილებში 
სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში, საქართველოს ყველა 
მაღალმთიან რაიონში. 
 
 

 Veronica minuta - ვერონიკა 
(ოჯ. Scrophulariaceae) 
 

მცენარე შიშველია ან ოდნავ გაფანტული ბეწვებითაა, ძლიერ 
დატოტვილი ღეროთი; ტოტები მოკლეა; ღერო ძირში ქერქლისებრი 
ფოთლებითაა; დანარჩენი ფოთლები მწვანეა, კიდემთლიანი, 
სფერული ან კვერცხისებრი. გვირგვინი კაშკაშა ცისფერია. 
მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება ალპურ სარტყელში, ნაზვავებზე. 
აფხ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 
 

 
 
Daphne glomerata - წიბა  (იხ.ზემოთ) 
 
 
 

 

Gentiana angulosa - ნაღველა 
(ოჯ. Gentianaceae) 
 

ჯამს წიბოებზე ფართო ფრთები აქვს. ფოთლები კვერცხისებრ 
ლანცეტაა. მრავალწლოვანი. VI-VIII. იზრდება ალპურ მდელოებზე. 
აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. 
დეკორატიული მცენარეა. კავკასიის ენდემია. 
 

 
 
 
 
სუბნივალური (3000-3500 მ ზ.დ.) 
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 Senecio taraxacifolius - თავყვითელა 
(ოჯ. Compositae) 
 

3-6 კალათა ღეროს კენწეროზეა ფარისებრ ყვავილედებად შეკრებილი. 
კალათები დიდი ზომისაა. მრავალწლოვანია. VIII-IX. იზრდება 
სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში, მდელოებზე, ჩამონაზვავებზე, 
ქვიან ადგილებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., ჯავახ.  
 
 
 
 

 

Senecio karjaginii - კარიაგინის თავყვითელა 
(ოჯ. Compositae) 
 
მცენარე 10-15 სმ სიმაღლისაა, კალათები 1-3. ენისებრი ყვავილები 
ორჯერ გრძელია საბურველზე. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 
ალპურ სარტყელში, ღორღიან და ქვიან ჩამონაზვავებზე. აფხ., სვან., 
სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 
 

 Campanula saxifraga - მაჩიტა ქვატეხია 
ოჯ. Campanulaceae 
 

ფესვთანური ფოთლები ხაზურია, თანდათანაა ყუნწად 
შევიწროებული, კიდეზე ზედა ნაწილში მრგვალკბილაა, შებუსვილი. 
გვირგვინი მუქი მოიისფრო-ლურჯი ფერისაა. მრავალწლოვანია. V-
VIII. იზრდება ალპურ სარტყელში, ღორღიანებზე. აფხ., სვან., რაჭა-
ლეჩხ., სამეგრ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., 
თრიალ., ჯავახ. კავკასიის ენდემია. 
 
 
 

 

Cerastium kazbek - ყაზბეგის პირთეთრა 
ოჯ. Caryophyllaceae 
 

კორდიანი, 10 სმ-მდე სიგრძის მცენარეა, გართხმული ღეროებით; 
ფოთოლი ოვალურია, ქვედა გრძელ ყუნწადაა წარზიდული. კოლოფი 
ჯამის ტოლია ან ოდნავ აღემატება მას. მრავალწლოვანია. VII-IX. 
იზრდება ღორღიან ჩამონაზვავებზე სუბალპურ და ალპურ 
სარტყელში. მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კავკასიის ენდემია. 
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 Corydalis alpestris - ბუჩქისძირა 
(ოჯ. Papaveraceae) 
 

მტევანი ყვავილობის დროს ფოთოლზე გრძელი არ არის. ყვავილი 
ლილისფერია ან მოთეთრო. ტუბერი წაგრძელებულია, ორად ან 
მრავლად დაყოფილი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება ალპურ 
სარტყელში ქვიან ფერდობებსა და ჩამონაშალებზე, იშვიათად 
მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-
ფშავ-ხევსურ., კახ. 
 
 

 

Minuartia inamoena - მინუარცია 
ოჯ. Caryophyllaceae 
 

გვირგვინის ფურცლები და კოლოფი ჯამის ტოლია. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება ღორღებსა და მორენებზე 
ალპურ სარტყელში. სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამხ. ოს., მთიულ., კახ. 
კავკასიის ენდემია. 
 

 

 

Viola minuta - წვრილი ია 
(ოჯ. Violaceae) 
 
გვირგვინის ქვედა ფურცლები უდეზოდ 8-11 მმ სიგრძისაა; დეზი 
ყოველთვის ჯამის დანამატებზე გრძელია. გვირგვინი პატარა 
ზომისაა, ყვითელი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება 
ჩამონაზვავებსა და ღორღიან ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. სამხ. 
ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ. კავკასიის ენდემია. 

 

 

Saxifraga sibirica - ფხიჯა 
(ოჯ. Saxifragaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები წმინდა თეთრია. ღერო სწორია, ძირთან 
მოთეთრო ფერის, მიწისქვეშა ბოლქვებს ივითარებს. ყვავილედი 
ფარისებრია,  არაა მრავალყვავილიანი. ორწლოვანია. VII-IX. 
იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე ქვიან 
ადგილებზე, ჩამონაზვავებსა და მორენებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 
სამეგრ., გურ., სამხ. ოს., ქართ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., ჯავახ., მესხ. 
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Alchemilla caucasica - კავკასიის მარმუჭი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ღერო 6-12 სმ სიმაღლისაა და  ფოთლის ყუნწების მსგავსად 
გაფარჩხული ბეწვებითაა მოფენილი. მრავალწლოვანია. VI-VIII. 
ალპურ სარტყელში მდელოებზე. აფხ., სვან., აჭარ., მთიულ.  
 
 

 

Delphinium caucasicum - დეზურა 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები მოკლეა და ბლაგვი. ყვავილი ცისფერია ან 
ლურჯი; დეზი მსხვილია, ყვავილსაფრისოდენა ან უფრო მოკლე. 
ფოთლურა ხშირბეწვიანია. მცენარე პატარა ზომისაა. 
მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ალპურ სარტყელში, ფიქლების 
ჩამონაზვავებსა და ძველ მორენებზე. ხშირად მყინვარებთან. სვან., 
სამხ. ოს., მთიულ. კავკასიის ენდემია. 
 

Veronica minuta - ვერონიკა (იხ.ზემოთ) 
 

 

Carex tristis - მკრთალი ისლი 
(ოჯ. Cyperaceae) 
 

ფოთლები ფართოა, მოკლე, ერთად შეკრებილი, მაგარი ღეროს ძირში 
მკვრივი კორდიდან ამოსული. მდედრობითი თავთავი ცოტად თუ 
ბევრად შეჯგუფულია, მოშავო-მურა ფერის. მრავალწლოვანია. VI-
VII. იზრდება ალპურ სარტყელში მდელოებზე. საქართველოს ყველა 
მთიან რაიონში. ხშირად აღმოსავლეთ რაიონების მაღალმთის 
მდელოების დომინანტია.  
 

 
ნივალური სარტყელი - 3500 მ ზემოთ 
აღმოსავლეთ საქართველოს მცენარეულობის განაწილება ვერტიკალური სარტყლების მიხედვით 
ნახევარუდაბნოების, მშრალი ველებისა და არიდული მეჩხერი ტყეების სარტყელი   (150-600 მ ზ.დ.) 
Salicornia herbacea (S. europaea) – ხურხუმო 
Suaeda altissima - ჩოღანო 
Salsola ericoides – ჩარანი, ყარღანი 
S.dendroides – ყარღანი 
S.nodulosa  – ხურხუმა 
S.soda –კალია 
Limonium meyeri – შორაქანი, მლაშე ცოცხი 
Bromus japonicus – შვრიელა 
Petrosimonia brachiata – ხვარხვარა. 
Polygonum argyrocoleum - ვერცხლისფერი 
მატიტელა 
Glycyrrhiza glabra – ძირტკბილა 

Medicago coerulea – იონჯა 
Alhagi pseudoalhagi – ცერცვეკალა 
Erodium ciconium - სავარცხელა 
Plantago tenuiflora -წვრილყვავილა 
მრავალძარღვა 
Paliurus spina-christi - ძეძვი 
Rhamnus pallasii - ხეჭრელი, ხეშავი 
Cotoneaster saxatilis - ჩიტაკომშა, ვაშლანა 
Amygdalus georgica - ქართული ნუში 
Prunus divaricata - ტყემალი 
Rhus coriaria - თუთუბო 
Cotinus coggygria - თრიმლი 
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Cercis siliquastrum - არღავანი, იუდას ხე 
Ephedra procera - ჯორისძუა 
Berberis iberica - კოწახური 
Lonicera iberica - ცხრატყავა 
Viburnum lantana - უზანი 
Teucrium polium - კუტი ბალახი 
Thymus tiflisiensis - თბილისური ბეგქონდარა 
Stachys fruticulosa - დედაფუტკარა 
Salvia garedji - სალბი 
Paeonia tenuifolia - ველის იორდასალამი 
P. carthalinica - ქართლის იორდასალამი 
Iris iberica - ქართული ზამბახი 
Allium rotundum - ხახვი, ნიორი 
Tulipa eichleri - ეიხლერის ტიტა 
Gypsophyla bicolor - წინწკალა 
Atraphaxis spinosa - ხორციფერა 
Xeranthemum squarosum - ოქროცოცხა 
Centaurea iberica - ღიღილო 
Artemisia scoparia -სამწვანე 
Inula cordata - მზიურა 
Filago arvensis - ნაცარა 
Hordeum hystrix – ქერი 
Agropyron repens – მხოხავი ჭანგა 
Botriochloa ischaemum (Andropogon ischaemum)– 
ურო 
Cynodon dactilon - გლერტა 
Stipa lessingiana - ვაციწვერა 
S.stenophylla 

Festuca sulcata - ველის წივანა, ქუჩი 
Poa bulbosa - თივაქასრა 
Onobrychis kachetica - კახეთის საბეგველა 
Astragalus cicer 
Dictamnus caucasicus - იფნურა 
Pistacia mutica - კევის ხე, საღსაღაჯი 
Celtis caucasica - აკაკი 
Punica granatum - ბროწეული 
Cerasus incana - მენახირის ბალი 
Pyrus salicifolia - მსხალი, პანტა, ბერყენა 
P.ketzkhovelii - კეცხოველის პანტა 
P.fedorovii - ფედოროვის პანტა 
P. georgica - ქართული პანტა 
P.sachokiana - სახოკიას ბერყენა 
P.eldarica- ელდარის ბერყენა 
Ficus carica - ლეღვი 
Jasminum fruticans - ჟასმინი 
Ligustrum vulgare - კვიდო 
Acer ibericum - ნეკერჩხალი 
Colutea orientalis - ფუჭფუჭა 
Caragana grandiflora - უძრახელა 
Spiraea hypericifolia - გრაკლა 
Consolida orientalis - ყანის სოსანი 
Pinus eldarica - ელდარის ფიჭვი 
Juniperus foetidissima - შავი ღვია 
J. oblonga - გრძელფოთოლა ღვია 
J.polycarpos - მრავალნაყოფა ღვია 
J.rufescens  - წითელი ღვია 

 
 
 
მთის ტყეების სარტყელი 600-1900მ ზ.დ. 
 
Malus orientalis  - მაჟალო 
Mespilus germanica - ზღმარტლი 
Castanea sativa - წაბლი 
Corylus avellana - თხილი 
Prunus divaricata - ტყემალი 
Rosa canina ასკილი 
Fagus orientalis - წიფელი 
Taxus baccata - უთხოვარი 
Fraxinus excelsior - იფანი 
Carpinus caucasica - რცხილა 
Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა  
Quercus iberica - ქართული მუხა 
Acer campestre - ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი 

A.laetum - ქორაფი 
Sorbus torminalis - ცირცელი 
Cornus mas - შინდი 
Crataegus pentagyna - შავი კუნელი 
Rubus georgicus - მაყვალი, ჟოლო 
Pyrus caucasica - პანტა 
Rosa spinosissima - შავი ასკილი 
Salvia glutinosa - სალბი 
Galega orientalis - ხბოშუბლა 
Coronilla varia - ყვავისფრჩხილა 
Galanthus lagodechianus - ლაგოდეხის 
თეთრყვავილა 
G.woronowii  - ვორონოვის თეთრყვავილა 
Primula juliae  - იულიას ფურისულა 
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P.saguramica - საგურამოს ფურისულა 
P.macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა 
Ficaria ledebouri - ჩაწყობილა ბაია 
Pulsatilla georgica - მედგარი 
Fritillaria caucasica - ღვინა 
Anthemis saguramica 
Campanula armazica - არმაზის მაჩიტა 
Papaver orientale - ყაყაჩო 
Convallaria transcaucasica - შროშანა 
Orchys caucasica - ჯადვარი 

Cerasteum argenteum - პირთეთრა 
Tulipa biebersteiniana - ბიბერშტეინის ტიტა 
Paeonia majko - მაიკოს იორდასალამი 
P.caucasica - კავკასიის იორდასალამი 
Merendera trigyna - ენძელა 
Gladiolus kotschyanus - ხმალა,ხანჯალა 
Crocus speciousus  - ზაფრანა, კროკო 
Populus tremula - ვერხვი 
 

 
 
 
 
 
სუბალპური სარტყელი (1900-2500მ ზ.დ.) 
 

Betula pendula - მეჭეჭიანი არყი 
B.raddeana - რადეს არყი 
B. litwinowii - ლიტვინოვის არყი 
Quercus macranthera - მაღალმთის მუხა 
Acer trautvetteri  - მაღალმთის ბოკვი 
Fagus orientalis - აღმოსავლური წიფელი 
Sorbus caucasigena - ცირცელი 
S.graeca   - ამპურა 
Geranium robertianum - უჟმურა 
Oxalis acetosella - მჟაველა 
Betonica grandiflora - ბარისპირა 
Salix caucasica - ტირიფი 
Symphytum asperum - ლაშქარა 
Rhododendron caucasicum - დეკა 
R.luteum - იელი 
Vaccinium myrtillus - მოცვი 
V.vitis-idaea - წითელი მოცვი 
V.uliginosum - ლურჯი მოცვი 
Empetrum caucasicum (E.hermaphroditum) - 
კეწერა 
Juniperus hemisphaerica (J.depressa)  
J. sabina - კაზაკური ღვია 
Daphne glomerata - წიბა 
Delphinium elisabethae - დეზურა 
Aconitum nasutum - ტილჭირი, აკონიტუმი 
Gadellia lactiflora - რძისფერყვავილა გადელია 
Cephalaria gigantea  - სკიპალო 

Geranium kemulariae - კემულარიას ნემსიწვერა 
Agasyllis latifolia - დუცი 
Heracleum sosnowskyi - ხევსურის დიყი 
Angelica tatianae - ანგელოზა 
Lilium georgicum - ქართული შროშანი 
Senecio subfloccosus - თავყვითელა 
Valeriana alliariifolia - კატაბალახა 
Rumex alpinus - მთის ღოლო 
Chamerion angustifolium (Chamaenerium 
angustifolium)- თხაწართხალა 
Polygonum carneum - დვალურა 
Pyrethrum roseum - წითელი გვირილა 
Pimpinella rhodantha - ანისული 
Carum carvi - კვლიავი 
Astrantia maxima - ვარსკვლავა 
Briza media (Briza australis) - ცახცახა 
Poa longifolia - თივაქასრა 
Nardus stricta - ქისრიბა 
Festuca varia - წივანა 
Centaurea fischeri - ცხვარა  
Cerastium arvense - პირთეთრა 
Silene ruprechtii  - ქოთანა 
Sibbaldia semiglabra- ფესვმაგარა 
Polygala alpicola - წიწინაური 
Ranunculus caucasicus - ბაია 
Gentiana caucasica - ნაღველა 
 

 
ალპური სარტყელი (2500-3000მ ზ.დ.) 
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Salix kazbekensis  
Myosotis alpestris  - კესანე, ცისანა  
Campanula biebersteiniana – ბიბერშტეინის 
მაჩიტა 
Cerastium kasbek  - ყაზბეგის პირთეთრა 
Minuartia caucasica - კავკასიური მინუარცია 
Ranunculus oreophylus - 
Veronica minuta - მთისმოყვარული ბაია 
Trifolium ruprechtii - რუპრეხტის სამყურა 
Taraxacum stevenii - ბურბუშელა 
Kobresia capillifolia - შებუსვილი კობრეზია 

Carex tristis - მკრთალი ისლი 
Nardus stricta - ძიგვა 
Poa alpina - თივაქასრა 
Festuca supina - წივანა 
Daphne glomerata - წიბა 
Dryas caucasica - კავკასიური დრიადა 
Alchimilla chlorosericea 
Gentiana angulosa - ნაღველა 
 
 

სუბნივალური (3000-3500 მ ზ.დ.) 
 

Aetheopappus caucasicus - ოქროკუდა 
Senecio taraxacifolius  - თავყვითელა 
S.karjaginii - კარიაგინის თავყვითელა 
Campanula saxifraga -  ქვატეხია მაჩიტა 
Cerastium kazbek - ყაზბეგის პირთეთრა 
Corydalis alpestris  - ბუჩქისძირა 
Primula bayernii - ფურისულა 
P. meyeri  - მეიერის ფურისულა 
Draba bryoides  - ქუდუნა 
Pseudovesicaria digitata - თათისებრი 
ცრუბუშტარა 
Minuartia inamoena - მინუარცია 

Viola minuta - წვრილი ია 
Saxifraga sibirica - ფხიჯა. 
S. moschata - მუსკუსის ქვატეხია 
Sibbaldia semiglabra  - ფესვმაგარა 
Alchemilla chlorosericea - მარმუჭი 
A.caucasica - კავკასიური მარმუჭი 
Delphinium caucasicum - დეზურა 
Veronica minuta - წვრილი ვერონიკა 
Carex tristis - მკრთალი ისლი 
Ziziphora subnivalis - სუბნივალური ურცი 
Nepeta supina - გართხმული კატაპიტნა 

 
ნივალური სარტყელი 3500 მ ზ.დ. ზემოთ 
 
დასავლეთ საქართველო 
სანამ ადამიანი ძირფესვიანად შეცვლიდა ქვეყნის მცენარეულ საფარს, დასავლეთ საქართველოში 
კოლხეთის დაბლობი და მთისწინები ეჭირა გაუვალ დაბლობის კოლხურ ტყეს ლიანებითა და 
მარადმწვანე ბუჩქნარის ქვეტყით, რომელსაც ალაგ-ალაგ დაჭაობებული ადგილები ცვლიდა. ამ ტყის 
შემადგენლობაში შედიოდა: მურყანი, ძელქვა, ტირიფი, ვერხვი, ლაფანი და  სხვ. დღეს კოლხეთის 
დაბლობისა და მთისწინების ბუნებრივი მცენარეულობა თითქმის აღარ არის შემორჩენილი. ჭაობები 
დამშრალია, ტყეები გაჩეხილი. ბუნებრივი მცენარეულობა მხოლოდ მთათაშორის ხეობებსა და 
დაბლობებზე პატარ-პატარა შთენილების სახითღაა წარმოდგენილი. ამჟამადაც კოლხეთის დაბლობის 
ტყეებისათვის დამახასიათებელია ლიანების - ეკალღიჭის, ღვედკეცის, გარეული ვაზის, კატაბარდის, 
სუროს, სვიისა და სხვათა გავრცელება. კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთ ნაწილში ტენიანობის 
შემცირების გამო გავრცელებულია შედარებით სიმშრალის მოყვარული იმერეთის მუხა, ზოგან კი 
ძელქვა. მარადმწვანე ქვეტყე აქ უფრო გაღარიბებულია.  
იმ რაიონებში, რომლებიც უშუალოდ შავ ზღვას ეკვრის, ფიტოლანდშაფტურ სარტყლებს ემატება 
მარიტიმული ანუ ზღვის სანაპირო ზოლი. ზღვისპირა ნაწილში შემორჩენილია ტორფიანი ჭაობები. 
გაგრის მიდამოებში კლდოვან კირქვიან ფერდობებსა და რიყიან-ქვიშიან ეკოტოპზე ბიჭვინთაში 
აღინიშნება ბიჭვინთის ფიჭვისაგან შექმნილი იშვიათი დაჯგუფება. დასავლეთ საქართველოს ტყის 
ლანდშაფტების ძირითად კოლორიტს, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ მხარეში, 
ქმნის ე.წ. მთის ტყეები: მუხნარები, მუხნარ-რცხილნარები, წიფლნარები, წაბლნარები, მუქწიწვიანები - 
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სოჭისა და ნაძვის შემადგენლობით, ფიჭვნარები. სხვადასხვაა მთის ტყეების ხასიათი და შემადგენლობა 
მთის ქვედა სარტყელში, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ზ.დ. 500 მ-დან 700-1000 მ-მდე 
სიმაღლეებს შორისაა. აქ გავრცელებული ფართოფოთლოვანი ტყეების შემქმნელი ძირითადი 
მცენარეებია: ქართული მუხა, რცხილა, წაბლი, ხურმა; უფრო ტენიან ადგილებში - მურყანი. ამ ტყეების 
ქვეტყეში ფოთოლმცვენი ბუჩქნარის წარმომადგენელია იელი, თხილი, კავკასიური მოცვი, კოლხური 
ჯონჯოლი. ფართოდაა წარმოდგენილი მარადწვანე ქვეტყე, რომლის შემადგენლობაში შედის წყავი, 
ბაძგი, პონტოს როდოდენდრონი. ასეთ ტყეში ბევრია ლიანა და გვიმრა. კირქვიანებზე, განსაკუთრებით 
მდინარეთა ხეობებში, იზრდება ბზა. მთის ქვედა ნაწილის ტენიანი ხეობები კარგი ადგილსამყოფელია 
ბზისათვის. ასეთ ადგილებში ხისმაგვარი ბზების ღეროები და ტოტები თითქმის მთლიანად 
დაფარულია ხავსებითა და მღიერებით. 
წიფლის ტყეები დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულია ზ.დ. 500-600 მ-დან 1300-1400 მ-მდე. უფრო 
ტენიან ადგილებში ერევა წაბლი, ხოლო მშრალში - რცხილა. აქაური წიფლნარებისთვის 
დამახასიათებელია მარადმწვანე ქვეტყე. გვხვდება აგრეთვე წითელი ხის - ურთხელის ანუ უთხოვრის 
დაჯგუფებები. ზოგიერთ ტენიან და ღრმა ხეობაში, მარადმწვანე ქვეტყის სიხშირის გამო, გავლაც კი 
ძნელდება. ასეთ დაჯგუფებებს „შქერიანს“ უწოდებენ, რაც წარმოდგება პონტოური როდოდენდრონის 
ქართული სახელწოდებისგან - შქერისაგან. მის გარდა შქერიანში მონაწილეობს წყავი და ბაძგი; აჭარის 
ტყეებში – აჭარისა და ლაზისტანის ენდემი – უნგერნის როდოდენდრონი. 
ზ. დ. დაახლოებით 1200-1300 მ-დან ჩნდება ნაძვი და სოჭი, რომლებიც ქმნიან მუქწიწვიან ტყეებს და 
შესაბამისად მუქწიწვიან ტყეთა სარტყელს. ამ ტყეებისთვისაც მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი ბუჩქებია 
დამახასიათებელი: იმერული ხეჭრელი, კავკასიის ცირცელი, მაჯაღვერი და სხვ. 
ტყის ზედა საზღვარი დასავლეთ საქართველოში 1700-2000 (2500) მ სიმაღლეზე გადის. მას ქმნის ე.წ. 
პარკული და ტანბრეცილი ტყეები. ასეთ ტყეებში არყთან, წიფელთან, სოჭთან, მაღალმთის 
ნეკერჩხალთან ერთად გავრცელებულია ბუჩქნარები, მაღალბალახეულობა და მდელოები, რაც 
მთლიანობაში სუბალპურ სარტყელს ქმნის. სუბალპური მაღალბალახეულობა მცენარეთა დიდი  
ზომებითა და მრავალფეროვნებით ხასიათდება. მასში შეიძლება თავისუფლად დაიმალოს მხედარი. 
მაღალბალახეულობას ქმნიან მზიურები,  დიყები, ასევე თავთყვითელა, მაღალი მაჩიტები. ტანბრეცილ 
ტყეს ქმნის არყი და წიფელი, რომლებთან ერთადაც ხშირად იზრდება დეკა. იგი ხშირად ჩნდება ზ.დ. 
1800 მ-დან, სადაც იჭრება სუბალპურ და ალპურ ლანდშაფტში. 
ტყის ზედა საზღვრის ზემოთ,  დაახლოებით ზ.დ. 2300 მ სიმაღლეზე სუბალპური და ალპური 
სარტყლებია. ამ სარტყლებში უპირატესობა ენიჭება მარცვლოვნებს, პარკოსნებსა და  სხვ. ალპურ 
მდელოებზე გაბატონებულია ძიგვა, მახრჩობელა, ნემსიწვერა, ისლი და ნაირბალახოვანი მცენარეები. 
ალპური სარტყელი მთავრდება საკმაოდ ნაირფერი, დაბალი ბალახეულობით, კლდისა და ნაშალის 
მცენარეულობით, რომელთათვისაც დამახასიათებელია მოკლე, გართხმული ღეროები და დიდი 
ყვავილები. იზრდება ხავსებისა და ლიქენების როლიც, რის შედეგადაც იქმნება ე.წ. „ალპური ხალები“, 
სადაც აღსანიშნავია ნაღველები; კლდეებზე იზრდება ფხიჯებისა და ქუდუნას სახეობებ. კლდე-
ნაშალების მცენარეებიდან მრავალი კავკასიის მაღალმთის  ენდემია. 
დასავლეთ საქართველოს კირქვიანი ქედების ფლორა და მცენარეულობა დიდი თავისებურებით 
ხასიათდება. ვერტიკალური სარტყლიანობა და ტყის სარტყლების შემადგენლობა აქ საქართველოს სხვა 
ნაწილების მსგავსია, მაგრამ ალაგ-ალაგ ჩნდება ისეთი მცენარეები, რომლებიც უფრო მშრალი 
ადგილსამყოფელისათვისაა დამახასიათებელი. მათ შორის ბევრია მხოლოდ კირქვიანებისათვის 
დამახასიათებელი მცენარეები. მაგალითად, გვარ მაჩიტას რამდენიმე სახეობა, აფხაზეთის 
კურდღლისცოცხა. უფრო თბილი და ტენიანი მასივებისათვის (სამეგრელო) სუბალპურ სარტყელში 
დამახასიათებელია ენდემური სამეგრელოს არყის, ცირცელისა და სხვათა გავრცელება. სუბალპური 
მდელოს საფუძველს წარმოადგენს ვორონოვია და პონტოური ისლი, რომელიც სხვაგან არა მარტო 
კირქვიან ქედებზე, არამედ საერთოდ არ გვხვდება. 
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ზემოთ აღნიშნული ვერტიკალური სარტყლების კანონზომიერებანი დამახასიათებელია თითქმის 
მთელი დასავლეთ საქართველოსათვის.  
 
დასავლეთ საქართველო: 
ა 
1. მარიტიმული ანუ ზღვის სანაპირო ზოლი; 
2. დაბლობის კოლხური შერეულფოთლოვანი (ლეშამბიანი) ტყე - 250 მ-მდე; 
3. მთის ტყეები 500-2000 მ ზ.დ. 
ა. ფართოფოთლოვანი ტყე 500-1000 მ ზ.დ.; 
ბ. მუქწიწვიანი ტყე 1200-2000 მ ზ.დ; 
4. სუბალპური 1800- 2500 მ ზ.დ.; 
5. ალპური 2500-3100 მ ზ.დ.; 
6. სუბნივალური 3100-3600 მ ზ.დ.; 
7. ნივალური 3600 მ-ის ზემოთ. 
 
 
მეორე ალტერნატიული კლასიფიკაციით: 
ბ 
1. ჰიდროფიტული ბალახეული მცენარეულობა და ტენიანი ტყეები 0-250 მ  ზ.დ.; 
2. კოლხიდის მარადმწვანე ქვეტყიანი და ლეშამბიანი ტყეების სარტყელი - 250-500 მ ზ.დ.; 
3. მთის ტყეები 500-2000 მ ზ.დ.; 
 ა. ფართოფოთლოვანი ტყე 500-1000 მ ზ.დ.; 
 ბ. მუქწიწვიანიტყე 1200-2000 მ ზ.დ.; 
4. სუბალპური 1800- 2500 მ ზ.დ.; 
5. ალპური 2500-3100 მ ზ.დ.;  
6. სუბნივალური 3100-3600 მ ზ.დ.; 
7. ნივალური 3600 მ-ის ზემოთ. 
 
რელიქტური კოლხური ტყე 
მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების 34 კრიტიკულ ცხელ წერტილს შორისაა კავკასია, შესაბამისად 
საქართველოც, რომელიც გამორჩეულია თავისი ბიომრავლფეროვნებით. 
მესამეული პერიოდის გამყინვარების ეპოქაში ჩრდილო ნახევარსფეროში კლიმატი თბილი და ტენიანი 
იყო, ლანდშაფტი კი მდიდარი ტროპიკული და სუბტროპიკული მერქნიანი მცენარეებით შექმნილი. 
მოგვიანებით, გლობალურმა აცივებამ, რომელიც 15 მილიონი წლის წინ დაიწყო, კულმინაციას მიაღწია 
გამყინვარების სახით და მერქნიანმა მცენარეებმაც სამხრეთისკენ დაიწყეს მიგრაცია. მათი უმრავლესობა 
შემოინახა რეფუგიუმში, გარემო პირობების ცვლილებებისგან განსაკუთრებით დაცულ ადგილას, სადაც 
შემორჩა თბილი და ტენიანი კლიმატი. სამხრეთ კავკასიაში ორი ასეთი რეფუგიუმია: კოლხეთი და 
თალიში. კოლხეთში რელიქტები მეოთხეული პერიოდის ოთხჯერად გამყინვარებას გადაურჩნენ. 
კოლხეთის რეფუგიუმმა შემოინახა ის რელიქტური სახეობები, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ 
ფართოდ იყვნენ გავრცელებული ევროპაში და გამყინვარების ეპოქაში გაქრნენ. 
კოლხეთი წარმოადგენს გამყინვარებისდროინდელ რეფუგიუმს ანუ თავშესაფარს ისეთი მრავალი 
მერქნიანი სახეობისათვის, როგორიცაა: იმერული მუხა, ჰართვისის მუხა, ლაფანი, კოლხური ბზა, 
ძელქვა, უნგერნის, სმირნოვის და პონტოს შქერები. ისინი მხოლოდ კოლხეთის რეფუგიუმისთვისაა 
დამახსიათებელი. ხოლო ლაფანი და ძელქვა კი მხოლოდ კოლხეთისა და ჰირკანის რეფუგიუმებში 
ხარობს. დღეს კოლხეთში ეს უძვირფასესი ტყის სახეობები გაქრობის საფრთხის წინაშე დგას. კოლხეთის 
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დაბლობის უნიკალურ ცოცხალსფაგნუმიან ტორფნარებს ოდითგანვე გარშემო არშიასავით 
შემორტყმული რელიქტური კოლხური ტყე იცავდა. 
აი, ასეთია იმ მერქნიან სახეობათა სია, რომელიც ოდითგანვე ქმნიდა რელიქტური ტყის საბურველს: 
Quercus hartwissiana, Pterocarya pterocarpa, Carpinus betulus, Rhamnus frangula, Alnus barbata, Ilex colchica, 
Buxus colchica, Taxus baccata, Acer campestre, Cornus sanguinea, Salix caprea, Rhododendron ponticum, Rh. 
luteum, Vaccinium arctostaphylus, Calluna vulgaris, Pinus pinaster, Viburnum opulus, Crataegus microphylla. 
კოლხეთის დაბლობი ძალზე პატარა, მაგრამ განსაკუთრებული ადგილია შავი ზღვის სანაპიროზე, 
სადაც ესოდენ ძვირფასი და უნიკალური რელიქტური ტყის ფრაგმენტი შემორჩა. 
Pancratium maritimum – ზღვის შროშანი 
Carex lasiocarpa – ლაზური ისლი 
Ramphicarpa medwedewii – მედვედევის რამფიკარპა 
Pterocarya pterocarpa – ლაფანი 
Quercus imeretina – იმერული მუხა 
Trapa colchica – წყლის კაკალი 
Rhinchospora alba – თეთრი რინხოსპორა 
Cladium mariscus – ხერხა 
Ficus carica - ლეღვი 
 
საქართველოსა და კავკასიის ფლორის შემადგენლობაში მონაწილეობს 17 ენდემური გვარი: 
ა) დასავლეთ კავკასიონის ენდემური გვარები: 
1. Woronowia (Rosaceae) 
2. Chymsydia (Umbelliferae) 
3. Alboviodoxa (Compositae) 
ბ) კავკასიონის ენდემური გვარებია: 
 4.Trigonocaryum (Boraginaceae) 
 5.Symphyoloma (Umbelliferae) 
 6.Pseudobetckea (Valerianaceae) 
 7.Petrocoma (Caryophyllaceae) 
 8.Charesia (Caryophyllaceae) 
 9.Sredinskya (Primulaceae) 
გ) საერთო კავკასიის ენდემური გვარებია: 
 10.Grossheimia (Compositae) 
 11.Cladochaeta (Compositae) 
 12.Pseudovesicaria (Cruciferae) 
 13.Sobolewskia (Cruciferae) 
 14.Gadellia (Campanulaceae) 
 15Agasyllis (Umbelliferae) 
 16.Paederotella (Scrophulariaceae) 
 17.Kemulariella (Compositae 
 
 
1. ჰიდროფიტული ბალახეული მცენარეულობა და ტენიანი ტყეები (0-250 მ ზ.დ.) 
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Eryngium maritimum - ზღვის ნარი 
(ოჯ. Umbelliferae) 
 

ფოთლები მომრგვალო გულისებრია ან თირკმლისებრი, ცოტად თუ 
ბევრად ღრმად დანაკვთული, მკვეთრად გამოსახული ძარღვებით. 
თავაკები სფეროსებრია ან სფეროსებრ-კვერცხისებრი ფორმის. 
საბურველის ფოთლები ფართო რომბისებრია. ლეგა მცენარეა, ღერო 
20-50 სმ სიმაღლისაა. მრავალწლიანი. VII-IX. იზრდება ზღვისპირა 
სილნარებზე. აფხ., აჭარ., სამეგრ. 
 

 Pancratium maritimum - ზღვის პანკრაციუმი 
(ოჯ. Amaryllidaceae) 
 
მცენარე დიდი ზომისაა, 40-60 სმ სიმაღლის. ყვავილები 2-10 სმ 
სიგრძის. ყვავილსაფარი თეთრია, თანდათან გაფართოებული 
გრძელი მილითა და ხაზურ-ლანცეტა ფორმის, ზურგზე 
მწვანეზოლიანი ნაკვთებით. მრავალწლოვანი მცენარეა. VII-VIII. 
იზრდება ზღვისპირა ქვიშებზე. აფხ. აჭარ. 
 
 
 
 

 

Trapa colchica - კოლხური წყლის კაკალი 
(ოჯ. Trapaceae) 
 

ფოთლები ნახევარსფეროსებრ-რომბისებრია. ნაყოფი დიდი ზომისაა, 
4 სმ-მდე სიგრძის და 4-5 სმ სიგანის. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-VI. 
იზრდება დაბლობებში, ჭაობებში. აფხ., სამეგრ., აჭარ. საქართველოს 
ენდემია. 
 
 
 

 

Medicago marina - ზღვის იონჯა 
(ოჯ.Fabaceae) 
 

მთელი მცენარე ხშირი, თეთრი, ქეჩისებრი შებუსვითაა. ნაყოფი 
სპირალურადაა დახვეული. ცოტაოდენი მოკლე ეკლებით ან 
ხორკლებითაა დაფარული. უფრო იშვიათად გლუვია. ღერო 10-40 სმ 
სიმაღლისაა, მწოლიარე. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება 
ზღვისპირა ქვიშნარებზე. აფხ., სამერგ., აჭარ. 
 
 
 

327 
 



 

Bellis perennis - მრავალწლოვანი ზიზილა 
(ოჯ. Compositae) 
 

მცენარე 5-18 სმ სიმაღლისაა; ფოთლები ფესვთანური როზეტის 
სახითაა, უკუკვერცხისებრი ან მომრგვალო ნიჩბისებრი, ძირთან 
ყუნწში შევიწროებული. საყვავილე ღერო უფოთლოა. მარტოული 
კალათია, 2-3-ჯერ აღემატება ფოთლის როზეტს; ყვავილები თეთრია 
ან მოთეთრო-ვარდისფერი; მრავალწლოვანია. III-VIII. იზრდება 
ტყის შუა სარტყლამდე, ზღვისპირა ზოლში და მთისწინებზე. 
გვხვდება ბაღებში, გზის პირებზე, რუდერალურ ადგილებში. აფხ., 
სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., თრიალ. 
 

 

Nuphar lutea - ყვითელი დუმფარა 
(ოჯ. Nymphaeaceae) 
 

მოტივტივე ფოთლები ტყავისებრია, კვერცხისებრ-ოვალური, ძირში 
ღრმად გულისებრ ამოკვეთილი, გრძელყუნწიანი. წყალში 
ჩაშვებული - თხელია, თითქმის გამჭვირვალე. ტალღისებრი 
კიდეებით და უფრო მოკლე ყუნწით. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-
IX. მთის ქვედა სარტყლამდე, ტბებში, მდორე წყლებსა და ჭაობებში. 
აფხ., სამეგრ., გურ, აჭარ. 

 

Nymphaea colchica (N. candida) – დუმფარა  
(ოჯ. Nymphaeaceae) 
 

ჯამის ფუძე ოთხკუთხაა, მისი ფოთოლაკები მოგრძოა, 
ბლაგვწვერიანი; გვირგვინის ფოთლები ჯამზე ოდნავ გრძელია; 
ყვავილი უფრო პატარა ზომისაა, 7-10 სმ დიამეტრის. მრავალწლიანი 
მცენარეა. VI-IX. იზრდება დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე, 
ტბებში, მდინარეების ნაპირებსა და ჭაობებში. აფხ. 
 

 Osmunda regalis - სამეფო გვიმრა 
(ოჯ. Osmundaceae) 
 

ფესურა ძლიერია, ირიბი; ფოთლები დიდი ზომისაა (100-150 სმ-მდე) 
ფართო ოვალური, თითქმის ტყავისებრი, ორმაგფრთისებრი, 
ფოთლის ქვედა უნაყოფო ნაწილი უფრო  დიდია ზედა სასპორე 
ნაწილზე. მრავალწლოვანია. V-VI. იზრდება დაბლობებში, 
უპირატესად ზღვის სანაპირო ზოლში, დაჭაობებულ ადგილებში, 
ტორფიან ჭაობებში, განსაკუთრებით ტენიან მურყნარებში, 
დეკორატიულია. აფხ., სამეგრ., გურ., აჭარ. 
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Salvinia natans - მცურავი სალვინია 
(ოჯ. Salviniaceae) 
 

ღერო მცურავია, 20 სმ-მდე სიგრძის, ძაფისებრი; მცურავი ფოთლები  
ოვალურ-ელიფსური ფორმისაა, ბლაგვწვერიანი, კიდემთლიანი, 9-13 
მმ სიგრძის, მოკლეყუნწიანი. მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება 
უპირატესად დაბლობებზე, წყალსაცავებში, მდორე და ნელად 
მიმდინარე წყლების ზედაპირზე, ლელქაშებში, ლერწმიანებში და 
სხვ. აფხ., სამეგრ., კახ.  
 

 Glaucium flavum – ყაყაჩურა  
(ოჯ. Papaveraceae) 
 

ძლიერ ლეგა ფერის, 30-50 სმ სიმაღლის მცენარეა. ნაყოფი 15-20 სმ 
სიგრძისაა, წვრილი თეთრი ბორცვებით დაფარული. გვირგვინის 
ფურცლები ყვითელია ან ნარინჯისფერი. ორწლოვანი მცენარეა. V-
IX. იზრდება ზღვის სანაპირო ქვიშებზე. აფხ., აჭარ. შხამიანია. 
დეკორატიული და თაფლოვანი მცენარეა. 
 

 

Pterocarya pterocarpa - ლაფანი 
(ოჯ. Junglandaceae) 
 

ფოთლები კენტფრთისებრია, შედგება 6-12 წყვილი მოგრძო 
კვერცხისებრი ფოთოლაკისაგან. ბუტკოიანი მჭადები 
მრავალყვავილიანია, გრძელი, დაკიდებული. ხეა. IV-V; IX-X. 
იზრდება მდინარეთა სანაპიროებზე, დაბლობებსა  და მთის ქვედა 
სარტყელში, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., კახ. 
დეკორატიულია. 
 

 Quercus imeretina- იმერეთის მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ნაყოფის ყუნწი წვრილია, 10 სმ-მდე სიგრძის, რკალისებრ მოხრილი. 
ფოთლები თხელია, ღრმად ამოკვეთილნაკვთებიანი, ნაყოფი 3 სმ-
მდე სიგრძისაა. ხეა. IV. ქმნის ტყეებს დაბლობებსა და მთის ქვედა 
სარტყელში. აფხ., სვან, რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ. 
საქართველოს ენდემი. 
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Alnus barbata - მურყანი  
(ოჯ. Betulaceae) 
 

სანაყოფე მჭადები ცოტად თუ ბევრად გრძელყუნწიანია. ფოთლები 
ქვედა მხარეზე ცოტად თუ ბევრად ბეწვებიანი. ძარღვების 
კუთხეებში კი წითური ქეჩისებრი ბეწვებითაა მოფენილი. ხე ან 
ბუჩქია. III-IV; VIII-IX. იზრდება მდინარეთა სანაპიროების 
დაჭაობებულ და ლამიან გავაკებებზე, მთის შუა სარტყლამდე. ყველა 
რაიონში გარდა ჯავახეთისა. მერქანი გამოიყენება სამშენებლო 
მასალად, ქერქი შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებას. 
 
 

 

Lemna minor - პატარა ლემნა 
(ოჯ.  Lemnaceae) 
 

ყლორტები ორივე მხრიდან ოსპისებრაა ამოზნექილი, მწვანეა 2-4 მმ 
სიგანის. მრავალწლოვანი მცენარეა. V-VII. იზრდება ტყის 
სარტყელში, დამდგარსა და მდორე წყლებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., 
გურ., აჭარ. 
 
 
 
 

 Tamarix hohenackeri  
(ოჯ. Tamaricacea) 
 

მტევნები ვითარდება წინა წლის გახევებულ და იმავე წლის ნორჩ 
ტოტებზედაც. გვირგვინის ფურცლები კვერცხისებრ-ელიფსურია, 
ვარდისფერი. ბუჩქია ან პატარა ხე. IV-VII. იზრდება ქვიშნარ 
ადგილებსა და მდინარეთა ნაპირებზე, მთის ქვედა სარტყელში. აფხ., 
იმერ., ქართ. ქიზ., გარე კახ., მესხ. დეკორატიული და თაფლოვანი 
მცენარეა. 
 
 

 Iris pseudacorus - წყლის ზამბახი  
(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფარი კაშკაშა ყვითელია. ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთლები 
უკუკვერცხისებრია, ძალიან პატარა, მისი ძირი ბიბილოებით 
ხასიათდება. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლებს იმ ადგილას, სადაც 
ფირფიტა ფრჩხილში გადადის, მუქი ყვითელი ან ნარინჯისფერი 
ლაქა და მოწითალო-ყავისფერი ძარღვები აქვს. მრავალწლოვანია. V-
VI. იზრდება ჭაობების, მდინარეებისა და ტბების სანაპიროებზე 
მთის ქვედა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., 
დეკორატიული მცენარეა. 
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 Hippophae rhamnoides – ქაცვი  
(ოჯ. Elaeagnaceae) 
 

ეკლიანი ბუჩქია 4 მ-მდე სიმაღლის; ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა. 
მამრობითი ყვავილები მოკლე თავთავებადაა შეკრებილი; 
მდედრობითი - მარტოულია. ნაყოფი ნარინჯისფერია, ოვალური. 
ბუჩქია. V-VII. იზრდება მდინარეთა ნაპირებზე მთის ზედა 
სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმედ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 
მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., გარე კახ., თრიალ., მესხ., ნაყოფი 
იხმარება საჭმელად. დეკორატიული მცენარეა. 
 

 
 
2. კოლხიდის მარადმწვანე ქვეტყიანი და ლეშამბიანი ტყეების სარტყელი (250-800 მ ზ.დ.) 

 

Carpinus caucasica - რცხილა 
ოჯ. Betulaceae 
 

ფიალა  3-ნაკვთიანია, შუათანა ნაკვთი გრძელია და გვერდითებს 3-4-
ჯერ აღემატება. ხეა. III-IV; VI-VII. ქმნის ტყეებს. ჩვეულებრივ 
შერეულია მუხებთან. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, მთელ 
საქართველოში.  
 

 
Carpinus orientalis - ჯაგრცხილა (იხ. ზემოთ) 
 

 

Quecus iberica - ქართული მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ერთწლიანი ყლორტების კვირტები და ფოთლები შიშველია; 
ფოთლები ხეშეშია, სიფრიფანა, ქვედა მხარეზე მკრთალი მწვანე. 
ფიალის ქერქლები მჭიდროდ მიტკეცილია, სქლად შებუსვილი. ხეა. 
IV-V. ქმნის ტყეებს მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. 
მთელ საქართველოში. ძვირფასი და მაგარი მერქნით ხასიათდება. 
კავკასიის ენდემია. 
 

 

Castanea sativa - წაბლი 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები 15-25 სმ სიგრძისაა, მოგრძო ლანცეტა, წვეტიანი, 
კიდეებზე მახვილი, წვერისკენ გადახრილი კბილებით. მაღალი, 25 მ-
მდე სიმაღლის ხეა. ყვ. IV; ნაყ. IX. იზრდება ტყეებში მთის შუა 
სარტყლამდე. ქმნის ტყეებს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., 
გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., თრიალ. ქერქი შეიცავს მთრიმლავ 
ნივთიერებას, გამოიყენება საჭმელად. 
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 Fagus orientalis - წიფელი 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ქერქლი გლუვია, ღია ნაცრისფერი. ფოთლები 10 სმ-მდე სიგრძისაა, 
ჩვეულებრივ 9-12 წყვილი გვერდითი ძარღვით, კვერცხისებრი. 
ფიალა დიდი ზომისაა, ძლიერ განვითარებული ფრთებით, რის 
გამოც სწორკუთხოვანია. ხეა. V. გვხვდება ზღვის დონიდან მთის 
ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., 
აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., გარე კახ., 
გარდაბ., თრიალ., ქვ. ქართ., მესხ., ჭავახ. ძვირფასი მერქანი აქვს. 
მშრალად გამოხდის შემთხვევაში იძლევა ხის სპირტს. კაკლები 
იჭმევა, შეიცავს 40%-მდე ზეთს. 
 

 

Fraxinus excelsior - იფანი 
(ოჯ. Oleaceae) 
 

ფოთოლაკები შიშველია ან ქვედა მხარეზე მთავარი ძარღვის 
გაყოლებაზე ცოტად თუ ბევრად შებუსვილი. ფრთიანები მოგრძო 
ხაზური, წვერისკენ ოდნავ გაფართოებული, ირიბად წაკვეთილი, 
ბლაგვი ან ოდნავ ამოკვეთილია და შიგ წვეტი ზის. ხეა. IV-VIII. 
იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებში. აფხ., სამეგრ., სვან., იმერ., 
გურ., სამხრ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., ქიზ., ქვ. ქართ. 
 
 

 

Laurus nobilis - კეთილშობილი დაფნა 
(ოჯ. Lauraceae) 
 

ხე-მცენარეა, ფოთოლი მარადმწვანეა, ტყავისებრი, ელიფსური ან 
ლანცეტა, კიდემთლიანი. ყვავილი ორსახლიანია და ერთსქესიანი, 
იშვიათად ორსქესიანი; ყვავილსაფარი ჯამისებრია, 4-ფოთოლაკიანი; 
ნაყოფი კურკიანაა, მოლურჯო-შავი. ხე ან ბუჩქია. ყვ. III; ნაყ. V-VI. 
იზრდება ქვედა სარტყლის ტყეში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ. 
ტექნიკური და სურნელოვან-სანელებელი მცენარეა.  
 
 

 

Diospyros lotus - ხურმა 
(ოჯ. Ebenaceae) 
 

მაღალი ხეა; ფოთლები მოგრძო კვერცხისებრია ან მოგრძო 
ელიფსური, ქვედა მხარეზე მოლეგო-მწვანე ფერისაა, ზედა მხარეზე - 
მუქი მწვანე. ნაყოფები პირველად მოყვითალო-მოწითალოა, 
შემდეგში მოშავო-მურა ფერის ხდება და ლეგა ლურჯი ელფერი 
დაჰკრავს. ხეა. V-X. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე. ტყეებში. აფხ., 
სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ. ნაყოფი იჭმევა. 
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Helleborus abchasicus - აფხაზური ხარისძირა 
(ოჯ. Helleboraceae) 
 

ყვავილი წითელია, მეწამული ან ვარდისფერი, მეწამული ფერის 
წერტილებით და ძარღვებით; სანექტრე წვერზე ცალმხრივ 
ამოკვეთილია, ჩვეულებრივ წითელი, მეწამული, ყვითელი ან 
მომწვანოა; სამტვრე ყვითელია; ძაფი და დინგი წითელია; ყვავილის 
ყუნწი წვრილია, სუსტი და გრძელი. მრავალწლოვანია. I-IV. 
იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, კირქვიან ტყეში. აფხ., 
რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ. საქართველოს ენდემი. 
 
 

 

Helleborus caucasicus - კავკასიური ხარისძირა 
(ოჯ. Helleboraceae) 
 

ყვავილი მომწვანო-მოთეთროა, იშვიათად ყვავილსაფრის ქვედა 
მხარეზე წითელი წერტილები აქვს; სანექტრე მწვანეა, წვერზე 
თითქმის თანაბრად ამოკვეთილი; სამტვრე და ძაფი ყვითელია. 
ყვავილის ყუნწი მაგარია, მომსხო და მოკლე. მრავალწლოვანია. II-IV. 
იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში, ტყესა და ტყისპირებზე. 
სვან., რაჭა- ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ. 
კავკასიის ენდემი. 
 
 

 

Dryopteris filix-mas - ჩადუნა 
(ოჯ. Polypodiaceae) 
 

ფოთლები მოხაზულობით ელიფსურ-ლანცეტა ფორმისაა, რბილი, 
ბალახოვანი, არაა მოზამთრე, უფრო იშვიათად უხეშია, ასეთ 
შემთხვევაში მოხაზულობით უფრო ვიწროა. დიდი ზომის გვიმრაა, 
მსხვილფესურიანი. მრავალწლიანია. VII-IX. იზრდება სუბალპურ 
სარტყელში, ტყეებში, ტყის პირებზე, კლდოვან და მთის მდელოების 
ფერდობებზე. სამკურნალოა. გვხვდება საქართველოს ყველა 
რაიონში, ქიზიყის გამოკლებით. 
 

 

Iris colchica - კოლხური ზამბახი 
(ოჯ. Iridaceae) 
 

ყვავილსაფარი კაშკაშა ლილისფერი ან იისფერია, მეწამული ფერის 
ფრჩხილებით; ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები ოვალური, 
მოთეთრო გადანაღუნითაა, შიგნით იისფერია, მოგრძო ლანცეტა 
ფორმის, გარეთაზე მოკლეა. კოლოფი ექვსწახნაგოვანია. ფოთლები 
ერთმწკრივადაა განლაგებული. მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება 
მდელოებსა და ბუჩქნარებს შორის მთის ქვედა სარტყლიდან შუა 
სარტყლამდე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., იმერ. კავკასიის ენდემია. 
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 Viola alba - თეთრი ია 
(ოჯ. Violaceae) 
 

ფოთლები სამკუთხა-გულისებრია, ზედა ნაწილში მათი გვერდითი 
ნაწილები სწორია, კიდეებზე თეთრი წამწამებით მოფენილი. 
ყვავილები ნაკლებად სურნელოვანია. გვირგვინი იისფერია, სოსანი 
ან თეთრი. მრავალწლოვანია. II-IV. იზრდება ტყეებსა და ბუჩქებში 
დაბლობი ზოლიდან დაწყებული მთის შუა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 
რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ., თრიალ., დეკორატიული 
მცენარეა. 
 
 

 Cyclamen adzharicum - აჭარის ყოჩივარდა 
(ოჯ. Primulaceae) 
 

გვირგვინის ფურცლები თითქმის მომრგვალოა, კაშკაშა 
ვარდისფერი. ჯამის ნაკვთები ლანცეტა ფორმისაა, წვეტიანი. 
ფოთლები თითქმის მომრგვალოა ან ფართო კვერცხისებრი. 
მრავალწლოვანია. ყვ. II-III. ნაყ. V-VI. იზრდება ტყეებსა და 
ფერდობებზე, ბუჩქნარებში მთის ქვედა სარტყელში. აჭარ. 
 
 
 
 

 Lilium caucasicum - კავკასიური შროშანი 
(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფარი იასამნისფერ-ვარდისფერია; ყვავილსაფრის 
ფოთლები თითქმის ძირიდანვე ძლიერად უკანაა გადახრილი. 
ფოთლები ღეროს შუა ნაწილშია 1-3 ჩხროდ განწყობილი. 
მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება ტყის ველობებზე, ტყის პირებსა 
და ასევე დამრეც ადგილებზე, მთის ქვედა და შუა სარტყელში. აფხ. 
კავკასის ენდემია. 
 

 
 

მარადმწვანე ბუჩქები: 
 Rhododendron ponticum - შქერი 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები შიშველია, მოგრძო ლანცეტა ფორმის, კიდეზე ოდნავ 
გადაკეცილი. გვირგვინი მეწამული იისფერია, 4-5 სმ სიგრძის. 
მცენარე 1-6 მ სიმაღლისაა. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება ტყეებში მთის 
შუა, იშვიათად მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 
სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., სამხ. ოს., მესხ. მთრიმლავი და 
შხამიანი მცენარეა. 
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 Rhododendron smirnowii - სმირნოვის შქერი 
(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები ზედა მხარეზე შიშველია, მწვანე ფერის, პრიალა; ქვედა 
მხარეზე სქლადაა თეთრი ქეჩისებრი ბეწვით მოფენილი, ძარღვების 
ქსელი არ ემჩნევა. გვირგვინი მოწითალო-ვარდისფერია. მცენარე 1,5 
მ-მდე სიმაღლისაა. ბუჩქია. V-VI. იზრდება ტყეებში მთის შუა 
სარტყელში. აჭარ.  
 
 
 

 

Rhododendron ungernii - უნგერნის შქერი 
(ოჯ. Ericaceae) 
 

ჯამის კბილები კარგადაა განვითარებული, წაგრძელებულია, 
კვერცხისებრ-ლანცეტა ფორმისაა. ფოთლები ქვემოდან 
თეთრქეჩისებრადაა შებუსვილი, წვეტით ბოლოვდება. გვირგვინი 
თეთრია. მცენარე 3-5 მ სიმაღლისაა. ბუჩქია. VI-VII. იზრდება 
ტყეებსა და ტყის პირებზე მთის შუა და ზედა სარტყელში. აჭარ. 
 

 

Laurocerasus officinalis - წყავი 
(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მცენარე 1-3 მ სიმაღლისაა; ფოთლები მომრგვალო-ელიფსურია, 
ტყავისებრი, პრიალა. მტევანი ხშირია. კურკიანა ნაყოფი 
მომრგვალო-კვერცხისებრია, შავი. ბუჩქი ან ხეა. IV-VII. იზრდება 
ზღვის დონიდან დაწყებული მთის ზედა სარტყლამდე. ტყეებში 
ქმნის ხშირ ქვეტყეს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., 
ქართ., სამხ. ოს., კახ. მთელი მცენარე, ნაყოფების გამოკლებით, 
შხამიანია. დეკორატიულია. 
 

 

Ilex colchica - ბაძგი 
(ოჯ. Aquifoliaceae) 
 

ფოთლები მარადმწვანეა, პრიალა, ტყავისებრი, კიდეებზე ეკლებიანი, 
მოკლეყუნწიანი. ნაყოფი კურკიანაა, წითელი ფერის. ბუჩქია. V-VII. 
იზრდება ქვეტყეში, უპირატესად წიფლნარ, წიფლნარ-სოჭნარ და 
სოჭნარ ტყეებში მთის შუა სარტყლამდე. 
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Ruscus colchicus - კოლხური თაგვისარა 
(ოჯ. Ruscaceae) 
 

კლადოდიუმები დიდი ზომისაა, 10 სმ-მდე სიგრძისa და 4 სმ-მდე 
სიგანის, ტყავისებრი, მწვანე, მჩხვლეტავი წვეტი არ აქვს. 
 

 Ruscus ponticus - პონტოს თაგვისარა 
(ოჯ. Ruscaceae) 
 

კლადოდიუმები უფრო  პატარა ზომისაა, 1-3 სმ-მდე სიგრძისა და 1 
სმ-მდე სიგანის, ხეშეში, მოლეგო-მწვანე, მჩხვეტავი წვეტით. ბუჩქია. 
II-IV. ნაყ. X. იზრდება ზღვის სანაპიროზე, სადაც ავითარებს რაყას. 
ტყეებში მონაწილეობს მარადმწვანე ქვეტყის შემადგენლობაში მთის 
ქვედა სარტყლამდე. აფხ., სამეგრ., აჭარ., იმერ., ქართ. დეკორატიული 
მცენარეა. 
 
 

 

Buxus colchica - ბზა 
(ოჯ. Buxaceae) 
 

მარადმწვანე ბუჩქები ან ხეებია, სწორი 8 (12) მ-მდე სიმაღლის; 
ფოთლები ფორმით ოვალურ-რომბულიდან კვერცხისებრამდე, 
ტყავისებრი, 20-25 სმ სიგრძის. V-VI. იზრდება დაჩრდილულ ტენიან 
ხეობებში, ჩვეულებრივ დამრეც ტყეებში დაბლობებიდან მთის შუა 
სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., გურ., აჭარ., იმერ., 
მესხ. აქვს ძვირფასი მერქანი. 
 

 

Epigaea gaultheroides 
(ოჯ. Ericaceae) 
 

მარადმწვანე ნახევრადბუჩქია; ღერო გართხმულია, სქლად 
შეფოთლილი, 25 სმ-მდე სიგრძის; ფოთლები ტყავისებრია, მოგრძო 
ელიფსური ფორმის. ყვავილები ვარდისფერია, მარტოული ან 
არამრავალყვავილიან მტევნებად შეკრებილი. მრავალწლოვანია. IV-
VII. იზრდება შქერიანებში მთის ქვედა სარტყლიდან დაწყებული 
სუბალპურ სარტყლამდე. აჭარ. დეკორატიული მცენარეა. 

 
ფოთოლმცვენი ბუჩქები 
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Rhododendron luteum - იელი 
(ოჯ. Ericaceae) 
 

მტვრიანა 5; ყვავილები ყვითელია, 3-4 სმ სიგრძის, სურნელოვანი. 
ფოთლები მოგრძო უკუკვერცხისებრია, ცვენია, მცენარე 2 მ-მდე 
სიმაღლისა. ბუჩქია. V-VIII. იზრდება ტყის პირებსა და გზების 
გაყოლებაზე, ზღვის დონიდან დაწყებული სუბალპურ სარტყლამდე. 
აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., ქართ., სამხ. ოს., 
მთიულ., კახ., გარე კახ., მესხ. შხამიანი და დეკორატიული მცენარეა. 
 

 

Staphylea colchica - კოლხური ჯონჯოლი 
(ოჯ. Staphyleaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 3 ფოთოლაკისაგან. კოლოფის ნაკვთები თავსა და 
ბოლოში სოლისებრ შევიწროებულია, წვერზე გაშლილი. ბუჩქი ან 
ხეა. V-VII. იზრდება ტყეებში, ტყისპირებში. მთის შუა სარტყლამდე. 
აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ. გაუშლელყვავილებიანი 
ყვავილედი იხმარება მწნილის სახით საჭმელად. 
 

 

Philadelphus caucasicus - უცვეთელა 
(ოჯ. Saxifragaceae ) 
 

ბუჩქია, 3 მ-მდე სიმაღლის, ფოთლები კვერცხისებრ-ელიფსურია ან 
ელიფსური, თანდათანობით წაწვეტებული, დაკბილული. 
ყვავილები 7-9-ყვავილიან მტევნებადაა შეკრებილი; გვირგვინის 
ფურცლები თეთრია, სურნელოვანი. ბუჩქია. V-VII. იზრდება მთის 
შუა და ზედა სარტყელში, ტყის პირებზე, ბუჩქნარებს შორის. აფხ., 
რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., თრიალ., მესხ. 
დეკორატიულია. 
 

 

Vaccinium arctostaphylos - მაღალი მოცვი, კავკასიური მოცვი 
(ოჯ. Ericaceae) 
 

მაღალი ბუჩქი ან პატარა ხეა, 2-3 მ სიმაღლის. ფოთლები დიდი 
ზომისაა, წვერზე წაწვეტებული. ყვავილები მოწითალო ფერისაა, 
არამრავალყვავილიან მტევნებადაა შეკრებილი. ბუჩქია. V-IX. 
იზრდება ტყეებში ზღვის დონიდან დაწყებული, მთის ზედა 
სარტყლამდე. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., 
თრიალ., მესხ. თაფლოვანი მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 
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Daphne pontica - მელიქაური 
(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილები მოთავსებულია ძლიერ დაპატარავებულ ღეროსეული 
ქერქლისებრი ფოთლების იღლიებში, 2-3 ერთად გრძელ საერთო 
ყვავილის ყუნწზე. ფოთლები ძლიერ დიდი ზომისაა, ფართო, 
უკუკვერცხისებრ-ლანცეტა, თხელი, სიფრიფანა ან უფრო 
ტყავისებრი. ბუჩქია. IV-VII. იზრდება ტყეებში ან მონაწილეობს 
მდელოს მცენარეულობაში ტყისა და სუბალპურ სარტყელში. აფხ., 
რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ., მესხ.  
 

 
 
ლიანები 

 Hedera colchica – კოლხური სურო 
(ოჯ. Araliaceae) 
 

ფოთლები ტყავისებრია; მცოცავი ყლორტების ფოთლები ფართო-
კვერცხისებრია, მთლიანი, იშვიათად ოდნავ დაყოფილი. IX-II. 
იზრდება დაჩრდილულ ადგილებში ტყეებში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., 
იმერ., სამხ. ოს., ქართ.,  
 
 
 
 
 
 

 

Hedera helix – სურო 
(ოჯ. Araliaceae) 
 

 მიწაზე გართხმული უნაყოფო და მხოხავი ყლორტების ფოთლები 
სამკუთხა კვერცხისებრია, 3-7-ად ღრმად განკვეთილი; ფოთლის 
ყუნწები, ნორჩი ყლორტები და ყვავილედი სქლადაა მოფენილი 
თეთრი, ვარსკვლავისებრი ბეწვით. IX-I-II. იზრდება დაჩრდილულ 
ადგილებზე. ტყეებში. აფხ., იმერ., რაჭა-ლეჩხ., აჭარ., ქართ., თრიალ. 
კავკასიის ენდემია. 
 

 

Vitis sylvestris – უსურვაზი 
(ოჯ. Vitaceae) 
 

ველურად მოზარდი ორსახლიანი მცენარეა. მტვრიანათა ძაფები 
გრძელია. კენკრა პატარა ზომისაა. ხვიარა ბუჩქია. ყვ. V; ნაყ. VIII-IX. 
იზრდება მდინარეთა გავაკებებზე მთის ტყეებში, ზედა სარტყლამდე. 
აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., ქართ., კახ., ქიზ., გარე კახ., ქვ. 
ქართლი, მესხ., ჯავახ.  
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Periploca graeca – ღვედკეცი 
(ოჯ. Asclepiadaceae) 
 

ღერო ხვიარაა; ფოთლები ტყავისებრი, კვერცხისებრ-ლანცეტა, 
მოგრძო-ლანცეტა ან ელიფსური ფორმის. გვირგვინი მურა მწვანეა. 
ფოთლურები რკალისებრაა ურთიერთმიახლოებული, მუქი მურა 
ფერის, მრავალთესლიანი. VI-IX. იზრდება ტყის სარტყელში, ტენიან 
ადგილებში, მდინარეთა ნაპირებზე, და აგრეთვე ბუჩქნარებში. აფხ., 
რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ.  
 

 

Clematis vitalba – კატაბარდა 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთოლი ბლაგვია, მოგრძო, თეთრი, ორივე მხრიდან 
ხშირი, ქეჩისებრი შებუსვითაა. ფოთოლი ფრთართულია, 
მოკლეყუნწიან ფოთოლაკებად დაყოფილი; ფოთოლაკები 
დანაკვთულია, დიდი ზომის კბილებითაა, ან კიდემთლიანია. ღერო 
მაღალია, მსხვილი, წიბოიანი. VI-VII. იზრდება მთის შუა 
სარტყლამდე, ტყეებსა და ბუჩქნარებში. საქართველოს ყველა 
რაიონში. 
 

 Humulus lupulus – სვია 
(ოჯ. Cannabaceae) 
 

ღერო ხვიარაა; ფოთლები მოყვანილობით ფართო-კვერცხისებრია ან 
მომრგვალო, მთლიანი 3-5-ნაკვთიანი, გულისებრი ძირით. 
მამრობითი ყვავილედი საგველაა, მდედრობითი - გირჩისებრი, 
ნაყოფობისას ფრთისებრ გამობერილი ყვავილსაფრით. 
მრავალწლოვანი მცენარეა. VI-VIII. იზრდება ტენიან ადგილებზე, 
დაჩრდილულ ტყეებსა და მდინარისპირა ტერასებზე მთის შუა 
სარტყლამდე. მოჰყავთ ბაღებსა და ბოსტნებში. მთელ 
საქართველოში. 
 

 Smilax excelsa – ეკალღიჭი 
ოჯ. Liliaceae 
 

ღერო მაღლა მცოცავია, დაკლაკნილი, წახნაგებზე ეკლებით 
მოფენილი. ყვავილედი მტევნისებრი ქოლგაა; ყვავილსაფარი პატარა 
ზომისაა, მომწვანო-მურა. ნაყოფი წითელი ფერის კენკრაა. V-VI. 
იზრდება ტენიან, დაჩრდილულ ტყეებსა და ტყის პირებზე, სადაც 
ქმნის გაუვალ ეკლიან რაყას. როგორც სარეველა, გვხვდება ჩაის 
პლანტაციებში მთის ქვედა სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. 
ნორჩი ყლორტები მხალად იხმარება. სამკურნალოა. 
 

 
 
ეპიფიტები 

339 
 



 

Polypodium australe (P. serratum) – კლდის ძირტკბილა, კილამურა 
(ოჯ. Polypodiaceae) 
 

ფოთლები შემოდგომაზე ვითარდება და ზაფხულის დასაწყისში ან 
შუა ზაფხულში ჭკნება; ფოთოლი მოხაზულობით მეტწილად 
დელტისებრია; მისი სეგმენტები კიდეებზე ცოტად თუ ბევრად 
მსხვილხერხკბილაა, საშუალოდ უფრო გრძელი, თანდათანობით 
წაწვეტებული; მეორადი ძარღვები სამმაგ-ოთხმაგ ორთითასებრია. 
მრავალწლოვანია. VIII-IX. იზრდება ტყეებში, ტყის ქვედა, უფრო 
იშვიათად შუა სარტყელში, მეტწილად ღრმა ტენიან და 
დაჩრდილულ ხეობებში, როგორც ეპიფიტი იზრდება ხის ტოტებზე, 
ხავსიან კლდეებზე, ქვებზე და სხვა. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ. 
 
 

 

Hymenophyllum tunbrigense - ჰიმენოფილუმი 
(ოჯ. Hymenophyllaceae) 
 

ფესურა ძაფისებრია, მხოხავი, დატოტვილი, ფოთლები 2-6 სმ 
სიგრძისაა, მკრთალი მწვანე, გამჭვირვალე, ორმაგფრთისებრ 
განკვეთილი; ფოთლის ღერძი ფრთიანია; პირველი წყების 
სეგმენტები მარაოსებრ-ფრთისებრ-დაყოფილია; ფოთლების 
ნაკვთულები ხაზურ-ლანცეტა ფორმისაა, ერთძარღვიანია, 
კიდეებზე დაშორიშორებულ ბასრხერხკბილაა. სორუსები 
კიდეებზეა განწყობილი. მრავალწლიანია. VIII. იზრდება ტყის 
ქვედა სარტყელში, დაჩრდილულ და ტენიან, ხავსიან კლდეებზე. 
აჭარა. 

3. მთის ტყეების სარტყელი (500-2000 მ ზ.დ.) 
ა) ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი (500-1000 მ ზ.დ.) 

 
Fagus orientalis - წიფელი (იხ. ზემოთ) 
Castanea sativa - წაბლი (იხ. ზემოთ) 
Carpinus caucasica – რცხილა (იხ. ზემოთ) 
C.orientalis – ჯაგრცხილა (იხ. ზემოთ) 
 

 

Quecus hartwissiana - ჰართვისის მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები მოკლენაკვთიანი ან მსხვილკბილაა; 9-12 წყვილი 
ნაკვთისაგან შედგება. სანაყოფე ღერძი გრძელია. ჩვეულებრივ 4,5-5 
სმ სიგრძის; ფიალის ქერქლები მჭიდროდაა განწყობილი, წვერზე 
წამწამებიანია. ხეა. IV-V. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში 
აფხ., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ.  
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Corylus  avellana - თხილი 
(ოჯ. Corylaceae) 
 

ფიალა ყოველთვის ფართოდაა გაშლილი, ჩვეულებრივ კაკალზე 
მოკლეა, ან მისი ტოლია, უფრო იშვიათად მასზე გრძელი, მაგრამ 
კაკლის თავზე არ არის შევიწროებული. დიდი ზომის ბუჩქია. 
მრავალწლოვანი მცენარეა. II-III; VIII-IX. იზრდება ტყეებში მთის 
ზედა სარტყლამდე, ტყის პირებზე ბუჩქნარების რაყას ქმნის. მთელ 
საქართველოში. 
 

 Tilia begoniifolia (T. caucasica) - კავკასიური ცაცხვი 
(ოჯ. Tiliaceae) 
 

ყვავილედი 12-16 ყვავილისაგან შედგება. ხეა. VI-VII; VIII-IX. 
იზრდება ტყეებსა და ტყის პირებზე მთის შუა სარტყლამდე. მთელ 
საქართველოში. 
 
 
 
 

 

Acer platanoides – ნეკერჩხალი 
(ოჯ. Aceraceae) 
 

ფოთლის ნაკვთები მსხვილი, ამოკვეთილკბილებიანია, 
სადგისისებრ წაწვეტებული კბილებით. ფრთიანები დიდია, 4-5,5 სმ 
სიგრძის.  ხეა. V-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედადან ზედა 
სარტყლამდე. მთელ საქართველოში. მერქანი გამოიყენება 
სადურგლო და სახარატო საქმეში. დეკორატიულია. 
 

 
Geranium robertianum – ნემსიწვერა (იხ.ზემოთ) 
 

 

Ulmus elliptica – თელა 
(ოჯ. Ulmaceae) 
 

ფოთლები ქვედა მხარეზე რბილბეწვიანია. ხეა. III-V. იზრდება 
წიფლნარ ტყეებში არყნარებამდე. ხეობებში ზ.დ. 800 მ-დან 2200 მ-
მდე  მთელ საქართველოში. 

 

Vaccinium arctostaphylos (იხ. ზემოთ) 
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 Gentiana schistocalyx – ნაღველა 
(ოჯ. Gentianaceae) 
 

ფოთლები ფართოა, კვერცხისებრი ან გულისებრ ლანცეტა ფორმის, 
წარზიდულ-წაწვეტებული, 5-ძარღვიანი; 40-90 (120) სმ სიმაღლისაა. 
მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ტყეებში მთის ქვედა 
სარტყლიდან დაწყებული, მთის ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 
სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 
გარე კახ., თრიალ. დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ხალხურ 
მედიცინაში. კავკასიის ენდემია. 
 
 
 

 

Taxus baccata – ურთხელი, უთხოვარი 
(ოჯ. Taxaceae) 
 

წიწვები ბრტყელია, ხაზური, 20-35 სმ სიგრძის და 2-2,5 მმ სიგანის, 
ოდნავ ნამგლისებრ მოღუნული, კიდეებგადახვეული, წაწვეტებული 
ან ცოტად თუ ბევრად გრძელი და მახვილი წვეტით 
დაბოლოებული. ზემოდან მუქი მწვანე, პრიალა, ქვემოდან უფრო 
ღია ფერის. ჰორიზონტალურ ყლორტებზე ორმწკრივად 
განლაგებული. თესლი მურა ფერისაა, ოვალური, მაგარი, წვერამდეა 
კაშკაშა წითელი, ხორცოვანი და კათხისებრი თანათესლით 
შემოხვეული. ხეა. III-V. იზრდება ტყეში 1700 მ-მდე ზ.დ., 
უმთავრესად ერთეული ხეების სახით, იშვიათად დამოუკიდებელ 
კორომებს ქმნის. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., 
სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ. 
 
 

 

Rosa canina – ასკილი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლაკები ორივე მხარეს სავსებით შიშველია. ყუნწები შიშველია 
ან უფრო იშვიათად შებუსვილი. ბუჩქია. V-VII; IX-X. იზრდება 
გაჩეხილი ტყეების ქვეტყეში, ტყის პირებსა და ველობებზე, 
ბუჩქნარების რაყაში, გზების გაყოლებაზე მთის ქვედა და შუა 
სარტყელში, ტყიან რაიონებში. 
 

 

Malus orientalis  - მაჟალო 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

10-11 მ-მდე სიმაღლის ხეა; ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტა 
ფორმისაა ან მოგრძო, მოკლე ელიფსური, თითქმის მომრგვალომდე. 
ყვავილედი 4-6 ყვავილიანია; ყვავილის ყუნწები სქლადაა ქეჩისებრი 
ბეწვებით მოფენილი. ნაყოფი მომრგვალოა, თავსა და ბოლოში 
შებრტყელებული. ხეა. IV-IX. იზრდება მთის შუა სარტყელში. 
ნაყოფი საჭმელად გამოიყენება. თაფლოვანი მცენარეა. გხვდება 
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მთელ საქართველოში. 
 

 
Prunus divaricata – ტყემალი (იხ. ზემოთ) 
 

 

Pyrus caucasica – მსხალი, პანტა, ბერყენა 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთლები მომრგვალოა, ზოგჯერ თითქმის რომბული, 
წაწვეტებული ან ბლაგვი, კიდემთლიანი, გრძელყუნწიანი. ნაყოფი 
მომრგვალოა, მსხლისებრი ან შებრტყელებულ სფეროსებრი, 
გრძელყუნწიანი. ხეა. VI-IX. იზრდება ძირითადად მთის ქვედა და 
შუა სარტყლის ტყეებში, ზოგჯერ უფრო მაღლაც. ნაყოფი 
გამოიყენება საჭმელად, მერქანი - სადურგლო და სახარატო საქმეში. 
გამოიყენება საძირედ კულტურული ჯიშებისათვის. გვხვდება 
მთელ საქართველოში. კავკასიის ენდემია. 
 

 

Mespilus germanica – ზღმარტლი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 
1,5-5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია ან ხე; ფოთლები მოკლეყუნწიანია, 
ყვავილები თეთრი. ნაყოფი შებრტყელებული სფეროსებრიდან 
მსხლისებრამდე; მწიფე ნაყოფი რბილია და წაბლისფერი. ხე ან 
ბუჩქია. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყლის ქვეტყეში, ტყის 
პირებსა და ბუჩქნარებს შორის, მთელ საქართველოში, გარდა 
ჯავახეთისა. ნაყოფი გამოიყენება საჭმელად. 
 
 

 Rubus platyphyllos - მაყვალი, ჟოლო 
(ოჯ. Rosaceae) 
 
ერთწლოვანი და საყვავილე ყლორტები წითელი ფერის ეკლებითა 
და ჯირკვლებითაა მოფენილი; ფოთლები 3-ფოთოლაკიანია. ნასკვი 
შებუსვილია. ბუჩქია. VI-VII. იზრდება მთის შუა სარტყლის 
ტყეებში. აფხ., რაჭა-ლეჩხ. საქართველოს ენდემია. 
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 Staphylea pinnata – ჯონჯოლი 
(ოჯ. Staphyleaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 5-7 ფოთოლაკისაგან. კოლოფის ნაკვთები თავსა 
და ბოლოში ცოტად თუ ბევრად მომრგვალებულია, წვერზე 
გაშლილია. ხე ან ბუჩქია. V-VII. იზრდება ტყეებში, მდინარეთა 
ხეობებში, მთის შუა სარტყლამდე. იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ. 
გაუშლელყვავილებიანი ყვავილედი იხმარება მწნილის სახით 
საჭმელად. 
 

 
 
Philadelphus caucasicus - უცვეთელა (იხ.ზემოთ) 
 
 
 

 

Primula woronowii – ვორონოვის  ფურისულა 
(ოჯ. Primulaceae) 
 

ფოთლები ორივე მხარეზე ბეწვითაა მოფენილი, ფოთლის ქვედა 
მხარეზე ძარღვების გასწვრივ ბეწვი უფრო ხშირი და გრძელია. 
გვირგვინი მკრთალი ვარდისფერია ან მოვარდისფრო-
იასამნისფრიდან თეთ-რამდე, ან იისფერი. ხახაში პატარა ზომის 
ყვითელი ლაქა აქვს. მრავალწლოვანია. III-V. იზრდება ტყეებში. 
მთის ქვედა და შუა სარტყელში. რაჭა-ლეჩხ., იმერ., აჭარ., ქართ., 
კახ., ქიზ., გარე კახ., დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 
 
 

 

Viola odorata - ია 
(ოჯ. Violaceae) 
 

ყვავილები ძლიერ სურნელოვანია; გვირგვინი მუქი იისფერია ან 
მოწითალო-იისფერი. მცენარის  სიმაღლე 15 სმ-მდეა. 
მრავალწლოვანია. III-V. იზრდება ტყეებსა  და ტყის პირებზე. სვან., 
სამეგრ., იმერ., ქართ., მთიულ., კახ., თრიალ. აშენებენ როგორც 
სურნელოვან მცენარეს. 
 

 Orchis mascula - ჯადვარი 
(ოჯ. Orchidaceae) 
 

ყვავილსაფრის გარეთა ფოთოლაკები მოგრძო კვერცხისებრია, 
გადაშლილი, მახვილწვერიანი; ტუჩი ფართო სოლისებრია, ფართო 
გვერდითი ნაკვთებით. შუა ნაკვთი გვერდით ნაკვთებზე მოკლეა; 
დეზი ჰორიზონტალურია; ყვავილები მეწამული ფერისაა ან 
მკრთალი სოსანი. ფოთლები მუქი მეწამული ლაქებითაა, ძირში 
შევიწროებული, ღეროს ქვედა ნაწილში განლაგებული. 
მრავალწლოვანი მცენარეა. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე ტყის 
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პირებზე, ბუჩქნარებსა და ველობებზე. გვხვდება საქართველოს 
ყველა რაიონში. 
 
 

 

Vinca herbacea - გველისურო 
(ოჯ. Apocynaceae) 
 

ღერო შიშველია; ფოთლები თითქმის მჯდომარე, კიდეებზე 
წვრილხორკლებიანი. ჯამის კბილები შიშველია, ხაზურ-ლანცეტა, 
წაწვეტებული; გვირგვინი ლურჯ-იისფერია, ირიბად წაკვეთილი. 
მრავალწლოვანია. IV-V. იზრდება მთის შუა სარტყელში, 
ფერდობებზე, ბუჩქნარებში. აფხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., ქართ., კახ., 
ქიზ., გარე კახ., თრიალ., ქვ. ქართ. 
 

 Centranthus longifolius – კლდის იასამანი 
(ოჯ. Valerianaceae) 
 

ლეგა მცენარეა, ღერო მრავალია, სწორი, 80 სმ-მდე სიმაღლის; 
ფოთლები ლანცეტა-ხაზურია. ყვავილედი შედგება 
ნახევარჩხროებისაგან, საგველასებრია. გვირგვინი კაშკაშა 
ვარდისფერია. მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება ქვიან ადგილებსა 
და ჩამონაზვავებზე მთის ქვედა და შუა სარტყელში. იმერ., აჭარ., 
ქართ., მესხ., დეკორატიულია.  

 
 
ბ) მუქწიწვიანი ტყეების სარტყელი (1200-2000 მ ზ.დ.) 

 

Abies nordmanniana – კავკასიური სოჭი 
(ოჯ. Pinaceae) 
 

წიწვები თითქმის ორმწკრივადაა განლაგებული, ხაზური ფორმის. 
წვერზე  ამონაკვთით, ზემოდან მუქი მწვანე, პრიალა, ქვედა მხარეზე 
აღინიშნება ქედი და ორი თეთრი ზოლი. სათესლე გირჩები 
მარტოულია, კენწრული, მოგრძო ცილინდრული ფორმის. მფარავი 
ქერქლები სათესლე ქერქლებზე გრძელია. თესლების მომწიფებისას 
გირჩების ქერქლები იშლება და ტოტებზე შერჩენილი ღერძიდან 
ცვივა. ხეა. ყვ. IV-V; მომწიფება IX-X (იმავე წელს). იზრდება მთის 
შუა და ზედა სარტყელში (800-2200 მ ზ.დ.), ქმნის ტყეებს, იძლევა 
სამშენებლო მერქანს. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., 
აჭარ., სამხ. ოს., ქართ,. მესხ.  
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 Picea orientalis – აღმოსავლური ნაძვი 
(ოჯ. Pinaceae) 
 

წიწვები მუქი მწვანეა, პრიალა, ბლაგვი, მჭიდროდ და სპირალურად 
განლაგებული. სათესლე გირჩები ჩამოცვენის შემდეგ 
თითისტარისებრ ცილინდრულია. ხეა. ყვ. IV-V. მომწიფება VII--VIII 
(იმავე წელს). იზრდება მთის დაჩრდილულ ფერდობებზე 300-2200 მ 
ზ.დ. ქმნის ტყეებს. ჩვეულებრივ სხვა სახეობებთანაა შერეული 
(სოჭთან, წიფელთან, ფიჭვთან, რცხილასთან და სხვ.). აფხ., სვან., 
რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ,. მთიულ., 
თრიალ., ჯავახ., მესხ. 
 
 

  

 

Vaccinium myrtillus - მოცვი          
ოჯ. Ericaceae 
 

დაბალი ბუჩქია; ფოთლები პატარა ზომისაა, ბლაგვი. ყვავილები 
მომწვანო-ვარდისფერია, მარტოული. VI-IX. იზრდება ტყეებსა და 
მდელოებზე სუბალპურ და ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-
ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-
ხევსურ., გარე კახ., თრიალ., მესხ., თაფლოვანი  და სამკურნალო 
მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 
 

 

V.vitis-idaea – წითელი მოცვი 
ოჯ. Ericaceae 
 

მარადმწვანეა, ფოთლები ტყავისებრი. ნაყოფი კენკრაა, წითელი 
ფერის. ყვავილები თეთრია ან ვარდისფერი, შეკრებილია 
მტევნებად. 10-20 სმ სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქია. VI-IX. იზრდება 
ტყეებსა და მდელოებზე მთის ზედა სარტყლიდან დაწყებული 
ალპურ სარტყლამდე. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., 
ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ. დეკორატიული, 
თაფლოვანი  და სამკურნალო მცენარეა. ნაყოფი საჭმელად ვარგისია. 
 
  

 Betula pendula – არყი 
(ოჯ. Betulaceae) 
 

საფრენი ფრთები 2-3-ჯერ ფართოა კაკალზე. ფოთლები და ყუნწები 
შიშველია; ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია მრავალი ცვილოვანი 
ჯირკვლით. ხეა. IV-V; VII-IX. იზრდება ძველ ნახანძრალებზე, 
მთლიანად გაკაფულ და, უფრო იშვიათად, ქვიან ადგილებზე, 
უპირატესად მთის ზედა სარტყელში. სვან., სამხ. ოს.,  
ქართ., მთიულ., მესხ. 
 

 

346 
 



 
4. სუბალპური სარტყელი 1800-2500 მ ზ.დ. 

 

Betula medwediewii – მედვედევის არყი 
(ოჯ. Betulaceae) 
 

ფოთლები მოკლედ წაწვეტებული წვერითაა, ძირთან სოლისებრი. 
ხეა. VI; VIII-IX. იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლის 
ტანბრეცილ ტყეებში. სამერგ., გურ., აჭარ. კავკასიის ენდემია. 
 

 

 Betula megrelica  - სამეგრელოს არყი 
(ოჯ. Betulaceae) 
 

ფოთლები წვერისკენ თანდათანობით ვიწროვდება, ძირთან 
მომრგვალებულია ან სუსტად გულისებრი. ბუჩქია. IV-V; IX. 
იზრდება კირქვიან კლდეებზე ტყეებსა და სუბალპურ ტანბრეცილ 
ტყეებში, მთის ზედა სარტყელში. სამეგრ. საქართველოს ენდემია. 
 

 
 
Acer trautvetteri – მაღალმთის ბოკვი (იხ. ზემოთ) 
 

 

Quercus pontica – პონტოური მუხა 
(ოჯ. Fagaceae) 
 

ფოთლები მუქი მწვანეა, დიდი -  12-25 სმ სიგრძის, ტყავისებრი, 
ფართო, ზევითკენ მოგრეხილი კბილებით. ნაყოფი ძლიერ მოკლეა, 
ფიალის ქერქლები მონაცრისფრო ქეჩისებრია. ხეა. V-VI. იზრდება 
მთის ზედა სარტყლის ტყისპირებზე ჩვეულებრივ ცალკეულ 
ჯგუფებად. აფხ., სვან., სამეგრ., გურ., აჭარ.  
 

 
Quercus macranthera – მაღალმთის მუხა (იხ. ზემოთ) 
 
 

 

Sorbus caucasigena – ცირცელი 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

ფოთოლი შედგება 5-9 წყვილი, მოგრძო ლანცეტა ფორმის 
ფოთოლაკისაგან. ნაყოფი კაშკაშა წითელი ან მკრთალი ყვითელია. 
ხე ან ბუჩქია. VI-IX. იზრდება სუბალპური სარტყლის ტანბრეცილ 
ტყეებში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., სამხ. ოს., ქართ., 
მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., კახ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. 
საქართველოს ენდემია. 
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სუბალპური ბუჩქნარი 

 

Rosa oplisthes (R. svanetica) 
(ოჯ. Rosaceae) 
 

გვირგვინი თეთრია ან მკრთალი ვარდისფერი. ბუჩქია. VII-VIII. 
იზრდება მდინარეთა ნაპირებზე, ტყის პირებსა და სუბალპური 
სარტყლის მდელოებზე. სვან., თუშ-ფშავ-ხევსურ., ჯავახ. 
საქართველოს ენდემია. 
 

Laurocerasus officinalis - წყავი (იხ. ზემოთ) 
 
 Rhododendron caucasicum – დეკა 

(ოჯ. Ericaceae) 
 

ფოთლები ზედა მხარეზე შიშველია, მუქი მწვანე ფერის, 
ბადისებრძარღვიანი. ქვედა მხარეზე მოფენილია წითური სქელი  
ქეჩისებრი ბეწვით. გვირგვინი ჩალისფერია, მცენარე 1 მ-მდე 
სიმაღლისაა. ბუჩქია. VI-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ 
სარტყელში. ქმნის რაყას. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., 
სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ჯავახ. 
დეკორატიული, მთრიმლავი და შხამიანი მცენარეა. 

 
Rhododendron luteum – იელი (იხ. ზემოთ) 
 

 

Juniperus sabina – კაზაკური ღვია  
(ოჯ. Cupressaceae) 
 

კენკრაგირჩა პატარაა (4-6 მმ დიამეტრის), რბილი ნაყოფგარემოთი, 
მოშავო- ლურჯი ფერის, ლეგა ნაფიფქით. წიწვები მჭიდროდაა 
ყლორტებზე მიტკეცილი, კაშკაშა მწვანეა, პრიალა, რომბისებრ- 
ლანცეტა, წაწვეტებული (წიწვებს მკვეთრი არასასიამოვნო სუნი 
აქვს). გართხმული ბუჩქია. V-VI. იზრდება ქვიან ფერდობებსა და 
კლდეებზე, ტყის სარტყლიდან დაწყებული ალპურ სარტყლამდე, 
ზ.დ. 1500-3000 მ  სიმაღლეზე. აფხ., რაჭა-ლეჩხ., გურ., ქართ., 
მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., ჯავახ.  
 

Salix caucasica - ტირიფი (იხ. ზემოთ) 
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Daphne mezereum - მაჯაღვერი 
(ოჯ. Thymelaeaceae) 
 

ყვავილობს ფოთლების გაშლამდე. ყვავილები ვარდისფერია, 
ნაყოფები  - კაშკაშა წითელი. ბუჩქია. III-IV; VI-VIII. იზრდება 
ტყეებში მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე. აფხ., სვან., 
რაჭა-ლეჩხ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., მთიულ., თუს-ფშავ-
ხევსურ., თრიალ., ჯავახ., მესხ. შხამიანი მცენარეა. 
  

 
 
 
 
 
სუბალპური მაღალბალახეულობა: 

 

Heracleum mantegazzianum - მანტეგაცის დიყი 
(ოჯ. Umbelliferae) 
 

მრავალწლოვანი მცენარეა. VII-VIII. იზრდება ტყის ზედა 
სარტყელში, მაღალბალახეულობაში. აფხ., სვან., სამეგრ. კავკასიის 
ენდემია. 
 

 
Aconitum nasutum  - ტილჭირი, აკონიტუმი (იხ. ზემოთ) 
 
 

 Aconitum orientale  - აღმოსავლური ტილჭირი 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილსაფარი თეთრია ან მოთეთრო-მოყვითალო, ზოგჯერ მუქი 
ლაქებითაა მოფენილი; მუზარადი ვიწროა, ნისკარტი ვიწროა და 
გრძელი, ფოთლურა ბეწვიანია. ფოთლის ნაკვთები დიდი ზომისაა. 
2 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 
მთის შუა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყეში, ველობებსა 
და მდელოებზე. საქართველოს ყველა რაიონში. 
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Aquilegia olympica (Aquilegia caucasica) – წყალიკრეფია 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

მცენარე შიშველია. ფოთლები ლეგაა. ყვავილედი მუქი იისფერი ან 
მოლურჯოა; მტვრიანები სანექტრის ტოლია. მცენარე მაღალია  -   
50-100 სმ-მდე. თითქმის თანაბრად შეფოთლილი ღეროთი. 
მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება მთის ზედა სარტყლის ტყეებსა 
და სუბალპურ მდელოებზე. საქართველოს ყველა რაიონში. 
 

 
Valeriana alliariifolia - კატაბალახა (იხ. ზემოთ) 
 

 Lilium szovitsianum – მთის შროშანი 
(ოჯ. Liliaceae) 
 

ყვავილსაფარი მონაცრისფრო ყვითელია; სამტვრეები მუქი 
მეწამული ან ნარინჯისფერი, ცოტად თუ ბევრად ინტენსიური მუქი 
მეწამული ნაფიფქით; მტვერი კაშკაშა ნარინჯისფერია; დინგი მუქი 
მეწამული მეჭეჭებითაა. მრავალწლოვანია. VI-VII. იზრდება ტყის 
პირებსა და ნაკაფებში, გვხვდება მაღალბალახეულობაში, იშვიათად 
მდელოებზე, მთის შუა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე. 
სვან., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., თრიალ., ჯავახ. 
დეკორატიულია. 
 

 Veratrum lobelianum – შხამა 
(ოჯ. Melanthiaceae) 
 

ღერო 1,5 მ-მდე სიმაღლის,მსხვილი,  სქლად შეფოთლილი; 
ფოთლები დიდი ზომისაა, ელიფსური, ძარღვების გასწვრივ 
ნაკეცებიანი. ყვავილსაფრის ფოთლები მომწვანო-ყვითელია. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება მდელოებზე, ტყის პირებსა და 
ველობებზე, სუბალპურ სარტყელში. მთელ საქართველოში. მცენარე 
საქონლისთვის შხამიანია, განსაკუთრებით ნორჩობაში. 
 
 
 

 Campanula latifolia – მაჩიტა 
(ოჯ.  Campanulaceae ) 
 

უხვად შეფოთლილი  მაღალი მცენარეა, 120 სმ-მდე. აქვს დიდი 
ზომის კვერცხისებრი მჯდომარე ფოთლები. ჯამის მილი 
სფეროსებრია, შიშველი ან თეთრი, ბანჯგვლიანი. გვირგვინი მუქი 
მოლურჯო-იისფერია. მრავალწლოვანია. V-VIII. იზრდება 
მდელოებზე სუბალპურ სარტყელში,  მთელ საქართველოში.  
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Inula magnifica – მზიურა 
(ოჯ.  Compositae ) 
 

კალათები 4-5 სმ დიამეტრისაა, გრძელღერძიანი. ენისებრი 
ყვავილები 4-6 სმ სიგრძისაა. ქვედა ფოთლები კვერცხისებრია. 
მრავალწლოვანია. VII-IX. იზრდება ტყეებსა და ტყის პირებზე ტყისა 
და სუბალპურ სარტყელში. აფხ., სამეგრ., იმერ., გურ., სამხ. ოს., 
ქართ., მთიულ. დეკორატიულია. კავკასიის ენდემია. 
 
 
 
 

 Pyrethrum macrophyllum - დიდფოთოლა გვირილა (სამტატა) 
(ოჯ.  Compositae ) 
 

ენისებრი ყვავილები მნიშვნელოვნად მოკლეა საბურველზე; 
მილისებრი ყვავილები თეთრია. კალათები 4 მმ-მდე სიგანის, ღეროს 
კენწეროებზე რთულ ფარისებრ ყვავილედებად შეკრებილი. 
მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება სუბალპურ სარტყელში 
მაღალბალახეულობაში, ტყის ველობებზე.. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 
სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., მთიულ., კახ., მესხ. 

 

Cephalaria procera - მახობელი 
(ოჯ. Dipsacaceae) 
 

ღერო დატოტვილია, 1 მ-მდე სიმაღლის. მრავალწლოვანი მცენარეა. 
აქვს 3-5 საყვავილე თავაკი; ფოთლები შედგება 4-5 წყვილი 
გვერდითი სეგმენტისაგან. გვერდითი ყვავილები ძლიერ 
ამოშვერილია. ყვავილთანური ქერქლები ძირში ფართოა, წვერზე 
შევიწროებული, მთლიანი. VI-VIII. იზრდება ტყის პირებზე, 
კლდოვან გაშიშვლებებსა და მდელოებზე. მთის შუა და ზედა 
სარტყელში. რაჭა-ლეჩხ., სამხ. ოს., ქართ., მესხ. 

 Delphinium pyramidatum – პირამიდული დეზურა 
(ოჯ. Ranunculaceae) 
 

ყვავილები მკრთალი ცისფერია; ფოთლურა შიშველია ან 
გაფანტულბეწვებიანი. თანაყვავილაკი ყვავილის ძირიდან საკმაოდ 
დაშორებულია; ყვავილედი პირამიდისებრი საგველაა, მოფენილია 
ჯირკვლებიანი ბეწვებით. ფოთოლი ნახევრამდე ფართოლანცეტა 
ნაკვთებადაა დაყოფილი. მრავალწლოვანია. VI. იზრდება 
სუბალპურსა და მთის ზედა სარტყელში, მდელოებსა და 
ტყისწინებზე. აფხ., სვან., კავკასიის ენდემია. 
 

 
Chamerion angustifolium (Chamaenerion angustifolium) – თხაწართხალა (იხ. ზემოთ) 
Symphytum asperum – ლაშქარა (იხ. ზემოთ) 
Rumex alpinus - მთის ღოლო (იხ. ზემოთ) 
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 Betonica macrantha – ბარისპირა 
(ოჯ.  Lamiaceae) 
 

ფოთლები ფართოგულისებრია, მსხვილი, მრგვალკბილა; 
გვირგვინი 3-3,5 სმ-მდე სიგრძისაა, მეწამული. მრავალწლოვანია. 
VII-VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყელში, მდელოებსა 
და ტყის პირებზე მაღალბალახეულობაში. საქართველოს ყველა 
რაიონში. დეკორატიულია.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
სუბალპური მდელოები 

 

Myosotis alpestris – კესანე, ცისანა 
(ოჯ. Boraginaceae) 
 

ღეროსეული ზედა ფოთლები ფართოა, წაგრძელებული. ყვავილედი 
მოკლეა, გადახრილი და ხშირი.  ჯამი ვერცხლისებრი შებუსვითაა. 
გვირგვინი დიდი ზომისაა, მუქი ცისფერი. მრავალწლოვანია. VI-
VIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე. მთელ 
საქართველოში. დეკორატიულია. 
 

 

Anemone fasciculata – ფრინტა 
(ოჯ.Ranunculaceae) 
 

ფესვთანური ფოთლები მოხაზულობით მომრგვალო ხუთკუთხაა, 5 
ნაკვთად დაყოფილი. ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერია, 
ქოლგისებრ ყვავილედად შეკრებილი. მრავალწლოვანია. V-VIII. 
იზრდება სუბალპური სარტყლის მდელოებზე. საქართველოს ყველა 
რაიონში. 
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Trifolium ambiguum – სამყურა 
(ოჯ. Fabaceae) 
 

ფოთოლაკი ელიფსურია, ზოგჯერ ლანცეტა ფორმის, ზედა მხარეზე 
ისრისებრი ლაქით. მცენარე 10-40 სმ სიმაღლისაა. მრავალწლოვანი. 
V-VIII. იზრდება მდელოებზე მთის ზედა სარტყლიდან სუბალპურ 
სარტყლამდე. გავრცელებულია  მთელ საქართველოში.  
 

 
 
Astrantia maxima – ვარსკვლავა (იხ. ზემოთ) 
 

 

Scabiosa caucasica – ცისფოლიო 
(ოჯ. Caprifoliaceae) 
 

ღერო მეჩხერადაა შეფოთლილი, სწორმდგომია. ღეროსეული 
ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია მოგრძო-ლანცეტა ნაკვთებად. 
საყვავილე თავაკები 8-10 სმ-მდე დიამეტრისაა. მრავალწლოვანია. 
VI-IX. იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლის მდელოებზე 
და წარმოადგენს ნაირბალახოვანი მდელოების ერთ-ერთ 
კომპონენტს. მთელ საქართველოში. 
 

 

Centaurea fischeri – ფიშერის ღიღილო 
(ოჯ. Compositae) 
 

კალათები ნახევარსფეროსებრია, ყვავილები ყვითელია, უფრო 
იშვიათად მეწამული ფერის, ლურჯი ან თეთრი. მრავალწლოვანია. 
VII-VIII. იზრდება მდელოებსა და ღორღიან ადგილებზე, ქვედა 
ალპურ სარტყელში და აგრეთვე სუბალპურ მაღალბალახეულობაში. 
გვხვდება მთელ საქართველოში. დეკორატიულია. 
 

 
(იხ. ზემოთ) 
 

Polygonum carneum – დვალურა       
 

 Colchicum speciosum - სათოვლია, უცუნა 
(ოჯ.  Liliaceae) 
 

ყვავილსაფრის ფოთლების გადანაღუნი 4-7,5 სმ-ია. ტუბერბოლქვი 
5-6 სმ სიგრძისაა. მრავალწლოვანია. VII-X. იზრდება ტენიან 
მდელოებზე მთის ზედადან ალპურ სარტყლამდე. აფხ., სვან., რაჭა-
ლეჩხ., სამეგრ., იმერ., აჭარ., სამხ. ოს., ქართ., კახ. დეკორატიულია. 
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5. ალპური სარტყელი (ალპური მდელოები და ხალები) 2500-3500მ ზ.დ 

 

Dryas caucasica - კავკასიური დრიადა 
(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მიწაზე გართხმული ძლიერ დატოტვილი, 15 სმ-მდე სიმაღლის 
მცენარეა; ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, კიდეებზე 
მრგვალხერხკბილა, ქვედა მხარეზე ძარღვებს შორის ქეჩისებრაა 
შებუსული. გვირგვინი თეთრია ან მოყვითალო. მრავალწლოვანია. 
VI-VIII. იზრდება კლდეებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სამეგრ., 
იმერ., სამხ. ოს., მთიულ. საქართველოს ენდემია. 

 

Woronowia speciosa  
(ოჯ.  Rosaceae) 
 

75 სმ სიმაღლის მცენარეა; ფესვთანური ფოთლები ჩანგისებრ-
ფრთისებრ დაყოფილია, თირკმლისებრი ფორმის, დიდი ზომის 
კენწრული სეგმენტით, ქვედა მხარეზე ხავერდისებრი შებუსვით. 
პატარა ნაყოფები მოგრძო კვერცხისებრია შიშველი სვეტებით. 
მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება მდელოებზე ალპურ 
სარტყელში, უპირატესად კირქვებზე. აფხ., სამეგრ. 
 

 
Alchemilla caucasica - კავკასიის მარმუჭი (იხ. ზემოთ) 
Carex tristis - ისლი (იხ. ზემოთ) 
 
 

 

Carum caucasicum – კვლიავი 
(ოჯ. Umbelliferae) 
 

საბურველის ფოთლები არათანაბარია, ზევითაა აშვერილი. 
სხივებიც არათანაბარია. მრავალწლოვანია. VII-VIII. იზრდება 
ალპურ მდელოებზე. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., სამეგრ., აჭარ., სამხ. 
ოს., ქართ., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., თრიალ., ქვ. ქართ., ჯავახ. 
 
 
 

 

Thymus transcaucasicus – ურცი 
(ოჯ. Labiatae) 
 

ფოთლები კვერცხისებრია. საყვავილე ტოტები სქლადაა შებუსვილი 
გრძელი ბეწვით; გვირგვინი მეწამულია. მრავალწლოვანია. VI-VII. 
იზრდება მშრალ ფერდობებზე სუბალპურსა და ალპურ სარტყელში. 
აფხ., ქართ., თრიალ., ჯავახ. კავკასიის ენდემია. 
 

 
 
6. სუბნივალური სარტყელი (ნაშალთა და ღორღიანთა მცენარეულობა) 3100-3600 მ ზ.დ. 
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Anthemis sosnovskyana - სოსნოვსკის ირაგა 
(ოჯ. Compositae) 
 

5-10 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები ღეროს ძირშია 
მოთავსებული. საბურველის ფოთოლაკები კიდეებზე მოშავო მურა 
ფერის არშითაა. მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება კლდოვან და 
ქვიან ადგილებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., რაჭა-ლეჩხ., 
სამეგრ., იმერ., გურ., აჭარ., სამხ. ოს., მთიულ., თუშ-ფშავ-ხევსურ., 
ჯავახ., მესხ.  
 

Senecio taraxacifolius - თავყვითელა  (იხ. ზემოთ) 
Corydalis alpestris - ბუჩქისძირა  (იხ. ზემოთ) 
 

 

Viola oreades - ია 
(ოჯ. Violaceae) 
 

გვირგვინი ძალიან დიდი ზომისაა, მუქი იისფერი ან ყვითელი. 
მრავალწლოვანია. V-VII. იზრდება მდელოებზე და ქვიან 
ფერდობებზე ალპურ სარტყელში. აფხ., სვან., სამეგრ., იმერ., გურ., 
აჭარ., ქართ., ჯავახ., მესხ. დეკორატიული მცენარეა. 
 

 

Alchemilla sericea – მარმუჭი 
(ოჯ.  Rosaceae) 
 

მრავალწლოვანია. VI-VIII. იზრდება კლდეებსა და ჩამონაზვავებზე 
ალპურ სარტყელში ყველა მაღალმთიან რაიონში. 
 

Veronica minuta - ვერონიკა  (იხ. ზემოთ) 
Saxifraga sibirica - ფხიჯა  (იხ. ზემოთ) 
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თავი 3. დეკორატიული მცენარეები და მათი აგროტექნიკა 
 
 

3.1 მარადმწვანე   მცენარეები და მათი აგროტექნიკა 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მერქნიან 

მცენარეებს ყოფენ ხეებად და ბუჩქებად. დაყოფას საფუძვლად უდევს ღეროს თავისებურება. ხე – ისეთი 
მერქნიანი მცენარეა, რომელსაც კარგად გამოსახული მთავარი ღერო უვითარდება და შემდეგ იტოტება. 
ბუჩქი მიწის პირიდანვე იტოტება, მთავარი ღერო არა აქვს ან  ის სუსტად გამოსახულია. 
 უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი დაყოფა პირობითია და მაინცდამაინც  ყოველთვის საიმედო ნიშანს არ 
წარმოადგენს. ზოგჯერ ამა თუ  იმ მიზეზის გამო ხე ბუჩქად იქცევა და ბუჩქი - ხედ, მაგალითად, თხილი, 
წყავი,  
როგორც ხეები, ისე ბუჩქები, ზრდის ოპტიმალურ პირობებში სხვადასხვა სიდიდეს აღწვენ სიმაღლითა და 
დიამეტრით. 
ხეებს შორის განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა წიწვოვან და მარადმწვანე სახეობებს, რადგან ისინი 
გამწვანებაში დეკორატიულ ფუნქციას ზამთარშიც ასრულებენ. ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია 
დეკორატიული ფორმების – წითელფოთოლა, მტირალა, პირამიდული, სვეტისებრი, გართხმული, ჯუჯა 
და სხვ. შესწავლა. 
წიწვოვნების გავრცელების არეალი ძალიან დიდია. ისინი იზრდებიან შორეულ ჩრდილოეთშიც, მაღალ 
მთაშიც, ქვა-ღორღიან ფერდობებზეც. დიდია  მათი როლი როგორც ეკოლოგიაში, ისე გამწვანებასა და 
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სამრეწველო გამოყენების თვალსაზრისით. ამ ჯგუფს უკავია მწვანე საფარის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 
წიწვოვნები ფართოდ გამოიყენება ქალაქის ბაღ-პარკების, მოედნების, მასივების გამწვანებაში, სადაც მათი 
გამოყენების ძირითადი კრიტერიუმებია: ქსეროფიტულობა, მტვრის ამტანობა, მაღალდეკორატიულობა, 
ძლიერი მერქანი და სხვ. 
ფოთოლმცვენი ხეების უმეტესობა იზრდება ზომიერ ზონაში. ზომიერი ჰავის პირობებში შესვენების 
პერიოდი აუცილებელია ყველა მცენარისათვის, რადგანაც ზამთარში, დაბალი ტემპერატურის დროს, 
ზრდის ხელშემწყობი პირობები არა აქვთ. ყოველი მცენარის ზრდა ემორჩილება განსაზღვრულ 
სასიცოცხლო რიტმს, – გაძლიერებული ზრდის პერიოდი იცვლება შესვენების ფაზით. 
მარადმწვანე ფოთლოვანი მცენარეები იზრდებიან სუბტროპიკულ და ტროპიკულ ზონებში. ამ ჯგუფის 
მცენარეებს ახასიათებთ მარადმწვანე სხვადასხვა ზომის, სქელი, ტყავისებრი ფოთლები. ისინი მეტი 
სითბოს მომთხოვნი მცენარეებია და მათი ვეგეტაციის დაწყებისა და დასასრულის ტემპერატურული 
საზღვრები უფრო მაღალია, ვიდრე ფოთოლმცვენ სახეობებში.  
 
Araucaria - არაუკარია 
ოჯ. Araucariaceae – araukariasebrTa 
მარადმწვანე, მაღალი ხეებია, იარუსებად განლაგებული რგოლურად განვითარებული ტოტებით. 
მოზრდილ ინდივიდებს გააჩნიათ შიშველი ღეროები და ბურთისებური, ან ქოლგისებური ვარჯი. 
დამახასითებელია მობერებული ტოტების ცვენა. წიწვი ხეზე ძალიან დიდხანს რჩება, შემდეგ კი ტოტებთან 
ერთად ცვივა. წვრილი ფოთლების მსგავსი, ტყავისებური, უხეში და წვეტიანი წიწვები ყველა მხრიდან 
მჭიდროდ ფარავს ტოტებს.  სახეობათა უმეტესობა ორსახლიანია, ე.ი. არსებობს როგორც მამრობითი, ისე 
მდედრობითი ეგზემპლარები. აქვთ დიდი გირჩა - 35 სმ დიამეტრის. მცენარე ზრდასრულ ასაკს 40-50 წლის 
ასაკში აღწევს.  
Araucaria araucana- Ciles araukaria 
      

 
 
 
 
       ბოტანიკური 

აღწერა. დიდი 
ზომის 

წიწვოვანი ხეა. ცალკეული ეგზემპლარის 
სიმაღლე 60 მ, ღეროს დიამეტრი კი 1,5 მ-ს აღწევს. ახალგაზრდა ხეების ვარჯი 
ფართოპირამიდულია.მცენარის ქვედა ტოტები მიწას ეხება. შემდეგში, ზრდასთან ერთად კი საერთოდ 
სცილდება ღეროს. მოზრდილი მცენარეების ვარჯი ქოლგისებურ ფორმას ღებულობს. ტოტები 
ჰორიზონტალურ ან ოდნავ დაშვებულ მდგომარეობაშია.წიწვი უხეშია, მჩხვლეტავი, მუქი მწვანე, 
სპირალურად განლაგებული. ცოცხლობს 10-15 წლამდე. გირჩები ბურთისებრია, 10 სმ დიამეტრის, 
ყავისფერი. მისიმფარავი და სათესლე ქერქლები შეზრდილია, მხოლოდ წვერები აქვთ განცალკვებული. 
გირჩა მეორე წელს მწიფდება და სოჭის გირჩის მსგავსად იშლება. თითოეულ სათესლე ქერქლზე თითო 
შეზრდილი თესლია. არაუკარიას სამშობლოჩილე, არგენტინის დასავლეთი ნაწილი და წყნარი ოკეანის 
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კუნძულებია. როგორც დეკორატიული მცენარე, კულტურაში გავრცელებულია დასავლეთ 
ევროპაში,საქართველოში - შავი ზღვის სანაპიროს ზოგიერთ ბაღ-პარკში. 
აგროტექნიკა. ესაჭიროება ფხვიერი და ნოყიერი ქვიშნარი ნიადაგი. ვერ იტანს ჭარბ რწყვას. აქედან 
გამომდინარე, ფესვთა სისტემის გარშემო ნიადაგის დროებითი გამოშრობა მისთვის ნაკლებსაზიანოა, 
ვიდრე წყლის სიჭარბე, რადგან ამ უკანასკნელმა შეიძლება მცენარის დაღუპვა გამოიწვიოს. სინათლის 
მოყვარულია, მაგრამ ამასთან ერთად ზომიერად ტენის ამტანიც. არ საჭიროებს ფორმირებას. 
 
გამწვანებაში გამოყენება. ძვირფასი წიწვოვანი დეკორატიული მცენარეა დედამიწის ტროპიკულ და 
სუბტროპიკულ ზონების ქალაქებისა და პარკების გასამწვანებლად. იყენებენ ზამთრის ბაღების 
გასაფორმებლად, ახალგაზრდა ეგზემპლარებს კიოთახის კულტურად. 
 
Podocarpus - პოდოკარპუსი 
ოჯ. Podocarpaceae - პოდოკარპუსისებრთა 
ფოთლის მსგავსი წიწვებით დაფარული ხეებია. მათი ბუნებრივი საარსებო გარემოა  სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
აზიის, ახალი ზელანდიის, ახალი კალედონიის, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის, აფრიკის თბილი და 
ნოტიო   სუბტროპიკული რეგიონები. გვარი აერთიანებს დაახლოებით 50 სახეობას, რომელთა უმეტესობაც 
დიდი ზომის ხე ან ბუჩქია. მათი ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა, ბრტყელი, პარალელური დაძარღვით. 
ორსახლიანი მცენარეა - ე.ი. არსებობენ მდედრობითი და მამრობითი ეგზემპლარები. მამრობითი  
”ყვავილები” (მიკროსტრობილები) ვითარდება ყლორტების წვერზე ან  ფოთლების უბეებში. თესლი 
მრგვალია, მარტოული, კურკიანა ან კაკალი, გარეგნულად ალუბლის მსგავსი; გარშემორტყმულია წითელი 
ან ლურჯი ფერის წვნიანი საფარველით.ტოტზე მიმაგრებულია სქელი ხორცოვანი ფეხით. სწორედ ამ 
ფაქტმა განაპირობა მცენარის სახელწოდება (Podocarpus -  ფეხნაყოფა).წიწვოვნებისათვის 
დამახასიათებელი ტიპური მშრალი ნაყოფები მხოლოდ მთის მკაცრ პირობებში მოზარდ სახეობებს აქვთ. 
 
Podocarpus macrophyllus - didfoTola podokarpusi 
 

 
 
 
ბოტანიკური აღწერა. მარადმწვანეწიწვოვანი, 8-20 მ სიმაღლის ხეა, ხშირი, წრიულად განლაგებული 
ჰორიზონტალური ტოტებით. ტყავისებური სქელიფოთლები 8-10 სმ სიგრძისა და 1 სმ სიგანისაა, ხაზურ-
წაგრძელებული, ბლაგვწვერიანი, ღეროზე მორიგეობით განლაგებული. ორბინიანი მცენარეა.მამრობითი 
თავთუნები განვითარებულია ჯგუფებად, მდედრობითი - თითოეულად. მომწიფებული თესლი 10-12 მმ 
სიგრძისაა, momrgvalo-ოვალური, მოწითალო შეფერილობის, სანთლისებური ნაფიფქით, ფორმით 
ალუბლის ნაყოფის მსგავსი, საკვებად ვარგისი.ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ ჩინეთსა და სამხრეთ 
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იაპონიაში. ინტროდუცირებულია ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში.ხშირად გვხვდება დასავლეთ 
საქართველოში. აქ იგი კარგად ხარობს, ყვავილობს და მსხმოიარობს, თესლი მწიფდება სექტემბერ-
ოქტომბერში. ჩრდილის ამტანია, ახალგაზრდა ასაკში კარგად გრძნობს თავს სხვა მცენარეთა ვარჯის ქვეშ. 
ესაჭიროება მდიდარი, კარგად დრენირებული, ალუვიური ნიადაგები. ცუდად იტანს გვალვას. 
აგროტექნიკა. ესაჭიროება ნოყიერი ფხვიერი ნიადაგი და ჰაერის მაღალი ტენიანობა.თბილისში საჭიროებსა 
მორწყვას. ინტენსიური განათების დროს ხშირად ზიანდება. ცუდად ვითარდება მშრალ, ღორღიან და 
მცირე სიღრმის ნიადაგებზე. მრავლდება თესლით და კალმებით (რთულად). კალმებისთვის ჭრიან 
ზაფხულის ახალგაზრდა მაგარ ყლორტებს. აფესვიანებენ 18-20°С ტემპერატურაზე თიხნარ-ქვიშნარ 
სუბსტრატში (შეფარდება 1:2). ფესვთა სისტემის განვითარების შემდეგ მცენარე გადააქვთ უფრო მოზრდილ 
ქოთანში.  
გამწვანებაში გამოყენება. დეკორატიული საბაღე და ოთახის მცენარეა. ბაღში შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
ჯგუფებად, სოლიტერად და ცოცხალ ღობედ; ასევე რეკომენდებულია ვრცელი ინტერიერის,  ზამთრის 
ბაღების, ჰოლებისა და ტერასების გასამწვანებლად. არსებობს კომპაქტური და წვრილფოთოლა სახესხვაობა 
-  Podocarpus macrophyllus f. Maaki.  
Abies - სოჭი 
 
ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 
პირამიდულვარჯიანი ხეებია წრიულად განლაგებული ჰორიზონტალური ტოტებით. ფოთლები (წიწვები) 
ნემსისებურია, ბრტყელი, ფუძესთან მოკლე ყუნწად შევიწროვებული, კიდემთლიანი, ქვემოდან ორი 
თეთრი ზოლით. წიწვი ხეზე რამდენიმე წლის მანძილზე რჩება. 
კვირტები თითქმის ბურთისებური, ბლაგვი ან კონუსურია, ბლაგვად წამახვილებული. აღსანიშნავია, რომ 
ფისის სავალი მერქანში კი არა, ქერქშია განთავსებული. 
მამრობითი ყვავილები მჭადა ყვავილედებადაა შეკრებილი. მდედრობითი ყვავილები ზემოთ აღმართული 
გირჩების სახითაა წარმოდგენილი, რომელთა ღერძზეც ვიწრო და გრძელი მფარავი ქერქლები სხედან, მათ 
შიგნით სათესლე, ანუ სანაყოფე ქერქლებია განთავსებული. თითოეულ მათგანზე ორი თესლკვირტია. 
დამტვერვა ქარით ხორციელდება.   
სოჭები გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერ, სუბტროპიკულ და ნაწილობრივ 
ტროპიკულ ოლქებში. სახეობებით განსაკუთრებით მდიდარია ჩრდილოეთ ამერიკა (წყნარი ოკეანის 
სანაპირო) და აღმოსავლეთ აზია (განსაკუთრებით იაპონია). სითბოს ნაკლებადმომთხოვნი ნაძვისა და 
ლარიქსისაგან განსხვავებით, სოჭები სითბოსმოყვარული მცენარეებია და ყინვაგამძლეობითაც არ 
გამოირჩევიან. გარდა ამისა, სოჭებს ესაჭიროებათ ნოყიერი ნიადაგები და ტენიანი გარემო. ზრდასრულ 
ასაკში ჩრდილისამტანები, ახალგაზრდა ასაკში კი ჩრდილისმოყვარულები არიან. 
გვარი აერთიანებს 40-50 სახეობას. 
 
 
Abies  nordmanniana - ნორდმანის, ანუ კავკასიური სოჭი 
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ბოტანიკური აღწერა.  სახელი ეწოდაპროფესორ ალექსანდრე ფონ ნორდმანის საპატივსაცემოდ. 
პირამიდული ვარჯის მქონე 40-50 მ სიმაღლის ხეა, დიამეტრი 2 მ-ს აღწევს. კარგ საარსებო პირობებში   
(ნოყიერი ნიადაგი და ჰაერის მაღალი ტენიანობა) სიმაღლით 80 მ-საც კი აღწევს. ტოტებისთვის 
დამახასიათებელია რგოლური და თანაბარზომიერი განლაგება. ისინი თითქმის მიწამდეა დაშვებული, რის 
გამოც ვარჯი მკაფიოდ გამოხატული კონუსის ფორმას ღებულობს. ქერქი მოშავო-მონაცრისფროა, გლუვი.  
წიწვი მუქი მწვანეა, მკვრივი, მბრწყინავი, ქვედა მხიდან ორი თეთრი ზოლით, სიგრძით 20-30 მმ, ხოლო 
სიგანით 2-2,5 მმ. გირჩა აღმამდგომია, ახალგაზრდა ასაკში მომწვანო, ფისიანი. ახასიათებს სწრაფი ზრდა, 
ხანგრძლივი სიცოცხლე (500 წლამდე).  ბუნებრივი არეალია აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მთიანეთი: 
საქართველო, თურქეთი, ჩრდილოეთ კავკასია, ჩრდილოეთ სომხეთი.  ნელამოზარდია, ჩრდილისამტანი. 
კარგად ხარობს საშუალო და ჭარბტენიან ალუვიურ ნიადაგებზე. ყინვაგამძლეა (უძლებს -25 °С-მდე 
ტემპერატურას),  დიდ მოთხოვნას უყენებს ჰაერის ტენიანობას. მეზოფიტია. ჰაერისა და ნიადაგის 
სიმშრალის გამოთბილისში ნელა იზრდება. ხანგრძლივი გვალვის დროს ხშირად ხმება კიდეც. თუმცა 
აღმოსავლეთის ნაძვთან შედარებით უფრო გვალვაგამძლეა.  
 
 
 
 
 
 
Abies  pinsapo - ესპანური სოჭი 
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ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება სამხრეთ ესპანეთის მთებში. წარმოქმნის ჯგუფებს, პატარა ტევრებს, მაგრამ 
არა ტყის მასივებს. ბუნებრივი პოპულაციები დაცულია. ძალზე ლამაზი, ტანადი ხეა; სიმაღლით 25 მ, 
გარშემოწერილობით კი 1 მ-ს აღწევს. ნორჩიეგზემპლარების  ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნების კი 
შედარებით ფართოდ გაშლილი. ტოტები მიჯრითაა, რგოლებად განლაგებული. ახალგაზრდა მცენარეების 
ქერქი გლუვია, ასაკოვნების - უხეში. წიწვები ტოტების მიმართ მართი კუთხითაა განლაგებული, მუქი 
მწვანე ფერის, სქელი, 8-15 მმ სიგრძის. მამრობითი ”ყვავილები” მუქი წითელია. გირჩები - ღია ყავისფერი, 
10-15 სმ სიგრძისა და 5 სმ-მდე სიგანის. საკმაოდ უპრეტენზიო, გვალვაგამძლე, მაგრამ 
ჩრდილისმოყვარული მცენარეა. ახალგაზრდა ნაზარდების მოყინვა აღინიშნება უკვე -100 C -ზე, ხოლო -250 
C -ზე მცენარე მთლიანად იღუპება. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abies concolor - ერთფერა თეთრი სოჭი 
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ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება კოლორადოს  (აშშ) მთებში. 25-40 მ სიმაღლის კარგი აგებულების, ლამაზი 
ხეა. ვარჯი პირამიდულია. ტოტების ქვედა იარუსები ძალიან ფართოა, ხოლო ზედა მოკლე. ტოტების 
რგოლები ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნადაა დაცილებული, რაც ღეროს ერთგვარად აშიშვლებს და ამით 
ხაზს უსვამს ვარჯის უნაკლო ფორმას. ქერქი ღია ნაცრისფერია; ნორჩობაში გლუვი, ასაკში კი უხეშდება. 
წიწვები ლეგა მწვანეა, რბილი, ბრტყელი, ზოგჯერ ნამგლისებურად მოხრილი, 40-60 მმ სიგრძის. ეს 
ერთადერთი სოჭია ლეგა-ცისფერი წიწვებით. გირჩები ცილინდრულია, 7-12 სმ სიგრძის, მომწიფებამდე 
მომწვანო ან ოდნავ მოწითალო. სოჭის სხვა სახეობებთან შედარებით, უფრო გვალვაგამძლეა. გააჩნია 
მთელი რიგი ეფექტური ჯიშები მოთეთრო-ლეგა და ცისფერი წიწვებით. გავრცელებული ჯიშია ’Violaceae’. 
* * * 
აგროტექნიკა. სოჭები  სინათლისმოყვარული მცენარეებია და მხოლოდ ღია ადგილებში ივითარებენ 
ვარჯის ტიპურ ფორმას. ჩრდილში მოზარდი ეგზემპლარები ნაკლებდეკორატიულია. უპირატესობას 
ანიჭებენ ნოყიერ, თიხნარ, სუსტად მჟავე ნიადაგებს. კარგად ვითარდებიან ფხვიერ ქვიშნარ გრუნტზეც. 
არაა რეკომენდებული ჯუჯა ფორმების მეტისმეტად ნოყიერ სუბსტრატში დარგვა, რადგან ამ შემთხვევაში 
ვარჯის ტიპურ ფორმა იკარგება.  
დიდხნოვანი ეგზემპლარებიდამატებითი კვებას აღარ ესაჭიროებათ, რადგან კარგად განვითარებული, 
მძლავრი და დატოტვილი ფესვთა სისტემა გააჩნიათ. ახალგაზრდა მცენარეებს კი გაზაფხულზე, თოვლის 
გადნობის შემდეგ ღეროს გარშემო, ნოტიო მიწაში კომპლექსურ ან კომბინირებულ მინერალურ სასუქებს 
უმატებენ. 
გადარგვას აწარმოებენ ადრე გაზაფხულზე - კვირტის გამოტანამდე, ან შემოდგომით. ფესვის ყელის 
ჩაღრმავება სასურველი არაა. ნორჩი ეგზემპლარები გადარგვას ადვილად იტანენ, უფრო მოზრდილები კი 
ძნელად ეგუებიან ახალ გარემოს. დიდი ხეების გადარგვა შესაძლებელია მხოლოდ ფესვთა კოშტის 
წინასწარი მომზადების შემდეგ. აუცილებელია მცენარის უხვადმორწყვა გადარგვისთანავე; ხოლო თუ 
გადარგვა გაზაფხულზე წარმოებს - პერიოდულად მთელ მცენარეზე წყლის შეპკურება დაფესვიანებამდე.  
სოჭების უმეტესობა ტენისმოყვარულია, მაგრამ ამავე დროს ისინი ვერ იტანენ დამდგარ გრუნტის წყლებს. 
მოზრდილი, კარგად განვითარებული მცენარეები უკეთ იტანენ გვალვას. ყველა სახეობა სიცივისამტანია, 
მაგრამ მათი ყინვაგამძლეობა განსხვავებულია. სახეობათა უმეტესობას არ შეუძლია ხანგრძლივად 
გაუძლოს ყინვიან ზამთარს. დიდი ზომის ხეები უფრო გამძლეა, ვიდრე ახალგაზრდა. 
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გაზაფხულზე მცენარეთა  ერთდროული გამოღვიძებისათვის რეკომენდებულია მათი უხვი მორწყვა. 
გამოყენება გამწვანებაში.  სოჭები - მაღალდეკორატიული და სწრაფმოზარდი მცენარეებია. ბაღ-პარკებში 
მათ რგავენ ელიტურ სოლიტერულ ეგზემპლარებად, ქმნიან მხატვრულ ჯგუფებსა და ტევრებს, მაღალ 
ხეივნებს. ნელამოზარდი ჯუჯა ფორმები პოპულარულია მიქსბორდერებსა და როკარიუმებში. სოჭის 
სხვლა არაპერსპექტიულია და ნაძვისაგან განსხვავებით, არ იწვევს უხვ დატოტვას. შედარებით 
კომპაქტური ეგზემპლარების ფორმირება შესაძლებელია მხოლოდ შემოდგომაზე გვერდითა ყლორტების 
ცენტრალური კვირტების მოცილებით და ზაფხულში იგივე ყლორტების დამოკლებით. 
ზამთრის ბაღებისათვის სოჭი პრაქტიკულად გამოუსადეგარია, რადგან სწრაფად კარგავს თავის 
კომპაქტურობასა და დეკორატიულობას არასაკმარისი დაბალიტემპერატურების დეფიციტის გამო. მათი 
სწორი გამოზამთრების ორგანიზება რთულია: ისინი მეტისმეტად მომთხოვნი არიან მოსვენების პერიოდში 
დადებითი დაბალი ტემპერატურების მიმართ. გაზაფხულზე აქტიური ზრდის პერიოდში არ ჰყოფნით 
განათება, რის გამოც სიმაღლეში იწელებიან და ვარჯის ტიპურ ფორმას კარგავენ, რომლის აღდგენაც 
პრაქტიკულად შეუძლებელია. ერთადერთი სახეობა, რომელიც თავს კარგად გრძნობს ზამთრის ბაღში 
ესპანური სოჭია (A.pinsapo). 
 
Cedrus - კედარი 
 
ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 
 
გვარი კედარი აერთიანებს 4 სახეობას. სამი სახეობა იზრდება სამხრეთ და აღმოსავლეთ 
ხმელთაშუაზღვისპირეთის მთებში, მეოთხე - C.deodara არსებითად განსხვავდება დანარჩენებისაგან და 
მხოლოდ დასავლეთ ჰიმალაიში გვხვდება. 
ყველა კედარი მარადმწვანე მძლავრი ხეა გადაშლილი, ქოლგისებური ვარჯით. ქერქი მუქი ნაცრისფერია, 
გლუვი, მოგვიანებით დაღარულ-ქერცლოვანი. მისმერქანს ავეჯის დასამზადებლად იყენებენ. ის არა 
მხოლოდ ძირფასი, მტკიცე და ლამაზი ტექსტურის და ფერისაა, არამედ სასიამოვნო სურნელიც აქვს და 
ამით მწერებს აფრთხობს. 
წიწვი ყოველთვის ნემსისებურია, რბილი, მოკლე, სამ-ოთხწახნაგოვანი, შეფერილობით მუქი მწვანიდან 
ლეგა-ცისფრამდე. წიწვები მარტოულია, მჭიდროდ განწყობილი. ამასთან გრძელ ტოტებზე ისინი 
სპირალურადაა განლაგებული, დამოკლებულზე კი - კონებად შეკრებილი. 
მამრობითი ”ყვავილედები”  მარტოულია, მსხვილი (5 სმ-მდე სიგრძის), ფუძესთან წიწვების კონებით 
გარშემორტყმული. გირჩები აღმამდგომია, კვერცხისებური, ან კვერცხისებურ-წაგრძელებული, 5-11 სმ 
სიგრძის და 4-6 სმ სიგანის. თესლის ქერქლები გახევებულია, ძალზე ფართო, კრამიტისებური, 
ერთმანეთთან მჭიდროდ განწყობილი. გირჩები მე-2-3 წელს მწიფდება და მალევე იშლება. 
Cedrus atlantica- ატლასის კედარი 

 

363 
 



 
ბოტანიკური აღწერა.  შემორჩენილია ალჟირისა და მაროკოს რთულადმისაღწევ მთიანეთში ზღვის 
დონიდან 1300-2000მ სიმაღლეზე. ბოტანიკოსთა დიდი ნაწილი ამ სახეობას განიხილავს, როგორც ლიბანის 
კედრის (C.libani) ერთ-ერთ ფორმას. ძალზე ლამაზი, მძლავრი ხეა. სიმაღლით 30-40 მეტრს აღწევს. აქვს 
სწორად აღმართული პირამიდული ვარჯი. წიწვი ლეგა-მწვანეა, მკვრივი, 2,5 სმ სიგრძის. გირჩები 
მბრწყინავია, ღია ყავისფერი, კვერცხისებური, 5-7 სმ სიგრძის და 4 სმ სიგანის. გააჩნია 10-ზე მეტი 
პოპოლარული საბაღე სახესხვაობა ლეგა-ცისფერი წიწვებით და სხვადასხვა ფორმის ვარჯით. 
 
Cedrus deodara - himalais kedari 
 

 
 
ბოტანიკური აღწერა.  ფართოდაა გავრცელებული ავღანეთის მთებში,  პაკისტანსა და ჩრდილოეთ 
ინდოეთში. დიდი ზომის დიდებული ხეა. სიმაღლით 50 მეტრს აღწევს. მთებში ზღვის დონიდან 3500 მ 
სიმაღლემდე ადის. ახალგაზრდა მცენარეთა ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნებისა კი - ფაშარპირამიდული 
(მეჩხერპირამიდული) ფართო და არათანაბრად განწყობილი ტოტებით. ნორჩი ნაზარდის ტოტები გრძელი, 
წვრილი და დაბლა ჩამოშვებულია. წიწვები რბილი, ლეგა-მწვანე, 3-5 სმ სიგრძის, 30-ცალიან კონებად 
შეკრებილი. ამ სახეობის მოზრდილი ეგზემპლარები  ერთგვარად ლარიქსს წააგავს.  
გირჩები წაგრძელებულია, 7-10 სმ სიგრძის და 5-6 სმ სიგანის, ნორჩობაში - ლეგა-მწვანე, მოზრდილ ასაკში - 
მოწითალო-ყავისფერი. 
გააჩნია სხვადასხვა ფორმისა და სიმკვრივის ვარჯის მქონე 20-მდე პოპულარული ჯიში. თავისი 
უპრეტენზიობის, ჩრდილისამტანობისა  და გვალვაგამძლეობის წყალობით ფართოდ გამოიყენება 
მებაღეობაში რბილი კლიმატის რეგიონებში. 
 
Cedrus libani – libanis kedari 
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ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება თურქეთის, ლიბანისა და სირიის მთებში. საკულტო მცენარეა, 
რომელთანაც დაკავშირებულია ბიბლიური ლეგენდები და თქმულებები. სწორედ ეს კედარია გამოსახული 
ლიბანის დროშაზე. 
ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, მძლავრი და ხანგრძლივი სიცოცხლის მქონე ხეა. მისი ღეროს დიამეტრი 7 
მეტრსაც კი აღწევს. ახალგაზრდა მცენარეთა ვარჯი პირამიდულია, ასაკოვნების - ბრტყელი, ქოლგისებური. 
აქვს ძლიერი, დაბრეცილი ტოტები. წიწვები მუქი მწვანე ან ლეგა მწვანეა, უხეში, 1,5-3,5 სმ სიგრძის, 30-40-
ცალიან კონებად შეკრებილი. გირჩები კვერცხისებურია, 8-10 სმ სიგრძისა და 4-6 სმ სიგანის, ნორჩობაში 
ლეგა მწვანე, მომწიფებული - ყავისფერი.  
კედრებს შორის ლიბანის კედარი ყველაზე გავრცელებული მცენარეა ბაღ-პარკებში, რომელსაც თავისი 
სილამაზით გამორჩეული მრავალი უნიკალური კულტურული ფორმა გააჩნია. ჯიშების უმრავლესობას 
გააჩნია ლეგა-ცისფერი წიწვები და გამოირჩევიან ზრდის უჩვეულო ან  ჯუჯა ტიპებით. 
 
* * * 
აგროტექნიკა.კედრები უპირატესობას ანიჭებენ ნოყიერ თიხნარ ნიადაგებს. გაზაფხულზე საჭიროებენ 
მინერალური სასუქების დამატებას. ტემპერატურული პირობების მიმართ ზაფხულში მომთხოვნი არ 
არიან, ზამთარში ესაჭიროებათ +8 -100 C. ხანმოკლე ყინვები მათთვის საშიში არაა. იტანენ ტემპერატურის 
ხანმოკლე დაწევას  -100C -მდე. ფორმირებად სხვლა დასაშვებია წლის ნებისმიერ დროს, რადგან მცენარე ამ 
პროცედურას უმტკივნეულოდ იტანს. 
გამოყენება გამწვანებაში.  კედრები - კლასიკური სოლიტერული მცენარეებია. მხოლოდ თავისუფალი 
მარტოული რგვისას უვითარდებათ მათ ვარჯის ტიპური ფორმა, რომელიც ზრდასთან ერთად უფრო 
სრულყოფილი ხდება. ყველა კედარი სიცივისამტანია, მაგრამ არა ყინვისამტანი. მათ შორის ყველაზე 
ყინვაგამძლეა ჰიმალაის კედარი, 
 
 
Larix - ლარიქსი 
 
ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 
გვარი წარმოდგენილია 10-15 სახეობით, რომლებიც გავრცელებულნი არიან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 
ზომიერ და ცივ ზონებში. 50 მ-მე სიმაღლის, დიდი ზომის ფოთოლმცვივანი (წიწვებმცვივანი) ხეებია 
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ჰორიზონტალური, ფართო და არათანაბრად განწყობილი, ზოგჯერ კი ჩამოშვებული,  ტოტებით. 
ცალკეული ეგზემპლარები 500 წლამდე და მეტსაც კი ცოცხლობენ. ქერქი სქელია, უხეშნაოჭებიანი. წიწვი 
ნემსისებური, ბრტყელი, თხელი, რბილი, ღია მწვანე ან მოცისფრო. მამრობითი ”ყვავილები” 
(მიკროსტრობილები) მარტოულია, მომრგვალო ან კვერცხისებური, ვითარდებიან უწიწვო მოკლე 
ყლორტების წვერებზე. გირჩები პატარაა, წაგრძელებულ-კვერცხისებური, ნორჩობაში - მწვანე, 
მოყვითალო-მწვანე ან ალისფერი, მომწიფებისას - ნაცრისფერ-ყავისფერი. თესლები მწიფდება და 
გირჩებიდან გამოიფანტება პირველსავე წელს, ხოლო თავად გირჩები ხეზე კიდევ რამდენიმე წლის 
განმავლობაში რჩება. თესლების სრულყოფილად განვითარების პროცენტული მაჩვენებელი დიდი არაა. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ ისინი უკვე მეორე-მესამე წელს კარგავენ აღმოცენების უნარს. 
სამრეწველო თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მცენარეა, გამომდინარე იქიდან, რომ გააჩნია 
მაგარი, მკვრივი, გამძლე და ულპობი მერქანი. მისგან დამზადებული ბოძები უძლებდნენ რომის 
ამფითეატრების კონსტრუქციების სიმძიმესა და ვენეციის წყალში აშენებულ სახლებს. ის ასევე 
გემთმშენებლობის მთავარ მასალსაც წარმოადგენს. სამწუხაროდ, ლარიქსის აქტიურმა გამოყენებამ მისი 
ევროპული არეალის მნიშვნელოვანი შემცირება გამოიწვია. 
 
Larix decidua - evropuli lariqsi 
 

 
 
ბოტანიკური აღწერა.  იზრდება ჩრდილოეთ ევროპის მთებში, სადაც მნიშვნელოვანი ფართობები უკავია 
და ალპურ მდელოებამდე აღწევს. წიწვი ნაზია, ღია მწვანე. გააჩნია სხვადასხვა ჰაბიტუსისა და ზრდის 
ფორმის მქონე მრავალი კულტივარი. 
 
აგროტექნიკა.  ლარიქსი ”თავისუფლებისმოყვარე” მცენარეა. ის მხოლოდ გაშლილ ადგილზე ივითარებს 
მისთვის დამახასიათებელ გადაშლილი ფორმის ვარჯს. დაჩრდილულ ადგილებსა და ხშირ ნარგაობებში ის 
მცირედდეკორატიულია. არაა მომთხოვნი ნიადაგის მიმართ: იზრდება როგორც ქვიშნარ, ისე თიხნარ 
ნიადაგებზე, მაგრამ უპირატესობას მაინც  მსუბუქ ნაყოფიერ, სუსტი მჟავე რეაქციის მქონე თიხნარ 
ნიადაგებს ანიჭებს. 
მოზრდილ ეგზემპლარებს გააჩნიათ მძლავრი დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ამიტომ დამატებით კვებას 
არ საჭიროებენ. ახალგაზრდა მცენარეები კი ადრე გაზაფხულზე დამატებით უნდა გამოიკვებოს ტენიან 
მიწაში კომპლექსური ან კომბინირებული მინერალური სასუქების შეტანით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში 
- ახალი ნაკელით. გადარგვა უნდა მოხდეს ან ადრე გაზაფხულზე, კვირტების გაშლამდე, ან შემოდგომაზე, 
წიწვების გაყვითლების შემდეგ. 
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ნორჩი ლარიქსი  ადვილად იტანს გადარგვას, დიდი ეგზემპლარები კი მხოლოდ სათანადო წინასწარი 
მომზადების შემდეგ უნდა გადაირგოს, რაც გულისხმობს  ფესვების რამდენჯერმე დამოკლების შემდეგ 
მკვრივი კოშტის წარმოქმნას. თუ მცენარის გადარგვას შემოდგომით აპირებენ, მაშინ ფესვების სხვლას 
გაზაფხულზე აწარმოებენ. თუ გაზაფხულზე უნდა გადაირგოს, მაშინ კოშტს  გასული წლის ზაფხულში 
ამზადებენ. სასურველია მცენარის გდარგვა უწიწვო ფაზაში, ანუ ადრე გაზაფხულზე, ან შემოდგომაზე. 
აქტიური ნაზარდის მქონე ეგზემპლარების გადარგვა სასურველი არაა, თუმცა დასაშვებია გასხვლის, 
ნაწილობრივ ჩრდილში მოთავსებით და წყლის რეგულარული დაპკურების შემთხვევაში. 
მოზრდილი ლარიქსი საკმაოდ გვალვაგამძლეა. ახალგაზრდებს კი აქტიური ზრდის პერიოდში რწყვა 
ესაჭიროებათ. ისინი ასევე კარგად ეგუებიან გრუნტის წყლების სიახლოვეს. ხნოვანი ეგზემპლარებისთვის 
კი ზედმეტი ტენი დამღუპველია. 
სახეობათა უმრავლესობა ყინვაგამძლეა, ამავე დროს ზაფხულის ნორჩი ყლორტები ხშირად ზიანდება 
გვიანი ყინვებით, თუმცაღა ადვილად ხდება მათი ხელახალი წამოზრდა. 
 
გამწვანებაში გამოყენებალარიქსის ყველა სახეობა ერთნაირად ძვირფასია ბაღის დასამშვენებლად.  როგორც 
წესი, მათ რგავენ სოლიტერებად (ერთეულ ეგზემპლარებად), ან ქმნიან ტევრებს - კულისებს. 
ფოთოლმცვივანი ლარიქსების ფონზე ეფექტურად გამოიყურება მარადმწვანე მცენარეები - ფიჭვი, ნაძვი და 
სოჭი. 
ლარიქსი ადვილად იტანს სხვლას, მაგრამ გამოუსადეგარია ფიგურული კრეჭვისათვის. კომპაქტური 
ვარჯის ფორმირებისათვის დასაშვებია მსხვილი ტოტების შეჭრა ადრე გაზაფხულზე, ან შემოდგომაზე; 
ასევე ნორჩი ნაზარდის დამოკლება, რაც იწვევს დამატებითი ყლორტების აქტიურ განვითარებასდა ვარჯის 
გამკვრივებას. ნორჩი ლარიქსი მოქნილი და ელასტიურია, რაც მისი ღეროსა და ტოტების მოხრის, 
ერთმანეთში გადახლართვისა და საყრდენზე ფიქსირების  საშუალებას იძლევა. სხვლითა და ამ მეთოდის 
გამოყენებით შეიძლება შეიქმნას ”ცოცხალი” თაღები, პერგოლები და ფანჩატურები.  
ფოთოლ(წიწვებ)მცვენობის გამო, ლარიქსი ზამთრის ბაღებისათვის არ გამოდგება, მაგრამ მიუხედავად 
ამისა, მისი დახურულ გრუნტში გამოზრდა სირთულეს არ წარმოადგენს. ის საკმაოდ გამძლეა შეზღუდულ 
პირობებშიც კი, ამიტომ ხშირად ზრდიან ჯუჯა ფორმების - ბონსაის  სახით. ზაფხულში მას ბაღში აჩერებენ, 
ზამთარში ცივ შენობაში შეაქვთ, და მხოლოდ ზამთრის ბოლოს ათავსებენ  ზამთრის ბაღში. 
 
 
 
Picea - ნაძვი 
 
ოჯ. Pinaceae - ფიჭვისებრთა 
 
გვარი აერთიანებს დაახლოებით 50 სახეობას, რომლებიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 
ზომიერ და ცივ ზონებში. ამასთან სახეობების ნახევარზე მეტი ცენტრალური და დასავლეთი ჩინეთის 
მთიანეთში იზრდება. ნაძვი - ლამაზი, ახოვანი მარადმწვანე ხეა. სახეობათა უმეტესობა დიდი ზომისაა - 60-
90 მ სიმაღლისა და ღეროს დიამეტრით 1,5-2 მ. ცოცხლობს 500-600 წელს.  
ყველა ნაძვი თითქმის ერთნაირია: ღერო სწორი; რგოლურად განვითარებული ტოტები იარუსებს ქმნის; 
ვარჯი პირამიდულია; ქერქი ნაცრისფერ-რუხი, ნორჩი მცენარეების გლუვი, მიზრდილებისა კი - უხეში, 
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დაღარული. წიწვი წვრილია, ნემსისებური, ოთწახნაგოვანი ან ბრტყელი, სპირალურად განლაგებული, 
მწვანე ან ლეგა-მწვანე. 
მტვრიანებიანი მამრობითი ”ყვავილები” მარტოულია. ვითარდებიან გასული წლის ტოტების  ზედა 
წიწვების უბეში. მდედრობითიც მარტოულია, ვითარდება ძველი ტოტების ბოლოებში. გირჩები 
დაკიდებულია, ცილინდრულად დაგრძელებული ან კვერცხისებური ფორმის. ნორჩი გირჩები მწვანე ან 
ალისფერია, მომწიფებული - მურა ან მურა-ნაცრისფერი. მწიფდება პირველსავე წელს და მიწაზე 
გაუხსნელად ვარდება. 
ნაძვი იშვიათად იზრდება მარტოულად, სხვა ეგზემპლარებისაგან იზოლირებულად. უფრო ხშირად ტყის 
მსხვილ პოპულაციებს ქმნის. როგორც წესი, ნაძვნარები იმდენად დაჩრდილულ და მკვრივ ტყეს ქმნიან, 
რომ მათ ქვეშ ხშირი ბალახოვანი საფარი ვერ ვითარდება, სამაგიეროდ კარგად იზრდება ხავსები. 
ბუნებაში ნაძვი საკმაოდ ამტანი მცენარეა, პრაქტიკულად ნებისმიერ პირობებში იზრდება. 
 
 
Picea orientalis -aRmosavleTis naZvi 
 
 

 
ბოტანიკური აღწერა.  აღმოსავლეთის ნაძვი  მთის ტყეებს ქმნის კავკასიასა და მცირე აზიაში, ზღვის 
დონიდან 1000-2500 მ სიმაღლეზე. ხშირად გვხვდება კავკასიურ სოჭთან - Abies nordmanniana-სთან ერთად, 
სადაც მარადმწვანე ქვეტყე წყავით, ჭყორით, როდოდენდრონითა და სუროთია წარმოდგენილი. 
გარეგნულად ჩვეულებრივ ნაძვს ჰგავს, მაგრამ გააჩნია სახეობისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე 
განსხვავებული ნიშანი. მისი ვარჯისათვის დამახასიათებელია ტოტების მჭიდროდ განლაგება. ისინი 
ღეროზე რგოლურადაა განვითარებული. ქვედა ტოტები არათანაბრადაა განლაგებული და მიწას ეხება. 
ნორჩი ტოტები ღია ყავისფერია, თითქმისთეთრი. წიწვები მუქი მწვანეა, პრიალა, მოკლე, 6-8 მმ სიგრძის, 
ახასიათებთ ხშირი განლაგება. გირჩები ვიწროა, ცილინდრულ-კვერცხისებური, 6-9 სმ სიგრძის, თავიდან 
ალისფერი, მომწიფებისას კი - იისფერი. გააჩნია რამდენიმე კულტივარი, რომელთა შორისაც გამორჩეულია 
‘Aurea’ - ოქროსფერი  ნორჩი ნაზარდით. 
 
 
Picea pungens -ჩხვლეტია, ანუ ცისფერი ნაძვი 
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კულტურაში ყველაზე გავრცელებული ცისფერი ნაძვის სახეობაა. მისი ბუნებრივი ადგილსამყოფელი 
იუტასა და კოლორადოს (აშშ) კლდოვანი მთებია ზღვის დონიდან 2000-3500 მ სიმაღლეზე. 30-50 მ 
სიმაღლის მარადმწვანე ხეა. ვარჯი პირამიდულია. ტოტების რგოლები ერთმანეთისაგან რამდენადმე 
დაცილებულია. ახალგაზრდა ნაზარდის ტოტები ღია მოყვითალო-მოყავისფროა. წიწვები ლეგა ან მწვანე, 
უხეში, მჩხვლეტავი, მკვრივი, 2-3 სმ სიგრძის. გირჩები წაგრძელებულ-ცილინდრულია, 6-10 სმ სიგრძის, 
ნორჩი - მწვანე, მწიფობაში კი - ღია ნაცრისფერ-ყავისფერი.  
გააჩნია სხვადასხვა ჰაბიტუსის, ვარჯის ფორმით, წიწვების შეფერილობითა და ტოტების განლაგებით 
ერთმანეთისაგან  განსხვავებული მრავალი ჯიში. ბაღებში გამოყენების მიზნით ფართო გავრცელება ჰპოვა 
შემდეგმა ცისფერმა ნაძვებმა: პირამიდულმა - ’Clauca’, ‘Hoopsi’, ‘Koster’, ‘Omega’  და სფეროსებურმა - ‘Glauca 
globosa’ 
* * * 
აგროტექნიკა.  ნაძვი ჩრდილისამტანი, მაგრამ ამავე დროს სინათლისმოყვარული მცენარეა. მხოლოდ 
თავისუფალ ადგილზე იძენს ის  ვარჯის ტიპურ ფორმას. დაჩრდილულ ადგილებსა და ხშირ ნარგაობებში 
ნაკლებდეკორატიულია. 
ყველა ნაძვი უპირატესობას დაბალმჟავიან, მსუბუქ, ნაყოფიერ თიხნარ ნიადაგებს ანიჭებს, მაგრამ სავსებით 
კარგად ვითარდებანებისმიერ სხვა გრუნტზეც, მათ შორის, ღარიბ ქვიშნარებზეც და მძიმე თიხნარებზეც. 
არაა მიზანშეწონილი ჯუჯა ფორმების მეტისმეტად ნოყიერ ნიადაგზე გამოზრდა - ამით შეიძლება 
დაკარგონ მათთვის დამახასიათებელი ვარჯის ფორმა. 
ხნოვან ეგზემპლარებს გააჩნიათ მძლავრად დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ამიტომ დამატებითი კვება არ 
ესაჭიროებათ. ნორჩი მცენარეების ძირში კი, ადრე გაზაფხულზე ნოტიო მიწაზე, დაბალი კონცენტრაციის 
კომბინირებული ან კომპლექსური სასუქების დამატებაა საჭირო.დაუშვებელია ახალი ნაკელის გამოყენება. 
გადარგვა შესაძლებელია ან ადრე გაზაფხულზე, კვირტების გაშლამდე, ან შემოდგომაზე. ყლორტების 
აქტიური განვითარების ფაზაში მცენარე ცუდად ფესვიანდება. ნორჩი მცენარეები გადარგვას ადვილად 
იტანენ. მსხვილი ეგზემპლარების გადარგვა შესაძლებელია მხოლოდ ფესვთა კოშტის წინასწარი 
მომზადების შემდეგ. ამისათვის გადარგვამდე 6-12 თვით ადრე მცენარის ვარჯის გარშემოწერილობის ქვეშ 
მიწას ისე გადაბარავენ, რომ ფესვები გადაიჭრას. ეს იწვევს მიწის მკვრივი კოშტის წარმოქმნას. გადარგვის 
შემდეგ აუცილებელია უხვად მორწყვა. გადარგვა თუ გაზაფხულზე ხდება, საჭიროა ასევე მცენარეზე წყლის 
სისტემატური შეპკურებაც დაფესვიანებამდე. 
მოზრდილი ნაძვები საკმაოდ დიდ მდგრადობას იჩენენ როგორც ზედმეტი ტენის, ისე გვალვის მიმართაც, 
მაგრამ დეკორატიული ჯიშების ექსტრემალურ გარემოში გაშენება სასურველი არაა. სახეობათა უმეტესობა 
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ყინვაგამძლეა. ზაფხულის ნორჩი ნაზარდები ხშირად ზიანდება გვიანი ყინვებით, მაგრამ მათი აღდგენა 
იოლად ხდება.  
 
გამწვანებაში გამოყენება.ნაძვი უნივერსალური მცენარეა  დეკორატიულ მებაღეობაში გამოყენების 
თვალსაზრისით. კლასიკური პირამიდული ვარჯის მქონე ფორმები გამოიყენება ხეივნების შესაქმნელად, 
მათ რგავენ ჯგუფურად, მარტოულად დომინანტის სახით. ბურთისებური და ჯუჯა პირამიდული 
ფორმები გამოიყენება მცირე ბაღების რთულ კომპოზიციებსა და მიქსბორდერებში. გართხმული ფორმები 
შეუცვლელია ფონის შესაქმნელად. კომპაქტური ეგზემპლარების მიღების მიზნით შემოდგომაზე ახდენენ 
გვერდითა ყლორტების ცენტრალური კვირტების წაჩქმეტას და იგივე ყლორტების დამოკლებას 
ზაფხულში. 
ზამთრის ბაღისათვის ნაძვი პრაქტიკულად გამოუსადეგარია, რადგან საჭიროებს თანაბარი დაბალი 
დადებითი ტემპერატურის შენარჩუნებას არა მხოლოდ ზამთრის მოსვენების პერიოდში, არამედ 
გაზაფხულზეც, აქტიური ზრდის პერიოდში. ნაძვისთვის განსაკუთრებით საშიშია ზამთარში გამოღვიძება: 
მაგ., საახალწლოდ სახლში, სითბოში გადატანა  და შემდეგ ისევ სიცივეში დაბრუნება.ვერ იტანს 
ზაფხულის სიცხესაც. დახურულ გრუნტში ნაძვი კომპაქტურობას კარგავს, რთულდება მისი ფორმირება და 
დეკორატიულობა იკარგება. ნაძვის შემცვლელად ზამთრის ბაღებსა და ინტერიერში შეიძლება წარმატებით 
იქნას გამოყენებული არაუკარია და კრიპტომერია. 
 
 
მარადმწვანე ფოთლოვანი დეკორატიული ხეები 
 
Quercus ilex  – ქვამუხა 
ოჯ. Fagaceae 
    

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვის 
ოლქში, იზრდება ზღვისპირა სარტყელში 
100-1200 მ სიმაღლემდე ზღვის დონიდან, 
ქმნის ტყეს ან გვხვდება ერთეული 
მცენარეების სახით. 25 მ-მდე სიმაღლის 
მარადმწვანე ხეა, მუქი-ნაცრისფერი 
ქერქითა და განიერკვერცხისებრი ან 
კარვისმაგვარი ვარჯით. ყლორტები 
ქეჩისებრ შებუსულია, ფოთოლი საკმაოდ 
ცვალებადია; ფირფიტ – ოვალური, 
ელიფსური და ზოგჯერ ფართო ლანცეტა, 
ტყავისებრი, უხეში, ზემოდან კაშკაშა 
მწვანე, თითქმის შიშველი, ქვემოდან კი 
სქლად შებუსული, კიდემთლიანი ან 

რამდენიმე მახვილკბილებიანი, სიგრძით 7-8 სმ-მდე. ბუტკოიანი ყვავილი და შემდეგ რკო ერთად 1-3-ია 
მოკლე ყუნწებზე. ფიალა ფარავს რკოს სიგრძის 1/3 ნაწილს; აქვს ვირწოლანცეტა  ქერქლები.  

370 
 



კულტურაში მრავალი ფორმის მცენარეა, მათ შორის საქართველოში გვხვდება: f. angustifolia – ვიწრო 
ლანცეტა ფოთლებით; f. aureo-variegata – ოქროსებრ-ყვითელლაქებიანი ფოთლებით; f. ilicifolia – მსხვილი, 
ფართო ოვალური ფოთლებით; f. microphylla – პატარა ფოთლებით.  
მრავლდება თესლით, რომელიც ყოველწლიურად შეიძლება შეგროვდეს სექტემბერ-ოქტომბერში. 
მეზოქსეროფიტია. შესანიშნავად იტანს გვალვას და ჰაერის დაბალ ფარდობით ტენიანობას. თბილისსა და 
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რაიონებში წაბლფოთოლა მუხასთან ერთად ყველაზე კარგად შეგუებული 
სახეობაა. იზრდება საკმაოდ სწრაფად, ყვავილობს უხვად, ნაყოფმსხმოიარობს და თავისუფლად 
მრავლდება თვითმოთესვით. იკავებს ახალ-ახალ ადგილებს. ყინვისა და გვალვისგან არ ზიანდება. 
 შემოტანილ მუხებს შორის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა კულტურაში, განსაკუთრებით 
აღმოსავლეთ საქართველოში. შესანიშნავი დეკორატიული სახეობაა, კვერცხისებრი ან ბურთისებრი 
ვარჯით და მარადმწვანე ფოთლებით. განსაკუთრებით საყურადღებოა იგი გვალვაგამძლეობის გამო. 
გვალვიანი რაიონებისათვის შეუცვლელი სახეობაა. თბილისის გამწვანებისათვის მეტად პერსპექტიულია.  
 
 
 
 
 
 
Quercus suber – კორპის მუხა 
 
გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. უკავია ზღვის სანაპირო სარტყელი 400-500 მ-მდე. აქვს 20 
მ-მდე სიმაღლე, კარვისებური ან ცილინდრული ვარჯი და ღეროზე სქელი კორპიანი ქერქი. მარადმწვანე 
ფოთოლი ოვალურია ან ელიფსური, 7 სმ-მდე სიგრძის და 3,5 სმ-მდე სიგანის, კიდემთლიანი ან 
მცირერიცხოვანი პატარა მახვილკბილებიანია; რკო განლაგებულია თითო-თითოდ, ან 3-მდე ერთად; 
მწიფდება პირველ წელს. ფიალა ფარავს რკოს სიგრძის  1/2-1/3-ს.  
 

საკმაოდ გავრცელებულია კულტურაში შავი ზღვის 
სანაპიროზე. გვხვდება როგორც ერთეული, ისე 
ჯგუფური და პატარა კორომების სახით. 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მისი სუბერიანი 
ქერქი, რომელიც გამოიყენება საიზოლაციო წარმოებაში, 
ლინოლეუმის, საცობების დასამზადებლად.  
კორპის მუხის საკმაოდ დიდი და ხნიერი კორომები 
გვხვდება ქუთაისისა და გაგრის მიდამოებში. დასავლეთ 
საქართველოში კორპი ხშირად ავადდება, რასაც შავ 
ჭირსაც  უწოდებენ. შესანიშნავი ეგზემპლარებია 
კახეთში (ლაგოდეხში), სადაც ამ მუხისათვის კარგი 
პირობებია და შეიძლება იგი უფრო ფართოდ გაშენდეს 

ბაღ-პარკებსა და ტყის კულტურის სახით.  
მრავლდება თესლით.  
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იმავე სექციიდან გვხვდება აგრეთვე Q. occidentalis – დასავლეთის მუხა. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში (სამხრეთ საფრანგეთი, პორტუგალია, კორსიკა და იტალია). 
პორტუგალიაში კორპის მიღების მიზნით სწორედ ამ სახეობას აშენებენ. ძალიან ჰგავს წინა სახეობას. მისგან 
მეტწილად იმით განსხვავდება, რომ მისი ფოთლები უფრო თხელია, ქვედა მხრიდან ნაკლებ შებუსულია 
და ცვივა ახალი ფოთლების გამოღების შემდეგ. ყავილობს მაისში, ნაყოფი მწიფდება ყვავილობიდან მეორე 
წელს. იძლევა უკეთესი ხარისხის კორპს. ორივე სახოება სითბოს მოყვარულია. მნიშვნელოვნად 
ზიანდებიან -15°C ტემპერატურაზე. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ყინვისგან არ ზიანდება, 75 წლის 
ხნოვანებაში აქვს 14 მ სიმაღლე და 50 სმ-ზე მეტი სიმსხო. მსხმოიარობს, მაგრამ თვითნათესს არ იძლევა.  
ორივე სახეობა ძვირფასი დეკორატიული მცენარეა, შეიძლება ფართოდ გაშენდეს იქ, სადაც ჰაერის 
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა არ ეცემა   -12-15°C -ზე დაბლა. 
 
Arbutus andrachne – მარწყვის ხე 
ოჯ. Ericaceae  – მანანისებრნი 
 

გავრცელებულია  სამხრეთ ყირიმში, კავკასიის შავი 
ზღვის სანაპიროზე, აფხაზეთსა და აჭარაში 200-300 მ-
მდე ზღვის დონიდან, ხმელთაშუაზღვის-პირეთის 
აღმოსავლეთ რაიონებში. იშვიათი რელიქტური 
სახეობაა, შეტანილია რუსეთის წითელ წიგნში. 5-8 მ 
სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, 20 სმ-მდე დიამტრით. აქვს 
წითელი ქერქი, რომელიც ივნი-ივლისში ძვრება პატარა 
ნაჭრებად და ტოვებს  მწვანე ლაქას; ფოთლები 
ტყავისებურია, მუქი მწვანე, კვერცხისებრი ან 
წაგრძელებულ-ელიფსური, ზოგჯერ წვეროში 
წაწვეტილი, 10 სმ-მდე სიგრძის, თითქმის 
კიდემთლიანი, ყვავილი ქოთნისებურია, თეთრი ან 

მოყვითალოა, დაკიდულ მეჩხერ მტევნებში, ვითარდებიან შემოდგომის ბოლოს ან ადრე გაზაფხულზე.  
 
ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. ნაყოფი 
კენკრისებრია, ნარინჯისფერ- წითელი, 
სიმსხოთი 1-1,5 სმ, მრავალთესლიანი, წვნიანი, მწიფდება 
ივნისში. იგი მოგვაგონებს მარწყვს, იჭმევა, მაგრამ 
უგემურია. 
მრავლდება თესლით და ყლორტის კალმებით.  
ძალიან გვალვაგამძლეა. თბილისის მცირე სიღრმის 
ხირხატიან, ღარიბ ნიადაგზე აქვს 6 მ- მდე სიმაღლე. 
გვალვისგან თითქმის არ ზიანდება. ჭარბტენიან 
პირობებში – ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში 9 წლის 
ხნოვანებაში აქვს 5 მ სიმაღლე და 4,5 სმ დიამეტრი, 
მსხმოიარობს, ყინვაგამძლეა, იტანს -15°C-ს ფოთლის დაზიანებით.  
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შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა მუქი მწვანე პრიალა ფოთლებით, სქელი ვარჯით, წითელი ღეროთი 
და მოწითალო ნაყოფებით. შეიძლება ფართოდ გაშენდეს დასავლეთ საქართველოში საშუალომდე მშრალ 
და აღმოსავლეთ საქართველოში ტენიან, ღრმა ნიადაგებზე.  
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში იზრდება აგრეთვე AA.unedo, რომელიც ბუნებრივად  გავრცელებულია 
სამხრეთ ევროპაში, 74 წლის ხნოვანებაში აქვს 14 მ სიმაღლე, ნაყოფმსხმოიარობს იშვიათად, მკაცრ 
ზამთარში (-8-9°C) ზიანდება. დეკორატიული მცენარეა. იმსახურებს უფრო ფართოდ გავრცელებას 
საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე სოხუმიდან ბათუმამდე, განსაკუთრებით ბათუმისა და ქობულეთის 
ბაღ-პარკებში. 
Eriobotrya japonica – იაპონური ზღმარტლი, ერიობოტრია 
ოჯ. Rosaceae 
    

გავრცელებულია იაპონიასა და 
ჩინეთში. აქვს 8 მ-მდე სიმაღლე, 
გადაშლილი ვარჯი, 25 სმ-მდე  
სიგრძის ტყავისებრი, ზემოდან მუქი 
და ქვემოდან ღია მწვანე ფოთლები, 
თეთრი ყვავილები, 5-ფურცლიანი 
გვირგვინი, 5 სვეტი, 5 შეზრდილი და 
15 თავისუფალი მტვრიანა, ბუდეში 2-3 
თესლკვირტი; ნაყოფი მსხლისებრია, 
ყვითელი ან ნარინჯისფერი, წვნიანი, 
ტკბილ-მჟავე, 3-5-ბუდიანი, მსხვილი 
კურკებით. ყვავილობს შემოდგომა-
ზამთარში, ნაყოფი მწიფდება მაის-
ივნისში, მასზე დიდი 

მოთხოვნილებაა. 
მეზოფიტი მცენარეა. დასავლეთ ამიერკავკასიაში მისთვის შემზღუდავია ყინვა. ზიანდება –8-9° 
ტემპერატურაზე; მორწყვის შემთხვევაში კარგად ხარობს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. თბილისში 
სიმაღლით აღწევს 6-7 მ-ს. იტანს ხანმოკლე ყინვას –12-13°C-მდე. მისთვის აქ კრიტიკულია მაღალი 
ტემპერატურა, ჰაერისა და ნიადაგის სიმშრალე (გვალვა) და ყინვა, რომელიც პერიოდულად   -20°C-ს 
უტოლდება. 
 
ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს უხვად, მრავლდება თვითმოთესვით, ყლორტის კალმებით და მყნობით. 
30 წლის ხნოვანებაში სიმაღლით უტოლდება 7 მ-ს და სიმსხოთი 20 სმ-ს.  
კულტურაში საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული როგორც ხეხილოვანი და დეკორატიული მცენარე. 
ხშირად გვხვდება დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით შავი ზღვის სანაპიროზე – აჭარასა და 
აფხაზეთში, სადაც  სწრაფად იზრდება. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შედარებით მცირედ.    
დეკორატიული მებაღეობისათვის საინტერესოა მარადმწვანე ფოთლებით, ზამთრის ყვავილობითა და 
ყვითელი ნაყოფებით. იმსახურებს უფრო ფართოდ გავრცელებას როგორც ნაყოფმომცემი დეკორატიული 
მცენარე.    
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Laurus nobilis – კეთილშობილი დაფნა 
ოჯ. Lauraceae – დაფნისებრნი 
 

ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუა-ზღვეთის 
ქვეყნებში. 18 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა ან ბუჩქი, 
მორიგეობით განწყობილი, კიდემთლიანი, ტყავისებური, 
მუქი მწვანე მარტივი ფოთლებით. ფოთოლი მდიდარია 
არომატული ეთერზეთებით. აქვს ყვითელი ყვავილი, 
რომელიც თავმოყრილია ქოლგა ყვავილედში. ყვავილობს 
მარტ-ივნისში. ნაყოფი მუქი ლურჯია, ერთთესლიანი  
კურკა, შეიცავს 26%-მდე სამკურნალო ზეთს. აქვს 
სახესხვაობები: var. angustifolia, var. elipsoides, var. undulata, 
var. parvifolia, var. grandifolia, var. pallidis, var. minor და სხვ. 
ფართო ეკოლოგიური დიაპაზონის მცენარეა. გვხვდება 
მთელ საქართველოში, იქ სადაც ჰაერის აბსოლუტური 
მინიმალური ტემპერატურა არ ეცემა -20°C-ზე დაბლა. 
საკმაოდ გვალვაგამძლეა. თბილისში ტენიანობის 

დეფიციტის გავლენით თითქმის არ ზიანდება.  
დაფნა შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა მარადმწვანე ფოთლებით, ყვითელი ყვავილებით და შავი 
ნაყოფებით, ადვილად მრავლდება თესლით. კარგად იტანს გასხვლა-გაფორმებას.  
ფოთლის მოხერხებულად შეგროვების მიზნით, ხშირად აწარმოებენ დაფნის მიწისპირზე გადაჭრას. 
საქართველოში უძველესი დროიდან არის ცნობილი. აქვს ფართო გამოყენება. ნაყოფიდან მიღებული ზეთი 
იხმარება  მედიცინაში, ფოთლები შეიცავს ეთერზეთებს, ნაყოფები – ცხიმოვან ზეთს, ფოთლები ფართოდ 
გამოიყენება კულინარიაში. 
 
Cinnamomum  camphora – ქაფურის ხე 
ოჯ. Lauraceae 
 
ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩინეთში, კუნძულ ტაივანზე, კორეასა და იაპონიაში. 
ტაივანზე გვხვდება 500-2000 მ სიმაღლეზე. კუნძულ ხონდოზე (იაპონია) 850 მ-მდე სუბტროპიკული და 
ტროპიკული  კლიმატის პირობებში. ცოცხლობს 1000 წლამდე. 
50 მეტრამდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, რომლის სიმსხო ხშირად 5 მ-ს აღწევს. მისი ახალგაზრდა 
ყლორტები მწვანეა და გლუვი, ფოთლები კვერცხისებრი ან ელიფსური, 10 სმ-მდე სიგრძის, კიდემთლიანი, 
ტყავისებრი, ზემოდან მბრწყინავი, მწვანე, 3-ძარღვიანი. ყვავილები ორსქესიანია, ფარისებრ ყვავილედში 
შეკრებილი. ნაყოფი თითქმის ბურთისებრია, მუქი ლურჯი, ან თითქმის შავი, კურკა – 7-12 მმ სიგანის, 
წვნიანი, არომატული რბილობით და ქაფურის სუნით. აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს შეგროვებიდან 3-4 
თვის განმავლობაში. 
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იგი იზრდება იქ, სადაც წლიური ნალექების რაოდენობა 
600-დან 1000 მმ-მდეა. უკეთ ხარობს წითელმიწა და 
ალუვიურ ნიადაგებზე. იზრდება აგრეთვე ღარიბ სილნარ, 
ქვა-ღორღიან და თიხნარ ნიადაგებზე. ვერ იტანს ნიადაგში 
კირის უხვ შემცველობას.       
მისგან ღებულობენ ნატურალურ ქაფურს. იგი მცენარის 
ყველა ორგანოშია წარმოდგენილი. ქაფურის შემცველობა 
მშრალი წონიდან, ხისა და მისი ნაწილების  ხნოვანებაზე 
დამოკიდებულებით, მერყეობს 0,2-დან 5,6%-მდე, ქაფურის 
ზეთისა კი – 0,3-დან 8,3-%-მდე.  
ფოთლის ფორმის მიხედვით ქაფურიანი ფორმებია: f. 
cuneatum, f. rotundatum;  უქაფურო – f.ellipticum, f. 
angulatum. 
შავი ზღვის სანაპიროზე ქაფურის ხე შემოტანილია XIX 
საუკუნის 60-იან წლებში. აქ იგი მნიშვნელოვანი 
დაზიანების გარეშე იტანს –11-12°C-ს, კარგად ხარობს 
სრული განათებისა და რამდენადმე დაჩრდილვის 
პირობებში. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში საკმაოდ უხვად 
მსხმოიარობს და ყინვებით არ ზიანდება აღმოსავლეთ 

საქართველოში არ გვხვდება. აქ იგი ვერ იტანს სიმშრალესა და კირით მდიდარ ნიადაგებს.  
ქაფურის ხის მერქანი არ გამოირჩევა მაღალი ტექნიკური თვისებებით, სამაგიეროდ აქვს  მოყავისფრო-
ყვითელი შეფერილობა და სასიამოვნო, საკმაოდ ძლიერი ქაფურის სუნი. დასავლეთ საქართველოში 
შესაძლებელია მისი გამოყენება ქარსაფარი ზოლებისა და ბაღ-პარკების მშენებლობაში. ქაფურს ყველა 
მცენარე თანაბრად არ შეიცავს. არიან ქაფურიანი და უქაფურო ინდივიდები, რომლებიც გარეგნულად 
თითქმის არ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.  
 
                           
Magnolia grandiflora – დიდყვავილა მაგნოლია 
ოჯ. Magnoliaceae –  მაგნოლიასებრნი 
 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. იზრდება სუსტად დაჭაობებულ ნიადაგებსა და 
მდინარისპირა ტყეებში. მარადმწვანე ხეა. სიმაღლეში 30 მეტრამდე  იზრდება, ხოლო მისი დიამეტრი  135 
სმ-ს აღწევს. აქვს ფართოპირამიდული ვარჯი და ღეროზე  რუხი ან ღია ყომრალი, 2 სმ-მდე სისქის  ქერქი; 
15-25 სმ სიგრძის, ქვემოდან ჟანგისებრ ბუსუსებიანი, მბრწყინავი, ტყავისებრი ფოთლები. ყვავილი თეთრია, 
სიმსხოთი 20 სმ-მდე, განცალკევებული გვირგვინის ფურცლებითა და მათრობელა სუნით.  
ნაყოფი გირჩისმაგვარია, 10-12 სმ სიგრძისა და 6-8 სმ სიმსხოსი; თესლი წითელია, გრძელ ყუნწზე 
ჩამოკიდებული.  
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ტენიან ნიადაგებზე სწრაფად იზრდება, ივითარებს  
მიწისპირამდე დაშვებულ ტოტებს, რომლებიც ხშირად 
ფესვიანდებიან და დამოუკიდებელ ხეებს წარმოქმნიან. 
აღმოსავლეთ საქართველოში დიდყვავილა მაგნოლიის ზრდა-
განვითარება შეზღუდულია. 70-80 წლის ხნოვანებაში 
სიმაღლით  10-15 მეტრს და სიმსხოთი კი 25-30 სმ-ს არ 
აღემატება. სხვა რაიონებთან შედარებით აქ იგი საკმაოდ 
ხშირად გვხვდება კახეთის (სიღნაღი, ლაგოდეხი, ყვარელი, 
თელავი, გურჯაანი) ბაღ-პარკებში. წინანდალში სიმაღლით 
უტოლდება 14-16 მეტრს და დიამეტრით 60 სმ-ს. ყინვებით არ 
ზიანდება. იტანს –12-15°C ყინვას. ჩრდილის ამტანია. უკეთ 
ხარობს გაბნეული განათების პირობებში, უყვარს სუსტად 
დაჭაობებული და ღრმა ტენიანი ნიადაგები, კარბონატულ 
ნიადაგებს არ გაურბის;  ატმოსფერულ და ნიადაგის ტენიანობას 
დიდ მოთხოვნილებას უყენებს. თბილისში იჩაგრება ტენის 
დეფიციტის გამო.  
კულტურაში შეტანილია უძველესი დროიდან (1734 წ.) და 
გვხვდება ნაირგვარი ტიპის პირობებში. დეკორატიულ 

მებაღეობაში გამოიყენება ჯგუფური ნარგავებისა და ხეივნების შესაქმნელად. მიმზიდველია დიდრონი 
თეთრი ყვავილებით, მუქი მწვანე ლაპლაპა ფოთლებით და სქლად შეფოთლილი ვარჯით. ფოთლები, 
ყვავილები და ყლორტები შეიცავენ ეთერზეთებს. 
საქართველოში ფართოდ გამოიყენება დეკორატიულ მებაღეობაში, განსაკუთრებით შავიზღვისპირა 
რაიონებში. ყველაზე კარგად ხარობს აჭარასა და აფხაზეთში. 
 
                
Prunus laurocerasus (Laurocerasus officinalis) – წყავი 
ოჯ. Rosaceae 
 
ველურად გავრცელებულია კავკასიაში. საერთო გავრცელება: კავკასია, ირანი,  მცირე აზია და ბალკანეთის 
ნახევარკუნძული. 10 მ-მდე სიმაღლის ხეა ან 4-8 მ სიმაღლის ბუჩქი, ახალგაზრდობაში გლუვი მწვანე, 
შემდეგ კი ხორკლიანი, რამდენადმე ნაპრალებიანი ქერქით. ფოთლები წაგრძელებულ ელიფსურია, 16-20 
სმ-მდე სიგრძის და 3-6 სმ სიგანის, ზემოდან ლაპლაპა მუქი მწვანეა, ქვემოდან უფრო მკრთალი, 
ტყავისებური, დაკბილული, ფუძესთან 2-4 ჯირკვლით; ყვავილი თეთრია, შეკრებილია სქელ, შიშველ 
მტევანა ყვავილედებში; მტვრიანა 20-ია, ნასკვი მჯდომარე, მარტივი სვეტით და თავაკა დინგით. ნაყოფი 
კურკაა, მოლურჯო-შავი, მომწარო-ტკბილი, კულტურული ფორმები კი უფრო მსხვილი და ტკბილია. 
ყვავილობს აპრილ-მაისში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 
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მეტწილად გავრცელებულია დასავლეთ ამიერკავკასიაში 
(კოლხეთში), რომელიც მოიცავს დასავლეთ საქართველოს, 
აჭარის და აფხაზეთის  ტყიანი მასივების ფართო ზოლს. 
გავრცელება იწყება ზღვისპირა რაიონებში და გრძელდება 
მთაში ტყის უკანასკნელ საზღვრამდე. მძლავრი განვითარება 
აქვს ზღვის სანაპიროდან 500-600(800) მ სიმაღლემდე ზღვის 
დონიდან. იგი კოლხური ტიპის მარადმწვანე ქვეტყის 
კომპონენტია.  
მეზოფიტია, მაგრამ შესანიშნავად იტანს ხანმოკლე გვალვას. 
წყავი უმთავრესად გვხვდება ტენიან და დაჩრდილულ 
ადგილებსა და ხეობებში. გამოირჩევა მაღალი ტენიანობის 
მოყვარულობით. ჩამოდის ზღვის სანაპირომდე. ნიადაგის 
ქიმიზმის მიმართ ფართო დიაპაზონის მცენარეა. შესანიშნავად 
ხარობს როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე 
ნიადაგებზე. თბილისში, თელავსა და სხვაგან მორწყვის 
შემთხვევაში შესანიშნავად ხარობს და ზოგჯერ გაუვალ რაყას 
ქმნის.  
მრავლდება თესლითა და კალმებით. თესლი ითესება 

შემოდგომაზე ან სტრატიფიცირებული გაზაფხულზე. ადვილად ამრავლებენ აგრეთვე კალმებით, 
გადაწვენით და მყნობით. გამწვანებისათვის სტანდარტულ ნერგად მიჩნეულია 3-4-წლიანი მცენარე.  
აქვს მოვარდისფრო-ყვითელი მერქანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით. წყავის 
ფოთლებიდან ღებულობენ ციანწყალბადს და წყავის ზეთს, აგრეთვე არომატულ ნივთიერებებს, რომელიც 
რძეს აძლევს ნუშის მსუბუქ სურნელს; წყავის ნაყოფი იჭმევა, განსაკუთრებით სასიამოვნოა კულტურული 
ჯიშების უფრო მსხვილი და ტკბილი ნაყოფები.  
აქვს 10-ზე მეტი საბაღე ფორმა, რომლებიც გამოყოფილია ფოთლების ფორმისა და სიდიდის, ვარჯის 
სტრუქტურისა და ტექტონიკის მიხედვით. 
 
                 
Photinia serrulata    – ხერხკბილა ფოტინია 
ოჯ. Rosaceae 
 
 გავრცელებულია ჩინეთში, მთაში ადის 1000 მ-მდე. აქვს 22 მ-მდე სიმაღლე, სქლად დატოტვილი ვარჯი და 
უსწორმასწორო ღერო, შიშველი, მეწამულ-წითელი ყლორტები და წაგრძელებული, 10-20 სმ სიგრძისა და 
3-6 სმ სიგანის, წვრილხერხკბილა, ნორჩობაში მოწითალო, შემდეგ კი ზემოდან ლაპლაპა, მუქი მწვანე 
შიშველი ფოთლები. თეთრი ყვავილები შეკრებილია მრავალყვავილიან ყვავილედად. ნაყოფი 
ბურთისებრია, წითელი, 2-4-თესლიანი. 
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კულტურაში აშენებენ 1804 წლიდან. საქართველოში – შავი 
ზღვის სანაპიროზე XX საუკუნის II ნახევრიდან თითქმის 
ყველა დეკორატიულ ბაღ-პარკსა და ბოტანიკურ ბაღში 
გვხვდება. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში იზრდება 1913 
წლიდან, აქვს 2 მ სიმაღლე და 22 სმ დიამეტრი, ყვავილობს და 
ნაყოფმსხმოიარობს, ყინვისგან არ ზიანდება. იგი 
შესანიშნავად ხარობს აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს 
ბაღ-პარკებში. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში რამდენიმე 
მსხმოიარე ეგზემპლარია. ყვავილობას იწყებს აპრილ-მაისში, 
მასიური ყვავილობა აქვს აპრილის მესამე ათდღიურში ან 
მაისში, ყვავილობას ამთავრებს მაისში, ნაყოფი მწიფდება 
აგვისტოში. მისთვის აქ რამდენადმე შემზღუდავია ნიადაგისა 
და ატმოსფერული გვალვა, შემოდგომაზე ფოთლები 
ღებულობენ მეწამულ წითელ ფერს, რის გამოც ფოტინია 
კიდევ უფრო მიზიდველი ხდება დეკორატორებისათვის. 
მრავლდება თესლითა და ყლორტების კალმებით.  
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში გვხვდბა აგრეთვე Ph.glabra. 
მარადმწვანეა, აქვს მრავალყვავილიან ფარისებრ 

ყვავილედებში შეკრებილი თეთრი ყვავილები და წითელი ნაყოფები. წინა სახეობის მსგავსად საინტერესო 
დეკორატიული მცენარეა ლაპლაპა ფოთლებით, თეთრი ყვავილებითა და წითელი ნაყოფებით. 
 
 
Olea europaea – ევროპული ზეთისხილი 
ოჯ. Oleaceae 
 

გავრცელებულია წინა აზიაში. აქვს 
მოპირდაპირედ განლაგებული მარტივი, 
კიდემთლიანი, მარადმწვანე, ტყავისებრი, 
ლანცეტა ფოთლები. ყვავილედი მტევანაა, ნაყოფი 
კენკრაა, ყავისფერ-მომწვანო ან მოშავო-ლურჯი, 
ხორცოვანი ნაყოფსაბურველით და მაგარი 
კურკით. ფართოდ არის გავრცელებული 
კულტურაში. აშენებენ ამერიკაში, ავსტრალიაში, 
აფრიკაში, საქართველოში და სხვაგან. აქვს 4(12) მ-
მდე სიმაღლე და ფესვის  ყელთან  2 ან  4 მ 
დიამეტრი.  ცოცხლობს  400 
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წლამდე (ზოგი 2000 წლამდე). მეზოკარპიუმში 25-40% 
(75%) ზეთია. გადარჩეული ნაყოფებისაგან მიიღება 
უმაღლესი ხარისხის ზეთი (პროვანსალი), რომელიც 
საჭმელში იხმარება. განმეორებით დაწნეხილი ზეთი 
გამოიყენება საჭმელში და აგრეთვე ტექნიკური 
მიზნებისთვის. პროვანსულ ზეთს იყენებენ საკონსერვო  
მრეწველობაში. დამარილებული ან დამწნილებული 
ნაყოფი გამოიყენება  საჭმელად. ზეთისხილის 
კულტურა  საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული 
ყირიმსა და საქართველოში, აგრეთვე თურქმენეთის 
დასავლეთ ნაწილში. მისთვის შემზღუდავია ზამთრის 
დაბალი ტემპერატურა, რომელიც -10°C-ზე დაბალია. 
აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთისხილი იშვიათია. 
იგი ყინვისგან მნიშვნელოვნად ზიანდება. აქ მისი 
სამრეწველო კულტურის სახით გაშენების მცდელობა 
უშედეგოდ დამთავრდა. ერთეული სახით გვხვდება 

ხირსაში (5 მ-მდე სიმაღლის), მსხმოიარობს გურჯაანში (ქალაქის გამწვანებაში). 3 მ-მდე სიმაღლის 
მცენარეებია თბილისის ბოტანიკურ ბაღში, ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს სამხრეთის ფერდობებზე. 
იმსახურებს უფრო ფართოდ გავრცელებას. 
აქვს ლამაზი, მაგარი და მკვრივი მერქანი, კუთრი წონა 0,98. შესანიშნავად პრიალდება, ძვირფასია 
სადურგლო და საზეინკლო ნაკეთობისათვის. მრავლდება თესლითა და ყლორტის კალმებით. 
                                               
                 
Osmanthus fragrans (Olea fragrans)  – სურნელოვანი ოსმანთუსი 
ოჯ. Oleaceae 
 

გავრცელებულია ჰიმალაიში აღმოსავლეთ 
ჩინეთამდე და იაპონიაში. დაბალი ხეა ან ბუჩქი, 
შიშველი, ღია მოყვითალო-ყავისფერი, 1-2-
წლიანი ტოტებით. ფოთოლი თითქმის 
ელიფსურია, 16 სმ-მდე სიგრძისა და 2,5-6 სმ 
სიგანის, კიდემთლიანია ან მეჩხერკბილებიანი.  
ყვავილი თეთრია, სურნელოვანი, ფარისმაგვარ 
ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-
ივლისში. კულტურაში ფართოდ არის 
გავრცელებულიE კავკასიის შავი ზღვის 
სანაპიროზე სოჭიდან ბათუმამდე.  
სითბოს მოყვარულია, ზოგჯერ ზიანდება -13°C 
ტემპერატურაზე. საქართველოს შავი ზღვის 

379 
 



სანაპიროზე ყვავილობს, მაგრამ არ მსხმოიარობს. თბილისში ყინვას თითქმის ვერ იტანს, ხშირად იყინება 
მიწისპირამდე ან მთლიანად. დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო აღმოსავლეთ საქართველოში ვერ 
გავრცელდა. 
თბილისში გვხვდება მისი ფორმა f. aurantiacum  – ნარინჯისფერი ყვავილებით, მხოლოდ ახალგაზრდა, 20-
25 წლის მცენარე, რომელიც უხვად ყვავილობს, მაგრამ არ მსხმოიარობს.  
შესანიშნავი დეკორატიული მცენარეა, ამასთან მისი ყვავილები გამოიყენება პარფიუმერიაში. იგი შეიძლება 
ფართოდ გაშენდეს იქ, სადაც ჰაერის ტემპერატურა არ ეცემა -12-13°C-ზე დაბლა. მრავლდება მწვანე 
კალმებით. 
 
 
Ilex colchica – კოლხური ჭყორი 
ოჯ. Aquifoliaceae - ჭყორისებრნი 
 

 გავრცელებულია ზღვის დონიდან  1600 მ-
მდე  კავკასიის დასავლეთ ნაწილში. 
აღმოსავლეთ საქართველოში მისი 
გავრცელების  აღმოსავლეთი საზღვარია  
ახმეტის სატყეო, თელავის თავზე- მთა 
ცივი. იგი ველურად გავრცელებულია 
აგრეთვე მცირე აზიაში. 
ტანდაბალი მარადმწვანე  ხე ან ბუჩქია, 
რომელიც კარგ გარემო პირობებში 8,0 მ 
სიმაღლეს აღწევს.  ყლორტები დაფარულია 
მწვანე, ღერო კი მუქი მონაცისფრო ქერქით. 
ფოთლები ელიფსურია, ლანცეტისებრი,  
მოკლეყუნწიანი, მორიგეობით, იშვიათად 

მოპირისპირედ განწყობილი. ფოთლის ფირფიტა სქელი და ხორციანია. კიდეებზე შორიშორს  ამოკვეთილი 
და ბასრად დაკბილული, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, ქვედა მხრიდან ღია მწვანე ფერის, მისი სიგრძე 4,0-
12,0 სმ და სიგანე 2,0-8,0 სმ უდრის. წვრილი თეთრი ყვავილები იღლიურია ქოლგა ან  მტევანა ყვავილედში 
შეკრებილიი.N ნაყოფი კენკრაა, მუქი წითელი ფერის, შეიცავს 4-5 ერთთესლიან სამწახნაგოვან კურკას. 
თბილისის მიდამოებში გარეულად იზრდება საგურამოსა და მარტყოფის  ტყეებში, ქალაქის ტერიტორიაზე 
იშვიათადაა. 
მსხმოიარობს რეგულარულად და იძლევა კარგი ხარისხის თესლს. 
პერსპექტიულია გამწვანებისათვის.  
 
 
Phoenix canariensis –  კანარის პალმა 
ოჯ.  Arecaceae 
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ბუნებრივად გავრცელებულია კანარის კუნძულებზე, 
კლდოვან და ღორღიან ადგილებში. 15 მ სიმაღლის ხეა, 
სწორი ღეროთი და 100-200-ფოთლიანი ვარჯით. აქვს 
ფრთისმაგვარი ფოთლები, სიგრძით 4 მ-მდე, რკალისებრ 
მოხრილი, 80 სმ-მდე სიგრძის ყუნწით. ფოთლის ყველაზე 
გრძელი ნაკვთი (“ფოთოლაკი”) 50 სმ სიგრძისაა. 
მდედრობითი ყვავილი მოკლეა, ნაყოფი კვერცხისებრი, 2 
სმ-მდე სიგრძის და 1,5 სმ-მდე სიგანის. 
შავი ზღვის სანაპიროზე შედარებით კარგად ხარობს, თუმცა 
-9-10°C-ზე მნიშვნელოვნად ზიანდება. 
 მსხმოიარობს რეგულარულად და იძლევა კარგი ხარისხის 
თესლს. ზოგჯერ მრავლდება თვითმოთესვით. თოვლის 
გავლენით მნიშვნელოვნად ზიანდება  ვარჯი. 
ქალაქ თბილისში ზოგჯერ გვხვდება ქუჩის გამწვანებაში 
(კავშირგაბმულობის შენობის მახლობლად).  
კულტურაში შედარებით ფართოდ გავრცელდა შავი ზღვის 
სანაპიროზე, სოჭიდან ბათუმამდე. 
 

 
Trachycarpus fortunei – ფორჩუნის ტრახიკარპუსი 
ოჯ. Palmaceae 
 

ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის 
სუბტროპიკულ რაიონებში. 15 მ-მდე სიმაღლის ხეა. 
აქვს მარაოსებრი ფოთოლი, თითქმის ყველა მხარეს 
მიმართული, დაახლოებით შუამდე ჩაჭრილი 
სეგმენტებით.  
ყვავილობს რეგულარულად, მსხმოიარობს უხვად და 
მრავლდება ბუნებრივად.  
საკმაოდ ყინვაგამძლეა, -9-10°C-ზე თითქმის არ 
დაზიანებულა. ინდიფერენტულია ნიადაგის ქიმიზმის 
მიმართ. თბილისში ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე 
ნიადაგებზე ისევე კარგად ხარობს, როგორც ბათუმში 
მჟავე ნიადაგებზე. სიმაღლით უტოლდება 8-9 მ-ს და 

აქვს შესანიშნავი ვეგეტატიური მდგომარეობა. მსხმოიარობს უხვად, მაგრამ ბუნებრივად არ მრავლდება, 
თუმცა თესლის ხარისხი უმაღლესია. აქ მისთვის შემზღუდავია ატმოსფერული და ნიადაგის სიმშრალე.  
კულტურაში გვხვდება ყირიმის სანაპირო ბაღ-პარკებში, კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე სოჭიდან 
ბათუმამდე, თბილისში, აფშერონის ნახევარკუნძულზე, თურქმენეთში და სხვ.  
 
შესანიშნავი პალმაა დეკორატიული მებაღეობისათვის, განსაკუთრების დასავლეთ საქართველოსათვის. 
აღმოსავლეთ საქართველოში საჭიროებს ქარისაგან დაცულ ადგილებს და ივლის-აგვისტოში მორწყვას. 
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Phyllostachys viridi-glaucescens (Bambusa viridi-glaucescen)  – ლეგა ბამბუკი 
ოჯ. Poaceae – მარცვლოვანნი  (Gramineae)   
 

 ჩრდილო ჩინური ბამბუკია 8 მ-მდე 
სიმაღლის და 4-5 სმ სიმსხოსი. აქვს 
მომწვანო-ყვითელი ღეროს ხალთა 
ყავისფერ-იისფერი ლაქებით და დახრილი 
კენწეროთი. ფსევდოფილი მომწვანო-
ყომრალია, კიდეებზე იისფერ-წითელი 
ბეწვებით. ფოთოლი 5-10 სმ სიგრძის და 0,8-2 
სმ სიგანის, 4-7 ძარღვით. გაზაფხულის 
ვეგეტაციის ბამბუკია. ფესურის ნაბარტყის 
ზრდა იწყება  მარტში ან აპრილის 
დასაწყისში და მთავრდება შუა მაისში, 6 
დღეში სიმაღლით უტოლდება 4 მ-ს. უფრო 
ყინვაგამძლეა, ვიდრე გვარის სხვა რომელიმე 

სახეობა.  
ნიადაგის მიმართ ინდიფერენტულია. კარგად ხარობს როგორც მჟავე წითლმიწა და ყვითელმიწა 
ნიადაგებზე დასავლეთ საქართველოში, ისე ნეიტრალურ და სუსტ ტუტე ყავისფერ ნიადაგებზე 
აღმოსავლეთ საქართველოში, თბილისის ბოტანიკურ ბაღში, წინანდლის დენდროპარკში, ნაფარეულის 
ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე და სხვ. შეუძლია ნორმალური ზრდა-განვითარება  მრავალ რაიონში.  
მისთვის შემზღუდავია დიდი თოვლი, ძლიერი ქარები, დაჭაობებული და დამლაშებული ნიადაგები. 
დაუზიანებლად იტანს -12-15°C ტემპერატურას. ეკონომიკურად სასარგებლო ბამბუკია, აქვს მრავალმხრივი 
გამოყენება. მერქანი მაღალი სამეურნეო ღირსებისაა. სახეობაა, რომელსაც აქვს ფართოდ გავრცლების 
შეაძლებლობა. ხელოვნურად აშენებენ საფრანგეთში 1846 წლიდან. ამრავლებენ დასავლეთ ევროპაში. 
 
Pseudosasa japonica – იაპონური ცრუსაზა 
ოჯ. Poaceae 

 
ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიის სამხრეთ კუნძულებზე. 2-
3 მ სიმაღლის მცენარეა, ტოტის ბოლოში 5-6 ფოთლით. ფოთლის 
სიგრძე 8-24 სმ, სიგანე 2-4 სმ, ფესურა მონოპოდიალური   2 მ-მდე 
სიგრძის.  
შავი ზღვის სანაპიროზე ფართოდ არის გავრცელებული 
კულტურაში. შემოტანილია XIX საუკუნის პირველ ნახევარში. 
ყინვაგამძლე სახეობაა. ნიადაგის მიმართ მცირედ მომთხოვნია. 
იტანს ატმოსფერულ სიმშრალეს. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში 
შესანიშნავად ხარობს. გვალვიან ზაფხულში საჭიროებს რწყვას.  
საინტერესოა ფერდობებზე ნიადაგის დასამაგრებლად. 
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 Acacia dealbata  -  ლეგა აკაცია ანუ ლეგა მიმოზა  
ოჯ. Mimosaceae 
 

ბუნებრივად გავრცელებულია სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ავსტრალიასა და ტასმანიაში. 18-25 მ-
მდე სიმაღლის, მარადმწვანე ხეა ცილინდრული 
ვარჯით და 70-80(120) სმ სიმსხოს ღეროთი. აქვს 
ორმაგფრთართული, 8-18 სმ-მდე სიგრძის  
ფოთლები, 30-40(50) წყვილი ხაზურა, დაახლოებით 
3 მმ სიგანის ფოთოლაკებით. ყვავილები 5-
წევრიანია, სფეროსებრ ყვავილედში შეკრებილი; 
ოქროსფერ-ყვითელი ჯამი კონუსურია, ღია 
ყვითელი ფოთოლაკებით. ნაყოფი პარკია, 2-10,5 სმ-
მდე სიგრძის და 1 სმ სიგანის, 1-12 თესლით.  
არასწორედ მიიჩნევენ შეგუებულ სახეობად შავი 
ზღვის სანაპიროზე, თუმცა მრავლდება 

თვითმოთესვით და ქმნის ხშირ რაყებს სოხუმსა და ბათუმში.  
თესლი ღივდება 7-9 დღის განმავლობაში. ყვავილობას იწყებს 3-5 წლის ხნოვანებაში; ფესვის ნაბარტყი და 
ძირკვის ამონაყარი კიდევ უფრო ადრე.  
მისი გავრცელება დეკორატიულ მებაღეობაში იზღუდება მხოლოდ დაბალი ყინვაგამძლეობით. ყინვიან 
ზამთარში (–8-9°C) ბათუმშიც კი იყინება მიწის პირამდე.  
საქართველოში შემოიტანეს 1852 წელს. კულტურაში გავრცელდა მხოლოდ საქართველოს შავი ზღვის 
სანაპიროზე – სოჭიდან ბათუმამდე. ბათუმში ყვავილობს იანვრიდან აპრილამდე. მასზე დიდი 
მოთხოვნილებაა. მნიშვნელოვანი დეკორატიული მცენარეა, თუმცა დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო 
კულტურაში ვერ გასცდა სუბტროპიკულ რაიონებს.  
 

 
Ligustrum lucidum – მბრწყინავი კვიდო  
ოჯ. Oleaceae  
 
გავრცელებულია კორეასა და ჩინეთში. 10 მ-მდე სიმაღლის 
მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია მუქი რუხი ქერქით და მწვანე ან მუქი 
იისფერი თეთრმეჭეჭებიანი ტოტებით. ფოთოლი 17 სმ-მდე 
სიგრძისაა და 4-7 სმ სიგანის, წვეროში თანდათან 
წაწვეტიანებული ან მოკლე წვეტიანია, გულისებრი ან 
სოლისებრი ფუძით, ტყავისებრია, ზემოდან მარადმწვანეა, 
ქვემოდან კი მომტრედისფრო ან მოყვითალო-მწვანე. ყვავილედი 
20 სმ-მდე სიგრძისაა, ფუძესთან 17 სმ-მდე სიგანის მოთეთრო-
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მწვანე ყვავილებიანი. ნაყოფი მომრგვალებული ან კვერცხისებრია, 6-8 სმ სისქის.  
საშუალომდე ყინვაგამძლეა, -12°C-ზე უზიანდება ყლორტის წვერი და ფოთლები. თბილისში გვალვის 
მიმართ საკმაოდ მგრძნობიარეა, ივლის-აგვისტოში საჭიროებს მორწყვას. შიდა კახეთში უფრო კარგი 
განვითარება აქვს, ნორმალურად ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს მორწყვის გარეშე. იმსახურებს უფრო 
ფართოდ გავრცელებას ბაღ-პარკებსა და ქუჩის გამწვანებაში, იტანს გასხვლა-ფორმირებას, შეიძლება მიეცეს 
ნებისმიერი ფორმა.  
აქვს  ფორმები:  f. aureo-marginata – ფოთლებზე მოყვითალო არშიით,   
                 f. tricolor – მოვარდისფრო ფოთლებით და სხვ.   
შემოტანილ კვიდოებს შორის ყველაზე ფართოდ გამოიყენება დეკორატიულ მებაღეობაში. ხშირად 
გვხვდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ერთეულად, ჯგუფური ნარგავების და 
ცოცხალი ღობის სახით. 
 
 
 
Eucalyptus globulus – ბურთისებრი ევკალიპტი    
ოჯ. Myrtaceae 
    

 ბუნებრივად გავრცელებულია ტასმანიასა და სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ავსტრალიაში ტენიან სილნარ ნიადაგებზე. 
მშრალ და ხირხატიან, მცირე ნაყოფიერების ნიადაგზე. 
ხშირად ბუჩქად იზრდება. 
45 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა გლუვი ან ღრმად 
დაღარული ქერქით, რომელიც შუა ღერომდე რჩება საკმაოდ 
დიდხანს. იუვენილური ფოთლები მოპირისპირედ არიან 
განლაგებული, მჯდომარე ან ფუძით ტოტზე შემოხვეული, 
გულისმაგვარი, კვერცხისებრი ან ფართო ლაცეტა, 16 სმ-მდე 
სიგრძის 4-9 სმ სიგანის, ლეგა და წაწვეტილი. სტადიურად  
ხნიერი ფოთლები მუქი მწვანე, მორიგეობით განწყობილი და 
ყუნწიანებია, 10-30 სმ სიგრძის და 3-4 სმ სიგანის, ლანცეტა ან 
ცელისებრ მოხრილი; კოკორი დაკუთხულია და ნაფიფქით 
დაფარული, 4-წახნაგოვანი, 2-3 სმ სიგრძის და 2 სმ-მდე 
სიმსხოსი, თითო-თითოდ მჯდომარე ფოთლის იღლიაში ან 
იშვიათად ყლორტის ბოლოში 3 ერთად. კოკორს აქვს 
სახურავი, რომელიც ჩაჩისებურია, ხორკლიანი და 
ყვავილსაჯდომის მილზე მოკლე. ნაყოფი 4-წახნაგიანია. 

 მრავლდება თესლით. 
კულტურაში აშენებენ უხსოვარი დროიდან აფრიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ინდოეთში და სხვ. 
საქართველოში პირველად ჩერნიავსკიმ შემოიტანა სოხუმში 1867 წლიდან 1874 წლამდე. გვხვდება 
დეკორატიულ ბაღ-პარკებში აფხაზეთსა და აჭარაში.  
მისთვის შედარებით კარგი პირობები აღმოჩნდა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, 90 წლის ხნოვანებაში 
(პერიოდულად მოყინვის მიუხედავად) აღწევს 31 მ-მდე სიმაღლეს და 1 მ-მდე დიამეტრში.  
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საშუალომდე ყინვაგამძლეა. დაუზიანებლად იტანს -7-8°C ტემპერატურას, ფესვის ყელამდე ხმება -9-10°C 
ტემპერატურაზე (1949/50). 
 სამშობლოში გამოიყენება უმთავრესად ხიდების მშენებლობაში, რკინიგზის შპალებად, ძელებად და სხვ. 
აქვს საკმაოდ მაღალი სამკურნალო თვისება. ფოთოლი შეიცავს 0,92% ეთერზეთს, ცინეოლის (57-80%), 
პინენის, ევდოსმოლის, ტერპინოლის, სესკვიტერპენის და სხვა ალდეჰიდებს. ზეთი ფართოდ გამოიყენება 
მედიცინაში.  
 
     
 
 
Taxus baccata  –  უთხოვარი  
ოჯ. Taxaceae  –  უთხოვარისებრნი 
 

10-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა ან ბუჩქი. კარგ 
პირობებში მისი სიმაღლე 20 მ-მდე აღწევს, 
დიამეტრი – 1,5-2 მ-ს. აქვს ხშირი ვარჯი, 
ძირიდანვე იტოტება. ძვირფასმერქნიანია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. 
წიწვები შიშველია, ლანცეტა ხაზური, 
ზოგიერთი ნამგლისებრ მოღუნული, სიგრძე 
1,5-3 სმ, სიგანე 2 მმ. წიწვები შეიცავს 
ალკალოიდ ტაქსინს, ამის გამო 
ცხოველებისათვის შხამიანია. წიწვები 4-8 წელს 
ცოცხლობს. მამრობითი ყვავილი წიწვის 
იღლიაში ვითარდება, მრგვალია, ყვითელი 
ფერის. მდედრობითი ყვავილი მოკლე 
ყლორტის ბოლოზეა მოთავსებული, ღია მწვანე, 
ჩვეულებრივი კვირტის მსგავსი. ყვავილობს 
აპრილ-მაისში. თესლი ოვალურია, წაწვეტილი, 
მაგარი კანით, მთლიანად ჩამჯდარია 
წითელხორცოვან თანათესლში. მწიფდება 

სექტემბერში. საჭმელად ვარგისია. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარით, გადაწვენით. უთხოვარი 
ნელა იზრდება, ჩრდილის ამტანია, ცალკეული ხეების სახით მთელ ტყიან საქართველოშია 
გავრცელებული. მისი  უძველესი უნიკალური კორომი კახეთში მდ. ბაწარას ხეობაშია შენარჩუნებული. 
უთხოვრის ეს კორომი ბუნების ძვირფასი ძეგლია, რომლის ანალოგი სხვაგან ალბად არც მოიპოვება. 
ცოცხლობს 2-3 ათას წლამდე, იშვიათი რელიქტია, შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში. 
უთხოვარი მაღალდეკორატიული მცენარეა, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს. კარგად 
ფორმირდება. ულამაზესია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. განსაკუთრებით ეფექტურია 
მისი ბორდიურები და მრავალგვარი კრეჭილი ფორმები. გამოყვანილია მისი მრავალი დეკორატიული 
ფორმა: მტირალა, ბურთისებრი, სვეტისებრი, ქონდარა და სხვა. 
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სასურველია, თბილისის დეკორატიულ მებაღეობაში მეტი რაოდენობით იქნეს გამოყენებული როგორც 
სახეობა, ისე მისი  ლამაზი ფორმები. 
მავნებლების წინააღმდეგ უთხოვარი მდგრადია, მხოლოდ გადაბერებული ხეების გული ზიანდება სოკო 
Agaricus melens –ით, ცოცხალ ხეებზე სახლდება სოკო  Polyporus sulphureus, რომელიც ძლიერ აზიანებს 
ურთხელს კავკასიაში. 
 
 
Juniperus foetidissima – შავი ღვია  
ოჯ.  Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 
 

7-15 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. 
ყლორტები მუქი მწვანეა, სქელი და 
ოთხწახნაგოვანი. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში და სხვ. 
წიწვები წყვილ-წყვილად მოპირისპირედ 
არის განლაგებული. ისინი 
თავწაწვეტებული, ქერქლოვანი და ზურგის 
მხარეზე ამოზნექილია. მამრობითი 
ყვავილები აღმამდგომია, ყვითელი ფერის, 
ყვავილობს მარტ-აპრილში. მწიფე 
მდედრობითი გირჩა კენკრისებურია, 
მოიისფრო-შავი, მომრგვალო ან ოდნავ 

მოგრძო, დიამეტრით 10-12 მმ-მდე. შავი ღვია სინათლის მოყვარულია, ვერ ეგუება დაჩდილვას და მუდმივ 
ტენს. მისთვის საუკეთესო ნიადაგს წარმოადგენს ქვიანი, მშრალი თიხნარები. ხშირად იზრდება აგრეთვე 
კლდოვან ადგილებში, მშრალ პირობებში. საქართველოს ნათელი ტყეების ერთ-ერთი საუკეთესო 
კომპონენტია. ცოცხლობს 300 წლამდე. გვხვდება თბილისის მიდამოებში, შირაქსა და ელდარში. მშრალ 
ფერდობებზე მეჩხერ ტყეებს ქმნის. იშვიათი რელიქტური სახეობაა, შეტანილია საქართველოს წითელ 
წიგნში. წარმატებით შეიძლება მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობაში და მშრალი ქვა-ღორღიანი 
ფერდობების გამწვანებაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Juniperus virginiana – ვირჯინიის ღვია  
ოჯ.  Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 
 
15 მ-მდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, ფართოდ გაშლილი ან პირამიდული ვარჯით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. წიწვები ლანცეტაა, ღია-მწვანე 10-18 მმ სიგრძის, ყლორტებზე 
მიტკეცილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. წვრილია, დიამეტრი – 5 მმ, მრგვალი, მუქი-ლურჯი. ზაფხულში 
მოცისფროა. თესლები თავისუფალია, გარშემო ტკბილი რბილობით. მრავლდება თესლით და კალმებით. 
გვალვა და ყინვაგამძლეა. საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში სხვა ღვიებთან შედარებით ვირჯინიული 
ღვია მეტი რაოდენობითაა კულტივირებული.  
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მაღალდეკორატიულია. კარგად 
იზრდება ღია ადგილებში. ნიადაგის 
მიმართ ნაკლებმომთხოვნია. ახასიათებს 
უხვი ნაყოფობა. ულამაზესია როგორც 
ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
განსაკუთრებით ეფექტურია ნაყოფობის 
დროს. აქვს ულამაზესი ფორმები: 
პირამიდული და მტირალა. მავნებლები 
და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Juniperus oxycedrus, J.rufescens  –  
წითელი ღვია 
ოჯ.  Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 

 
5-10 მ-მდე დაბალტანიანი სიმაღლის ხე 
ან ბუჩქია. ახასიათებს ცვალებადი 
ფორმის ვარჯი. გავრცელებულია 
კავკასიაში, ყირიმში და ა.შ. წიწვები 15-
20 მმ სიგრძისაა, ხაზურა, 
წაგრძელებული, მჩხვლეტავი, ზედა 
მხრიდან ოდნავ ღარიანი, გასდევს ორი 
თეთრი ზოლი, შუაში ამოზნექილი 
ძარღვია მოთავსებული. წიწვები შეიცავს 
ვიტამინებს. მდედრობითი გირჩები 
მარტოულია, პატარა, 10 მმ-მდე სიგრძის,  
თითქმის მჯდომარე, მრგვალი. 
ყვავილობს აპრილ-მაისში. მწიფე გირჩა 
წითელი ფერისაა. შეიცავს 3 ან 2 ოდნავ 
სამწახნაგოვან ფისოვან თესლს. 

გვალვაგამძლე, სითბოს მოყვარული და ზომიერად ჩრდილის ამტანი სახეობაა. საქართველოს ნათელი 
ტყეების ერთ-ერთი საუკეთესო კომპონენტია. იზრდება ღია ადგილებში ან მეჩხერ ტყეებში და კლდოვან 
ფერდობებზე. თბილისის ბაღ-პარკებში ნაკლებად იყენებენ. მისი ნორმალურად განვითარებული უხვად 
მსხმოიარე ეგზემპლარები საკმაოდ მაღალდეკორატიულია, განსაკუთრებით ეფექტურია მისი ჯგუფური 
ნარგაობები ქვა-ღორღიანი ფერდობებისა და კლდე-ბაღების დეკორაციაში. 
წითელი ღვიის განზეგასულ ვარჯიანი დაბალი ბუჩქები შეუდარებელია ალპინარიუმებში. მერქანს აქვს 
მოწითალო გული, იხმარება საფანჯრე მასალად.  
წითელი ღვია ზიანდება გულგულის სიდამპლით რომელსაც იწვევს სოკო Fomes juniperinus. 
 
 
Juniperus Sabina – კაზაკური ღვია 
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ოჯ.  Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 
 
1 მ-მდე სიმაღლის ან მიწაზე გართხმული 
ბუჩქია. ღერო და ტოტები დაფარული აქვს 
გლუვი ნაცრისფერი ქერქით. ყლორტები 
მრგვალია. ბუნებრივად გავრცელებულია: 
ევროპაში, კავკასიაში, ციმბირში. ყვავილობს 
მაის-ივნისში. წიწვები ფორმით რომბულია, 
ლანცეტა, ოვალური, მახვილი ან ბლაგვი 
წვერით, 2 მმ სიგრძის. მდედრობითი 
მომრგვალო, მურა-მოშავოა, ლეგა 
ნაფიფქით. 4-6 მმ დიამეტრით. მრავლდება 
თესლით, მწვანე კალმებით, ხშირად 
მიწისპირა ტოტები ფესვიანდება ეს ხელს 
უწყობს რაყის წარმოქმნას. სინათლის 
მოყვარული, ყინვა და გვალვაგამძლეა. 

საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებულია აჭარა-იმერეთისა და თრიალეთის ქედებზე, სამხრეთ 
ექსპოზიციის მწირ და ხრიოკ ნიადაგებზე. თბილისის ბაღ-პარკებში იშვიათად გვხვდება. ჩვენი 
პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობაა. 
მაღალდეკორატიულია. მისი გამოყენება შეიძლება გაშიშვლებული ფართობების დასაფარავად, 
დეკორატიულ მებაღეობაში კი – ალპნარიუმებისა და კლდე-ბაღების დასამშვენებლად. ულამაზესია მისი 
ჯგუფური ნარგაობები. ყურადსაღებია ის, რომ კაზაკური ღვიის გირჩები და ტოტები შხამიანია, ამიტომ 
მათი გამოყენება შეიძლება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილიდან მოცილებით. 
კაზაკური ღვია არის შუალედი მცენარე სოკო Gymnosporangium sabinae -თვის, რომელიც აზიანებს ხეხილის 
ბაღებს. 

 
 
Thuja orientalis – აღმოსავლეთის ბიოტა 
ოჯ.  Cupressaceae – კვიპაროსისებრნი 
 
7-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ხშირად მიწის პირიდანვე 
იტოტება და ბუჩქად იზრდება. ღერო დაფარულია 
მუქი მონაცრისფრო ქერქით და ფირფიტებად სცვივა. 
ყლორტები ვერტიკალურ სიბრტყეში აქვს 
განვითარებული და ვარჯი კვერცხისებრ ლამაზ 
ფორმას ღებულობს. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ჩინეთში. წიწვები მუქი მწვანეა, ქერქლისებრი, 
ჯვარედინ-მოპირისპრედ კრამიტისებურად 
განლაგებული. მამრობითი თავთუნები მრგვალია, 
ყვითელი. 
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ყვავილობს აპრილში. მდედრობითი გირჩები მოგრძო კვერცხისებრია, 10-12 მმ სიგრძის, მომწიფებამდე 
ხორცოვანი, მოცისფრო-მომწვანო. მწიფე გახევებულია,  მოწითალო-ყავისფერი. თესლი მწიფდება 
სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლით, კალმებით, თვითნათესით. ბიოტა ნიადაგის მიმართ 
მომთხოვნი არ არის. გვალვაგამძლეა, კარგად იტანს -200. დიდი ხანია შემოტანილია კულტურაში, 
ამჟამადაც მრავლადაა წარმოდგენილი, თბილისისა და მისი შემოგარენის გამწვანებაში, იზრდება ურწყავ 
პირობებშიც. ჩვენს პირობებში გაველურებულია. 
კარგად ფორმირდება. საუკეთესოა მისი მარადმწვანე ცოცხალი ღობეები. სასურველია თბილისის 
დეკორატიულ მებაღეობაში მეტი ყურადღება დაეთმოს ბიოტას მრავალ ულამაზეს ფორმას: 
Thuja orient. – f. – aureo-variegata – ოქროსფერი წიწვებით; 
Thuja orient. – f. – dumosa – ჯუჯა ფორმა; 
Thuja orient. – f. – densa glauca – ბურთისებური მოცისფრო ჯუჯა ფორმა; 
Thjia orient. − f. filiformis – პატარა ხეა, მიწამდე დაშვებული ძაფისებური მრგვალი ტოტებით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
 
 
Pinus mugo – მთის ფიჭვი 
ოჯ.  Pinaceae – ფიჭვისებრნი 
 

დაბალტანიანი ხე ან ბუჩქია, ზოგჯერ 
გართხმული ტოტებით. წიწვები ჯგუფურია, 2 
ან 3, სიგრძით 8 სმ, პრიალა, მუქი მწვანე. აქვს 
ძვირფასი მერქანი. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ევროპაში. ყვითელი 
მამრობითი ყვავილები მოთავსებულია 
მიმდინარე წლის ყლორტის ძირში. მტვრის 
მარცვალი აღჭურვილია ორი საფრენი 
ბუშტით. მდედრობითი ყვავილები 
მოთავსებულია მიმდინარე წლის ნაზარდის 
ბოლოებზე. გირჩა მწიფდება 2 ან 3 წლის 
განმავლობაში. გირჩები მარტოულია ან 2-3 
ერთად, მჯდომარე, 2-7 სმ სიგრძის და 1,5-3 სმ, 
სიდიდის, კვერცხისებრი. თესლი წვრილია, 

მოკლე ფრთებით. აღმოცენებისუნარიანი. მრავლდება თესლით. ყინვა და გვალვაგამძლეა, კულტურაში 
იშვიათად გვხვდება. დასავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში ფიჭვის ამ სახეობას დიდი მნიშვნელობა 
აქვს ნიადაგის დამაგრების თვალსაზრისით, წყალდიდობებისა და მეწყრების შეკავების მიზნით.  
მაღალდეკორატიულია კლდე-ბაღების, ალპინარიუმების დეკორაციაში. საუკეთესოა, დაბალი წიწვიანი 
ბუჩქების ჯგუფურ ნარგაობაში. სასურველია მისი გაშენება საკურორტო ტყე-პარკებში. გასაკუთრებით 
ეფექტურია მისი დაბალი ფორმა (var. pumila). 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 

389 
 



 
 
 
Aucuba japonica – იაპონური აუკუბა 
ოჯ.  Cornaceae – შინდისებრნი 
 
 2-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ტოტები მრგვალია, მწვანე, შემდეგ მუქი რუხი. ახალგაზრდა 
ტოტები თხლად შებუსვილი, შემდეგ შიშველი. ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიაში. 
ფოთლები მორიგეობითააა განლაგებული, მრგვალია ან მოგრძო. კიდემთლიანი, ან უხეშად დაკბილული, 
ზემოდან პრიალაა, მუქი მწვანე, ოქროსფერი ლაქებით. 
ყვავილები კენწრულია, ჯგუფურად განლაგებული, საგველა. მეწამული ფერის, ყვავილობს მარტ-აპრილში. 

ნაყოფი კურკოვანია, ერთთესლიანი, 
ელიფსური, წითელი ან მოყვითალო. 
აუკუბა ტენიანი სუბტროპიკული 
რეგიონის მცენარეა. ტენის ამტანია, ჩვენს 
პირობებში იშვიათად ზიანდება 
ყინვებით ზაფხულის პერიოდში 
მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. 
მრავლდება თესლითა და გამერქნებული 
კალმებით (მინის ქვეშ), თითქმის მთელი 
წლის განმავლობაში. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, პრიალა 
ოქროსფერი ლაქებით, მარადმწვანე 
ფოთლებით, აგრეთვე წითელი 
ნაყოფებით. გამოიყენება ბაღ-პარკებსა და 
ქუჩის ნარგაობაში. ხშირად ამრავლებენ 

როგორც საოთახო მცენარეს. 
ფორმები:    Aucuba japonica – f. luteocarpa – ყვითელი ნაყოფებით; 
Aucuba japonica – f. leucocarpa – თეთრი ნაყოფებით; 
Aucuba japonica – f. longifolia – ლანცეტა ფოთლებით და სხვა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 

 
Berberis levis – ნაზი კოწახური 
ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 
2 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 
ვიწრო ლანცეტაა, სიგრძე 5 სმ-მდე, სიგანე 2 სმ, 
კიდეხერხკბილა. ზედა მხარე მუქი მწვანეა, ქვედა – 
მკრთალი. ყვავილედი ჯგუფურია, ბუნებრივ 
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პირობებში ყვავილების რაოდენობა ჯგუფში 45-მდეა. 
ყვავილობს მაისში. ნაყოფი მოლურჯო-შავია. ფორმით ოვალური ან ელიფსური. მწიფდება ოქტომბერში. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. ნაზი კოწახური თბილისის პირობებში ჰაერის სიმშრალით, 
გვალვებითა და ზამთრის დაბალი ტემპერატურებით არ ზიანდება. მთელი წლის განმავლობაში არ კარგავს 
დეკორატიულობას. სასურველია უფრო მეტი რაოდენობით იქნას გამოყენებული დეკორატიულ 
მებაღეობაში. ნახევრად დაჩრდილულ ადგილებში იძლევა თვითნათესს. ჩვენი პირობებისთვის 
პერსპექტიული სახეობაა. 
 
 
 
Berberis juliana – იულიანას კოწახური 
 ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 

2 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი ბუჩქია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 
ელიფსურია ან ლანცეტა, სიგრძე 3-6 სმ, სიგანე 2-3 სმ. 
კიდეხერხკბილა, ტყავისებური. ყვავილედი 
დაკიდულ მტევნისებრია, გვირგვინი ყვითელი. 
ყვავილობს აპრილში. 
ნაყოფი მოლურჯო-შავია. მრავლდება თესლით და 
ბუჩქის დაყოფით. ყვავილობს და ნაყოფობს უხვად. 
იულიანას კოწახური თბილისის პირობებში ჰაერის 
სიმშრალისა და გვალვებისადმი საკმაო გამძლეობით 
ხასიათდება, არც ყინვებით ზიანდება. კოწახურის ეს 
სახეობა, როგორც ორიგინალური, გამძლე და 
მაღალდეკორატიული, სასურველია მეტი 
რაოდენობით იქნეს გამოყენებული ქალაქის ბაღ-

პარკებში და ქუჩის ნარგაობაში. ნაყოფები ზამთრის განმავლობაში დიდხანს რჩება მცენარეზე, რაც მას 
უფრო ლამაზსა და მიმზიდველს ხდის. 
 
 
 
Berberis wilsonae – ვილსონის კოწახური 
ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 
1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე, დაბალი ბუჩქია. ეკლები წვრილია, თხელი, სამად გაყოფილი, 
2 სმ-მდე სიგრძის. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები წვრილია,  ჯგუფური, ტყავისებური, 
ლანცეტა,  სიგრძით 1-1,5 სმ, სიგანით 0,5-1 სმ, კიდემთლიანი. შემოდგომით მოწითალო ფერს ღებულობს. 
ყვავილი ოქროსფერ-ყვითელია, ჯგუფური. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 
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ნაყოფი წითელია, საჭმელად ვარგისი. მწიფდება 
ოქტომბერში, ბუჩქზე დიდხანს რჩება. მრავლდება 
თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
თბილისის პირობებში ყინვებს უძლებს, ზაფხულში 
საჭიროებს მორწყვას. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, 
განსაკუთრებით უხვი ყვავილობისა და ნაყოფობის 
პერიოდში. თბილისის ბაღ-პარკებში იშვიათად 
იყენებენ. ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული 
სახეობაა. სასურველია მისი გამოყენება ბაღ-პარკებში, 
სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში. განსაკუთრებით 
ეფექტურია მისი ჯგუფური ნარგაობა შემოდგომით, 
უხვად დახუნძლული დაშვებული ტოტებით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 

 
Buxus colchica – კოლხური ბზა 
ოჯ.  Buxaceae – ბზისებრნი 
 

მარადმწვანე ბუჩქია ან საშუალო ზომის ხე, 
ოთხწახნაგოვანი ტოტებით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კოლხეთში. ფოთლები 
ელიფსურ-კვერცხისებურია, პრიალა, 
მოპირისპირედ განწყობილი, კიდემთლიანი. 
ყვავილები მჯდომარეა, ფოთლების უბეში 
ჯგუფად განლაგებული, ყვითელი. ყვავილობს 
მარტ-აპრილში. ნაყოფი სამბუდიანი კოლოფია, 
8-10 მმ სიგრძის. მწიფდება აგვისტო-
სექტემბერში. თესლი აღმოცენებისუნარიანია. 
 
მრავლდება კალმებით. კოლხური ბზა ერთ-ერთ 
ძვირფას მერქნიან სახეობად ითვლება. 
ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ 

საქართველოში. აღმოსავლეთ  საქართველოში მისი კორომები არის საგურამოში, ბულაჩაურთან ბზიან 
ხევში, აგრეთვე ეკლესია-მონასტრების ნაგებობებთან. კოლხური ბზა ტენის მოყვარულია, ამავე დროს 
მშრალ ადგილებსაც ეგუება. იტანს -200-250°C ყინვას. ნელა მოზარდია. კარგად ფორმირდება. 
მაღალდეკორატიულია, განსაკუთრებით ეფექტურია მისი კრეჭილი ფორმები, ბორდიურები, ცოცხალი 
ღობეები. 
 
 
Buxus balearica – ბალეარის ბზა 
ოჯ.  Buxaceae – ბზისებრნი 
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20 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, 
კულტურაში ხშირად ბუჩქად იზრდება. 
ბუნებრივად გავრცელებულია 
ხმელთაშუაზღვეთში და ბალეარის 
კუნძულებზე. ფოთლები მოპირისპირედაა 
განწყობილი, კიდემთლიანი, ტყავისებური, 
პრიალა, სიგრძე 4-5 სმ. ყვითელი მჯდომარე 
ყვავილები ფოთლების უბეში ვითარდება. 
ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი 
სამბუდიანი კაუჭიანი კოლოფია, მწიფდება 
აგვისტო-სექტემბერში. 
მრავლდება ძირითადად კალმებით. 
ბალეარულ ბზას საქართველოს ბაღ-პარკებში 
დიდი ხანია იყენებენ. ჩვენს პირობებს 
კარგად არის შეგუებული, ყვავილობს და 

ნაყოფობს რეგულარულად, ხელსაყრელ გარემოში იძლევა თვითნათესს. გვალვაგამძლეა, კარგად იტანს 
ქალაქის პირობებს. ულამაზესია მისი კრეჭილი ფორმები. ჩვენი რეგიონისათვის პერსპექტიული სახეობაა, 
უფრო მეტი რაოდენობით შეიძლება მისი გამოყენება დეკორატიულ მოტივებში.  
 
 
Dapne odora – სურნელოვანი მაჯაღვერი 
ოჯ.  Thymelaceae – მაჯაღვერისებრნი 
2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, მარადმწვანე სწორი ტოტებით. ბუნებრივად იგი გავრცელებულია ჩინეთ-
იაპონიაში. 
ფოთლები მომრგვალო-ელიფსურია 5-8 სმ სიგრძის, წვერწაწვეტებული. 
ყვავილები კენწრულია, ჯგუფური, რომელშიც მოწითალო-მოვარდისფრო ყვავილებია თავმოყრილი, 
გარედან შებუსვილია, სურნელოვანი, ყვავილობა – მარტი-მაისი. მრავლდება ნახევრადგამერქნებული 
კალმებით, დაკალმების დროა ივლისი-აგვისტო. 

სრულიად ადაპტირებულია დასავლეთ 
საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში 
ზაფხულის პერიოდში საჭიროა მორწყვა. რაც 
შეეხება ყინვებს, სურნელოვანი მაჯაღვერი 
მგრძნობიარეა დაბალი ტემპერატურის 
მიმართ. საჭიროა მიკროკლიმატის შერჩევა. ის 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია. გამოიყენება 
როგორც ბაღ-პარკებში, ისე ქუჩის ნარგაობაში. 
ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. 
ფორმები: Daphne odora  f. alba – თეთრი 
ყვავილებით; 
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Daphne odora  f. marginata – ფოთლები ყვითელი ლაქებით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Daphne pontica – პონტოს მაჯაღვერი 
ოჯ.  Thymelaceae – მაჯაღვერისებრნი 

 
1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. ღერო 
დაფარულია მოწითალო ნაცრისფერი, პრიალა, თხელი 
ქერქით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები 
უკუკვერცხისებური ან ლანცეტაა, სიგრძით 40-12 მმ და 
სიგანით 15-40 მმ, ტყავისებური, ფირფიტა თავში 
მახვილადაა წაწვეტებული. ზედა მხრიდან მუქი მწვანეა, 
ქვედა მხარე ღიაა, თითქმის მჯდომარე. ფოთლები ტოტების 
ბოლოებზეა ჯგუფურად განლაგებული. 
ყვავილები მომწვანო-მოყვითალოა, სურნელოვანი, ერთი ან 
სამი შეკრებილია     10-35 მმ სიგრძის ღეროზე. ყვავილობს 
აპრილ-ივნისში. 
ნაყოფი კურკიანაა, შავი, კვერცხისებური ფორმის.  
მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 
საქართველოს ტყეებში ყველგან გვხვდება. აზონალური 
სახეობაა – არის ყველა ვერტიკალურ სარტყელში – 
სუბალპებამდე.  დეკორატიული ბუჩქია ყვავილობის და 
ნაყოფობის პერიოდში. გამოიყნება როგორც ჯგუფურ, ისე 

ცალკეულ ნარგაობაში. 
მავნებლები და დაავადებები არ შეინიშნება. 
 
 
Danae racemosa – დანაე 
ოჯ.  Asparagaceae– სატაცურისებრნი 
 

1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, 
ძირიდანვე დატოტვილი. ბუნებრივად 
გავრცელებულია თალიშში, ირანში. ფოთლები 
(ფილოკლადიუმები) ირიბ-ლანცეტაა. 
კლადოდიების სოგრძე 5-6 სმ-ია. ყვავილები 
თეთრია, წვრილი, კენწრულ მტევან 
ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს მაის-
ივნისში. ნაყოფი კენკრაა, მსხვილი, წითელი 
ფერის. მწიფდება ოქტომბერში. 
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მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, თბილისის პირობებში 
საჭიროებს მორწყვას. ყინვებით არ ზიანდება. ყვავილობს და ნაყოფობს კარგად, ნესტიან გარემოში 
გვაძლევს თვითნათესს. ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობაა. სასურველია მისი გამოყენება 
მეტი რაოდენობით. ეფექტურია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. ულამაზესია 
მისი ჯგუფური ნარგაობა ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩებში; ასევე საინტერესოა მისი ცალკეული 
ეგზემპლარები სხვადასხვა დეკორატიულ მოტივებში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Euonymus japonica – იაპონური ჭანჭყატი 
ოჯ.  Celastraceae – ჭანჭყატისებრნი 
 
4-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე პატარა ხე ან ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, ოდნავ დაკუთხული. ღერო 
დაფარულია მოყავისფრო-ნაცრისფერი ქერქით. მერქანი მკვრივი და დრეკადია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. ფოთლები პრიალაა, ტყავისებური, ვიწროელიფსური 
ან უკუკვერცხისებრი, კიდედაკიდებული, ფირფიტა  

25-75 მმ სიგრძის და 10-50 მმ სიგანის, მოპირისპირედ 
განწყობილი. 
ყვავილები წვრილია, მომწვანო-მოთეთრო ფერის, 
შეკრებილი ნახევრადქოლგისებრ ყვავილედში. 
ყვავილობს აპრილში. 
ნაყოფი მოვარდისფრო კოლოფია, ბურთისებური 
ფორმის. მრავლდება თესლით, ფესვის ამონაყარით და 
კალმებით. ჩვენს პირობებს კარგად არის შეგუებული. 
აღმოსავლეთ საქართველოში ზაფხულის გვალვების 
დროს საჭიროებს მორწყვას. მაღალდეკორატიული 
ბუჩქია, კარგია ცოცხალი ღობეების და 
ბორდიურებისათვის. კარგად ფორმირდება.  
ფორმები: 
Euonym  j. – f. albo-marginata – ფოთლების კიდეები 
თეთრია; 
Euonym  j. – f. aureo- marginata – ფოთლების კიდეები 
ყვითელია; 
Euonym  j. – f. microphylla – ჯუჯა, წვრილი ფოთლებით. 
ზიანდება ცრუფარიანით და სოკოვანი დაავადებებით. 

 
 
Euonymus leioflua – გლუვქერქა ჭანჭყატი 
ოჯ.  Celastraceae  – ჭანჭყატისებრნი 
 

395 
 



1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე 
სწორღეროიანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები 
ცილინდრულია, მოყვითალო-მომწვანო, ძველი 
ღეროები მუქი ფერისაა. 
გავრცელებულია კავკასიაში. 
ფოთლები უკუკვერცხისებრია, ელიფსური ან 
მოგრძო, ფირფიტის შუა ნაწილიდან წვეროსკენ 
მცირედ გაფართოებული. მეტწილად 
თავმომრგვალებული. ყვავილები მომწვანო-
თეთრია. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი 
მოწითალო-მოვარდისფროა, 4-ფრთიანი. 
მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 
თესლი კაშკაშა წითელია, თანათესლით 

დაფარული. 
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით, კალმებით. საქართველოში იზრდება ტყეებსა და მდინარეთა 
ხეობებში. ნესტის მოყვარულია. 
ორიგინალური ბუჩქია, განსაკუთრებით ნაყოფობის დროს. მაღალდეკორატიული საბაღო-საპარკო 
მცენარეა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Ilex aquifolium – ევროპული ჭყორი  
ოჯ.  Aquifoliaceae – ჭყორისებრნი 
 

10-15მ სიმაღლის მარადმწვანეა ხე ან მაღალი 
ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში. 
ფოთლები უკუკვერცხისებრია ან ელიფსური, 
ტყავისებური, პრიალა, კიდე ეკლიანი 
კბილებითაა, სიგრძე 7-8 სმ, სიგანე 6 სმ-მდე. 
 ყვავილები თეთრია, თავმოყრილია ქოლგებად 
ფოთლის უბეში. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი 
მრგვალია, წითელი, მწიფდება სექტემბერ-
ოქტომბერში, ბუჩქზე დიდხანს რჩება. 
მრავლდება თესლითა და კალმებით. თბილისის 
პირობებს კარგად არის შეგუებული, გამწვანებაში 
კი მცირე რაოდენობითაა გამოყენებული. 
მაღალდეკორატიული სახეობაა, უხვად 

ყვავილობს და ნაყოფობს ყოველწლიურად, კარგად ფორმირდება. სასურველია მისი გამოყენების 
გაფართოება. კულტურაში ცნობილია მისი 100-მდე ფორმა. 
Ilex aquif. – f. pendula – მტირალა ფორმა; 
Ilex aquif. – f. piramidalis – ვიწრო პირამიდული ვარჯი; 
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Ilex aquif. – f.seoticaaurea – ჯუჯა ფორმა; 
Ilex aquif. – f.seoticaaurea – ნარინჯისფერი ნაყოფებით; 
Ilex aquif. – f. fructa luteo – ყვითელი ნაყოფებით და ა.შ. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Lonicera nitida – პრიალა ცხრატყავა 
ოჯ.  Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
 

1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე, გაშლილვარჯიანი 
ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. 
ფოთლები ტყავისებურია, მცირე ზომის, სიგრძე 6-8 მმ, 
მუქი მწვანე, მოპირისპირედ განწყობილი. ყვავილები 
თეთრია, პატარა ზომის, ჯგუფად შეკრებილი, 
არომატული. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი 
მრგვალია, ლურჯი, გამჭვირვალე. მწიფდება 
ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლითა და 
კალმებით. 
თბილისის პირობებში კარგი ზრდა-განვითარებით 
ხასიათდება, მოითხოვს რწყვას.  
მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია. თბილისის 
ბაღ-პარკებისათვის პერსპექტიულია. კარგად 
ფორმირდება. შესანიშნავად იზრდება ღია ან ნახევრად 
დაჩრდილულ ადგილებში. განსაკუთრებით 

ორიგინალურია შემოდგომით გამჭვირვალე ლურჯი ნაყოფებით და პრიალა პატარა ფოთლებით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Laurocerasus officinalis – სამკურნალო წყავი 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

1-8 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან 
ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 
კავკასიასა და ევროპაში. ფოთლები 
გრძელია, ელიფსური, 8-16 სმ სიგრძის და 
3-6 სმ სიგანის. შიშველი, ტყავისებრი, 
კიდემთლიანი, ან ხერხკბილა. 
სამკურნალოა. ფოთლები შეიცავს 
ლაუროცერაზინს, ნაყოფებიდან და 
ფოთლებიდან ამზადებენ წყავის წყალს და 
ზეთს. 
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ყვავილედი მტევანია, 6-12 სმ სიგრძის. ყვავილები პატარაა, თეთრი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 
სურნელოვანია. ნაყოფი ოვალურია, შავი, იჭმევა. საბაღე ფორმებს უფრო დიდი და ტკბილი ნაყოფი აქვთ. 
მწიფდება ივლის-აგვისტოში. მრავლდება თესლით, კალმებით, მყნობით. წყავი ფართოდაა გავრცელებული 
კავკასიის დასავლეთ ნაწილში. აზონალური სახეობაა – გვხვდება როგორც დაბლობებში, ისე მთის ტყეების 
ყველა სარტყელში. თბილისში დასავლეთ საქართველოდანაა შემოტანილი. სინესტის მოყვარულია – 
მეზოფიტია.  
მაღალდეკორატიული ბუჩქია. თბილისისა და რუსთავის მწვანე მშენებლობაში ფართოდ არის 
გამოყენებული. უფრო ნაკლებადაა ქუჩის ნარგაობაში. 
ფორმები: 
Laurocerasus  offic. – f.variegata – ფოთლები თეთრ ლაქებით 
Laurocerasus offic. – f.arborescens – ხისმაგვარი ფორმა და სხვა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Nandina domestica – ნანდინა 
ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 

 4-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, 
ცილინდრული აჟურული ვარჯით. ტოტები 
მორუხო-მოყავისფროა. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. 
ფოთლები რთულია, ზედა ტოტებზე ოდნავ 
დახვეული ფორმის. ფოთლის ფირფიტა 
პრიალაა, ოდნავ მოსქელო, ლანცეტისებრი, 
წვერწაწვეტებული, მწვანე, შემოდგომით 
მუქი წითელი შეფერილობის. მთელი 
ზამთარი ის ფერს არ იცვლის.  
ყვავილედი მოყვითალო-მოთეთროა, 
კენწრული საგველა. ყვავილობს ივნის-
ივლისში. 
ნაყოფი ღია წითელია, მწიფდება სექტემბერ-
ოქტომბერში. მრავლდება თესლით, ფესვის 

ამონაყარით, კალმებით და მაჰონიაზე დამყნობით. 
ყინვებისა და გვალვების მიმართ მგრძნობიარეა, მაგრამ თბილისის პირობებში წარმატებით შეიძლება მისი 
გამოყენება. უძლებს -15°C-ს.  
მაღალდეკორატიული, ორიგინალური ბუჩქია როგორც ყვავილობისას, ისე ნაყოფობის დროს. მშვენიერია 
მთელი წლის განმავლობაში. დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიენება, როგორც ჯგუფურად, ისე ეულად. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Osmanthus decorus – წყავმაზა 
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ოჯ.  Oleaceae - ზეთისხილისებრნი 
 

3-7 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. 
ყლორტები შიშველია, მუქი ფერის.  
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. 
ფოთლები მუქი მწვანეა, პრიალა, 
წაგრძელებულ–ელიფსური, წვერში 
წაწვეტებული, 6-16 სმ სიგრძის. შიშველი 
ყვავილები თეთრია ან ოდნავ მოყვითალო, 
არომატული, ფოთლების უბეებში კონებად 
თავმოყრილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 
ნაყოფი ოვალურია, მოლურჯო-შავი ფერის. 
მწიფდება ივლის-აგვისტოში. მრავლდება 
თესლით, კალმებით. 
 
ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ 

საქართველოში. აჭარაში ფოთლოვან ტყეებში წყავთან, ბზასა და პონტოს შქერთან ერთად ქმნის რაყას. 
თბილისის პირობებში კარგად იზრდება რწყვის პირობებში. ყინვებით არ ზიანდება. ულამაზესია 
ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში, სასურველია მისი გამოყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ჯგუფურ 
და ცალკეულ ნარგაობაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
 
Mahonia repens – მაჰონია 
ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 
დაბალი, 0,25-0,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, გართხმული ტოტებით. გავრცელებულია 
ჩრდილოეთ ამერიკაში. ფოთლები რთული აქვს, 5-7 ფოთოლაკიანი, სიგრძით 15-2სმ; სიგანით 9-10 სმ. 

პრიალა, ტყავისებური, კიდეეკლიანი. ყვავილედი 
კენწრულია, ყვითელი. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი 
მრგვალია, მუქი ლურჯი. მწიფდება სექტემბერში. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
გვალვაგამძლეა, უძლებს -15°C-ს. ყვავილობს და 
ნაყოფმსხმოიარობს ყოველწლიურად. ხელსაყრელ 
პირობებში ველურდება. მაღალდეკორატიული 
ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და 
ნაყოფობის პერიოდში. მისი გართხმული ჯგუფები 
ან ცალკეული ეგზემპლარები ეფექტურია 
ნებისმიერ დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ 
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არის. 
 
 
Mahonia aquifolium – ჭყორფოთოლა მაჰონია 
ოჯ.  Berberidaceae – კოწახურისებრნი 
 

1 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია 
განზე გასული ტოტებით. ფოთოლი 
რთულია, სიგრძით 20 სმ, ზემოდან მუქი 
მწვანე, პრიალა, ქვედა მხარეს მკრთალი 
მწვანეა, ტყავისებური, 5-9 
ფოთოლაკისაგან შემდგარი. 
ფოთოლაკები კვერცხისებრია, 3-9 სმ 
სიგრძის და 1,5-2,5 სმ სიგანის, მოწითალო 
ყუნწით, კიდეები დაკბილულია. 
გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 
ყვავილები ყვითელია, მტევნებისებრ 
ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს 
აპრილ-მაისში.  
ნაყოფი მრგვალია, მოლურჯო ფერის, 
მწიფდება აგვისტოში (საჭმელად 

ვარგისია). თბილისის პირობებისათვის ყინვაგამძლეა -30°C -ს უძლებს დაზიანების გარეშე. ტენის 
მოყვარულია, კარგად იტანს ნახევრად დაჩრდილულ გარემოს. 
 
მრავლდება თესლით (იძლევა თვითნათესს), ფესვის ამონაყარით, ბუჩქის დაყოფით. დეკორატიულია 
როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფობის პერიოდში. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობაში, სოლიტერად, 
ცოცხალ ღობეებში, თაიგულებსა და კალათებში. 
მავნებლები და დაავადებები არ შეინიშნება. 
 
 

Cotoneaster horisontalis – 
ჰორიზონტალური სირვაშლა 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 
1 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე 
დაბალი ბუჩქია, ჰორიზონტალურად 
განწყობილი შებუსვილი ტოტებით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. 
ფოთლები მომრგვალოა, პრიალა 1-2 სმ 
სიგრძის. შემოდგომით წითელ ფერს 
ღებულობს. ბუჩქზე დიდხანს რჩება. 

400 
 



ყვავილები პატარაა, მჯდომარე, ვარდისფერი, ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წითელია, მწიფდება სექტემბერ-
ოქტომბერში. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს 
ქალაქების ბაღ-პარკებში. აღმოსავლეთ საქართველოში კარგად იზრდება მორწყვის პირობებში, უხვად 
ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. მაღალდეკორატიულია, განსაკუთრებით შემოდგომით, წითლად 
შეფერილი პრიალა ფოთლებით, ღია წითელი ნაყოფებითა და ბუჩქის ფორმით. სასურველია, 
ჰორიზონტალური სირვაშლას გამოყენება თბილისის ბაღ-პარკებში, ქუჩის ნარგაობაში, ეფექტურია კლდე-
ბაღებში, დეკორატიულ ცოცხალ ღობეებში, გაზონებში და ა.შ. 
ფორმები: 
Coton.horisont. f. variegata – ჭრელი ფოთლებით; 
Coton.horisont. f.perpusilla – გართხმული ბუჩქი, ფოთლები 6 მმ სიგრძის. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
Cotoneaster pannosa – სირვაშლა 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

2 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე 
ბუჩქია, თხელი დაკიდული ტოტებით. ნორჩი 
ყლორტები შებუსვილია, ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთში.  
ფოთლები ელიფსურია, 1-2,5 სმ სიგრძის, 
მახვილი, ზემოდან შიშველი, ქვემოდან ხშირი 
თეთრი ბუსუსებით, კიდემთლიანი, 
მორიგეობით განწყობილი. 
ყვავილები ფარისებ ყვავილედებშია, ან 
ჯგუფებადაა განლაგებული. ყვავილობს 
ივნისში.  
ნაყოფი წვრილია, მომრგვალო ელიფსური, 6 მმ 
სიგრძის, მოწითალო, ორკურკიანი. მწიფდება 
ოქტომბერ-ნოემბერში. 

მრავლდება თესლითა და კალმებით. 
ყინვებისა და გვალვების მიმართ მგრძნობიარეა, თბილისის პირობებს შეგუებულია. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია ბაღ-პარკების დასამშვენებლად. გამოიყენება ქუჩის ნარგაობაში. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 

 
 
Cotoneaster henriana – ჰენრის სირვაშლა 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 
2-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ან 
ნახევრადმარადმწვანე ბუჩქია, გრძელი 
დახრილი ტოტებით. ყლორტები ნორჩობაში 
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შებუსვილია. გავრცელებულია ჩინეთში.ფოთლები მოგრძო ან მოგრძო-ლანცეტაა სიგრძე 5-10სმ, სიგანე 2-4 
სმ. წვერწაწვეტებული, ზედა მხარე პრიალაა, ქვედა კი მოთეთრო-შებუსვილი. ყვავილები თეთრია 
სურნელოვანი, ერთი ან სამი მოკლე ყუნწზე განწყობილი. ყვავის ივნისში. ნაყოფი მომრგვალო 
ვერცხლისებრია, მუქი წითელი. მწიფდება თესლით, კალმებით. კულტივირებულია დასავლეთ 
საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში, როგორც საუკეთესო დეკორატიული ბუჩქი. აღმოსავლეთ 
საქართველოში მოსალოდნელი ყინვების მიმართ გამძლეა, საჭიროებს მორწყვას.მაღალდეკორატიული 
მარადმწვანე ბუჩქია, განსაკუთრებით ეფექტურია ნაყოფობის პერიოდში. სასურველია მისი გამოყენება 
თბილისის ბაღ-პარკებში, ქუჩის ნარგაობაში, სკვერებში, რაბატებში, როგორც ჯგუფურად ისე სოლიტერად. 
ფოთოლ- და ნაყოფდეკორატიულია. ნაყოფები ზამთრის თვეებშიც ბუჩქზე რჩება, რაც მის 
დეკორატიულობას უფრო ამაღლებს. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
Pyracantha coccinea – ჩვეულებრივი ჩიტავაშლა 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

 1-1,5 მ სიმაღლის, მარადმწვანე ეკლიანი 
ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 
კავკასიაში. 
ფოთლები ტყავისებრია, წვრილი და 
ვიწრო, მოგრძო ელიფსური, 
კიდედაკბილული, ზედა მხრიდა მუქი 
მწვანეა, პრიალა, ქვედა მხრიდან კი ღია 
ფერისაა, ტოტებზე მორიგეობით 
განწყობილი. შემოდგომით ფოთლები 
მოწითალო ხდება. 
ყვავილები წვრილია, თეთრი, სარგველა 
ფარისებრ ყვავილედებში შკრებილი. 
ყვავილობს მაის-ივლისში. 
ნაყოფი წვრილია, მრგვალი, 

მომწიფებისას მოწითალო-ნარინჯისფერი. შემოდგომაზე მწიფდება და დიდხანს რჩება ბუჩქზე. ნაყოფი 
შეიცავს ვიტამინ C-ს. 
მრავლდება თესლითა და ბუჩქის დაყოფით. 
ველურად გავრცელებულია კავკასიაში. ხშირად გვხვდება ღია, გაშიშველებულ ადგილებში, ტყისპირებსა 
და ბუჩქნარების რაყაში. სინათლის მოყვარულია, გვხვდება ქალაქის შემოგარენში. 
დეკორატიულია უხვი ყვავილებით და ნაყოფებით. კარგად იტანს კრეჭას. კარგია მშრალი ადგილების 
გასამწვანებლად, ღობეებად, ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში. 
ფორმა – Pyr. coccinea – f. Lalandii  მაღალია, გრძელი ტოტებითა და მუქი ნარინჯისფერი ნაყოფებით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Pyracantha crenulata – ბლაგვკბილა ჩიტავაშლა 
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ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ეკლიანი, 
შებუსვილი ტოტებით. გავრცელებულია ჩინეთში, 
ჰიმალაიში და ა.შ. ფოთლები კვერცხისებრ–
ლანცეტაა, შიშველი, პრიალა 2,5-6 სმ სიგრძის, 
ბლაგვკბილა, ზემოდან მწვანე, ქვედა მხრიდან ღია. 
ყვავილები თეთრია, საგველა-ფარისებრ 
ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-
მაისში. ნაყოფი ვაშლისებრია, 6-7მმ დიამეტრით, 
კაშკაშა წითელი, მწიფდება ოქტომბერში. ნაყოფები  
დაზამთრებამდე ბუჩქზე რჩება. მრავლდება 
უმთავრესად თესლით. 
გვალვა და ყინვაგამძლეა. თბილისის 

პირობებისათვის პერსპექტიულია. ულამაზესია 
ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს, თითქმის მთელი 
ზამთარი. კარგად იტანს კრეჭას. 
მაღალდეკორატიულია. სასურველია ჩიტავაშლების 
ფართოდ დანერგვა აღმოსავლეთ საქართველოს ბაღ-
პარკებსა და ქუჩის ნარგაობაში. 
ფორმები:  Pyr. crenulata – f. flava – ფ. ფლავა – ყვითელი 
ნაყოფებით. 
Pyr. crenulata – f.rogersiana – ლანცეტა ხერხკბილა 
ფოთლებით. 
 
Acca sellowiana – ფეიხოა 
ოჯ.  Myrtaceae – მირტისებრნი 
 

5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხეა, 
ხშირად ბუჩქად იზრდება, კომპაქტური ან 
გაშლილი ვარჯით. ყლორტები 
შებუსვილია. გავრცელებულია სამხრეთ 
ამერიკაში, ბრაზილიაში და ა.შ. ფოთლები 
განიერ-ელიფსურია, ტყავისებური, 
კიდემთლიანი, ქვედა მხარეს 
ვერცხლისფრად შებუსვილი. სიგრძე 3-6 
სმ; სიგანე 2-4 სმ. ყვავილები დიდია, 
ყვავილის ყუნწზე მარტოულია ან 2-5 
ფოთლების უბეშია განწყობილი. გარედან 
თეთრია, შიგნით კაშკაშა ჟოლოსფერი. 
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მტვრიანები ბევრია, გვირგვინის ფურცლებზე გრძელი, რაც მის დეკორატიულობას კიდევ უფრო ამაღლებს. 
ყვავილობს მაის-ივნისში.  
ნაყოფი დიდი კენკრაა, მწვანე, მომჟავო-ტკბილი, არომატული, შეიცავს იოდს, სამკურნალოა. მრავლდება 
თესლით, მწვანე კალმებით, ფესვის ამონაყარით და მყნობით. 
ფეიხოა ძვირფასი ნაყოფის მომცემი სუბტროპიკული კულტურაა. დასავლეთ საქართველოში იზრდება 
კარგად, აშენებენ როგორც მაღალხარისხოვანი მოსავლისათვის, ისე დეკორატიული მიზნებისათვის. 
ფეიხოა თავისუფლად იტანს ტემპერატურის -120 ჩ-მდე დაცემას. ზაფხულში საჭიროა მორწყვა. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, აქვს ულამაზესი ყვავილები და ნაყოფი. განსაკუთრებით ეფექტურია 
ყვავილობის პერიოდში. აღმოსავლეთ საქართველოში ფეიხოიას დეკორატიულ მოტივებში გამოყენება 
შეიძლება მისთვის საჭირო მიკროკლიმატის გათვალისწინებით.  
ფორმა: Acca sellow. – f. macrocarpa – დიდი ნაყოფებით; 
A Acca sellow. – f. variegata – ჭრელი ფოთლებით და ყვითელზოლიანი ნაყოფებით. 
აქვს 15-მდე ჯიში. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Nerium oleander – ოლეანდრი 
ოჯ.  Apocinaceae – გველისსუროსებრნი (ქენდირისებრნი) 
 

3-4 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე 
ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, 
შიშველი. 
ბუნებრივად გავრცელებულია 
ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები 
გრძელი ლანცეტაა, ტყავისებრი, 
ყლორტის ირგვლივ რგოლურად 
გაწყობილი, სამ-სამი, სიგრძით 10-
15 სმ, სიგანით 1,5-3 სმ. ყვავილები 
კენწრულია, ნახევრად 
ქოლგისებრი, ნაზსურნელოვანი, 
ვარდისფერი, თეთრი, წითელი. 
ყვავილობს ივნისი-აგვისტოში. 
ნაყოფი ჭოტისებრი კოლოფია, 

გრძელი, ზოლიანი, მურა ფერის, სიგრძით 8-16 სმ. თესლი მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. 
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით, კალმებით. თბილისის პირობებში მკაცრი ზამთრის პირობებში 
იყინება მიწისზედა ნაწილი. გადაბელვის შემდეგ ამოიყრის. გვალვაგამძლეა. 
დასავლეთ საქართველოს პირობებში კარგად იზრდება. სინათლის მოყვარულია. 
მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია. ულამაზესია მთელი წლის მანძილზე, განსაკუთრებით კი 
ყვავილობის პერიოდში. გამოიყენება ნებისმიერ დეკორატიულ მოტივში. 
აქვს ბევრი ფორმა და ვარიაცია. 
Ner. oleand. – f. album – თეთრი ყვავილებით. 
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Ner. oleand. – var. atropurpureum – მუქი წითელი ყვავილებით 
Ner. oleand. – var.aurantiacum – ყვითელი ყვავილებით  
Ner. oleand. – var. formosum – ვარდისფერი ყვავილებით 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 Camellia japonica – იაპონური კამელია 
ოჯ.  Theaceae – ჩაისებრნი 
 

4-8 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხე ან ბუჩქია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა და 
იაპონიაში. ფოთლები მორიგეობითია, 
ტყავისებური, კვერცხისებრი ან ელიფსური, 
კიდედაკბილული. ზედა მხარე მუქი მწვანეა, 
ქვედა უფრო ღია. 
ყვავილები დიდია, ცალკეული, მჯდომარე, 
წითელი ან თეთრი. ყვავილობს ოქტომბრიდან 
მაისის ჩათვლით. ნაყოფი ბურთისებრია. 
თესლი მსხვილია, მუქი ყავისფერი. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. კამელია 
კარგად არის შეგუებული დასავლეთ 
საქართველოს პირობებს. თბილისის 
პირობებისათვის ნაკლებ პერსპექტიულია. 
იღუპება ყინვებით და ჰაერის სიმშრალით. 
ჩვენთან შეიძლება მისი გამოყენება 
მიკროკლიმატის შექმნის შემთხვევაში – 
მყუდრო ადგილი, სისტემატიური მორწყვა 
შესხურებით, ყინვებისგან დაცვა (შეფუთვა).  

მაღალდეკორატიულია, ულამაზესია დასავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებსა და ქუჩის ნარგაობაში, მთელი 
ზამთრის განმავლობაში ყვავილობს. კულტურაში გავრცელებულია მისი 2000-ზე მეტი ჯიში ყვავილების 
მორფოლოგიის, ფერისა და სიდიდის მიხედვით. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 

 
Salvia officinalis – სამკურნალო სალბი 
ოჯ.  Labiatae – ტუჩოსანნი, ტუჩოსნები 
 
30-60სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია, 
მარადმწვანე. ღეროები სწორმდგომია 
შებუსვილი. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. ფოთლები 
მოპირისპირეა, წაგრძელებული ლანცეტა, 
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დანაოჭებული. ზემოდან სუსტად, ქვემოდან კი სქლად შებუსვილი. ნაპირები წვრილად დაყოფილია. 
ყვავილედი თავთავისებრია. ყვავილები ლურჯ-მოიისფრო, იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრი, 
არომატული. სამკურნალო მცენარეა. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი კაკლუჭაა 2.8-3.0 მმ სიგრძის, 
ყავისფერი, მუქი ლაქებით. 
მრავლდება თესლით, კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. 
უძველესი დროიდან შემოტანილია ჩვენთან როგორც სამკურნალო მცენარე. ყინვა და გვალვაგამძლეა.  
ფორმები: Salvia officinal. – f. albiflora – ყვავილები თეთრია 
 Salvia officinal. – f.rubriflora – ყვავილები წითელია 
 Salvia officinal. – f. variegata – ყვავილები ჭრელია 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Viburnum tinus – მარადმწვანე ძახველი 
ოჯ.  Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
  
3 მ-მდე სიმაღლის, უხვად დატოტვილი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია  ევროპასა და 
ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები ტყავისებურია, ელიფსური ან კვერცხისებური, სიგრძით 12 სმ, სიგანით 
3,5-5,5 სმ. მუქი მწვანე, კიდემთლიანი, პრიალა, ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილი. ყვავილედი 
ქოლგისებურია, 5-10 სმ დიამეტრით. გვირგვინის ფურცლები მოვარდისფრო-თეთრია. ყვავილობს მარტ-
აპრილში. ნაყოფი მუქი ლურჯია. მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით და კალმებით. 
თბილისის პირობებში დაბალი ტემპერატურების მიმართ მგრძნობიარეა.  
 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. კარგად 
ფორმირდება, საუკეთესოა მისი ბორდიურები და ცოცხალი ღობეები. 

ეფექტურია ბაღ-პარკებში, ქუჩის 
ნარგაობაში, სკვერებში როგორც ჯგუფურ, 
ისე ცალკეულ ეგზემპლარებად. უხვად 
ყვავილობს გაზაფხულზე, მაგრამ მთელი 
წლის მანძილზე სუსტად გამოხატული 
ყვავილობით ხასიათდება. 
ზამთარმოყვავილეა, ეს კი მის 
დეკორატიულობას უფრო ამაღლებს. 
ფორმები: Vib. tinus – var. froebebii – 
საოთახო ფორმა 
                   Vib. tinus – var.strictum – 
პირამიდული ვარჯი 
                   Vib. tinus – var. hirtum –  

შებუსვილი ყლორტები 
                   Vib. tinus – var.purpureum – ფოთლები მოწითალოა 
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Abelia grandiflora – აბელია 
ოჯ.  Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
 

ჰიბრიდია (A. chinensis X A. uniflora) – 
ნახევრად  მარადმწვანე, 2მ-მდე სიმაღლის 
ბუჩქია. ტოტები შებუსვილია. ფოთლები 
კვერცხისებრია, ზომით 1,5-3,5 სმ, ოდნავ 
მომრგვალო ან წაწვეტილი წვერით. ზემოდან 
პრიალა, მუქი მწვანე, ქვემოდან მკრთალი, 
შიშველი. ყვავილები ზარისებრია, თეთრი, 
დაყვავილებისას – ვარდისფერი, 
არომატული. შეკრებილია შეფოთლილ 
საგველა ყვავილედად. ჯამის ფოთლები 
მოწითალოა, რაც მის დეკორატიულობას 
უფრო ამაღლებს. ყვავილობს ივნისიდან 
ოქტომბრამდე. 
თბილისის პირობებში ყინვებით და 
გვალვებით არ ზიანდება, მრავლდება 
ვეგეტატიურად.  ლამაზი ბუჩქია.  
დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ 

როგორც ხანგრძლივად მოყვავილეს და სურნელოვანს. სინათლის მოყვარულია, კარგად ფორმირდება. 
მავნებლები და დაავადებები არ შეინიშნება. 
 
 
Elaeagnus pungens – ჩხვლეტია ფშატი 
ოჯ.  Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 
 

5-6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ეკლიანი 
ბუჩქია ყავისფერი ტოტებით. 
გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები 
ელიფსურია, 5-10 სმ სიგრძის, ტყავისებური, 
პრიალა. ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან 
ვერცხლისფერ-მოთეთრო. 
ყვავილები მოთეთრო-ყვითელია, 
არომატული, ფოთლების იღლიებში ჯგუფად 
(1-3) განლაგებული. ყვავილობს ოქტომბერ-
ნოემბერში. 
ნაყოფი ელიფსურია 1,5 სმ სიგრძის, 
ყავისფერი, შემდეგ წითელი. ნაყოფი 
გაზაფხულზე მწიფდება. მრავლდება 
ვეგეტატიურად. 
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დასავლეთ საქართველოში პერიოდულად იძლევა თვითნათესს. 
აღმოსავლეთ საქართველოში ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროა მორწყვა. მგრძნობიარეა დაბალი 
ტემპერატურების მიმართ. 
მაღალდეკორატიული მარადმწვანე  ბუჩქია. კარგად ფორმირდება. კარგია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ 
ნარგაობაში. 
ფორმები: 
Elaeag. pungens – f. aurea – ფოთლის ნაპირები ყვითელია 
Elaeag. pungens – f. maculata – ფოთლებზე აქვს ყვითელი ლაქები 
Elaeag.pungens – f. Frederici –ფოთლები ვიწრო და წვრილია 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
 
Eriobotrya japonica – მუშმულა 
ოჯ.  Rosaceae – ვარდისებრნი 
 

3-6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია ან 
მცირე სიდიდის ხე. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთსა და იაპონიაში. 
ფოთლები ლანცეტაა, 25 სმ სიგრძის და  7-8სმ 
სიგანის. ქვედა მხარეს სქლად შებუსვილი, 
ტყავისებური, დანაოჭებული. 
ყვავილედი პირამიდულია, კენწრული, სქლად 
შებუსვილი, 17 სმ-მდე სიგრძის. გვირგვინის 
ფურცლები მოთეთრო-მოყვითალოა, 
არომატული. ყვავილობს ოქტომბერ-
დეკემბერში და თებერვალ-მარტში.  
ნაყოფი წვნიანია, ხორცოვანი, ნარინჯისფერი ან 
ყვითელი, მომჟავო-მოტკბო, იჭმევა. მრავლდება 
თესლით და მყნობით. 
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულია 
როგორც დეკორატიული და ნაყოფის მომცემი 
ხე. ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს 

ყოველწლიურად. იძლევა თვითნათესს. აღმოსავლეთ 
საქართველოში კულტივირებულია თბილისში, 
ლაგოდეხსა და ყვარელში. ჩვენს პირობებში მკაცრი 
ზამთრის (-10°C) პირობებში შეიძლება წაეყინოს 
ფოთლები და ყლორტები, მაგრამ გაზაფხულზე 
განახლების უნარი აქვს. მაღალდეკორატიულია 
მთელი წლის მანძილზე, ნაყოფობის შემდეგაც 
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სუსტად ყვავილობს. ზამთარმოყვავილეა, რაც მის დეკორატიულობას კიდევ უფრო ამაღლებს. სასურველია 
მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობაში. ულამაზესია უხვი ყვავილობისა და ნაყოფმსხმოიარობის 
დროს როგორც ცალკეულ, ისე ჯგუფურ ნარგაობაში. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
Pieris japonica – იაპონური პიერისი 
ოჯ.  Ericaceae – მანანასებრნი 
 

2-3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, შიშველი ტოტებით. 
გავრცელებულია იაპონიაში. ფოთლები მოგრძო-
უკუკვერცხისებურია ან ლანცეტა, შიშველი, ზედა მხარე მუქი 
მწვანეა, პრიალა, ქვედა ღია ფერის. სიგრძე 3-8 სმ. ყვავილები 
თეთრია, სქელ დაკიდულ საგველა ყვავილედში განწყობილი. 
საგველა 6-12 სმ სიგრძისაა. ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი 
ბურთისებური კოლოფია. მრავლდება თესლითა და კალმებით. 
დასავლეთ საქართველოს პირობებში კარგად იზრდება. 
ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. მრავლდება თვითნათესით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ადრე გაზაფხულზე უხვად 
ყვავილობს ულამაზესი ყვავილებით. აღმოსავლეთ 
საქართველოში პიერისის დეკორატიული თვალსაზრისით 
გამოყენება შეიძლება მისთვის საჭირო მიკროკლიმატის 
გათვალისწინებით. აქვს ულამაზესი ფორმები:  
Pieris japon. – f. variegata – ჭრელი ფოთლებით. 
Pieris japon. – f. pygmaea – ჯუჯა ფორმა, პატარა ლანცეტა 
ფოთლებით. 
 მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 

 
Rosmarinus officinalis – სამკურნალო როზმარინი 
ოჯ.  Labiatae – ტუჩოსნები 

 
1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთში. 
ფოთლები მოპირისპირედაა განწყობილი, ხაზური, 
სიგრძე 4 სმ, ფოთლები და ყლორტებიც 
არომატულია. ყვავილები ჯგუფურია, ყლორტების 
წვერში განწყობილი, მოლურჯო-მოიისფრო. 
ხანგრძლივად მოყვავილეა. 
ნაყოფი კაკლუჭაა. მრავლდება კალმებით და ბუჩქის 
დაყოფით. როზმარინი ძვირფასი სამკურნალო 
მცენარეა, შეიცავს ეთერზეთებს, რომლებიც 
გამოიყენება მედიცინასა და პარფიუმერიაში. 
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გვალვაგამძლეა, დაბალი ტემპერატურის მიმართ მგრძნოაბიარეა. 
მაღალდეკორატიული ძვირფასი სახეობაა, განსაკუთრებით ეფექტურია მისი ჯგუფური ნარგაობები. 
სასურველია მისი გამოყენება კლდე-ბაღების დეკორაციაში. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
Choisia ternata – შოიზია 
ოჯ.  Rutaceae – რუტასებრნი 
 

3 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია. 
ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია, შემდეგ 
შიშველი. ბუნებრივად გავრცელებულია 
მექსიკაში. 
ფოთლები სამფოთოლაკიანია, სიგრძე 3-7 სმ. 
შიშველი, ტყავისებური, მუქი მწვანე. 
ყვავილები თეთრია, არომატული, შეკრებილი 
ჯგუფად ან ფოთლების იღლიაში. ყვავილობს 
მაისში. ნაყოფი კოლოფია. მრავლდება 
ძირითადად კალმებით. 
თბილისის პირობებში მგრძნობიარეა დაბალი 
ტემპერატურების მიმართ. უხვად ყვავილობს, 
მაგრამ არ ნაყოფმსხმოიარობს. დასავლეთ 
საქართველოს კლიმატს კარგად არის 
შეგუებული. ყვავილობს კარგად და იძლევა 
აღმოცენებისუნარიან თესლს. 
მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია. მისი 

გამოყენება წარმატებით შეიძლება. თბილისის ბაღ-
პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში. თბილი 
შემოდგომის პერიოდში ახასიათებს სუსტად 
გამოხატული მეორე ყვავილობა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Yucca gloriosa – დიდებული იუკა 
ოჯ.  Liliaceae (Agavaceae) – შროშანისებრნი 
 
ძირიდანვე ხშირი ფოთლებით არის შემოსილი. 
ხანდაზმული ეგზემპლარები ივითარებენ მოკლე 
ღეროს, ირგვლივ გრძელი ფოთლებით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილო ამერიკაში. 
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ფოთლები ტყავისებურია, მუქი მწვანე, 36-50 სმ სიგრძის და 4-5 სმ სიგანის, ნემსისებური წვერით. 
ყვავილედი დიდია, 60-100 სმ სიგრძის, 200-250 ყვავილით. ყვავილები ზარისებრია, დიდი, თეთრი. 
თითოეული ეგზემპლარი ყვავილობს სხვადასხვა დროს მაისიდან-ოქტომბრამდე. 
ჩვენს პირობებში ბუნებრივი დამტვერიანება არ ხდება და ამიტომ თესლს არ იკეთებს. ხელოვნური 
დამტვერიანების შემთხვევაში თესლს იძლევა. 
გვალვაგამძლეა, არც ყინვებით ზიანდება. გამრავლება შეიძლება ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ორიგინალური ბუჩქია. მისი გამოყენება შეიძლება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის 
ნარგაობაში და სხვა. 
აქვს ბევრი ფორმა: Yucca gloriosa – f. medio-striata – აქვს ფოთლებზე განიერი თეთრი ზოლი 
 Yucca gloriosa – f. minor – დაბალი ფორმა 
Yucca gloriosa – f. superba, მუქი მწვანე ფოთლებით და სხვა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Yucca filamentosa – ძაფისებრი იუკა 
ოჯ.  Liliaceae (Agavaceae)  – შროშანისებრნი 
 
ბუჩქია მრავალი ფესურით, რომლებზეც ფოთლების მრავალრიცხოვანი როზეტებია  
განთავსებული. ჩრდილოამერიკულია. ფოთლები სწორმდგომია, 30-80 სმ სიგრძის და   2-4 სმ სიგანის, 
წვერი მახვილია ან ეკლით ბოლოვდება. ღია მწვანეა გვერდებზე დახვეული მშრალი წვრილი ძაფებით. 

ყვავილედი დიდია, 1-1,5 მ სიგრძის, 200-250 ყვავილით. 
ყვავილები ზარისებრია, დიდი, თეთრი. 
ჩვენს პირობებში მხოლოდ ხელოვნური დამტვერიანებით 
შეიძლება თესლის მიღება. ყვავილობს ივლისი-აგვისტოში. 
ყინვა და გვალვაგამძლეა. 
გამრავლება შეიძლება ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, მისი გამოყენება მრავალ 
დეკორატიულ მოტივში შეიძლება. მორწყვას არ საჭიროებს. 
ფორმები: Yucca filament. –f. variegata – ფოთლები ყვითელი ან 
თეთრი ზოლებითაა. 
                    Yucca filament –f. concava – ფოთლები ხეშეშია, 
მოხრილი, 10 სმ სიგანის. 
დაავადებები და მავნებლები მითითებული არ არის. 
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Chimonanthus praecox – საადრეო ხიმონანტი 
ოჯ.  Calicanthaceae – კალიკანტისებრნი 

 
2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. სამშობლოში მარადმწვანეა, 
ჩვენს პირობებში კი ფოთოლმცვენი. ახალგაზრდა 
ყლორტები შებუსვილია, მრავალწლიანი კი შიშველი, 
ყავისფერი. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-
იაპონიაში. ფოთლები კვერცხისებრ-ლანცეტაა, 
წვერწაწვეტებული, 7-20 სმ სიგრძის და 4-7 სმ სიგანის. 
ნორჩობაში ქვემოდან შებუსვილია, შემდეგ კი შიშველი. 
ყვავილები წინა წლის ყლორტებზეა განლაგებული, 
ყვითელი ფერის, არომატული. ყვავილობს ფოთლის 
გაშლამდე, დეკემბრიდან მაისამდე. ნაყოფი მწიფდება 
აგვისტოში. 
მრავლდება თესლითა და კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ზამთარმოყვავილე. 
მნიშვნელოვანია ქალაქის ბაღ-პარკების და ქუჩის 
ნარგაობის დასამშვენებლად ზამთრის პერიოდში. 
მგრძნობიარეა ყინვებისა და გვალვების მიმართ. ჩვენს 
პირობებს მეტნაკლებად შეგუებულია.  
დაავადებები და მავნებლები მითითებული არ არის. 
 

 
Lonicera japonica – იაპონური ცხრატყავა 
ოჯ.   Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
 

10-12 მ სიმაღლის ხვიარა, ზოგჯერ 
გართხმული მარადმწვანე ან 
ნახევრადმარადმწვანე ბუჩქია. 
ახალგაზრდა ტოტები შებუსვილია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთსა 
და იაპონიაში. ფოთლები 
კვერცხისებრია, 3-8 სმ სიგრძის და 1,5-
4,5 სმ სიგანის. ფოთლის ყუნწი 5 მმ-ია, 
შებუსვილი, ნაპირები 
წვრილწამწამიანია. ყვავილები დიდია, 
2-2 ერთად ფოთლის უბეში, მოთეთრო-
მოყვითალო, სურნელოვანი, გამოიყენება 
პარფუმერიაში. ყვავილობს ივნის-
სექტემბერში. ნაყოფი შავია, მრგვალი, 

მწიფდება ოქტმბერ-ნოემბერში. მრავლდება ძირითადად კალმებით. თბილისის პირობებში გვაძლევს 
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თვითნათესს. ყინვა და სიცხეამტანია. კავკასიაში გაველურებულია. მაღალდეკორატიული სწრაფმოზარდი 
ლიანაა. ულამაზესია ყველა სახის ვერტიკალურ გამწვანებაში, კარგად იტანს კრეჭას. კარგია ცოცხალ 
ღობებში, ბორდიურებში და ა.შ. 
აქვს ფორმები და ვარიაციები: 
Lon. jap. – f. aureao-reticulata; 
Lon. jap. – f.Karelinii – კარელინი და ა.შ. 
ამერიკაში იაპონური ცხრატყავა ვირუსის (Pierces desease)  გადამტან მცენარედ ითვლება, რომელიც 
აზიანებს ვაზსა და სხვადასხვა კულტურებს. 
 
Erica arborea – ხემაგვარი მანანა, ერიკა 
ოჯ.  Ericaceae – მანანასებრნი 
 

3-4 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე 
ბუჩქია, აქვს სქლად შებუსული სწორი 
ტოტები. გავრცელებულია ხმელთაშუა-
ზღვეთში, მცირე აზიასა და ჩრდილოეთ 
აფრიკაში. 
ფოთლები ვიწრო ხაზური ფორმისაა, 
ბლაგვი წვერით, ზედა მხარეზე 
ღარებიანი. ყვავილები სურნელოვანია, 
თეთრი, ზარისებური, პატარა ზომის, 
ტოტების ბოლოებზე გრძელ საგველა, 
პირამიდულ ყვავილედებად შეკრებილი. 
ყვავილობს თებერვალ-მარტში. 
ნაყოფი ოთხბუდიანი კოლოფია, 
მწიფდება ივნისში. მრავლდება 
კალმებით. ხემაგვარი მანანა 
საქართველოში ბუნებრივად 

გავრცელებულია აფხაზეთში, ბიჭვინთის მიდამოებში, სადაც ძირითადად ტყის პირებზე იზრდება. 
პერსპექტიულია დასავლეთ საქართველოს რაიონების ბაღ-პარკებისათვის. უძლებს -7°C ტემპარატურას. 
მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია, ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. თბილისში კონკრეტულ 
მიკროკლიმატურ პირობებში შეიძლება მისი დეკორატიულ  კომპოზიციებში გამოყენება. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Rhododendron pontium – შქერი  
ოჯ.  Ericaceae – მანანასებრნი 
 
1-3 მ-მდე სიმაღლის მრავალღეროიანი, მარადმწვანე ბუჩქია, ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია. 
გავრცელებულია კავკასიაში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე,  ჩრდილოეთ ანატოლიაში და სხვ.  
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ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, 9-28 სმ სიგრძის და 2-9 სმ სიგანის. აქვს ოდნავ მახვილი წვერი. ზედა მხარე 
პრიალაა, მუქი მწვანე, ქვედა კი ღიაა, ორივე მხრიდან შიშველია, კიდემთლიანი. ფოთოლთგანწყობა 
მორიგეობითია. ფოთლები ტოტების ბოლოში ჯგუფადაა. ყვავილები დიდია, ზარისებრი, მოწითალო 

სოსანი ფერის. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. 
ფოთლის გაშლის შემდეგ ახასიათებს მეორე 
ყვავილობა შემოდგომით. ნაყოფი 
ცილინდრული კოლოფია, მრავალი 
წვრილი თესლით. მწიფდება ივლის-
აგვისტოში. 
მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარით 
და გადაწვენით. შქერი ველურად 
გავრცელებულია კავკასიის დასავლეთ 
ნაწილში – აჭარასა და გურიაში, აქ სხვა 
მცენარეებთან ერთად ქმნის მარადმწვანე 
ბუჩქების ფორმაციას, რომელსაც „შქერიანს” 
უწოდებენ. აღმოსავლეთ საქართველოში 
სურამის მიდამოებამდე მოდის, გვხვდება 
მესხეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. 
შქერი მაღალდეკორატიული მარადმწვანე 
ბუჩქია, თბილისის პირობებში 
რეგულარული მორწყვის პირობებში 
შეიძლება მისი გამოყენება ბაღ-პარკებსა და 

სკვერებში, ულამაზესია ნებისმიერ კომპოზიციაში. 
ფორმები: Rhododen.pont.-f. album – თეთრი ყვავილებით; 
Rhododen.pont.-f. roseum – ვარდისფერი ყვავილებით 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Rhododendron caucasicum – კავკასიური დეკა 
ოჯ.  Ericaceae  –  მანანასებრნი 
 
1-1,5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქია, ხშირ შემთხვევაში მიწაზეა გაწოლილი. ახალგაზრდა ტოტები 
შებუსვილია. გავრცელება: კავკასია, თურქეთი (ლაზისტანი). ფოთლები სქელია, ტყავისებრი, კვერცხისებრ-
ლანცეტა. სიგრძე 4-8 სმ, სიგანე   1,5-2 სმ. ზედა მხარე პრიალა, ქვედა მხრიდან კი მოკლე ბუსუსებით სქლად 
მოფენილი, მორიგეობით განწყობილი, ხშირად ტოტების ბოლოშია ჯგუფურად. 
ყვავილები მრავალყვავილიან კენწრულ მტევნებშია შეკრებილი, ღია მოყვითალო, თეთრი ან ზოგჯერ 
მოვარდისფრო. ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრავალთესლიანი მოგრძო კოლოფია, ყავისფერი 
ქეჩისებრი ბეწვებით მოფენილი. თესლი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით, ძირკვის 
ამონაყარით და გადაწვენით. 

414 
 



დეკა გავრცელებულია მთელ 
კავკასიაში. იგი მაღალი მთის მცენარეა 
და გვხვდება სუბალპურ და ალპურ 
სარტყელში ზღ.დ. 2000-2800 მ 
სიმაღლეზე. მაღალდეკორატიულია, 
ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში 
დიდი ზარისებრი ყვავილებით. 
პერსპექტიულია, მაღალი ცივი 
ადგილების ბაღ-პარკებში, 
ალპინარიუმებში. განსაკუთრებით 
ეფექტურია მისი ჯგუფური 
ნარგაობები. 
მავნებლები და დაავადებები 
მითითებული არ არის. 
 
მანანასებრთა ოჯახში შედის გვარი 

აზალია (Azalea) ამჟამად ცნობილია აზალიის 70-ზე მეტი სახეობა, რომლებიც გავრცელებულია 
გავრცელებული კავკასიაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, ჩინეთ-იაპონიაში და ა.შ. 
ნ.ი. კუზნეცოვის (1901) შეხედულებით კავკასიური აზალია ყველაზე ახლოს დგას ჩინეთ-იაპონური 
როდოდენდრონთან (Rh.sinense). 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. ყვავილის ფერისა და სიდიდის 
მიხედვით არსებობს აზალიის უამრავი სახეობა. დიდი რაოდენობით გამოიყენება დასავლეთ 
საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში. თბილისის პირობებში აზალია ინტერიერის მცენარეა, მაგრამ ასევე 
შეიძლება მისი დეკორატიულ კომპოზიციებში ჩართვა ბაღ-პარკებში, ქუჩებში, სკვერებში, რაბატებში 
კონტეინერებით, რომელიც ზამთრის პერიოდში მოთავსდება შენობაში. 
 
 
 
Kalmia latifolia – განიერფოთოლა კალმია 
ოჯ.  Ericaceae  –  მანანასებრნი 
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3-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე 
ბუჩქია. გავრცელებულია ჩრდილოეთ 
ამერიკაში. ფოთლები ელიფსურია ან 
ელიფსურ-ლანცეტა, ტყავისებური, 
კიდემთლიანი, მორიგეობით 
განწყობილი, სიგრძე 5-12 სმ, სიგანე 
20,5 სმ. ყვავილები დიდია, 
ვარდისფერი, კენწრულ ფარისებრ 
ყვავილედში თავმოყრილი. გვირგვინს 
ორიგინალური ფორმა აქვს: ის 
ჯამისებურია, შიდა მხარე მეწამული 
ფერის ლაქებითაა მოფენილი. 
ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი 
მრავალთესლიანი მრგვალი 
კოლოფია. მრავლდება თესლით, 

კალმებით, გადაწვენით. ზოგი სახეობა მრავლდება ამონაყარითაც. კულტივირებულია დასავლეთ 
საქართველოს ბაღ-პარკებში. სოხუმსა და ბათუმში იზრდება ნორმალურად, ყვავილობს და 
ნაყოფმსხმოიარობს. მაღალდეკორატიული მარადმწვანე ბუჩქია. განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის 
დროს. ყვავილობს უხვად ორიგინალური ყვავილებით. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაბამისი 
მიკროკლიმატის პირობებში შეიძლება კალმიას გამრავლება. კარგად ვითარდება მჟავე ნიადაგებზე. 
სასურველია, რომ ეს ულამაზესი მცენარე შემოტანილ იქნას ოფისების, სკვერების ქუჩების დეკორატიულ 
კომპოზიციებში კონტეინერებით, რომელიც ზამთარში შენობაში განთავსდება. აქვს ბევრი ულამაზესი 
ფორმა. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
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3.2  ფოთოლმცვენი მცენარეები და მათი აგროტექნიკა 
 
მცენარეთმცოდნეობის ერთერთი ნაწილი -დეკორატიული დენდროლოგია - მეცნიერებაა, რომელიც 
შეისწავლის მერქნიან მცენარეთა მორფოლოგიას, სისტემატიკას და დეკორატიულ თვისებებს გამწვანებაში 
გამოყენების  მიზნით. 
 გამწვანებაში გამოყენებული მერქნიანი მცენარეების მთავარი მნიშვნელობა მათ დეკორატიულობასა და 
მდგრადობაშია. ქ. თბილისის ისტორიული ბაღები, ძველი უბნები და ქუჩები გამოირჩევა მცენარეთა 
მრავალფეროვნებითა და იშვიათი სახეობებით.  ჩვენი მიზანია, შევისწავლოთ და გავამდიდროთ ეს 
ასორტიმენტი მაღალდეკორატიული ადგილობრივი და ინტროდუცირებული ხეებითა და ბუჩქებით. 
მერქნიან მცენარეთა აღწერისას მითითებულია ცალკეული სახეობის სამშობლო, სასიცოცხლო ფორმა, 
ვეგეტატიური ორგანოების მორფოლოგიური აგებულება, ვარჯის ფორმა, ყვავილი, ნაყოფი, ყვავილობისა 
და ნაყოფმსხმოიარობის პერიოდი, ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო ნიადაგობრივ-კლიმატური 
პირობები, გამოყენება ბაღის ან პარკის დიზაინის შექმნისას  და დარგვის თავისებურებები. 
მერქნიან მცენარეთა ხეებად და ბუჩქებად დაყოფისას მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ისეთი მცენარეები, 
რომლებიც ზრდის ნორმალურ პირობებში იმყოფებიან.  
ხეებია: ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, მუხა, კაკალი, ცაცხვი  და სხვ. 
დეკორატიული ხეები პირობითად სამ ჯგუფად იყოფა: წიწვოვანი, ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე 
ფოთლოვანი. 
ფოთოლმცვენი ხეების უმეტესობა იზრდება ზომიერ ზონაში. ზომიერი ჰავის პირობებში შესვენების 
პერიოდი აუცილებელია ყველა მცენარისათვის, რადგანაც ზამთარში, დაბალი ტემპერატურის დროს, 
ზრდის ხელშემწყობი პირობები არა აქვთ. ყოველი მცენარის ზრდა ემორჩილება განსაზღვრულ 
სასიცოცხლო რიტმს, – გაძლიერებული ზრდის პერიოდი იცვლება შესვენების ფაზით. 
დადგენილია, რომ ზომიერი ჰავის პირობებში ფოთოლმცვენი ხეების უმეტესობის კვირტები იშლება და 
შეფოთვლა იწყება ჰაერის ტემპერატურის დაახლოებით +10c-ის ფარგლებში, ისევე როგორც ფოთლების 
ფერის შეცვლა და მათი ჩამოცვენა, რაც ვეგეტაციის დასასრულის მაჩვენებელია. 
 
 
ოჯახი Aceraceae – ნეკერჩხლისებრნი 
Acer campestre- მინდვრისნეკერჩხალი 
გავრცელებულია ევროპაში, მცირე აზიაში, ალჟირში, ტუნისში. მთაში ადის 
1800 მ-მდე (აბს. სიმაღლე). აქვს 15-25 მსიმაღლე, ჩვეულებრივად 5, იშვიათად 
3-ნაკვთიანი, 4-17 სმსიგრძისდა 4,5-10 სმსიგანის 
(კავკასიაშიძალიანცვალებადიფორმის) ფოთლები, 15-20-ყვავილიანი, 
ფარისმაგვარისაგველაყვავილედი. ყვავილობსმცენარისშეფოთვლისშემდეგ. 
გვირგვინისფურცლებითეთრია, მტვრიანა 8, ნაყოფისფრთები 3,5 სმ-მდესიგრძისდასიგანისაა, 
ერთმანეთისმიმართ თითქმისჰორიზონტალურიგანლაგებით.  
აქვსსაკმაოდმაღალიყინვაგამძლეობა. საქართველოშიკარგადხარობსროგორცტენიან, 
ისეკონტინენტურიჰავისპირობებში, 
თუმცაჭარბტენიანგარემოშიშედარებითდაბალტანოვანხედიზრდებადამალეშედისსიბერეში. 
გვალვაგამძლეა. თბილისისბოტანიკურბაღსადაქალაქისბაღ 
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პარკებშიუკიდურესადგვალვიანზაფხულშიუზიანდებავარჯისნაწილი, 
იშვიათადხმებამიწისპირამდე. 
კარგადიტანსნეიტრალურდასუსტტუტენიადაგებს, 
გაურბისქლორიდებითდამლაშებულადგილებს. 
მისთვისშემზღუდავიარცმჟავენიადაგებია.  
თბილისშიყვავილობსაპრილში, იშვიათადმაისისპირველნახევარში, 
ნაყოფიმწიფდებაივლის-აგვისტოში. 
ნახევრადდაჩრდილულპირობებშიიძლევათვითნათესს.  
აქვსბაღურიფორმები: f.pendula - დაკიდებულიტოტებით; f.compactum- 
ვერტიკალურიტოტებით; f. albo variegatum- თეთრლაქებიანიფოთლებით,  f.postelense - 
წითელიგვირგვინისფურცლებით; f. schwerinii – მუქიწითელიგვირგვინით.  
გამოიყენება ქუჩის გამწვანებაში. ქალაქთბილისშიაქვსშესანიშნავიგანვითარება, 60-70 

წლისხნოვანებაშისიმაღლითუტოლდება 15-20 მეტრსდამრავლდებაბუნებრივად. 
კულტურაშიაშენებენუხსოვარიდროიდან, საქართველოში - 
განსაკუთრებითდეკორატიულმებაღეობაშიდაქარსაცავტყისზოლებში. 
სასურველიაუფროფართოდგაშენდესთბილისსადამისმიდამოებში, 
როგორცგვალვადაყინვაგამძლე,  
დაბინძურებულიჰაერისამტანიმცენარე. 

Acer negundo  - ამერიკული, იფნისებურინეკერჩხალი 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩრდილოეთამერიკაში. აქვს 25 მ-მდესიმაღლედა 1 
მ-მდედიამეტრი, ნაცრისფერიქერქიდაცვილისებრნაფიფქიანიმუქიმწვანე, 
შიშველიყლორტები. საქართველოშიმოზარდინეკერჩხლებისგანგამოირჩევა 3-
5(7)-ფოთოლაკიანი, კენტფრთართულიფოთლებით. ორბინიანინეკერჩხალია. 
მტვრიანებიანიყვავილიდაკიდებულია, წვრილიყუნწებით, 6(8) სმ-მდესიგრძის; 
გვირგვინისფურცლებიარაქვსანმხოლოდზოგჯერშეინიშნება. ფრთიანები 3,5-4,8 
სმსიგრძისაა, ერთმანეთისმიმართქმნიანმახვილკუთხეს. 
ფრთებიხშირადმოხრილიაშიგნითამხრიდან.  
მსხმოიარობსუხვადდაიძლევათვითნათესს. 

თესლისგაღივებასადათესლისგანვითარებაზედადებითადმოქმედებსთესლისთესვისწინასტრატიფიკაცია. 
იძლევააგრეთვეძირკვისუხვამონაყარსდაფესვისნაბარტყს.  
ტენიანობისმიმართინდიფერენტულია. კარგადიტანსტენიანდამშრალნიადაგებს, გარდაჭაობებისა. 
სწრაფმოზარდია, 24 წლისხნოვანებაშიაქვს 12-15 მსიმაღლედა 17-20 სმდიამეტრი. 
ვეგეტაციასიწყებსმარტისბოლოსანაპრილისპირველნახევარში; სიმაღლეზეიზრდებაივნისისანივლისის 10-
15-მდე, წლიურიშემატება 15-45 სმ-ია, 
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დიამეტრზემერქნისშემატებაანუკამბიალურიზრდაიწყებაკვირტისგაშლისშემდეგდაგრძელდებაშუაოქტომბ
რამდეანსექტემბრისბოლომდე. ფოთოლსიცვენსნოემბრისბოლოს.  
შესანიშნავადხარობსაღმოსავლეთსაქართველოშიც. აქიგითითქმისყველადეკორატიულბაღ-
პარკშიგვხვდება, მაგრამკარგადგანვითარებულიდადიდხნოვანიხეებიასაგურამოში, დუშეთსადამუხრანში. 
იტანსატმოსფერულდაბინძურებასრუსთავში, აზოტისქარხნისმიდამოებში  10-12 
მსიმაღლისხეებიადაშეიმჩნევამხოლოდფოთლებისნეკროზიდანორმაზეუფროშეყვითლება. 
კონკურენტუნარიანია, ხშირადახდენსადგილობრივიცენოზებისინვაზიას.  
მისისაბაღე ფორმებია:f. aurea - ოქროსფერი-ჭრელიფოთლებით; f. variegatum - მოვერცხლისფრო-
ჭრელიფოთლებით; f. auratum - ყვითელიფოთლებით; f. violaceum  - 
წვრილიდაღრმაკბილებიანიფოთოლაკებით.საქართველოშიგავრცელდაძალიანფართოდ. 
გვხვდებამთელსაქართველოში. 
 
 
 
Acer palmatum  - პალმისებრინეკერჩხალი 
გავრცელებულიაიაპონიაში, 
კორეასადაჩინეთში. 
იზრდებაპატარახედანბუჩქად. აქვს 8 მ-
მდესიმაღლედა 70 სმ-მდედიამეტრი, 10 სმ- მდესიგრძის, 
5-7-ნაკვთიანიფოთლები. 

ფოთლისნაკვთებიქვემონაწილშიორმაგადდაწვეროშიმარტივადდაკბილულებია. 
ყვავილებიმეწამულიანთეთრია, მცირერაოდენობისყვავილებიანფარისებრ, 
საგველაყვავილედებშიგანლაგებული. ჯამისფოთოლაკებიორჯერგრძელიაგვირგვინისფურცლებზე. 
ფრთიანაერთმანეთისმიმართქმნისბლაგვკუთხეს, ზოგჯერგანლაგებულიარიანჰორიზონტალურად.  
ფორმებსამრავლებენმყნობით, ბევრმათგანსთესლითაც, 
რადგანამშემთხვევაშიცინარჩუნებსდეკორატიულეფექტს. 
მეზოფიტია. შესანიშნავადხარობსშავიზღვისსანაპიროზე, სოჭიდანბათუმამდე. 
ბათუმისბოტანიკურბაღშიისდიდირაოდენობითაა, იზრდება 1913 წლიდან, სიმაღლითარაღემატება 7-8 მ-
სდასიმსხოთიუტოლდება  24-25 სმ-ს. იზრდებაარამარტოკარგად, 
არამედამასთანერთადმრავლდებათვითმოთესვითაც.  
ნეკერჩხლებსშორისყველაზედეკორატიულია, 
განსაკუთრებითყურადღებასიპყრობსმისისაბაღეფორმებიდავარიაციები: A.p. var. dissectum, A.p.f.. 
‘Ornatum’, A.p.f palamtifolium Aდასხვა. 
კარგადეგუებიანჭარბტენიანპირობებსდადიდიმოწონებითსარგებლობენ. ვეგეტაციასიწყებსაპრილში, 
სიმაღლეზეზრდასამთავრებსივნისში, 
კამბიალურზრდასაგრძელებსსექტემბრისბოლომდეანშუაოქტომბრამდე. 
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მისიუარყოფითიმხარეადაბალიყინვაგამძლეობადაის, რომცუდადიტანსჰაერისმაღალიტემპერატურას. 
კულტურაშიგვხვდებამხოლოდსაგურამოში, ყვარელში, ბორჯომში, ლიკანში. 
ყველგანწარმოდგენილიამხოლოდძირითადისახეობადაიშვიათადფორმები.  
თბილისისბოტანიკურბაღშიხშირადშემოაქვთ, 
მაგრამყინვისადაატმოსფერულისიმშრალისგამოხშირადუზიანდებავარჯიდაარანორმალურიგანვითარებაა
ქვს.  
კულტურაშიცნობილია 1824 წლიდან, საქართველოშისაკმაოდხშირადგვხვდებააფხაზეთსადააჭარაში, 
აგრეთვეგურია-სამეგრელოსადაიმერეთში. 
შესანიშნავიდეკორატიულიმცენარეადასავლეთსაქართველოში, 
განსაკუთრებითშავიზღვისსანაპირორაიონებისათვის. 
თბილისისპირობებშიმწვანემშენებლობაშიშეიძლებაგამოვიყენოთმხოლოდღრმანიადაგებზე, 
ისიცზაფხულისგანმავლობაში, რეგულარულიმორწყვისპირობებში.    
იაპონურინეკერჩხალი - Acer japonicum 
გავრცელებულიაიაპონიაში, ზღვისდონიდან 600-1500 მსიმაღლეზე, იზრდებაშერეულტყეში. აქვს 7-11-
ნაკვთიანი, 8-14 სმსიგანისმარტივიფოთლები, 15-20-ყვავილიანიმეწამულიყვავილედები. 
გვირგვინისფურცლები 2-ჯერმოკლეაჯამისფოთოლაკებზე. ფრთიანებირამდენადმემოხრილია, 
ერთმანეთისმიმართქმნიანბლაგვკუთხეს.  
მრავლდებათესლითდაყლორტისკალმებით. 
კულტურაშიაშენებენ 1864 წლიდან. 
საქართველოშიგვხვდება XIX 
საუკუნისმეორენახევრიდანსოჭიდანბათუმამდე. 
აქიგიკარგადხარობს, ყინვისგანარზიანდება. 
სიმაღლითუტოლდება 7-8 მ-ს, სიმსხოთი 18 სმ-ს. 
ვეგეტაციასიწყებსმარტ-აპრილში. 
ბათუმისბოტანიკურბაღშისიმაღლეშიიზრდებაივნის-ივლისამდე, დიამეტრზე (კამბიუმისაქტივობა) 
შუასექტემბრამდე, იშვიათადოქტომბრისბოლომდე. აღმოსავლეთსაქართველოშიარგვხვდება. 
საინტერესოატენიანისუბტროპიკულირაიონებისათვის.  
 
Acer platanoides - ლეკა, ჭადარისებრინეკერჩხალი 
გავრცელებულიაკავკასიაში, ხმელთაშუაზღვეთისქვეყნებში, 
მცირეაზიაში. წმინდაკორომებსარქმნის, გვხვდებამუხნარში, 
ნაძვისადაფიჭვის, არყისადავერხვისშერეულტყეებში; კავკასიაში - 
თითქმის ყველა ფართოფოთლოვან ტყესა და ნაძვნარ- სოჭნარებში. 

უმთავრესადწარმოდგენილიაროგორცტყისშემქმნელიმთავარისახეობებისთანამგზავრიმცენარე. 
სიმაღლეში 30 მ-მდე, სიმსხოშიკიდაახლოებით 1,0 მ-მდეაღწევს. აქვს (3)5-7-ნაკვთიანი, 5-12(18) 
სმსიგრძისდა 8-13(22) სმსიგანისმარტივიფოთლები. ფოთლისზედანაკვთებითითქმისთანაბარისიდიდისაა, 
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გვერდითებიკიუფროპატარებიადაყველაღრმადამოკვეთილკბილებიანი. ყვავილედიკენწრულია, მომწვანო-
მწვანეყვავილებით. 
ნაყოფისფრთებიერთმანეთისმიმართბლაგვკუთხესქმნიანანჰორიზონტალურადარიანგანლაგებული. 
ჩამოვარდნისასნაყოფიიშლება 2 ნაწილად. აქვსკარგიხარისხისმერქანი.  
ჩრდილისამტანია, ნიადაგისნაყოფიერებისადატენიანობისადმიმომთხოვნია, ვერიტანსდამდგარწყალს 
(დატბორვას) დადამლაშებულნიადაგებს. ყინვისგანზიანდება.  
კულტურაშიაშენებენუხსოვარიდროიდან. საკმაოდკარგადხარობსევროპაში. აჭარისშავიზღვისსანაპიროზე - 
ბათუმისბოტანიკურბაღში 46 წლისხნოვანებაშიაქვს 17 მსიმაღლედა 54 სმსიმსხო, 
მსხმოიარობსდაიძლევათვითნათესს. თბილისისბოტანიკურბაღშინელაიზრდება, გვალვისგანზიანდება, 
სიმაღლით 12-15 მ-სარაღემატება. 
მისთვისაქგვალვასთანერთადშემზღუდავიანიადაგშიმარილებისუხვიშემცველობა (დამლაშება).  
ადვილადმრავლდებათესლით, უფროძნელადყლორტისკალმებით.      
შესანიშნავიდეკორატიულიმცენარეა. აღსანიშნავიაფორმები: f.columnare- 
შეფოთვლისასფოთოლიმოწითალოა, ღეროკისვეტისებრი;  f.globosum - ქმნისხშირბურთისებრვარჯს; 
f.laciniatum - ფოთლისნაკვთიანობაუფროღრმაადასხვ. 
 
 
 
 
 
Acer ibericum - ქართულინეკერჩხალი 
გავრცელებულიაკავკასიაში, საერთოგავრცელებაჩრდ. ირანი. 
კავკასიაშიწარმოდგენილია 600-1600 მსიმაღლეზე, 
სამხრეთკავკასიაში 1900 მ-მდე. გვხვდებაუმეტესადმშრალ, 
ქვიანფერდობებზე. აქვს 8 მ-მდესიმაღლე, 
ნაცრისფერიქერქიდაღიაყავისფერიყლორტები. 
ფოთლებიტყავისებურია, 3-ნაკვთიანი, 7 სმ-მდესიგრძისდა 8 სმ-
მდესიგანის. ყვავილი 4-წევრიანია. 
ჯამისფოთლებიმოყვითალოა; მტვრიანებიგვირგვინისფურცლებზეთითქმისორჯერუფროგრძელია; 
ნასკვიბეწვებიანია; ნაყოფი 2-ფრთიანია, 2,5-4 სმსიგრძის. 
ნაყოფისფრთებიერთმანეთთანმახვილკუთხესქმნიანანთითქმისპარალელურებიარიან.  
რეგულარულადმსხმოიარობს. თესლისბუდე 3-წახნაგიანია. ყვავილობსმაისშიანივნისში, 
ნაყოფიმწიფდებაივლის-აგვისტოში.  
ნელამოზარდია. თბილისისბოტანიკურბაღში 50-წლიანიეგზემპლარისსიმაღლეარ 5-6 მ-საღემატება. 
საყურადღებოაროგორცსაქართველოსენდემიდაგვალვაგამძლემცენარე.  
მრავლდებათესლით. 
ჩვეულებრივადშედისარიდულიმეჩხერიტყისშემადგენლობაში.  
ძლიერგვალვაგამძლედასინათლისმოყვარულიმცენარეა (ჰელიოფილი), იტანს -20-მდეყინვას. 
კულტურაშითითქმისარარისგავრცელებული. საინტერესოასამხრეთიფერდობებისგასატყიანებლადზ.დ.-
დან 1100 მ-მდე. საინტერესოააღმოსავლეთსაქართველოსდეკორატიულიმებაღეობისათვის. 
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Acer velutinum - ბოყვი 
გავრცელებულიაკავკასიაში - თალიში, 
აღმოსავლეთკავკასია (მთავარიკავკასიონი, კახეთი, 
აზერბაიჯანი), საერთოგავრცელება - ირანი. 

გვხვდებაერთეულიდაჯგუფურისახითფოთლოვანტყეშიზ.დ. 1300 მ-მდე, ტენიანდაკარგადდაწრეტილ, 
ნაყოფიერნიადაგებზე, უმეტესადჩრდილოეთფერდობებზეცაცხვთან, მუხასთანდაწიფელთან. 
კულტურაშიგავრცელებულია 1873 წლიდან. საქართველოშიაშენებენროგორცდასავლეთ, 
ისეაღმოსავლეთრაიონებში. ბათუმისბოტანიკურბაღში 30 წლისხნოვანებაშიაქვს 10-12 მსიმაღლედა 15-20 
სმსიმსხო, იძლევათვითნათესს. აღმოსავლეთსაქართველოშისაკმაოდფართოდგამოიყენებაგამწვანებაში, 
თბილისშიშესანიშნავადხარობს, სიმაღლით 15-18  მ-სუტოლდება, 
უხვადმსხმოიარობსდაიძლევათვითნათესს. 
ურწყავადგილებშიშედარებითმკაცრიგვალვისდროსუხმებავარჯისნაწილი.  
კარგადიტანსჭარბტენიანპირობებსდამჟავეწითელმიწანიადაგებს. 
ჩრდილისამტანიდასაშუალომდეყინვაგამძლემცენარეა, დაუზიანებლადიტანს –15-17-ს. ზიანდება -20-ზე.  
ყვავილობსაპრილში, იშვიათადმაისში;ნაყოფიმწიფდებაოქტომბერში. სწრაფმოზარდია.  
შესანიშნავიახეივნებისმოსაწყობად. 
ზრდისსისწრაფითადადეკორატიულითვისებებითაღმოსავლეთსაქართველოშიმოზარდყველასახეობისნეკე
რჩხალზეუკეთესია. მასშეუძლიაშეცვალოსჭადარითბილისში, 
თურეგულარულადმოირწყვებასავეგეტაციოპერიოდში, განსაკუთრებითკიივლის-აგვისტოში.    
 
 
ოჯახი   Fabaceae 
 
Albizia julibrissin - 
აბრეშუმისანულენქორანისალბიცია 
ბუნებრივადგავრცელებულიათალიშში 
(კასპიისზღვისსანაპირო), ქმნის პატარა 
კორომებსკლდიანფერდობებზე, 
ტყისნაპირებზე, ხეობებში. 10-15 მ-
მდესიმაღლისფოთოლმცვივი ხეა, 
ქოლგისებური ვარჯით და 
ორმაგფრთართული ფოთლებით 
(შემოდგომაზეღებულობენლი 
მონისმაგვარ შეფერილობას), 
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აქვსსაგველაყვავილედები, აქტინომორფულიყვავილები და სტერილური (გარეთა) ანფერტილური 
(ცენტრალური) მტვრიანები. ყვავილისჯამიმომწვანოა, 5-კბილიანი; მტვრიანა 4-5-ჯერგრძელიაჯამზე; 
ნაყოფი 10-20 სმსიგრძისპარკია, წაგრძელებულ-ოვალურითესლებით.  
ყვავილობსუხვადდაადვილადმრავლდებათესლითადაფესვისნაბარტყით. 
ტიპიურიკასპიისპირამთისქვედასარტყლისმცენარეა. გვხვდებაჩინეთშიც, იკავებსფერდობებს. 
მისარსებობასმიუთითებენიაპონიასადაინდოეთში, რასაცბევრისაეჭვოდმიიჩნევს. სწრაფმოზარდია, 
მეზოფიტი. კარგადხარობსჭარბდასაშუალოდტენიანპირობებში. აჭარაში, 
შავიზღვისსანაპიროზეარზიანდება. სიმაღლითუტოლდება 10 მ-ს. 
აღმოსავლეთსაქართველოშიცკარგადხარობს, სიმაღლითაღემატება 10 მ-ს. აქვსსახესხვაობა - var.rosea - 
ვარდისფერისამტვრეძაფებითდაფორმებიf.aurea -  ხორციანიწითელისამტვრეებითდაf.alba - 
თეთრისამტვრეებით. 
მისთვისთბილისშირამდენადმეკრიტიკულიაყინვა (ზიანდება -15-20°-ზე) დაგვალვა (ივლის-აგვისტოში). 
შესანიშნავიდეკორატიულიმცენარეა, ვარჯისფორმითჰგავსსავანისმერქნიანმცენარეებს. 
აზერბაიჯანშიაშენებენქარსაფარზოლებშიც. აქვსმაგარიმოყვითალო-
ყავისფერიმერქანიდამუქინაცრისფერიქერქი, რომელიცშეიცავს 8-10% ტანიდებს, ყვითელპიგმენტებს 
(საღებავი). გამოიყენებასახალხომედიცინაშისაჭმლისმომნელებელისისტემისსამკურნალოდ, 
ჭიებისსაწინააღმდეგოდ. მტვრიანებიიხმარებახველებისშესაჩერებლადდასხვ. 
იგიკარგითაფლოვანიმცენარეა. მისგანმიღებულითაფლიმოყვითალოადააქვსსასიამოვნოსუნიდაგემო. 
 
Cercis siliquastrum - არღავანი, ჩვეულებრივიიუდასხე 
პატარახეანმოზრდილიბუჩქია. აქვსმარტივი, მრგვალიანთირკმლისებრი, 
კიდემთლიანიფოთლებიდაწითელიანმუქივარდისფერი, იშვიათადმოთეთრო-ვარდისფერიყვავილები. 
ყვავილობსუხვადმცენარისშეფოთვლამდეანმისპარალელურად. 

ბუნებრივადგავრცელებულიახმელთაშუაზღვეთისქვეყნებში, ქვიანდაკირიანფერდობებზე. 
გვხვდებამთელამიერკავკასიაშიდაყირიმში, ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, თბილისში, ერევანში, 
კიროვაბადში, შუააზიისრესპუბლიკებშიდასხვაგან. ყინვაგამძლეა, საქართველოშიარზიანდება, 
მკაცრზამთარშიიყინებატაშკენტსადაფერგანაშითოვლისპირამდე. ნიადაგისადმიინდიფერენტულია, 
კარგადხარობსროგორცმჟავე, ისესუსტტუტენიადაგებზე.  ბათუმშისიმაღლითუტოლდება 20-25 მ-ს, 
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დიამეტრში - 45 სმ-ს. ყვავილობსდანაყოფმსხმოიარობს. მეზოქსეროფიტია. 
უკეთხარობსთბილისისმიდამოებში. მრავლდებათვითმოთესვითდაშედისბუნებრივფიტოცენოზებში. 
ახასიათებსუხვიამონაყარიდაფესვისნაბარტყი, შეიძლებასარეველამცენარედაცკიჩაითვალოს. 
იგიკარგადიტანსაგრეთვექ. რუსთავშიტექნოგენურიაირებისუარყოფითგავლენას, 
რისგამოცკიდევუფროიზრდებამისიმნიშვნელობაურბანიზებულიქალაქებისგამწვანებისათვის.  
სინათლისმოყვარულია, მაგრამახალგაზრდობაშიკარგადიტანსსაშუალომდედაჩრდილვას. 
მრავლდებათესლით. 
თესლისუკეთგაღივებისადაერთდროულადაღმოცენებისათვისსაჭიროადათესვამდეიგიმოთავსდესცხელ 
(მდუღარე) წყალში 25-30 საათისგანმავლობაში (წამოუდუღებლად). შესანიშნავიდეკორატიულიმცენარეა. 
საინტერესოამისიდეკორატიულიფორმები, მაგ., ფ.ალბიდა - თეთრიყვავილებით. 
კულტურაშიგვხვდებააგრეთვეკანადურიარღავანი - ჩ.ცანადენსისწაწვეტილიფოთლებით, 
ჩინურიიუდასხეჩ.ცჰინენსისამოკვეთილიფოთლებით. 
არცდეკორატიულიღირსებითდაარცტოლერანტობითმეტოქეობასვერუწევსჩვეულებრივიუდასხეს, 
ამიტომდეკორატიულმებაღეობაშიამუკანასკნელსსახეობასაძლევენუპირატესობას. 
 
Gledichia triacanthos - სამეკალაგლედიჩია 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩრდილოამერიკაში. 40 მ-მდესიმაღლისფოთოლმცვივიხეა, 
ცილინდრულივარჯითდახორკლიანი, დახეთქილი, მუქიყავისფერიქერქიანიღეროთი; 
ღეროდატოტებიაღჭურვილიაუხვი, მარტივი, ფუძესთანშებრტყელებულიმაგარიეკლებით, 
რომელთასიგრძე 10-30 სმ-საღწევს. ფოთოლი 14-26 სმსიგრძისაა, წყვილფრთართული, 8-15-ფოთოლაკიანი, 
ზოგჯერორმაგფრთართული; ფოთოლაკისსიგრძე 8-36 მმ-ა, წაწვეტილი, 
კიდემთლიანიანამოღრღნილკბილებიანი. ყვავილედიმტევნისებრია, 5-7 სმსიგრძის, შიშველი; 
ყვავილიმოკლეყუნწიანია; ჯამი, გვირგვინიდამტვრიანებიშებუსულია; ნასკვიბანჯგვლიანია; ნაყოფიპარკი, 
26-45 სმ-მდესიგრძის, მოხრილიანდაგრეხილი, ტყავისებრი, მუქიყავისფერი, ტკბილირბილობით.  
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ყვავილობსმაის-ივნისშითეთრიყვავილებით, 
ნაყოფიმწიფდებასექტემბერ-ოქტომბერში, 
ხეზერჩებამომავალიწლისბოლომდე.  
მრავლდებათვითმოთესვით, 
იძლევაძირკვისუხვამონაყარსდაფესვისნაბარტყს. 
სწრაფმოზარდია. ორწლიანმცენარესაქვს 1-1,5 მსიმაღლე, 50 
წლისხნოვანებაშიკი - 14 მ.  
რუსთავშიამავეხნოვანებაშისიმაღლეაღემატება 18 მ-სდასიმსხო 

30 სმ-ს. 
ნიდაგისმჟავიანობისმიმართფართოდიაპაზონისმცენარეა, 

ხარობსროგორცმჟავე, ისენეიტრალურდასუსტტუტენიადაგებზე. 
თბილისისბოტანიკურბაღშიასწლოვანიმცენარეებია, სიმაღლე 20-25 მ, დიამეტრი 30-40 სმ. 
იგიგვალვაგამძლეა, თუმცაგარემოსგავლენითაქნაადრევად, 80-100 წლისხნოვანებაში, 
იწყებსწვერხმელობას.  
ყინვაგამძლეა, საქართველოშიყინვისგანარზიანდება.  კულტურაშიაშენებენ  1700 წლიდან. 
წარმატებითგამოიყენებაცოცხალღობედ, დიდროლსასრულებსდეკორატიულმებაღეობაში, 
აგრეთვემდინარეთასანაპიროებისდახეობებისგასამაგრებლად.        
 
Styphnolobium japonicum- იაპონურისოფორა 
ჩინურიდაიაპონურიწარმოშობისფოთოლმცვივიხეა, 
25-30 მ-მდესიმაღლის, 
მომრგვალებულივარჯითდამწვანეტოტებით 
(ახალგაზრდა), აქვს 11-25 
სმსიგრძისკენტფრთართულიფოთლები 9-17 
წყვილიფოთოლაკით. ყვავილიმომწვანო-თეთრია, 
მეჩხერსაგველაკენწრულყვავილედში, სურნელოვანი. 
ნაყოფი 3-8 სმსიგრძის, 2-6-თესლიანიპარკია. 
კულტურაშიაშენებენ 1844 წლიდან. 
საქართველოშიფართოდგვხვდებაბაღ-პარკებში, 
ქუჩისდაგზისგასწვრივ, 
კარგადხარობსროგორცდასავლეთ, 
ისეაღმოსავლეთსაქართველოში 
(მორწყვისშემთხვევაში). ბათუმისსანაპიროზე 20-25-
წლიანმცენარეებსაქვთ 11-12 მსიმაღლედა 40 სმ-
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მდესიმსხო. მსხმოიარობსუხვადდაყინვისგანარზიანდება. აღმოსავლეთსაქართველოშისიმაღლით 
აღემატება 20 მ-ს, ხშირადაქვს 60 სმ-მდესიმსხო.  
ყვავილობასიწყებს 5-10 წლისხნოვანებაში. ყვავილობსუხვად, მსხმოიარობსრეგულარულად დამრავლდება 
ბუნებრივად, ზოგჯერშედის ბუნებრივ ფიტოცენოზებში.  
იტანსნიადაგისდამლაშებას, არგაურბისმჟავედაღარიბნიადაგებს, თუმცაუკეთხარობსნაყოფიერ, 
ღრმანიადაგებზე. გამოირჩევამაღალიყინვაგამძლეობით, იტანს -25°-მდე. 
თითქმისარზიანდებატექნოგენურიაირების გავლენით. ურწყავადგილებში ზოგჯერ შეიმჩნევ წვერხმელობა 
და ღეროსფუტიანობა 35-40 წლისხნოვანებაში. 
მცენარის ყველანაწილიშხამიანია. ნორჩიტოტებისადაპარკებისგანღებულობენყვითელსაღებავს. 
თაფლოვანია.  
ძვირფასიაიმითაც, რომყვავილობსგვიან, მწვანეაგვიანშემოდგომამდე. 
ფოთოლცვენაჩქარდებადაბალიტემპერატურისგავლენით. აქვსფორმები: f. pendula  - მტირალა, 
დაკიდებულიტოტებით, f. luminaris - პირამიდულივარჯით, f.violaceae - მეწამულიყვავილებით, f. pubescens  
- უხვადშებუსული, f.albo variegata - ჭრელიფოთოლაკებით. 
ფორმებთანერთადთბილისისათვისშესანიშნავისახეობაა. 
გვხვდებამეორესახეობაშ.ვიციფოლიაცენტრალურდადასავლეთჩინეთიდან. 
იაპონურისოფორასგანგანსხვავებითეკლიანიბუჩქია, 3 მ-მდესიმაღლის, მოცისფრო-თეთრიყვავილებითდა 
6 სმ-მდესიგრძისწვრილი, 1-4-თესლიანიპარკებით. ლამაზიბუჩქია, 
იმსახურებსკულტურაშიფართოდგავრცელებას, 
რადგანიაპონურსოფორასთანშედარებითუფროგვალვაგამძლეა, 
ყვავილობსეფექტურადდაცოცხალღობედაცგამოდგება. 
  
Robinia pseudoacacia    -  ცრუაკაცია, რობინია, 

თეთრიაკაცია ბუნებრივა
დგავრცელებულიაჩრდილოეთამერიკაში. აქვს 25(30) მ-მდესიმაღლე, ცილინდრულივარჯი, 120 სმ-
მდესიმსხოსღეროდა 10-25(45) სმ-მდესიგრძისკენტფრთართულიფოთლები, ფოთოლაკებისრაოდენობა 9-
19-ია; ყვავილედიმტევანა, 26 სმ-მდესიგრძის, მრავალყვავილიანი. ყვავილიარომატული, 
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თეთრიანმოყვითალოა, ზოგჯერვარდისფერი, 3-5 სმ-მდედიამეტრში. პარკიწაგრძელებულხაზურა, 
ბრტყელიდაბლაგვია, შიშველი, 3-5-თესლიანი, მწიფდებააგვისტო-სექტემბერში. ხეზერჩებამთელზამთარს. 
იზრდებასწრაფად, განსაკუთრებით 10 წლამდე, ივითარებსღრმაფესვთასისტემას. 
ახასიათებსფესვისნაბარტყი, გვალვაგამძლედასინათლისმოყვარულია, 
ადვილადიკავებსმიტოვებულადგილებს, 
შედისმეჩხერტყეშიდაცენოზიდანაძევებსზოგადგილობრივმცენარეს. დაჩრდილვასვერიტანს, 
კარგადეგუებანეიტრალურდასუსტტუტენიადაგებს. ყინვაგამძლეა. იტანს -30°-მდე.   
ხარობსაღმოსავლეთსაქართველოსთითქმისყველარაიონში, სიმაღლითუტოლდება 25-30 
მეტრსდააქვსდაახლოებით 70-80 სმსიმსხო. იგიარგაურბისმჟავენიადაგებსაც, 
ფართოდაშენებენდასავლეთსაქართველოში. ბათუმისბოტანიკურბაღში 100-
წლიანიმცენარესიმაღლითუტოლდება 30 მ-სდასიმსხოთი 100 სმ-ს, ყვავილობსუხვად, 
მსხმოიარობსდაველურდება. აქვსკარგიმერქანი, სტაბილურიადაგამძლებიოლოგიურიდამშლელებისადმი, 
დიდხანსძლებსწყალში.  
გამოიყენებატელეგრაფისბოძებად, რკინიგზისშპალებად, სადურგლოსაქმეში, ცელულოზისმისაღებად, 
ვაზისსაყრდენად. 
შესანიშნავითაფლოვანიმცენარეა. ერთიმცენარეიძლევა 14,7 კგთაფლს. 
თესლშინორჩიფოთლებიგამოიყენებაცხოველთასაკვებად. ფოთლებიდანღებულობენცისფერსაღებავს, 
ყვავილებიდან - ეთერზეთს, რომელიცგამოიყენებაპარფიუმერიაში.  
კულტურაშიაშენებენ 1600 წლიდან. საქართველოშიგვხვდებათითქმისყველარაიონში. 
მწვანემშენებლობაშიგამოყენებისგარდა, აშენებენფერდობებზენიადაგისადანაშალებისდასამაგრებლად, 
ქარსაფარიზოლებისმშენებლობაში, ვარგისიაცოცხალღობედ, რადგანკარგადიტანსგასხვლას. 
მიუხედავადიმისა, რომსაქართველოშისაკმაოდკარგადხარობს, 
იწყებსწვერხმელობასდათანდათანობითიღუპება 70-80 წლიდან. 
გაახალგაზრდავებისმიზნითსაჭიროამისიპერიოდულიგადაბელვა. სახეობიდანგამოყოფილია 7 
ფორმავარჯისაგებულებისდაფორმისმიხედვით, ფოთლისშეფერილობის, ფორმის, 
მდებარეობისდაეკლიანობისნიშნით - 13; 
ყვავილისშეფერილობისადაყვავილობისხანგრძლივობისმიხედვით - 2 ფორმა. 
მაგალითადხშირადგვხვდება (განსაკუთრებითაღმოსავლეთსაქართველოში) ვარდისფერყვავილებიანი, 
მთელზაფხულსმოყვავილეფორმები. დასახელებულისახეობისგარდასაქართველოში (კულტურაში) 
იზრდება:  Robinia holdtii- 2,5 მსიმაღლის.  
დეკორატიულითვისებებითდამერქნისხარისხითცრუაკაციასმეტოქეობასვერუწევენ. 
 
ოჯახიSimarubaceae– ხემყრალასებრნი 
Ailanthus altissima - აილანთუსი, ჩინურიიფანი, ხემყრალა 

გავრცელებულიაჩინეთსადაიაპონიაში. აქვს 30 მ-
მდესიმაღლე, კენტფრთართული, 45-60 სმ-მდესიგრძისდა 
2-4 სმსიგანისფოთლები, 8-10-
წყვილძარღვიანიდაკიდეებზეწამწამებიანიფოთოლაკები, 
ორსქესიანიყვავილები; ყვავილისჯამი 5-ფოთოლაკიანია, 
გვირგვინიკი 5-6-ფურცლიანი. ფრთიანაწაგრძელებულია, 
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ბრტყელი, 3-4 სმსიგრძისდა 1 სმსიგანის, ჩალისფერ-ყვითელი. 
უხვადმრავლდებათესლითადაფესვისნაბარტყით. 
კულტურაშიაშენებენყირიმში, კავკასიისშავიზღვისსანაპიროზე, სამხრეთუკრაინაში, მოლდავეთში, 
შუააზიისრესპუბლიკებშიდასხვაგან.  
საქართველოშიარაშენებენ, რადგანბუნებრივადაცვრცელდებათითქმისმთელრესპუბლიკაში. ახასიათებს 
“ოჯახური“ დაჯგუფება. აქვსფესვისუხვინაბარტყიდაქმნისსაკმაოდფართორაყას. 
სარეველამცენარისსახელითააცნობილი, სწრაფადმრავლდებადაიკავებსახალ-ახალადგილებს, 
იჭრებაადგილობრივფიტოცენოზებშიდაკონკურენციასუწევსროგორცბალახოვან, ისემერქნიანმცენარეებს.  
შესანიშნავიმცენარეადიდიდახრილობისფერდობებისგასატყიანებლად, 
ნიდაგდამცავიდაწყალშემნახავინარგავებისშესაქმნელად.  
ტენიანობისმიმართინდიფერენტულია, 
თუმცაარიდულპირობებშიუფრონელაიზრდებადამალეიწყებსწვერხმელობას.დეკორატიულიამოზაიკურიფ
ოთლებითდამოვარდისფრო-წითელინაყოფებით 
 
 
ოჯახი  Moraceae - თუთისებრნი 
Morus alba  - თეთრითუთა 

გავრცელებულიაიაპონიაში, ჩინეთსადამცირეაზიაში. 
იზრდებამთისტყეებში. აქვს 15-20 მსიმაღლე, 80 სმ-
მდედიამეტრი, სქელივარჯი, კვერცხისებრიანოვალური, 
მთლიანიან 3-7-ნაკვთიანიხერხკბილამარტივიფოთლები; 
მდედრობითიყვავილებითავმოყრილიამჭადათავაკში. 
მტვრიანებიანიმჭადა 3 სმსიგრძისაა. ნაყოფედი 2,5 სმ-
მდესიგრძისაა, თეთრი, მომწვანო-თეთრიანმეწამულ-შავი, 
ტკბილი; კაკლუჭაღიამურაა, კუთხებიანი, მრგვალი. 
ყინვაგამძლეა. ნიადაგისმიმართინდიფერენტულია, 
თუმცაუპირატესობასაძლევსმსუბუქ, 

ტენიანდანოყიერნიადაგებს. ცუდადიტანსკირნარებსდაჭარბტენიანნიადაგებს. 
ნაყოფმსხმოიარობასიწყებს 4-5 წლისხნოვანებიდან, თესლისგამოსავალი 3%-ია, გაღივებისუნარი 80-90%.  
ახალგაზრდობაშიიზრდებასწრაფად, მაქიმალურსიმაღლესაღწევს 40-50 წლისხნოვანებაში. ცოცხლობს 200-
300 წლამდე.  
ევროპაშიშემოტანილია VII საუკუნეშიაბრეშუმისჭიასთანერთად. 
კულტურაშიფართოდააგავრცელებული, 
გვხვდებამთელსაქართველოშიდამისსაზღვრებსგარეთ.  
 
Ficus carica - ლეღვი 
გავრცელებულიასამხრეთკავკასიაში, ირანში, 
მცირეაზიაში, ინდოეთში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში, 
ავღანეთშიდასაქართველოსთითქმისყველარაიონში. 
საერთოგავრცელება - ხმელთაშუაზღვისპირეთი, 
მცირეაზია, აღმოსავლეთ ანატოლია, ირანი. 12 მ-
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მდესიმაღლისხეებიანბუჩქებია, სფეროსებრი, კვერცხისებრიანქოლგისებრივარჯითდამურა-
ნაცრისფერიდახეთქილიქერქით. ფოთლები 8-15 სმსიგრძის, მთლიანიან 3-7-ნაკვთიანია, 
დაკბილულიანუთანაბროდამოკვეთილ-დაკბილული, ქვედამხარეზეთხლადშებუსული; 
თანაფოთლებიმალეცვივა. ორსახლიანიმცენარეა. მამრობითიყვავილისყვავილსაფარი 2-6-ნაკვთიანია, 2-6 
მტვრიანით, მდედრობითიყვავილი 5-ნაკვთიანიაერთბუდიანინასკვითდა 1 სვეტით. ნაყოფედი 5 სმ-
მდესიგრძისაა, თითო-თითო, მსხლისებრიანგაბრტყელებული, მომწვანო-ყვითელიანმეწამულ-იისფერია, 
სასიამოვნოა საჭმელად. ვრცელდება მთის ქვედასარტყელში როგორცტენიან, 
ისეშედარებითმშრალადგილებში. გვხვდებაკლდოვან გაშიშვლებებზე, ძველ ნანგრევებზე, მიტოვებულ 
შენობათა კედლებზე. იტანსმჟავეწითელდაყვითელნიადაგებს, ეგუებაკირნარებს, გაურბის ჭაობებს და 
ბიცდაბიცობ ნიადაგებს.  
სიბერემდე ახასიათებსძირკვისამონაყარიდაფესვისნაბარტყი. ამრავლებენფესვისნაბარტყით, 
გადაწვენითდანაყოფმსხმოიარემცენარეთაკალმებით. მასსამკურნალომნიშვნელობაცაქვს. 
წამოდუღებულიმშრალინაყოფებისწვენიანნაყენიგამოიყენებაგულმკერდისადაყელისტკივილებისსამკურნა
ლოდ, სიმსივნეებითგამოწვეულიტკივილებისგასაყუჩებლადდასხვ. 
 ცოცხლობს 150-200 წელს. იმდენად უძველესიდროიდანაშენებენ კულტურაში დაიმდენად ფართოდაა 
გაველურებული, რომ ძნელი დასადგენია მისიბუნებრივი გავრცელების ზუსტი არეალი. 
 
Maclura aurantiaca - მაკლურაანუთუთავაშლა 
გავრცელებულიაჩრდილოეთამერიკაში. 30 მ-
მდესიმაღლისფოთოლმცვივიხეა, სქელი, 
კვერცხისებრივარჯითდაღრმად 
დახეთქილიმუქირუხიქერქით. 
ფოთოლიკიდემთლიანია, 
კვერცხისებრიანწაგრძელებულ-ლანცეტა, 12 სმ-
მდესიგრძის, ქვემოდანღიამწვანე, ჯერშებუსული, 
შემდეგშიშველი, ყვავილიორსახლიანია, მწვანე, 
მდედრობითიიღლიურ,  
მტვრიანებიანიკისქელთავაკაყვავილედებშია. ყვავილსაფარიზარისებურია, 4-ნაკვთიანი. ნაყოფიმშრალია, 
ღიამურაკაკლუჭებით, 10-15 სმსიმსხოსი. გარეგნულადფორთოხალსჰგავს, არიჭმევა. 
მცენარისყველანაწილიდაგანსაკუთრებითნაყოფიშეიცავსრძისმაგვარწვენს.  
გვალვაგამძლეა. შესანიშნავადხარობსმცირენაყოფიერების, თხელდახირხატიანნიადაგებზე. 
სწრაფმოზარდია. თბილისში 50-60 წლისხნოვანებაშისიმაღლითუტოლდება 7-8 მ-ს, 
მსხმოიარობსუხვადდამრავლდებათვითმოთესვით, ხშირადველურდება. 
კარგიგანვითარებააქვსაგრეთვეჭარბტენიანპირობებში. 
ბათუმისბოტანიკურბაღში 70 წლისხნოვანებაშიაქვს 6 
მსიმაღლედა 9 სმდიამეტრი. 
ნაყოფმსხმოიარობს, მრავლდებაბუნებრივადთესლით, 
ფესვისნაბარტყით, ყლორტისადაფესვისკალმებით. 
სწრაფმოზარდია.. 
მერქნიდანდაფესვებიდანმიიღებაყვითელისაღებავი.  
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საინტერესოდეკორატიულიმცენარეასოლიტერად დაჯგუფურინარგავებისშესაქმნელადთითქმისმთელი 
საქართველოსათვისზღვისდონიდან 600-800 მ-მდე. კარგიაცოცხალღობედდაქარსაცავზოლებში. 
ყინვაგამძლეა. მისთვისრამდენადმეკრიტიკულიაუკიდურესადმშრალია 
დგილებიდაჰაერისმაღალიტემპერატურა. ივლის-აგვისტოშითბილისშისაჭიროებსმორწყვას. 
Broussonetua papirifera - ქაღალდისბრუსონეციაანუქაღალდისხე 
ბუნებრივადგავრცელებულიაიაპონიასადაკორეაში. 
10 მ-მდესიმაღლისხეაანბუჩქი, 
კვერცხისებრივარჯითდაშებუსულიყლორტებით. 
ფოთლებიგრძელყუნწიანია, კვერცხისებრიდა 3-
ნაკვთიანი, 20 სმ-
მდესიგრძისწვრილკბილებიანიანორმაგხერხკბილა, 
ქვემოდანმთელზედაპირზე 
ანძარღვებისგაყოლებითგრძელბეწვიანია. 
მამრობითყავილებიანიმჭადა 6 სმ-მდესიგრძისაა, 
მდედრობითიკი 3 სმ-მდესიმსხოსთავაკა 
ყვავილედებშიაშეკრებილი; ნაყოფიმრგვალია, 

სიმსხოთი 
2 სმ, მოწითალონარინჯისფერი. 
საკმაოდყინვაგამძლეა. საქართველოშიყინვისგანარზიანდება. 
ნიადაგისადმიმცირედმომთხოვნია. 
კარგადხარობსჭარბტენიანპირობებში 
წითელდაყვითელმიწამჟავენიადაგებზე.  
იგისაკმაოდგვალვაგამძლეცაა. აღმოსავლეთ 
საქართველოშიხშირადგვხვდებაკულტურაში - თბილისში, 
რუსთავში, გორში, 

სამხრეთსაქართველოსრაიონებსადაკახეთისთითქმისყველარაიონში. ყველგანკარგიგანვითარებააქვს, 
სიმაღლითუტოლდება 6-8 მ-ს. იმდენადკარგადეგუებამშრალკლიმატსდამცირენაყოფიერებისნიადაგებს, 
რომხშირადგვხვდებამწირნიადაგებზე, ნაშალებზე, ყორეებზე, დანგრეულშენობათაკედლებზედასხვ. 
თითქმისვერიტანსატმოსფერულდანიადაგისდაბინძურებასგოგირდისორჟანგით, ამონიაკით, 
აზოტისჟანგითდასხვ. ასეთპირობებში (ქ. რუსთავისქიმიურიქარხნისტერიტორია) 
ძალიანცუდადყვავილობსდათითქმისარნაყოფმსხმოიარობს. სინათლისმოყვარულია, 
ცუდადანსაერთოდვერიტანსდაჩრდილვას. დაჩრდილულიმცენარეებითითქმის 
არყვავილობენდამალეხმებიან.  
ნაყოფმსხმოიარობსთითქმისყოველწიურადდამრავლდებათესლით, ფესვისნაბარტყით, 
ყლორტისკალმებითდათვითმოთესვით.  
ქაღალდის ბრუსონეციის ახალგაზრდაყლორტისქერქიდალაფანი გამოიყენება მაღალხარისხოვანი 
ქაღალდისწარმოებაში, აკეთებენქოლგებს, ამზადებენცხვირსახოცებს, ქსოვილის ზეთში ამოვლების შემდეგ 
წყალგაუმტარ საწვიმრებსდასხვ. 
მეტადსაინტერესოსახეობაადეკორატიულიმებაღეობისათვის, 
განსაკუთრებითშემოდგომაზეწითელინაყოფებითდამოყვითალო-ნარინჯისფერიფოთლებით. 
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კულტურაშიფართოდაშენებენყირიმში, კავკასიისშავიზღვისსანაპიროზე, აღმოსავლეთამიერკავკასიაში, 
შუააზიასადასხვაგან 
 
ოჯახიCeltidaceae - აკაკისებრნი 
Celtis caucasica - კავკასიურიაკაკი 
გავრცელებულიაკავკასიაში, შუააზიაში, 
ავღანეთსადაირანში. კავკასიაშიმთაშიადის 600 მ-
მდე, შუააზიაში 1500 მ-მდე (აბს. სიმაღლე). 
საქართველოშიგავრცელებულიაქართლში, 
ყვარელში, თელავში, გარეკახეთში, ქიზიყში, 
დედოფლისწყაროში, ქვემოქართლში, 
მესხეთშიდასხვაგან. 10 მ-მდესიმაღლისხეაანბუჩქი, 
გლუვინაცრისფერიქერქითდატყავისებური, 
მახვილკბილაანმოხრილხერხკბილა, 10 სმ-
მდესიგრძის,  ქვემოდანშებუსულიფოთლებით. 
ნაყოფიმრგვალია, მოწითალოყვითელი, 
სასიამოვნოგემოთი. იჭმევა. 
კურკაზემოდანოდნავშებრტყელებულია. 
ყვავილობსმარტ-მაისში, ნაყოფიმწიფდებასექტემბერ-
ოქტომბერში. 
იზრდებასამხრეთფერდობებზე, 

ქვიანდახირხატიანნიადაგებზე. 
განსაკუთრებითფასობსიმით, რომგვალვაგამძლესახეობაა.  
მრავლდებათვითმოთესვით დაფესვისნაბარტყით. 

დიდირაოდენობითგვხვდებააღმოსავლეთსაქართველოსბაღ-პარკებში. ნელამოზარდიმცენარეა. 
თბილისისბოტანიკურბაღშიველურადმოზარდიკავკასიურიაკაკისსიმაღლე  200 წლისხნოვანებაში 18-20 მ-
სუტოლდება, დიამეტრი - 70-80 სმ-ს. კულტურაშიუფროგავრცელებულია, ვიდრეველურად. 
გამოიყენებაგვალვიანირაიონებისადაქალაქებისგასამწვანებლად. 
ძვირფასიაარიდულდასუბარიდულპირობებშიდეკორატიულიმებაღეობისათვის, 
სოლიტერადდაჯგუფურინარგავებისსახით. 
 
ოჯახი Corylaceae   - თხილისებრნი 
Carpinus caucasica- კავკასიურირცხილა 
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გავრცელებულიაკავკასიაში, ყირიმში, 
მცირეაზიასადაჩრდილოეთირანში. 
საქართველოშიგავრცელებულია 
ყველარაიონში. 
გავრცელებისუკიდურესიზედასაზღვარია 
დაახლოებით 2000 მზ.დ. სიმაღლითაღწევს 30-
35 მ-ს, აქვსმოგრძოკვერცხისებრი, 
ორმაგხერხკბილაფოთლები, 
ყლორტისძირშიგანვითარებული 

მამრობითიდაკენწეროშიგანლაგებულიმდედრობითიყვავილები, ნაყოფსაბურველიძირში 3-ნაკვთიანია.  
მეზოფიტია, კარგადიზრდებადანაყოფმსხმოიარობსდასავლეთსაქართველოსბაღ-პარკებში. 
კონტინენტურგარემოშიგანიცდისწყლისდეფიციტს. თბილისშიურწყავადძალიანცუდადხარობს, 
ხანგრძლივიგვალვისგავლენითხმება, საჭიროებსმორწყვასსავეგეტაციოპერიოდში, განსაკუთრებითივლის-
აგვისტოში.  
მრავლდებათესლითდაფესვისნაბარტყით. აქვსმაგარიმერქანი, რომელიცთითქმისშეუცვლელიასაშეშედ. 
ქერქიშეიცავსმთრიმლავდასაღებავნივთიერებებს. მისგანმატყლიიღებებაყვითლად.  

ყველა საინტერესოადეკორატიულიმებაღეობისათვის 
გრილდასაშუალო ტენიანრაიონებში.აშენებენკულტურაში, 
გვხვდებაბაღ-პარკებში. 
შეიძლებაფართოდდაინერგოსდეკორატიულმებაღეობაში, 
როგორცადგილობრივი, ლამაზი, ხშირვარჯიანიმცენარე. 
pterocarya pterocarpa– 
კავკასიურილაფანი 

გავრცელებულია სამხრეთკავკასიაში, 
აღმოსავლეთთურქეთში, ლაზისტანში 
დაირანში, აქვს 30 მ-მდესიმაღლედა 150 სმ-
მდედიამეტრი, 
ახალგაზრდატოტებზემურა-
წითელიბეწვებიდამუქი-რუხი, 
სუსტადდახეთქილიქერქიღეროზე. 
ფოთოლი 20-30 სმსიგრძისაა 11-15 
ფოთოლაკით. 
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ყველაზედიდიფოთოლაკისსიგრძეE10(17) სმ-მდეაღწევს. 
დაგრძელებულტოტებზეფოთლებიყოველთვისკენტფრთართულებია 60 სმ-მდესიგრძის. 
ორფრთიანაკურკაფრთსათანერთად 4,5 სმ-მდესიგანისაა.  
ნაყოფმსხმოიარობსუხვად, მრავლდებათესლითდაფესვისნაბარტყით. 
იზრდებამდინარეთადამათიშენაკადებისგასწვრივერთეულიანმცირეკორომებისსახით. 
გვხვდებათითქმისმთელსაქართველოში – მთისქვედასარტყელში, აგრეთვეამიერკავკასიისსხვაქვეყნებში. 
წავკისისწყლისგასწვრივ, შესანიშნავიეგზემპლარებია, სიმაღლით 15-18 მ. 
სახეობაყურადღებასიპყრობსიმით, რომაქვსმსუბუქითეთრიმერქანი, 
რომელიცგამოიყენებასხვადასხვანაკეთობათადასამზადებლად (გობი, გეჯადასხვ.), ლაფანსიყენებენვაზის, 
პომიდვრისდასხვ. ასახვევად, ფოთლისადაქერქისაგანღებულობენრუხსაღებავს. 
შესანიშნავიდეკორატიულიმცენარეამდინარისპირადაბლობებისადაფერდობებისგასამწვანებლად. 
ოჯახი Betulaceae- არყისებრნი 
Betula pendula  - მეჭეჭიანიარყი 
გავრცელებულიაკავკასიაში. ლიტვინოვის 
არყთანერთადქმნის ტყის ტიპს 

მთავარიკავკასიონისჩრდილოეთფერდობებზე. აქვს 
20 მ-მდესიმაღლე, მოთეთროქერქიდა მეჭეჭებიანი 
წლიური ყლორტები. მისიფოთლებიშიშველია, 5-6(7)-წყვილძარღვიანი, კვერცხისებრ-
რომბულიანთითქმისრომბული, რომელთაყუნწი 2-3-ჯერუფრომოკლეაფირფიტებზე. ნაყოფებიანიმჭადა 
35(40) მმ-მდესიგრძისააა, სანაყოფექერქლი 5-6 - მმ-მდესიგრძის, 
რომლისშუანაკვთიშესამჩნევადმოკლეადავიწროგვერდითნაკვთებზე. ნაყოფისფრთები 2-3-
ჯერგანიერიაკაკალთანშედარებით. მისიგავრცელებაემთხვევალიტვინოვისარყისგავრცელებას. 
ველურადგვხვდებაკავკასიაში, ევროპაში, დასავლეთციმბირსადაალტაიში. საერთოგავრცელება - 
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დასავლეთიევროპა. უმთავრესადიზრდებამთისშუადაზედასარტყელში, აგრეთვესუბალპურტყეებში 2100 
მ-მდე, უკავიაჩამონაზვავები, ნახანძრალები, გაკაფულიადგილებიდასხვ.  
გვალვაგამძლეა. სინათლისმოყვარულია, დაჩრდილვასვერიტანს. 
იტანსშედარებითნაკლებადტენიანნიადაგებს. თბილისისბოტანიკურბაღშისიმაღლით 15 მ-საღწევს. 
აქმისთვისშემზღუდავიაჰაერისმაღალიტემპერატურა, 
ატმოსფერულიდანიადაგურიგვალვაწყლისდეფიციტისგავლენით. 1997-2000 
წლებშიგახმამრავალიეგზემპლარი. 
მსხმოიარობს, თვითნათესსარიძლევა.  
მრავლდებათესლითდაყლორტისკალმებით. 
თესლიითესებაშეგროვებისთანავეანსტრატიფიცირებულიგაზაფხულზე. 
დაკალმებახდებაშემოდგომაზესათბურში, გაზაფხულზე - ღიაგრუნტში. კალმისსიგრძე 15-20 სმ. 
საინტერესოადეკორატიულიმებაღეობისათვისერთეულიდაჯგუფურინარგავებისშესაქმნელად. 
 
 
 
ოჯახი Ebenaceae  - აბანოზისებრნი 
Diospiros kaki - იაპონურიხურმა 
 

გავრცელებულიაიაპონიაში. 

სამშობლოდანიგიძალიანფართოდგავრცელდაროგორცძვირფასიხეხილოვანიმცენარე. აქვს 15 მ-
მდესიმაღლე, მყიფეტოტებიდა 16 სმ-მდესიგრძისტყავისებრი, კვერცხისებრიანელიფსურიფოთლები. 
ყვავილი 4-წევრიანია, ერთსქესიანიანორსქესიანიდაორსახლიანი. მამრობითიყვავილები 3-
ყვავილიანნახევარქოლგებშია, 16-24 მტვრიანით; მდედრობითიყვავილიუფრომსხვილია, მარტოული; 
ჯამიმწვანეა, ნასკვი 8-10-ბუდიანიდა 4-განყოფილებიანია. ახასიათებსორსქესიანიყვავილებიც, 
რომლებიცწარმოიქმნებაყვავილედისცენტრში. წინასახეობებთანშედარებითაქვსბევრადმსხვილინაყოფები, 
რომლებიცსიმსხოთიზოგჯერ 10 სმ-საღწევენ. 
ისინიღიაყვითელიანკაშკაშანარინჯისფერნიდადამწიფებამდეცვილისფერინაფიფქითარიანდაფარული. 
იაპონურიხურმისკულტურულჯიშებშიშესამჩნევიაპართენოკარპიისმოვლენა (ხშირიაუთესლონაყოფები). 
ნელამოზარდია. ბათუმში 47-50 წლისხნოვანებაშისიმაღლითარაღემატება 12 მ-სდასიმსხოთი 9 სმ-ს.  
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მისთვისკრიტიკულიაგვალვადაყინვა. 

კავკასიაშიშავიზღვისსანაპიროსადააღმოსავლეთსაქართველოშიყინვისგანთითქმისარზიანდება, იტანს –20-
22 ტემპერატურას. მოითხოვსტენიანდაღრმანიადაგებს, გვალვიანზაფხულშისაჭიროებსმორწყვას, 
განსაკუთრებითივლის-აგვისტოში.  
მრავლდებათესლით, მისიფორმებიკიმყნობით. ღიაგრუნტშიმყნობა 50-60%, შუშისქვეშკი 75-80% 
დადებითიშედეგითმთავრდება. ყველაზეკარგისაძირეაკავკასიურიდავირჯინიისხურმები.  
კულტურაშიცნობილიაიაპონურიხურმისმრავალიკულტივარი. ზოგისნაყოფიიჭმევადამწიფებამდეადრე, 
ხიდანმოკრეფისთანავე (ტაი-ტაი, გოშჰო-კაკი, ჰია-კუმე, იედო-ში, იემონი,  ძენდიდასხვ.).  

ზოგიმათგანიგამოსადეგიადასაჩირად (ჰია-კუმე, ხინანო-კაკი, ხინომარუდასხვ.).     
კულტურაშიფართოდაშენებენროგორცსაქართველოში, ისემისგარეთ, 
როგორცსაუკეთესოხეხილოვანმცენარეს. როგორცძირითადისახეობა, 
ისემისიკულტივარები დაფორმებიიმსახურებენ კიდევუფროფართოდ 
გავრცელებასძვირფასინაყოფებისადადეკორატიულობისგამო. 
 
ოჯახიRosaceae - ვარდისებრნი 

Amygdalus communis - ჩვეულებრივინუში 
გავრცელებულიაკავკასიაში; 
საერთოგავრცელებაირანი, სომხეთი, მცირეაზია, 
დასავლეთხმელთაშუაზღვისპირეთი. 4-6 
მსიმაღლისხეაანბუჩქი, 
მონაცრისფროშავიქერქით 
დაუეკლოშიშველიტოტებით. 
ფოთლებილანცეტააანვიწროელიფსური, 6-9 სმ-
მდესიგრძის. ყვავილი 3-5 მმსიგრძისყუნწიანია, 
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თეთრიანმოვარდისფროგვირგვინისფურცლებით. ნაყოფი 3-3,5 სმსიგრძისდა 3 სმ-მდესისქის, 
ხავერდოვნადშებუსული; კურკა 2,7-3,3 სმსიგრძისაა. ზოგიმიიჩნევს, რომიგიკავკასიაშიგაველურებულია, 
ზოგიცკიადგილობრივადთვლის. კავკასიაშიველურადიზრდება 700-1300 მსიმაღლეზეზღვისდონიდან, 
უმეტესადქვიანდამშრალსამხრეთფერდობებზე. აქვს 6-7 მსიმაღლე.ქსერომეზოფიტია. 
უკიდურესიგვალვებისას თბილისშისაჭიროებსმორწყვას. ზოგჯერგვალვისაგანუზიანდებავარჯი.  
მსხმოიარობსსაკმაოდუხვად. მრავლდებათესლით. 
საქართველოშიფართოდაშენებენროგორცნაყოფოვანმცენარეს. ნუშისკულტურულიჯიშებიდანგამოყოფენ 2 
ჯგუფს: f. dulcis  - ტკბილიგულითდამაგარინაჭუჭით. 
კულტურაშიგვხვდებააგრეთვესხვადასხვადეკორატიულიფორმა:f. variegate - ჭრელიფოთლებით,f.albo-
plena– ბუთხუზა, თეთრიყვავილებით; f.purpurea – მოვარდისფრო-მეწამულიყვავილებით; f.pendula  – 
მტირალატოტებით; f.fragilis  - თხელდაფუყენაჭუჭიანიკურკით, გულიტკბილია. 
Prunus divaricata - ტყემალი 
გავრცელებულიაკავკასიაში, ზღვისდონიდან 2000 მ-მდე 
(აბს. სიმაღლე). საერთოგავრცელება: მცირეაზია, 
ბალკანეთისნახევარკუნძული.  აქვს 10 მ- მდესიმაღლე, 
დაკუთხული, შიშველი, მზიანმხარე 
ზემოწითალოახალგაზრდატოტები, 
რომლებიცმთავრდებიანეკლებით, 10 სმ- მდესიგრძის, 
შიშველი, 

ქვემოდანმკრთალიდაძარღვებისგაყოლებითთეთრბუსუსებიანიფოთლები.  ყვავილებითითო-თითოა, 
იშვიათად 2-2; ყვავილობსფოთლისგაშლამდეანერთდროულადაპრილ-მაისში. 
ნაყოფიმრგვალიანელიფსურია, 1-3 სმსიმსხოსი, ყვითელი, ვარდისფერი, 
წითელიამმუქილურჯიადასუსტადცვილისნაფიფქიანი.  
მრავლდებათესლით, ფესვისნაბარტყით, მყნობითდადაკალმებით. მსხმოიარობსღრმასიბერემდე. 
გვალვაგამძლედასაკმაოდსიცივისამტანია, ნიადაგისმიმართმცირედმომთხოვნი. 
ცნობილიატყემლისხელოვნურადმიღებულიჯიშები. ყველაძვირფასიაარამარტონაყოფებით, 
არამედდეკორატიულინიშნებითაც. გარდაამისაუფროსაყურადღებოაროგორცხეხილოვანისახეობა – 
Pრუნუსდომესტიცა – ქლიავი. Pრუნუსსპინოსა – კვრინჩხი, პატარაზომისხისებრიბუჩქია. 
ველურადიზრდებათბილისისშემოგარენისტყისპირებსადაღობეებისძირში. როგორცნაყოფმომცემიმცენარე, 
ტყემალიდიდიხანიაიპყრობსყურადღებას. ცოცხლობს 100-120 წელი. 
კულტურაშიფართოდააგავრცელებული. 
Prunus serulata -  დაკბილულიბალი 
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გავრცელებულიაცენტრალურჩინეთში, 
შუადასამხრეთიაპონიაში. აქვს 25 მ-
მდესიმაღლე, 
მოწაბლისფროყომრალიქერქი, 
შიშველიყლორტები, თითო-
თითოკვირტიდა 6-12 სმსიგრძის, 
ელიფსურიანკვერცხისებრი, 
დაკბილულიფოთლები. 
თანაფოთოლიგრძელია, 
ცვივაფოთლებისგანვითარებისშემდეგ.  
ყვავილითეთრიაანვარდისფერი, 
მარტივიანბუთხუზა, უსუნო, 2-5 ერთად. 

ჯამისფოთოლაკებიდაფარულიაბეწვებით, 
კურკანაყოფიშავია, 6 მმსიგრძისდა 4 მმსიგანის. არიჭმევა. ყვავილობსშეფოთვლისერთდროულადაპრილ-
მაისში, ნაყოფიმწიფდებაივლის-აგვისტოში. კულტურაშიგვხვდებაშავიზღვისსანაპიროზე, 
მრავლდებათესლითდაყლორტისკალმებით.  
მეზოფიტია. საინტერესოადასავლეთსაქართველოსდეკორატიულიმებაღეობისათვის. აქვსსახესხვაობები: 
v.pubescens - ვეგეტატიურიორგანოებიშებუსულია; v.spontane- 

შიშველიფოთლებითდამარტივიყვავილებით. 
Prunus persica - ჩვეულებრივიატამი 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩრდილოეთ 
დადასავლეთჩინეთში. აქვს 5-6 მ-მდესიმაღლე, 
დაშვებულტოტებიანიფართოვარჯი; კვერცხისებრი, 
ელიფსურიანკონუსურიბლაგვიკვირტები; 
მორიგეობითგანლაგებული, 16 სმ-
მდესიგრძისდაკბილული, ელიფსურ-
ლანცეტაფოთლები; ვარდისფერი (ღიადამუქი) 
ყვავილები; 20-30 მტვრიანა, მეწამულ-წითელი, 
იშვიათადყვითელისამტვრეები, 
სხვადასხვანაირადშეფერილი 
(თეთრიდანნარინჯისდაწითელშეფერვამდე) 
წვნიანიდატკბილინაყოფებიდამწარეთესლი.  
ხანმოკლესიცოცხლისუნარიანია. 

ატმისპროდუქტიულისიცოცხლისხანგრძლივობაიშვიათადაღემატება 15-20 წელს. 
ცუდადიტანსგვალვას, ვერიტანსგაზაფხულისწაყინვებს. იტანს –20, -25°-იანხანმოკლეყინვას. 
უხვადმსხმოიარობსდატკბილნაყოფებსივითარებსკირნაირნიადაგებზე.  
მრავლდებათესლით, კვირტითმყნობით. კარგშედეგსიძლევათესლისთესვისწინახანგრძლივი (60-100 დღე) 
სტრატიფიკაცია.  
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ძვირფასნაყოფიანიმცენარეა. კულტურაშიგვხვდებაუძველესიდროიდან, აქვსგაშენების 2000-
ზემეტიწლისისტორია.   
 
 
 
 
Sorbus caucasigena - 
კავკასიურიჭნავი, ცირცელი 
გავრცელებულიაკავკასიაში 
(წინაკავკასიადადაღესტანი), 
აღმოსავლეთ 
დასამხრეთამიერკავკასიაში 
გვხვდებატყის შუასარტყელში 900- 1000 
მსიმაღლეზე. ფოთოლმცვივიხეა 
შებუსულიკვირტებითდა 13 სმ-
მდესიგრძის 5-7-
ნაკვთიანიფოთლებით. 
ფოთოლიქვემოდან 
ნაცრისფერქეჩიანია, 
ზემოდანშიშველი, 7-9 
წყვილიგვერდითიძარღვით; 
ყვავილისყუნწიქეჩიანია; ჯამისფოთოლაკებიქეჩიანია, სამკუთხა, მახვილკბილებიანი. სვეტი 2-3-ია; 
ნაყოფებიწითელია, შედეგლურჯდებიან. კულტურაშითითქმისარგვხვდება. 
მეზოფიტია, გვალვასვერიტანს, ყინვაგამძლეა. კავკასიისენდემია. თბილისისბოტანიკურბაღშისიმაღლით 2-
2,5 მ-სუტოლდება, რეგულარულადნაყოფმსხმოიარობს.  
საუკეთესოდეკორატიულიმცენარეა, 
განსაკუთრებითშემოდგომაზენარინჯისფერიფოთლებით.იმსახურებსყურადღებასმაღალმთიანირაიონების
დეკორატიულიმებაღეობისათვის. 
Pyrus caucasica - კავკასიურიპანტა 
ველურადიზრდებამთელი 
კავკასიისტყიანნაწილში, 
სამხრეთსომხეთამდედააზერბაიჯანამდე. 
კავკასიაშიქმნისმეორადი 
წარმოშობისპანტიანს.   
ფოთოლმცვივი მაღალიხეა, 
პირამიდულივარჯითდაეკლიანი, 
შიშველიტოტებით. 
აქვსმომრგვალოანფართოკვერცხისებრი, 

ზემოდანშიშველიდახშირადკიდებუსუსიანი, მთლიანიანწვრილკბილა, გრძელყუნწიანიფოთლები; 
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თეთრიყვავილებიფარისებრყვავილედებშიაგანლაგებული. ნაყოფიშიშველია, მოშავო, 
ნაყოფთანშედარებით 2-3-ჯერგრძელიყუნწით. 
ქარგამძლეა, იტანსგვალვასდანიადაგშიდამლაშებისგამომწვევიმარილებისშემცველობას. 
ყინვაგამძლეობადაჩრდილისმტანობადაბალიაქვს. სწრაფმოზარდია,  50-60 
წლისხნოვანებაშისიმაღლითუტოლდება 25 მ-ს.  
მსხმოიარობსსაკმაოდუხვად. ნაყოფისაგანამზადებენთათარას, ძმარს, არაყსდასხვ.  
ნათესარიგამოიყენებაკულტურულიჯიშებისსაძირედ. დეკორატიულმებაღეობაშიიშვიათადგვხვდება. 
საინტერესოა, როგორცყინვადაგვალვაგამძლემცენარე. 
Sorbus graeca (S.ublellata)  – ამპურა 

ველურადგავრცელებულია ჩრდილოეთკავკასიაში, 
ყირიმში, ცენტრალურევროპაში, 
ხმელთაშუაზღვეთსადამცირეაზიაში. 
საქართველოშიგვხდებასვანეთში, იმერეთში, აჭარაში, 
ჯავახეთში. ტანდაბალიხეანბუჩქია. ყლორტები,ზოგჯერ 
კვირტებიდაფოთლები 
ქვედამხრიდანდაფარულიათეთრიქეჩისებრი ბუსუსით. 
ფოთლები უკუკვერცხისებრიან მომრგვალო-ელიფსურია, 
5,0-10,0 სმსიგრძისადა 4,0-10,0 სმსიგანის; 
კიდეზემახვილადხერხკბილა, 
ძირშისოლისებრადყუნწებშიგადასული; ყუნწისსიგრძე 3-
15 მმ-საღწევს. ყვავილებითეთრიფერისაა. 

ნაყოფიმსხვილი, კუნელისნაყოფისსიდიდის, მოწითალოშემდეგშიმურა-წითელიხდება. იჭმევა. 
ამპურაგავრცელებულიამშრალ, ხრიოკკლდიანადგილებშიდაადისმთებში 1600 მ-მდე.  
გამრავლებახდებათესლით, ძირკვისამონაყარით, კალმებითადამყნობით. 
ძალზელამაზიდეკორატიულიმცენარეავერცხლისფერიფოთლებისარსებობისგამო, 
ამიტომსაჭიროამისიფართოგამოყენებაგამწვანებაში.  
თაფლოვანიდადეკორატიულიმცენარეა, აქვსმაგარი, მაღალხარისხოვანიმერქანი, 
რომელსაცსხვადასხვანაკეთობებისთვისიყენებენ. ფოთლებისაგანმზადდებამოყავისფრო-შავისაღებავი. 
ამპურასნაყოფსძველადსაქართველოშიფქვავდნენდახორბლისფქვილსურევდნენ. 
 
 
 
ოჯახი Oleaceae - 
ზეთისხილისებრნი 
Fraxinus extelsior - 
ჩვეულებრივიიფანი, კოპიტი 
 
ბუნებრივადგავრცელებულია 
ევროპასადადასავლეთაზიის 
ქვეყნებში. მთაშიადის 1900-2000 მ-
მდე. 30-40 მ-
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მდესიმაღლისფოთოლმცვივი ხე ამომწვანო-ნაცრისფერიყლორტებითდა მუქიმოყავისფრო-
შავიკვირტებით. აქვს 3-6 წყვილფოთოლაკიანი კენტფრთართული, ზემოდანმუქიმწვანე, 
ქვემოდანღიამწვანე, შიშველიანძარღვებისგაყოლებითბეწვიანიფოთლები. ყვავილიერთანორსქესიანია, 
უყვავილსაფრო, დამოკლებულტოტებზე. მამრობითიყვავილი 2-მტვრიანიანია, 
მდედრობითიკიმხოლოდნასკვისგანშედგება. ორსქესიანყვავილებსაქვთნასკვიდა 2 მტვრიანა. 
ნაყოფიფრთიანაა, სიგრძით   4,5 სმ-მდედასიგანით 0,7-1,0 სმ. თესლიბრტყელია, 
ფუძესთანთანდათანგაწვრილებული. 
საკმაოდგვალვადაყინვაგამძლეა. მხოლოდუკიდურესგვალვაშიუზიანდებავარჯიანხმებაფესვისყელამდე. 
ჩრდილისამტანია, განსაკუთრებითახალგაზრდობაში. 
ნაყოფმსხმოიარობსუხვად, მრავლდებათვითმოთესვით.  
ჩვეულებრივიიფანიიძლევაკარგიხარისხისსაავეჯო, სახარატო, საპარკეტოდასამშენებლომერქანს, 
ძვირფასიასაშეშედაც. 
კულტურაშიაშენებენუძველესიდროიდანსაქართველოშიფართოდგამოიყენებატყისგასაშენებლადდადეკორ
ატიულმებაღეობაში. თბილისშისიმაღლითაღწევს 20-25 მ-ს.  
Ligustrum vulgare  - ჩვეულებრივიკენკრაკვიდო 
გავრცელებულიასამხრეთევროპაში, ყირიმსადაკავკასიაში. 
საქართველოშიხშირადგვხვდებაქვედასარტყლისტყეებსადადაბლობებზე, 
იზრდებააგრეთვეჩრდილოკავაკასიაში, დაღესტანში, 

აზერბაიჯანსადასომხეთში.  
5 მ-მდესიმაღლისფოთოლმცვივიანნახევრადმარადმწვანებუჩქიაშიშველი, 
თეთრმეჭეჭებიანიყავისფერიტოტებით. ფოთოლილანცეტააანფართოელიფსური 7 სმ-მდესიგრძისდა 0,5-2 
სმსიგანის; ზემოდანმუქიმწვანეა, ქვემოდანღიამწვანე, ტყავისებრი, ოდნავგადახრილიკიდეებით. 
ყვავილედი 8 სმ-მდესიგრძისპირამიდულისაგველაა, წვრილბუსუსიანიღერძით. 
ნაყოფიმრგვალიანუკუკვერცხისებრია, მბრწყინავი, შავი. ყვავილობსივნის-აგვისტოში, 
ნაყოფიმწიფდებასექტემბერ-ოქტომბერში. 
მეზოფიტია. კარგადხარობსმდინარისპირადაბლობებსადაჭალისტყეებში. 
საკმაოდკარგადიტანსარიდულპირობებს. თბილისისბოტანიკურბაღშიყვავილობს, 
ნაყოფმსხმოიარობსდამრავლდებათვითმოთესვით. 
უპირატესობასაძლევსნახევრადგანათებულდატენიანნიადაგებს. ყინვაგამძლეა, 
კავკასიასადაშუააზიაშიარზიანდება. 
მრავლდებათესლით, ფესვისნაბარტყითდაყლორტისკალმებით.  
აქვსმრავალიფორმა, რომლებიცსახეობისაგანგანსხვავდებანაყოფებისშეფერილობით, სასიცოცხლოფორმით 
(მარადმწვანეობა), ფოთლისძარღვიანობით, ვარჯისფორმითდასხვ. 
ყველაფორმადეკორატორებისდიდყურადღებასიპყრობს.  
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კულტურაშიაშენებენუძველესიდროიდან, გამოიყენებაცოცხალღობედ, 
ჯგუფურნარგავებადდააგრეთვესაძირედ. 
 
ოჯახიMagnoliaceae  – მაგნოლიასებრნი 
Liriodendron tulipifera   - ლირიოდენდრონი, ხეტიტა 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩრდილოამერიკაში. იზრდებახეობებში, დაბლობებსადაფერდობებზე. 50-60 
მ-მდესიმაღლისხეა, 4-6 ნაკვთიანი, წვეროშიამოკვეთილი 12-15 

სმსიგრძისდადაახლოებითასეთივესიგანისღიამწვანეფოთლებით. აქვსკენწრულიზარისებრი, მომწვანო-
ყვითელი, გარედანნარინჯისფერი ყვავილები, გრძელიმტვრიანები დაძაბრისმაგვარიდინგი. 
ნაყოფიმშრალია, ფოთლურა. 
მრავლდება თესლით. თესლი გაღივების უნარს ინარჩუნებს ერთი წლის მანძილზე. ყვავილების 
ხელოვნური დამტვერიანებით თესლისხარისხი 30-40%-მდეიზრდება. 
სხვაშემთხვევაშითესლისგაღივებაარაღემატება 2-5%-ს. 
გაზაფხულზედათესვისშემთხვევაშისასურველიათესლისსტრატიფიკაცია. სწრაფმოზრდიმცენარეა 
მეზოფიტია. თბილისშიმნიშვნელოვნადზიანდებანიადაგისადაატმოსფეროსსიმშრალისგამო, 
მისთვისშედარებითოპტიმალურიპირობებიაღმოჩნდაამიერკავკასიისშავიზღვისსანაპიროზე. 
შესანიშნავადიზრდებასაქართველოში. ბათუმისბოტანიკურბაღში 30 წლისხნოვანებაშიაქვს  26-28 
მსიმაღლედა 70 სმ-ზემეტისიმსხო. 
 
ოჯახიTiliaceae  -  ცაცხვისებრნი 
Tilia begoniifolia - ბეგონიასფოთოლაანუკავკასიურიცაცხვი 
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ბუნებრივადგავრცელებულიაყირიმში, კავკასიაში, 
ირანსადამცირეაზიაში. 
ხშირადგვხვდებასაქართველოსტყეებში. 
ვრცელდებაზღვისსანაპიროდან 1600 
მსიმაღლემდეზღვისდონიდან. აქვს 30 მ-
მდესიმაღლე, 7-9 სმსიგრძისფოთლები, 5-8 
სმსიგრძისყვავილთანაფოთლები, 
მომრგვალებულიკოკორი, 
ყვითელიგვირგვინისფურცლები, 6-8 
მმსიგრძისმტვრიანა, ქეჩისებრშებუსულინასკვი, 

შიშველიანიშვიათადშებუსულისვეტიდამრგვალინაყოფები. ნათესარისთესლლებანი 5-ნაკვთიანია, 
ნაყოფსსასიამოვნოგემოაქვსდაზოგჯერსაჭმელადაციყენებენ (დაკარგულისისხლისაღდგენისერთ-
ერთისაშუალებაა). ნორჩიფოთლებისაგანამზადებენსალათას. 
ყვავილსიყენებენხველებისსაწინააღმდეგოდდახშირადიხმარებაჩაისფოთლისმაგივრად.  
ყველგანყინვაგამძლეა, ამავედროსსაკმაოდგვალვაგამძლეც. 
თბილისშიიგიკარგადიტანსნიადაგისსიმშრალეს, თუმცაუკეთესადხარობსდამძლავრხედიზრდებაღრმა, 
ტენიანნიადაგებზედაივლის-აგვისტოშიმორწყვისშემთხვევაში. 
აღმოსავლეთსაქართველოშიმისთვისკრიტიკულიამზისპირდაპირირადიაციადაჰაერისმაღალიტემპერატურ
ა, განსაკუთრებითკიქუჩებში, რომლისგავლენითდღისმეორენახევარშიუზიანდებაფოთლები 
(ვითარდებანეკროზი). ნიადაგისქიმიზმისადმიინდიფერენტულია, კარგადიტანსროგორცმჟავე, 
ისენეიტრალურდასუსტტუტენიადაგებს. ვერეგუებაჭაობებსდაბიცდაბიცობნიადაგებს. 
ადგილობრივცაცხვებსშორისყველაზეგვალვაგამძლეა.  
კულტურაშიაშენებენ 1860 წლიდან. ფართოდგვხვდებამთელევროპაში. აქვსხშირი, სურნელოვანივარჯი. 
sაინტერესოადეკორატიულიმებაღეობისათვის, 
ტყისდაქარსაცავიზოლებისგასაშენებლადდააგრეთვეროგორცშესანიშნავითაფლოვანიმცენარე. 
Tilia tomentosa  - უნგრულიცაცხვი 
ბუნებრივადგავრცელებულიადასავლეთუკრაინაში, მოლდავეთში, 
დასავლეთევროპაშიბალკანეთის 
ნახევარკუნძულისცენტრამდე. აქვს 30 მ-მდესიმაღლე, 
სქლადშებუსული, თითქმისთეთრიყლორტები, 
ქვემოდანთეთრი, 10 სმ-მდესიგრძისტყავისებრიფოთლები 

(უნაყოფოტოტზე 15 სმ- მდესიგრძის). 
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ყვავილისფუძემდეგაგრძელებულიყვავილთანაფოთლები, 6-10-ყვავილიანიყვავილედი. 
გვირგვინისფურცლებზე მოკლედავიწროსტამინოდიუმებიდამცირე ბორცვებიანინაყოფები. 
კულტურაშიკიხშირადგვხვდება. არზიანდება, მსხმოიარობს. იშვიათიააღმოსავლეთსაქართველოში, 
გვხვდებალიკანისპარკში. აქვს 23 მსიმაღლედა 85 სმსიმსხო, წინანდალში - სიმაღლე 24 მ-ზემეტი, 
სიმსხოდაახლოებით 100 სმ. ყინვაგამძლეადაკავკასიურცაცხვზეარანაკლებგვალვაგამძლე. 
ესცაცხვიიმსახურებსუფროფართოდგავრცელებასგამწვანებასადატყისკულტურებში. 
ოჯახი Hamamelidaceae - ჰამამელისებრნი 
Liquidambar stryraciflua - ამბრისხე 
ბუნებრივად გავრცელებულია 
ჩრდილოამერიკაშიგვხვდებადაბლობებში, 
ხშირადდატბორილნაკვეთებზე.  
აქვს 43 მ-მდესიმაღლე, 
არაფართოკვერცხისმაგვარივარჯიდა 10-18 
სმსიგრძის 5-7 თათისებრნაკვთიანი, ზემოდანმუქი, 
ქვემოდანკიღიამწვანეთანაფოთლებიანიფოთლები. 
მტვრიანებიანიყვავილები 
შეკრებილიაკენწრულმტევნებად, 
ბუტკოიანებიკიდაკიდებულთავაკებში. 
ნაყოფედიბურთისმაგვარია, 2,5-3,5 სმსიმსხოსი. ხეზე 
რჩება გაზაფხულამდე. თითქმის ჰიგროფიტია, 
მოითხოვსღრმადატენიანნიადაგებს.მისთვის 
შემზღუდავიანიადაგისდაატმოსფერულიგვალვა, 
მლაშენიადაგები. 
აღმოსავლეთსაქართველოშიიშვიათადგვხვდება 
დეკორატიულ ბაღ-პარკებსა დაქუჩის გამწვანებაში.  
შესანიშნავად ხარობს, უხვადყვავილობს, 
მსხმოიარობსდამრავლდებათვითმოთესვითტენიანსუბტროპიკულრაიონებში. ბათუმისსანაპიროზე 73 
წლისხნოვანებშიაქვს 27-28 მსიმაღლედა 78-80 სმდიამეტრი.  
მრავლდებათვითმოთესვით. ქ.თბილისშიდამაკმაყოფილებელიგანვითარებითხასიათდება. 
კავშირგაბმულობისსახლთანსიმაღლითაღწევს 16-18 მ-სდასიმსხოთი 28-32 სმ-ს. 
თბილისისბოტანიკურბაღშიმორწყვისპირობებშისიმაღლითუტოლდება 8-9 მ-ს, მსხმოიარობს, 
თვითნათესსარიძლევა. აქმნიშვნელოვნადშეზღუდულიამისიზრდა-განვითარება.  
საინტერესომცენარეადასავლეთსაქართველოსდეკორატიულიმებაღეობისათვის. 
აქვსკარგიხარისხისმერქანი, რომლისგანაცამზადებენთოფისკონდახებს, ავეჯს, ფანერასდასხვ. 
ქერქისდასერვითღებულობენარომატულფისს, რომელიცგამოიყენებაპარფიუმერიასადამედიცინაში. 
მრავლდებათესლით. კულტურაშიშედარებითმცირერაოდენობითგვხვდება (შავიზღვისსანაპიროზე, 
თბილისში).  
ევროპისადააზიისმრავალქალაქშიკულტურაშიაშენებენ XIX საუკუნისდასაწყისიდან.  
აღმოსავლეთისლიქვიდამბარი - L.orientalis-
სწინასახეობისგანგანსხვავებითაქვსფრთისებრნაკვეთებიანიდაწვრილხერხკბილაფოთლები, 
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რომლისფირფიტისქვედამხარეშიშველია. წინასახეობასთანშედარებითუფროდეკორატიულია, 
განსაკუთრებითშემოდგომაზე, როცაფოთლებიიღებენკაშკაშაჟოლოსფერს.  
 
Parrotia persica - ხერკინა 
გავრცელებულიასპარსეთსადააზერბაიჯანში - თალიშში. 25 მ-
მდესიმაღლისფოთოლმცვივიხეაფართოკვერცხისებრივარჯითდანაცრისფერი, ალაგ-ალაგმოწითალო-
მურაქერქით, რომელიცცვივაუთანაბროფირფიტებად. კვირტითითისტარისებრია, 
ვარსკვლავისმაგვარბეწვებიანი, ფოთოლი 5-12 სმსიგრძისაა, ტყავისებრი, წაწვეტილი, 
ორივემხრიდანვარსკვლავისებრბეწვიანიძარღვებისგაყოლებით; ყვავილებითითქმისშეუმჩნეველია, 2-5 
ერთად; გვირგვინისფურცლებიარაქვს, ჯამიზარისებრია, 5-7-თათიანი; მტვრიანა 5-7-
იაწითელისამტვრეებით; ნასკვინახევრადქვედააორბუდიანისვეტებით. კოლოფანაყოფი 11-16 მმსიგრძისაა, 
მომრგვალო-ოვალურიდაორბუდიანი. თესლიღიამურაფერისაა, ფუძესთან 2 
ნათელილაქით.ნელამოზარდია, 150-წლოვანიხესიმაღლითარაღემატება 15 მ-სდადიამეტრით 30-40 სმ-ს. 
ცოცხლობს 200 წლამდე.  

ყვავილობსდამსხმოიარ
ობს, თვითნათესსარიძლევა. ახასიათებსძირკვისამონაყარიდაფესვის ნაბარტყი. 
აღმოსავლეთსაქართველოშისიმაღლით უტოლდება 20-25 მ-სდადიამეტრითაღწევს 1,5 მ-ს(ყველაზე 
დიდილაგოდეხისნაკრძალში). წარსულშიბუნებრივადარსებობდასაქართველოშიმეოთხეულპერიოდამდე. 
კულტურაშიაშენებენ 1854 წლიდან. შესანიშნავიდეკორატიულიდაძვირფასმერქნიანიმცენარეა, 
იმსახურებსფართოდგავრცელებასროგორცმწვანემშენებლობაში, ისეტყისკულტურებში. 
 
ოჯახიPlatanaceae - ჭადრისებრნი 
Platanus orientalis- აღმოსავლეთისჭადარი 
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ბუნებრივადგავრცელებულია 
ბალაკანეთისნახევარკუნძულზე, 
ეგეოსისზღვისკუნძულებზე, 
მცირეაზიისსამხრეთ-დასავლეთში, 

ხმელთაშუაზღვისაღმოსავლეთსანაპიროზე, 
კვიპროსისადაკრეტისკუნძულებზე. 25-30 მ-
მდესიმაღლისხეა,  მძლავრიღეროთი 
(შემოწერილობა 12 მ-მდე) დაფართო, მეჩხერიდაგაფარჩხულივარჯით. აქვსნათელიანმომწვანორუხიქერქი, 
რომელიცვარდებამსხვილდათხელფირფიტებად. ფოთოლი 12-15 სმსიგრძისდა 15-18 სმსიგანისაა, (3)5-7-
ნაკვთიანი, სოლისებურიანწაკვეთილიფუძით. ნაყოფისთავაკი 2-7-იასაერთოყუნწზე, დაახლოებით 2,5 
სმსიმსხოსი. თესლურაშებუსულიამიტკეცილიუხეშიბეწვებით. 
კარგადიტანსროგორცტენიანდამჟავე, ისენეიტრალურდასუსტტუტე, საკმაოდმშრალნიადაგებს. 
გვალვადაყინვაგამძლეა. იტანსაგრეთვენაწილობრივდაჩრდილვასდაატმოსფეროსდაბინძურებას.  
დეკორატიულიმებაღეობისათვის, განსაკუთრებითქალაქებისათვისმისიერთ-ერთინაკლიაის, 
რომხმელფოთლებსინარჩუნებსგაზაფხულამდედაანაგვიანებსქუჩებს, გარდაამისა, 
მიიჩნევენალერგიულმცენარედ. ჭადრებიადვილადმრავლდებიანთესლითადაკალმით.  
უძველესიდროიდანაშენებენკულტურაშიმთელხმელთაშუაზღვისპირეთში. 
საქართველოშიდამისმეზობელქვეყნებშიფართოდააგავრცელებულიდეკორატიულმებაღეობაშიდატყისკუ
ლტურებისსახით. თითქმისყველარაიონსადაქალაქშიაწამოდგენილი.  
ოჯახიGingkoaceae – გინკგოსებრნი 
Gingko biloba – ორნაკვთიანიგინკგო 
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აღმოსავლეთაზიისუძველესირელიქტია, 
რომელიცმცირემასივებისსახით ბუნებრივადიაპონიასა დაჩინეთშია გავრცელებული.პირველისიდიდის, 
ზაფხულმწვანემცენარეა, ცოცხლობს 2000 წლამდე. მაღალტანოვანი, მონოპოდიურადდატოტვილიხეა,  40 
მ-მდესიმაღლითდა 4-4,5 მ-მდედიამეტრით, მეტად ორიგინალური მარაოსებურიფორმისფოთლებით. 
მისიპირამიდული ლამაზივარჯიდროთა განმავლობაშიგაშლილიხდება. 
ფოთოლგანლაგებამორიგეობითია, დაგრძელებულყლორტებზეფოთლებიდაშორებულია, 
მოკლეყლორტებზეჯგუფურადსხედან. თესლიკურკიანანაყოფსმიაგავს, 
ვინაიდანმისიგარეთაშრეხორციანია, შუაკიგაქვავებული.გარეთარბილშრესმძაფრიარასასიამოვნოსუნიაქვს. 
თესლიმწიფდებაგვიანშემოდგომაზე. 
გინკგოორსახლიანიმცენარეა. 
მამრობითიხეებისდამოკლებულყლორტებზეფოთლებისიღლიაშივითარდებამჭადასმაგვარი 

“ყვავილედები”, რომელთამოკლეღერძზეგანწყობილია 
გრძელყუნწიანიმტვრიანები. მდედრობითიხეებისდამოკლებულ 
ყლორტებზევითარდებათესლკვირტები. 
ადვილადმრავლდებათესლითდავეგეტატიურად; 
იძლევაროგორცძირკვის, ისეფესვისუხვამონაყარს. 
გინკგოსწრაფმოზარდიმცენარეა. კარგადიზრდებანოყიერნიადაგებზე. 
კარგადეგუებაქალაქისპირობებს. 
ნიადაგისადაკლიმატურიპირობებისადმიდიდადმომთხოვნიარაა. 

საკმაოდყინვაგამძლეადაპერიოდულირწყვისპირობებშისიმშრალესადახანგრძლივგვალვასაცკარგადიტანს. 
 
 
ოჯახიკაკლისებრნი - Juglandaceae 
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Juglans regia  -  ჩვეულებრივიკაკალი 
გავრცელებულიაშუააზიაში, ირანში, 
ავღანეთში, ჰიმალაიში, კორეაში, 
ჩინეთსადაიაპონიაში. იზრდება 1500-1700 
მსიმაღლემდემდინარეთანაპირებზე, 
ფერდობებზე. 35 მ-მდესიმაღლისხეა, 2 მ-
მდეღეროსდიამეტრით. 
აქვსკენტფრთართულიფოთლები, სიგრძით 20-
40(75) სმ, 5-7(11)- ფოთოლაკიანია. 

მტვრიანიანიყვავილედიგასულიწლისყლორტებზეადაკიდებული. მტვრიანაზედაყვავილებში 6-8-ია, 
ქვედაში - 20-30. ბუტკოიანიყვავილებიგანლაგებულია 2-3-4 ერთადყლორტისწვეროში. 
ნაყოფიკაკლისებრიკურკაა, ხორცოვანი, მწვანე, შემდეგმოყავისფრო, ნაოჭიანიგარეთაშრით (ეგზოკარპიუმი 
– წენგო) დაშიგნითაგახევებულიშრით - ენდოკარპიუმით (ნაჭუჭი). თესლიერთია 2 ლებნით. 
ხარობსყოველგვარნიადაგზე, გარდადაჭაობებულისადამლაშობისა. მრავლდებათესლითდამყნობით.  
აქვსმრავალიფორმადასახესხვაობანაყოფისსიდიდის, ნაჭუჭისსისქის,  მცენარისსიმაღლის, 
ფოთლისფორმის, ფენოფაზებისდასხვაგანმასხვავებელინიშნისმიხედვით.  
ეკოლოგიურადმეტადსასარგებლომცენარეა. ნაყოფისწენგოშეიცავსვიტამინC-ს, 
ამავევიტამინსშეიცავსაგრეთვემწვანეფოთლები.  ფოთლებიდან, 
ქერქიდანდანაყოფისგარსიდანღებულობენშავდაყავისფერსაღებავებს. ფოთოლიგამოიყენებამედიცინაში. 
შეიცავსშხამიანნივთიერებასდასასიამოვნოსურნელისეთერზეთს. თესლში 55%-მდეცხიმია, 17%-მდეცილა, 
19%-მდენახშირწყლები, 1,2-1,6% წყალიდა 8-34% ჩვიტამინი. ძვირფასიააგრეთვემისიმერქანი, 
რომელიცადვილადმუშავდებადამისგანმზადდებამუქიფერისავეჯი. განსაკუთრებითფასობსნუჟრები, 
რომლებიცლამაზიტექსტურითგამოირჩევა. ფოთლებიშეიცავსაგრეთვეალკალოიდიუგდალინს, 
რომელიცგამოიყენებამედიცინაში.  
საქართველოშიიგიუმთავრესადხელოვნურადააგაშენებული. 
საინტერესოააგრეთვეროგორცდეკორატიულიმცენარედიდიფოთლებითადამოხდენილივარჯით. 
საჭიროაუფროფართოდგაშენდესდეკორატიულბაღ-პარკებში. 
 
ოჯახიSalicaceae - ტირიფისებრნი 
თეთრიხვალო (ვერხვი) – Populus alba 
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ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, მცირეაზიაში, ყირიმში, უკრაინასადასამხრეთრუსეთში, 
დასავლეთციმბირში, შუააზიაშიდაკავკასიაში 
თითქმისყველგან. უკავიადაბლობები, ჭალები, 
მდინარეთანაპირებიდატენიანიადგილები. 
სიმაღლით 18-35 მეტრსაღწევს, 
ხოლოღეროსდიამეტრით 2 მ-მდე. 
აქვსკარვისმაგვარივარჯი, 
ნორჩობაშიგლუვიდაშემდეგშიმომწვანო-
ნაცრისფერიქერქი, თეთრქეჩიანინორჩიყლორტები, 
კვერცხისებრ-მომრგვალებულიანკვერცხისებრ- სამკუთხა, 
ნორჩობაში თეთრქეჩიანიდაგვიანშიშველი, 
ზემოდანმუქიმწვანეფოთლები.  
ფოთლებიქვემოდანთეთრფიფქისებრბუსუსიანია; 
ხნიერტოტებზეფოთლებიმომრგვალებულია, 
ოდნავწაკვეთილიფუძით, მახვილკბილა, 
ქვედამხრიდანვერცხლისებრქეჩიანიშემდგომამდე. დაგრძელებულტოტებზეფოთლები 3-5-
თათნაკვთებიანიაუხეში კბილებით, 4-12 
სმსიგრძის დადა 2,5-10 სმ სიგანის. 
მტვრიანია ნიმჭადა ყვავილედი 3-7 სმ 
სიგრძისაა; თანაყვავილი 
მოწითალომურაა, შიშველი, 
კიდეებზეწამწამებიანი; მტვრიანა 8-10-ია; 
სამტვრეჯერღიამეწამული, 
შემდეგყვითელი; 
ბუტკოიანიმჭადაყვავილედი 10-12 
სმსიგრძისაა; 
დინგიმოყვითალოაანმოთეთრო. 
გამოიყენებამდინარისპირა 
ნიადაგებისდასამაგრებლად. 
განსაკუთრებითფართოდ 
გვხვდებაქართლისრაიონების 
გამწვანებაში.  
მრავლდება თვითმოთესვით. 
თესლივრცელდებაშორს. მერქნისფიზიკურ-
მექანიკურითვისებადამაკმაყოფილებელიადაძალიანჰგავსშავვერხვს (ოფს).  
მეტადდეკორატიულიმონუმენტურიმცენარეადატენიანბაღ-
პარკებშიმისიფართოდგამოყენებაფრიადსასურველია. სწრაფმოზარდია.  
 
ბაბილონისტირიფი - Salix babilonica 
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სამშობლოგაურკვეველია. ვარაუდობენ, რომ გავრცელებულიაჩინეთის ზომიერსარტყელში, 
ანუფროირანშიამისისამშობლო. აქვსმიწისპირამდედაშვებული წვრილი დრეკადი ყლორტები, რომლებიც 
მოწითალოან ყვითელ-მომწვანოა, შიშველიდამბრწყინავი; თანაფოთლებილანცეტაანკვერცხისებურია, 
დაკბილულიანსადგისისებრი, იშვიათადეკლადაცკიგადაიქცევახოლმე. ფოთლები 9-16 სმსიგრძისადა 1-2,5 
სმსიგანისაა, კიდეებზეჯირკვლიან-კბილებიანია, ქვემოდანლეგა-მწვანეა, მეორერიგისძარღვი 15-30 

წყვილია; თანაფოთოლიირიბლანცეტაა, 
დაკბილულიანნემსისებრი; მტვრიანა 
2-ია, თავისუფალი, 
სანექტრემდედრობით 
ყვავილშიერთია, 
ყოველთვისბეწვიანი, 
მამრობითყვავილშიიგიორია.  
მრავლდება თესლითდაყლორტის 
კალმებით. დაჩრდილვას ვერიტანს, 
გვალვისგავლენი იწყებსწვერხმელობა 
სდამალეხმებამიწისპირამდე. 
ეგუებაყოველგვარნიადაგს, გარდა 
დამლაშებულისა და დაჭაობებულისა. 
ტირიფებისათვისოპტიმალური 
პირობებიადასავლეთსაქართველოში, 
აღმოსავლეთსაქართველოში 

კიმათთვისშემზღუდავიდახშირადმომაკვდინებელიანიადაგურიდაატმოსფერულიგვალვა, 
აგრეთვეჰაერისმაღალიტემპერატურადადაბალიფარდობითიტენიანობა. 
შემოტანილი ტირიფებიდანბაბილონისტირიფიდეკორატორებისდიდინტერესსიწვევს. ყველაზე 
დეკორატიული სახეობაა, აშენებენყველაქვეყანაშისოლიტერებად დაგზის გასწვრივ მწკრივებად.  
კულტურაში ფართოდააგავრცელებულიროგორცშესანიშნავიდეკორატიულიხე. 
იგითითქმისმთელდედამიწაზეამოდებული. 
დასავლეთდააღმოსავლეთსაქართველოშიფართოდაშენებენბაღ-
პარკებსადასკვერებშიერთეულიდაჯგუფურინარგავებისსახით. 
 
ოჯახიFagaceae - წიფლისებრნი 
Fagus orientalis -აღმოსავლეთისწიფელი 
ბუნებრივადგავრცელებულიაკავკასიაში, ყირიმში, 
ბალკანეთისნახევარკუნძულისაღმოსავლეთნაწილშიდამცირეაზიაში. 
მაღალიწარმადობისტყესქმნისდაახლოებით 900 მ-ზე. მთაშიადისზღვისდონიდან  2200-2300 მსიმაღლემდე. 
20-40 მსიმაღლისხეარუხი-თეთრი, გლუვიქერქით, ელიფსური, კვერცხისებრ- 
ელიფსურიანუკუკვერცხისებრი, თითქმისკიდეტალღიანიანოდნავდაკბილული, 8-12 სმსიგრძისდა 3-
9(12,5) სმსიგრძისფოთლებით. მამრობითიყვავილისყვავილსაფარიზარისებრია, 
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ოვალურინაკვთებითდაკიდეებზეშავი, არაიშვიათადთეთრიბეწვებით. მტვრიანა 12-ია, კაკალიყავისფერი, 3 
მახვილიწიბოთი, მწიფდებასექტემბრისბოლოს. 
ტყისზედასაზღვართან, დაახლოებით 1900-2200 მსიმაღლეზე, 
წიფელიგვხვდებატანბრეცილიდამეჩხერიტყისსახით. აქვსსაკმაოდკარგიმერქანი, 
თუმცაიგილპობისადმინაკლებადმდგრადია; წიფლისკაკალში  35%-მდეზეთია.  
მეზოფიტია. მისთვისოპტიმალურია 1000-1500 მმნალექებისწლიურირაოდენობა, ჰაერისტემპერატურა 25-
28, ფარდობითიტენიანობა 70-80%, 
საშუალოტენიანობისმჟავეყომრალიდანეიტრალურიანსუსტიტუტეკარბონატულინიადაგები. 
ვერიტანსჰაერისმაღალტემპერატურას  (35-ზემაღალს), ნიადაგისდაატმოსფერულსიმშრალეს.  
მრავლდებათესლითდაფესვისნაბარტყით. 
აქვსსხვადასხვაფორმა. 
Querqus macranthera - 
მაღალმთისანუმსხვილმტვრიანიანიმუხა 
გავრცელებულიაკავკასიაში, ჩრდილოეთირანში, 
თურქეთისსომხეთში. 
იზრდებამთისშუადაზედასარტყელში, დაწყებული 
800 მ-დანდადამთავრებული 2400 მ-ით (აბს. სიმაღლე). 
ტყესქმნისმეტწილადსამხრეთფერდობებზე. აქვს 20   მ-
მდესიმაღლე, მსხვილიღეროდამაგარიტოტები, 

სქელიქერქიდასქლადშებუსულიერთწლიანიყლორტები. 
ფოთლებიქვედამხარეზექეჩისებრშებუსულია, ტყავისებური, სიგრძით 10-20 სმდასიგანით 4-12 სმ, 
ოვალურიანკვერცხისებრი, გვერდებზეამოკვეთილნაკვთებიანი, თითოეულმხარეზე 8-12 ნაკვთია; 
თანაფოთლებიჩამომცვივია; მტვრიანებიანიმჭადა 10-15 სმ-მდესიგრძისაა. მტვრისმარცვალიმსხვილია, 
თბილისშიყვავილობსაპრილ-მაისში, ნაყოფიმწიფდებასექტემბერში. 2-2,5 
სმსიგრძისრკომჯდომარეანმოკლეყუნწიანია. ფიალანახევრადსფერულია,    ფარავსრკოსსიგრძის ½1/2-1/3   
ნაწილს. აქვსფორმები - ფ. პინნატიფიდა - უფროღრმანაკვთებიანიფოთლებით.   მეზოქსეროფიტია, 
არგადხარობსსამხრეთკავკასიისშავიზღვისპირარაიონებში, განსაკუთრებითშუადაზედასატყელში. 
არანაკლებიგანვითარებააქვსაღმოსავლეთსაქართველოში. თბილისში 40-50 წლისხნოვანებაშისიმაღლით 
16-17 მ-საღწევს, ხოლოღეროსდიამეტრი 20-25 სმ-სუტოლდება. 
გვალვაგამძლეობითკონკურენციასვერუწევსქართულ, წაბლფოთოლადაჭყორისებურმუხებს, 
მათთანშედარებითუფროყინვაგამძლეა. კარგადეგუებაწითელდაყვითელმიწამჟავენიადაგებს, 
გაურბისჭაობებსდადამდგარწყალს.  
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ყვავილობსდანაყოფმსხმოიარობს. 
თესლიმალეკარგავსაღმოცენებისუნარს, 
ამიტომშეგროვებისთანავეუნდადაითესოს. 
აღმოცენებისუნარსხანგრძლივად ინარჩუნებსგამდინარე 
წყალსადასაშუალოტენიანობისნიადაგში.  
ნაყოფმსხმოიარობსდაიძლევათვითნათესს, 

თუმცახანგრძლივიგვალვისგავლენითუხმებავარჯისსაკმაოდდიდინაწილი. 
აქმისთვისკრიტიკულიატუტენიადაგები, ჰაერისდაბალიფარდობითიტენიანობა, 
ნალექებისმცირერაოდენობადაჰაერისმაღალიტემპერატურა. ამითაიხსნებაის, რომიგიმეტწილადუხარისხო 
(დაჭიანებულ) რკოსიძლევა.  
საინტერესომუხაადიდრონიფოთლებით, 

მსხვილინაყოფებითდაშებუსულინორჩივეგეტატიურიორგანოებით.  
 
Querqus iberica - ქართულიმუხა 
ველურადგავრცელებულიაკავკასიაში, ჩრდილოანატოლიასადაჩრდილოირანში. 20-40 მ-მდესიმაღლისხეა, 
კარვისებრივარჯით, მოწითალო-
ყავისფერიშიშველიყლორტებითდაწაწვეტილიანმომრგვალებულიოვალურიკვირტებით. 
ფოთოლითითქმისტყავისებრია, 7-14 სმ, ზოგჯერ 20 სმ-მდესიგრძისდა 8(10) სმ-მდესიგანის, 
ზემოდანშიშველი, ქვემოდანხშირადგაბნეულბეწვიანია. ფოთლისფირფიტა 8-11 წყვილნაკვთიანია, 
ნაკვთებსშორისსიღრმეუტოლდებაფოთლისსიგანის 1/5-1/10 ნაწილს. ფიალათასისებრია, 1,5 სმ-
მდესიმაღლისდაამდენივესიგანის, რკოსფარავსსიგრძის 1/3 ნაწილამდე. რკო 3-4 სმსიგრძისადა 1,5 სმ-
მდესიმსხოსია. 
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კავკასიურმუხებთანშედარებითქმნისყველაზევრცელტყეს, მეტწილადსამხრეთფერდობებზე, 1000-1200 
მსიმაღლემდდე (აბს. სიმაღლე). მთაშიადის 1400-1500 მ-მდე, აღმოსავლეთსაქართველოში - 
რამდენადმეუფრომაღლა.  
სინათლისადასითბოსმოყვარულია. კარგადიტანსნახევრადდაჩრდილვას; უფროსწორედ - 
უყვარსგვერდებიდანდაჩრდილვადაზემოდანსრულიგანათება. ფართოეკოლოგიურიდიაპაზონისმუხაა. 
იზრდებასაქართველოსყველარაიონშიმჟავედანეიტრალურ, ანტუტე, ყომრალ, რუხყავისფერდა 
კარბონატულნიადაგებზე, 
გარდაბიცის, 
ბიცობისადადაჭაობებულისა.  
ქართულიმუხაფართოდ 
გავრცელებულიძვირფასისახეობაა. 
მერქანიგამოიყენება 
სამშენებლოდასადურგლოსაქმეში, 

ქერქიშეიცავსმთრიმლავნივთიერებას, 
რკოსგანამზადებენყავისსუროგატს. რკოღორისათვის თითქმისშეუცვლელისაკვებია.  
იგი მეტადსაინტერესო აქარსაცავიდა მინდორსაცავტყისზოლებისგასაშენებლად; 
დეკორატიულმებაღეობისათვისროგორცმძლავრვარჯიანი, ფართოფოთლიანი, 
მსხვილღეროიანიდანაირგვარგარემოსთანკარგადშეგუებულისახეობა. 
ძვირფასიმერქნისგამომისირაოდენობა, განსაკუთრებითსწორღეროიანის, უკიდურესადშემცირდა. 
საჭიროებსფლორაშიაღდგენასადაკონსერვაციას. კულტურაშიარშენდებაისეფართოდ, 
როგორსაციმსახურებს, ეკოლოგიურადკითითქმისშეუზღუდავისახეობაა.    
Castanea Sativa - ჩვეულებრივიწაბლი 
გავრცელებულიასამხრეთ-დასავლეთკავკასიაში, მცირეაზიისშავიზღვისსანაპიროზე, 
ხმელთაშუაზღვისპირეთისქვეყნებში. წაბლისტყეებიმეტწილადგვხვდებაზ.დ. 300-700 მსიმაღლეზე. 
მთაშიადის 1400-1800 მ-მდე.  სამხრეთ-
აღმოსავლეთკავკასიაშიწაბლსუკავიამდინარეალაზნისმარცხენამხარე. 
ჩრდილისამტანიადატყესქმნისჩვეულებრივმჟავე, ღრმა, მურათიხნარნიადაგებზე. 
თითქმისარგვხვდებამშრალსამხრეთფერდობებზე. კირნარებსვერიტანს, აქვს 30-35(40) მსიმაღლე, 
გადაშლილივარჯიდამოწითალო-მურა, მეჭეჭებიანიტოტები. ფოთლებისიფრიფანაანტყავისებრია, 
ფორმითმოგრძოტყავისებრიანლანცეტა, წაწვეტილი, ხერხკბილა, ნორჩობაშიშებუსული, შემდეგშიშველი, 
ქვედამხრიდანძარღვებისგაყოლებითბეწვებიანი. მამრობითიყვავილიმოყვითალოა, 3-3 ანმეტიერთად. 
მდედრობითიყვავილიმომწვანოა, მამრობითიყვავილედისძირში; ნაყოფი 1 ან 2-თესლიანიკაკალია.  
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მისთვისოპტიმალურიპირობებიადასავლეთსაქართველოში. აღმოსავლეთრაიონებშიკიმისთვის 
შემზღუდავიანალექებისმცირერაოდენობა, 
დაბალიფარდობითიტენიანობადა 
კარბონატულინიადაგები. 
მორწყვისპირობებშიიტანსსუტტუტე ნიადაგებს, 
მაგრამამდროსივითარებსმხოლოდ 
უნაყოფონაყოფსაბურველსანძალიან 
იშვიათადერთინაყოფივითარდება. შემჩნეულია, 
რომთბილისშიმაღალიტემპერატურის 
გავლენითმისღეროებზეხშირადხდება 
წარმომშობიქსოვილის (კამბიუმის) 
ამოწვადაფუტიანიღეროსგანვითარება.  
საქართველოშიგვხვდება 500 მ-დან 1200-1400 მ-მდე, ზოგჯერვრცელდება 1600 მ-მდეზღვისდონიდან. 
ტყესქმნისწიფელთან, რცხილასთან, ცაცხვთან, მუხასთანდასხვაფართოფოთლოვანმცენარეებთანერთად. 
ნაყოფიმდიდარიასახამებლითდაინტერესითგამოიყენებაიგისაკვებად, აშრობენდაინახავენსაზამთროდაც. 
წითელწიგნშიაშეტანილი, რადგანძვირფასიმერქნისგამოდასოკოვანიდაავადების (ენდოტია) 
გავლენითსაქართველოშიკატასტროფულადშემცირდა. 
ტყისშემადგენლობაშიდაზოგიერთადგილზემივიდასრულგანადგურებამდე. 
ნაყოფისსაბურველის, 
ეკლებისსიგრძისადაფორმისდააგრეთვეფოთლებისმიხედვითსახეობიდანგამოყოფილიამრავალიფორმა.  
 
ოჯახიHippocastanea 
Aesculus hippocastanum - ჩვეულებრივიცხენისწაბლა 
ბუნებრივადგავრცელებულიაბალკანეთისნახევარკუნძულისსამხრეთით. 
იზრდებამთისფოთლოვანტყეშიმურყანთან, იფანთან, ნეკერჩხალთანდასხვამცენარეებთანერთადზ.დ. 1000-
1200 მსიმაღლეზე. 25 მ-მდესიმაღლისხეა, მომრგვალებულიხშირივარჯითდა 2 მ-მდესიმსხოსღეროთი. 
აქვსმსხვილი, 2,5 სმ-ზემეტისიგრძის, მუქი-ყომრალი, წებოვანიკვირტები; 5-7 მჯდომარეფოთოლაკიანი, 
თათისებრდანაწევრებულირთული, 15 სმსიგრძისფოთლებიდაკენწრული, 
აღმამდგომიმტევანაყვავილედები, ნაყოფიეკლებიანია, ჩვეულებრივერთიან  2-4,  

მრგვალიანოდნავშეჭყლეტილი, მბრწყინავიმურათესლით.  
მსხმოიარობსყოველწლიურად. მრავლდებათვითმოთესვით. 
ნაყოფიშეიცავსდიდირაოდენობითსახამებელს 
დაგამოიყენებაცხოველებისსაკვებად. 
კულტურაშიაშენებენ XVI საუკუნისმეორენახევრიდან. 
გვხვდებამრავალქალაქში, 
განსაკუთრებითყირიმისქალაქებსადაკიევში; 
კავკასიასადაშუააზიაში. 
საქართველოშიფართოდარისწარმოდგენილი როგორცჰუმიდური, 
ისეარიდულიჰავისპირობებში. 
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შესანიშნავადიზრდებადაბუნებრივადმრავლდებაშავიზღვისსანაპიროზესოჭიდანბათუმამდე. 
პალეობოტანიკურიმასალამიუთითებს, რომიგიბუნებრივადიყოგავრცელებულიდასავლეთსაქართველოში, 
ამოწყდამეოთხეულიპერიოდისგამყინვარებისშედეგად. 
თბილისისბოტანიკურბაღში, წყვისპირობებში, სიმაღლითაღემატება 25 მ-ს, ხოლოსიმსხოთი 70-80 სმ-
სუტოლდება. გვალვაგამძლეა. აქმისთვისშემზღუდავიფაქტორიაჰაერისსიმშრალედამაღალიტემპერატურა, 
რომლისგავლენითივლის-აგვისტოშიფოთლებიუხმება. მიუხედავადამისა, 
თბილისისადააღმოსავლეთსაქართველოსსხვარაიონებისათვისძვირფასიდეკორატიულიმცენარეა.  
აქვსმრავალისაბაღეფორმა, რომლებიცძირითადისახეობისაგანგანსხვავდებიანმორფოლოგიურინიშნებით, 
სასიცოცხლოფორმებით, ყვავილებისადაფოთლებისშეფერილობითდასხვ. 
ფორმებსამრავლებენმყნობითდატოტებისდაკალმებით. 
 
Aesculus carnea - წითელყვავილაცხენისწაბლა 
1818 წელსმიღებულიჰიბრიდია. აქვს 15-25 მსიმაღლე, 
ძალიანჰგავსჩვეულებრივცხენისწაბლას, 
მისგანგანსხვავდებამხოლოდსუსტადწებოვანიკვირტებით, 
ყოველთვისშიშველიახალიყლორტებით, სოლისებურ-
კვერცხისებური, ქვემოდანთითქმისშიშველი, 5-
ფოთოლაკიანიფოთლებით, 12-20 სმსიგრძისყვავილედებით, 
რომლებშიცგაერთიანებულიახორცისფერ-
წითელიანმუქიწითელიყვავილები, 

კიდეებზეჯირკვლებიანიანბეწვიანიგვირგვინისფურცლებითდაშედარებითეკლიანიდაუფროპატარანაყოფე
ბით. 
კულტურაშიგვხვდებაშავიზღვისსანაპიროზე, თბილისშიდაწინანდალში. 
წინანდალშიპერიოდულადყინვებისგანზიანდება. მორწყვისშემთხვევაშიიტანსთბილისისგვალვას. 2004 
წელსთბილისისბოტანიკურბაღშიდაირგოპოლონეთიდანმიღებული 3-3,5 მსიმაღლისმცენარეები, 
რომლებმაციყვავილესდარგვიდანმეორეწელს. ბათუმისბოტანიკურბაღშიიზრდება 1913 წლიდან, აქვს 12 მ-
მდესიმაღლედა 28-30 სმდიამეტრი. წინანდალში - 18 მსიმაღლედა 70 სმდიამეტრი; ყვავილობსუხვად, 
მაგრამივითარებსმცირერაოდენობის, 20-25 ცალნაყოფს. 
 
ოჯახიMeliaceae 
Melia azederach  - ჩვეულებრივიმელია 
ბუნებრივად გავრცელებულიასამხრეთ 
ევროპასადააღმოსავლეთაზიაში. აქვს 12-18 
მსიმაღლე, ორმაგიანსამმაგიფრთისებური, 25-80 
სმსიგრძისკენტფრთართულიფოთლები; 
მოწითალო-იისფერყვავილებიანი, 25 სმ-
მდესიგრძისმეჩხერისაგველაყვავილედები, 
ძლიერითაფლისსურნელებით. 
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ახასიათებსმრგვალი, ყვითელი(ჩალისფერი)ალუბლისსიმსხონაყოფი. 
სწრაფმოზარდია,ყვავილობსდანაყოფმსხმოიარობს.  
საკმაოდ გვალვაგამძლეა. იშვიათადზიანდებაყინვისგან. 
აღმოსავლეთ 
საქართველოშიგამწვანებაშისაკმაოდხშირადგვხვდება. 
კარგადგანვითარებული მცყველგანკარგადხარობს, 

ყვავილობსდანაყოფმსხმოიარობსდათვითმოთესვითაცკიმრავლდება.  
აღმოსავლეთსაქართველოშიკიიშვიათია. მეტადეფექტურიდეკორატიულიმცენარეაბაღ-პარკებისა 
დაქუჩისპირანარგაობისათვის. 
ოჯახი Ulmaceae 
Ulmus elliptica - თელადუმა 
გავრცელებულიაკავკასიაში, ყირიმსადაევროპაში. იზრდებაფართოფოთლოვანტყეებში. 
გვხვდებასაქართველოსწიფლნარებში, მდინარეთახეობებისგასწვრივფერდობებზე. მთაშიადის 2000 მ-მდე. 
აქვს 40 მ-მდესიმაღლედა 1,5 მ-მდედიამეტრიც; ფართოცილინდრული, 
მომრგვალებულივარჯიდაასიმეტრიული, ელიფსური, ზემოდანხაოიანი, ქვემოდანშებუსული, 15 სმ-
მდესიგრძის, წვერშიიშვიათად 3-ნაკვთიანიფოთლებით. ფრთიანინაყოფიელიფსურიანმომრგვალებულია. 
საკმაოდსწრაფმოზარდია. მეზოფიტია, კარგიგანვითარებააქვსტენიანხეობებში.    
კულტურაშიუმეტესადწარმოდგენილიაშავიზღვისპირაბაღ-პარკებში. 
აღმოსავლეთსაქართველოშიკარგიეგზემპლარებიაწინანდლისპარკში, 
დუშეთისცენტრალურპარკსადაბაკურიანისბოტანიკურბაღში, სადაცბუნებრივადიზრდება. 
დამაკმაყოფილებელიზრდა-განვითარებააქვსთბილისისბოტანიკურბაღში, 
სადაცპერიოდულადირწყვებაივლის-აგვისტოში. 
მოკრძალებულადგამოიყენებაქუჩებისგამწვანებასადასაპარკონარგაობებში. 
 
Zelkova carpinifolia  - ჩვეულებრივიძელქვა 
გავრცელებულიაამიერკავკასიაში, საქართველოში, თალიშსადაყარაბაღში. იზრდებამთისქვედასარტყელში, 
მეჩხერტყეებში, მდინარეთადახეობებისგაყოლებით, ზოგჯერმთაშიადის 1600-1700 მ-მდე. 
საქართველოშიერთეულიმცენარეებისდაკორომებისნაშთისსახითგვხვდებასამეგრელოში, იმერეთში, 
ქუთაისში, გურიაში, კახეთშიდასხვ. აქვს 30 მ-მდესიმაღლედა 2 მ-მდედიამეტრი, 
მონაცრისფრომურაქერქიდამომრგვალებულ-ცილიდრულივარჯი. ფოთლებიელიფსურია, წაწვეტილი, 4-8-
წყვილძარღვიანი, 4-8 სმსიგრძის, მომრგვალებულხერხკბილა, მხოლოდნორჩობაშიმცირედშებუსული. 
ყვავილსაფარიმომუროშეფერილობისაა, ოდნავშებუსული. კაკალითითქმისმწვანეა, 
დანაოჭებულიზედაპირით.  
ამრავლებენთესლით, მყნობით (თელისსხვადასხვასახეობაზე), ფესვისნაბარტყით. 
თესლისსავსეგულიანობაარაღემატება 5-10%-ს. 
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მე ზოფიტია, 
კარგადიზრდებადანაყოფმსხმოიარობსტენიანდაღრმანიადაგებზე. 
საკმაოდკარგადეგუებამშრალპირობებსაც. ახასიათებსფესვისუხვინაბარტყი, 
რომელიცხშირადსაკმაოდდიდრაყასქმნის,   ცოცხლობს 300 წლამდე, 
თუმცაკულტურაშიიგიიშვიათადაღემატება 100-150 წელს. აქვსძვირფასიმერქანი, რომელიცმაგარია, 
მძიმედაშესანიშნავიტექსტურიანი. გამოიყენებასადურგლოდასაავეჯოწარმოებაში. 
ტექნიკურითვისებებითპირველობასარუთმობსმუხისმერქანს.  კულტურაშიგვხვდება 1860 წლიდან. 
აშენებენსაფრანგეთში, ჩრდილოეთამერიკაში, ინგლისში.   
შესანიშნავისახეობაადეკორატიულიმებაღეობისათვისაც, ხეივნების, ჯგუფურინარგავების, ტყე-
პარკებისგასაშენებლად. მისიბუნებრივიპატარაკორომები, 
ტყისნაშთებიდაინდივიდუალურიმცენარეებისრაოდენობაუკიდურესადშემცირებულია, 
წითელნუსხაშიაშეტანილიდასაჭიროებსგამრავლება-კონსერვაციას.  
 
 
 
Querqus castanifolia - წაბლფოთოლამუხა 
გავრცელებულიალენქორანში, აზერბაიჯანისჩრდილო-დასავლეთნაწილსადაირანში. 25 მ-
მდესიმაღლისფოთოლმცვივიხეაღრმადდახეთქილიმუქიქერქით (ღეროზე) დაფართოკარვისებრივარჯით. 
ფოთლები 10-18 სმსიგრძისდა 4-8 სმსიგანისაა, მოგრძოუკუკვერცხისებრიანწაგრძელებულ-ელიფსური, 10-
12 მსხვილისამკუთხამახვილკბილებიანია, რომელთაშორისჩაღრმავებაფოთლისფირფიტისსიგანის 1/5-1/4 
ნაწილსუტოლდება. მტვრიანებიანიმჭადაყვავილედი 7-10 სმსიგრძისაა; 
ბუტკოიანიყვავილიდანაყოფითითო-თითოაან 2-3 ერთადმჯდომარე. ფიალანახევრადსფერულია 2 სმ-
მდესიმაღლისდა 2,5 სმსიმსხოსი, ნაცრისფრადშებუსულიქერქლებით. რკო 2,5-3,5 სმსიგრძისაა, ფიალაზე 2-
3-ჯერგრძელი. 
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ჭარბტენიანპირობებშიბათუმისსანაპიროზე (ზოგჯერბაღში) შესანიშნავიგანვითარებააქვს. 73 
წლისხნოვანებაშისიმაღლითაღწევს 42 მეტრსდადიამეტრით 125 სმ-სმრავლდებათვითმოთესვით. 
თბილისშიდაახლოებითიმავეხნოვანებაშისიმაღლითაღემატება 20 მ-სდასიმსხოთიუტოლდება 60 სმ-ს, 
ნაყოფმსხმოიარობსუხვადდაშეუზღუდავადმრავლდებათვითმოთესვით.  
თბილისისგამწვანებისადამიმდებარეფერდობებისგატყიანებისათვისმუხებსშორისყველაზეპერსპექტიული
ა.  
კულტურაშიგვხვდება 1830 წლიდანნიკიტისბოტანიკურბაღში. 
ფართოდარისწარმოდგენილიშავიზღვისსანაპიროზესოჭიდანბათუმამდე, 
თითქმისმთელდასავლეთსაქართველოსდაბლობრაიონებში. 
Querqus macranthera - მაღალმთისანუმსხვილმტვრიანიანიმუხა 
გავრცელებულიაკავკასიაში, ჩრდილოეთირანში, თურქეთში. 
იზრდებამთისშუადაზედასარტყელში, დაწყებული 
800 მ-დანდადამთავრებული 2400 მ-ით (აბს. სიმაღლე). 
ტყესქმნისმეტწილადსამხრეთფერდობებზე. აქვს 20 მ-
მდესიმაღლე, მსხვილიღეროდამაგარიტოტები, 

სქელიქერქიდასქლადშებუსულიერთწლიანიყლორტები. ფოთლებიქეჩისებრშებუსულიაქვედამხარეზე, 
ტყავისებური, სიგრძით 10-20 სმდასიგანით 4-12 სმ, ოვალურიანკვერცხისებრია, 
გვერდებზეამოკვეთილნაკვთებიანი, თითოეულმხარეზე 8-12 ნაკვთია, თანაფოთლებიჩამომცვივია; 
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მტვრიანებიანიმჭადა 10-15 სმ-მდესიგრძისაა. 2-2,5 სმსიგრძისრკომჯდომარეანმოკლეყუნწიანია. 
ფიალანახევრადსფერულია, ფარავსრკოსსიგრძის ½1/2-1/3 ნაწილს. 
აქვსფორმა -  f. pinnatifida   - უფროღრმანაკვთებიანიფოთლებით; 
თბილისშიყვავილობსაპრილ-მაისში, ნაყოფიმწიფდებასექტემბერში. 
თესლიმალეკარგავსაღმოცენებისუნარს, ამიტომუნდადაითესოსშეგროვებისთანავე. 
აღმოცენებისუნარსხანგრძლივადინარჩუნებსგამდინარეწყალშიდასაშუალოტენიანობისნიადაგში. 
მეზოქსეროფიტია, კარგადხარობსსამხრეთკავკასიისშავიზღვისპირარაიონებში, 
განსაკუთრებითშუადაზედასატყელში, ყვავილობსდანაყოფმსხმოიარობს, 
კარგადეგუებაწითელდაყვითელმიწამჟავენიადაგებს, გაურბისჭაობებსდადამდგარწყალს. 
გვალვაგამძლეობითკონკურენციასვერუწევსქართულ, წაბლფოთოლადაჭყორისებურმუხებს. 
მათთანშედარებითუფროყინვაგამძლეა. 
არანაკლებიგანვითარებააქვსაღმოსავლეთსაქართველოში. თბილისში 40-50 
წლისხნოვანებაშისიმაღლითაღწევს 16-17 მ-სდასიმსხოთი 20-25 სმ-ს. 
ნაყოფმსხმოიარობსდაიძლევათვითნათესს, 
თუმცახანგრძლივიგვალვისგავლენითუხმებავარჯისსაკმაოდდიდინაწილი. 
აქმისთვისკრიტიკულიატუტენიადაგები, ჰაერისდაბალიფარდობითიტენიანობა, 
ნალექებისმცირერაოდენობადაჰაერისმაღალიტემპერატურა. ამითაიხსნებაის, რომიგიმეტწილადუხარისხო 
(დაჭიანებულ) რკოსიძლევა. 
საინტერესომუხაადიდრონიფოთლებით, 
მსხვილინაყოფებითდაშებუსულინორჩივეგეტატიურიორგანოებით.  
Querqus pedunculiflora - ჭალისანუგრძელყუნწამუხა ( Q.longipes) 
ბუნებრივადგავრცელებულიაკავკასიაში, თურქეთში - 
ჩრდილოანატოლიაშიდაბალკანეთისნახევარკუნძულისსამხრეთნაწილში; საქართველოში – 
სამხრეთოსეთში, ქართლში, კახეთში, გარდაბანშიდაქვემოქართლში. იზრდებაზღვისდონიდან 1000-1100 
მსიმაღლემდემდინარეების – მტკვრის, არაგვის, იორის, ალაზნისდამათიშენაკადებისნაპირებზე. 
აქვსმორუხო-მურა-ყავისფერი, ჯერშებუსული, შემდეგშიშველი, წახნაგოვანიტოტებიდამოწითალო-
მურაკვირტები. ფოთლებიმკვრივია, ტყავისებრი, უკუკვერცხისებრიანმოგრძო, დიდიბიბილოებით; 

ფირფიტადანაკვთულია, 
ნაკვთებსშორისჩაღრმავებაზოგჯერფირფიტისსიგანის 
1/5-სუტოლდება, იშვიათადმეტს. თითოეულმხარეს  5-
9 ნაკვთია. 
ფიალანახევრადსფეროსებრიანღრმაჯამისებრია, 
გარედანდაშიგნიდანშებუსული, 1,5 სმ-მდესიგრძისდა 
2 სმ-მდედიამეტრის, მუქიმურაქერქლებით; 
რკოცილინდრულია, 3,5 სმ-მდესიგრძის. 

უკანასკნელწლებშიჭალისტყისშემადგენლობაგამეჩხერდა, 
შემცირდაჭალისმუხისმონაწილეობატყისშექმნაში, წარმოიქმნაახალიდაჯგუფებები: მუხნარ-ვერხვნარები, 
მუხნარ-ლაფნარები, მუხნარ-რცხილნარები, ნაირბალახოვანიმუხნარებიდასხვ. 
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ჭალისმუხასაჭიროებსგამრავლებასადაკონსერვაციას. იგიკულტურაშიიშვიათადგვხვდება. 
იმსახურებსფართოდგავრცელებასროგორცტყისგაშენების, 
ისედეკორატიულმებაღეობაშიგამოყენებისთვალსაზრისით.  
 
ოჯახიSapindaceae  
Koelreuteria paniculata - ცოცხისებრიკელრეუტერია 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩინეთში, კორეასადაიაპონიაში. 10 მ-
მდესიმაღლისფოთოლმცვივიხეანბუჩქია. აქვს 45 სმ-
დესიგრძისკენტფრთართულიფოთლები. 
ფოთლისქვედანაწილშიფოთოლაკების 
განლაგებამორიგეობითია, ზედაში - მოპირისპირე, რაოდენობა 7-
15. ყვავილებიღიაყვითელია, კენწრულ, 25-40 
სმსიგრძისმეჩხერსაგველაყვავილედშიშეკრებილი; ჯამისფოთოლი 
2-2,5 სმსიგრძისაა; გვირგვინისფურცელი 8-9 მმსიგრძისდა 2,5 მმსიგანის; 
დისკომეწამულიფერისაა, მტვრიანები 8 მმ-მდესიგრძის, 
პატარასამტვრეებით. კოლოფანაყოფი 5 სმ-დესიგრძისაა, 
წვეროსკენთანდათანშევიწროებული, რომელიციხსნებაწახნაგებისგასწვრივ. თესლიშავია. 
საკმაოდკარგადხარობსროგორცტენიან, ისემშრალგარემოში. გვხვდებათითქმისმთელსაქართველოში, 
მაღალმთიანირაიონებისგარდა. 
ხშირადგვხვდებააღმოსავლეთსაქართველოში. 
ერთეულიდაჯგუფურიმცენარეებისსახითწარმოდგენილიაქალაქებისადადასახლებულიადგილებისგამწვან
ებაში. იგიაქარამარტოკარგადხარობსდაუხვადყვავილობს, 
არამედამასთანერთადმრავლდებაბუნებრივადაცდაიკავებსახალ-ახალადგილებს. 
კონკურენციასუწევსროგორცბევრადგილობრივ, ისეინტროდუცირებულსახეობას. 
აქვსინვაზიისკარგიუნარი. საშუალომდეიტანსჰაერისდაბინძურებას.  
ფართოდგავრცელდა. 
დეკორატიულმებაღეობაშიშეუცვლელიმცენარეაქალაქთბილისისჩამორეცხილიდადიდიდაქანებისფერდობ
ებისგასამწვანებლად, აღმოსავლეთსაქართველოშიარსაჭიროებსმორწყვას. მრავლდებათესლით 
(აღმოცენება 80-100%) დაფესვისნაბარტყით. 
 
 
ოჯახი Sterculiace  
Firmiana platanifolia  - ჩვეულებრივიანუჭადარფოთოლაფირმიანა 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩინეთ-იაპონიაში. აქვს 50 სმ-მდესიგრძის, ჭადრისფოთლისმსაგავსი  3-5-
ნაკვთიანი, ღიამწვანე, 30 სმ-მდესიგრძისდა 40-45 სმსიგანისფოთლები; სქესგაყოფილიდამოყვითალო-
მწვანეყვავილები, 
რომლებიცშეკრებილიარიან 25-50 
სმდიამეტრისსაგველაყვავილედებში; მტვრიანა 10-15, 
მილადშეზრდილი; მდედრობითიყვავილი 5-
ნაყოფფოთლიანია, 
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თავისუფალინასკვითდასხივისებურადგანლაგებული 5-დინგიანითავისუფალისვეტით. ნაყოფი 5-
წევრიანიფოთლურაა, მწიფდებაოქტომბერ-ნოემბერში. 
კულტურაშიცნობილიაკავკასიისშავიზღვისსანაპიროზე XIX საუკუნის 40-იანიწლებიდან. 
.ნიადაგისმიმართინდიფერენტულია, გარდაალუვიურწითელდაყვითელმიწამჟავენიადაგებისა. 
კარგადიტანსნეიტრალურდასუსტტუტენიადაგებს. 
აღმოსავლეთსაქართველოშიშესანიშნავიეგზემპლარებიგვხვდებალაგოდეხში, სიღნაღში, გურჯაანში, 
ყვარელსადაწინანდალში. თბილისისბოტანიკურბაღშიაქვს 18-20 მსიმაღლედა 38-40 სმდიამეტრი, 
ყვავილობსუხვად, ყინვისგანარზიანდება. წინანდალშისიმაღლითუტოლდება 20-25 მ-სდასიმსხოთი 50 სმ-
ს. მშრალრაიონებშიაქვსშედარებითნელიზრდადაივლის-აგვისტოშისაჭიროებსმორწყვას. 
საქართველოსგარეთკულტურაშიგვხვდებააზერბაიჯანში, უზბეკეთში (სამარყანდი), აშხაბადშიდასხვ. 
ბაქოში ყინვაგამძლეა, შუააზიაშიზოგჯერიყინებაფესვისყელამდე. აქვსმოთეთრო, ღიაყავისფერი, უგულო, 
ძალიანმსუბუქიმერქანი. სამშობლოშიიყენებენქაღალდისწარმოებაში. ქერქისგანწნავენთოკს. შესანიშნავი, 
ორიგინალურიდეკორატიულიმცენარეა. აღმოსავლეთსაქართველოში 
შეიძლებაგაშენდესმხოლოდმორწყვისპირობებში, ზღვისდონიდან 600-800 მ-მდე. 
 
ფოთოლმცვენი ბუჩქები 
 
დეკორატიული ბუჩქების გამოყენებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ მცენარეთა ბუნებრივი ზრდის 
თავისებურებანი. ეგზოტების შემოტანის შემთხვევაში დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რათა თავიდან 
ავიცილოთ ინვაზიური სახეობების გავრცელება, რომელთაც აქვთ გამრავლების დიდი კოეფიციენტი, 
მრავლდებიან თვითნათესით, ველურდებიან, გაბატონდებიან დიდ ფართობებზე და ზღუდავენ 
ადგილობრივი მცენარეების ზრდა-განვითარებას. 
დეკორატიული ბუჩქები ფართოდ გამოიყენება ქალაქების ბაღების, პარკების, მოედნების, სკვერებისა და 
ქუჩების ნარგაობაში. მათი გამოყენების ძირითადი კრიტერიუმებია: ყინვაგამძლეობა, გვალვაგამძლეობა, 
გამონაბოლქვისა და მტვრის ამტანობა, ყვავილების ფერთა ჰარმონია, ფოთლების დეკორატიულობა, 
ნაყოფების სილამაზე და სხვ. საყურადღებოა მათი სამკურნალო ღირსებებიც. 
დეკორატიულ მოტივებში გამოყენებული ბუჩქებიდან მცირეა ადგილობრივი სახეობები, ჭარბობს 
ეგზოტები, რომლებიც ჩინურ-იაპონური, ხმელთაშუაზღვეთური, ჩრდილოამერიკული, ჰიმალაური და სხვ. 
წარმოშობისაა. 
დეკორატიული ბუჩქების სწავლების მიზანია დეკორატიულ მებაღეობაში პერსპექტიული სახეობრივი 
ასორტიმენტის გამოვლენა და მათი კომპოზიციაში გამოყენების შესაძლებლობების გათვალისწინება. 
წარმოდგენილია ფოთოლ, ნაყოფ და ყვავილდეკორატიული ფოთოლმცვენი ბუჩქები. 
 
თუნბერგის კოწახური - Berberis thunbergii 
ოჯ. Berberidaceae 
1-2,5 მ სიმაღლის ეკლიანი ბუჩქია, ტოტები 
რკალისებურია, მოწითალო ფერის. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ- იაპონიაში. 
ფოთლები ოვალური-რომბისებურია, ღია მწვანე, 
შემდგომით წითელი შეფერილობით. ყვავილები 
ყვითელია, გარედან მოწითალო ფერით. მცირე 
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ჯგუფებად, ან მარტოულია. ყვავილობს მაისში. 
ნაყოფი წითელია, პრიალა, ელიფსური ფორმის, მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფითა და მწვანე 
კალმებით. თესლნერგი ყვავილობს 5-6 წლის შემდეგ. 
თბილისის პირობებში ყინვებით არ ზიანდება. ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროა მორწყვა. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ეფექტურია შემოდგომით, ღია წითელი ფოთლებითა და ღია წითელი 
ნაყოფებით. გამოიყენება ბაღ-პარკებში, ქუჩის ნარგაობაში, ცოცხალ ღობეებად და ა.შ. 

ფორმები: 
Berb. thunbergii – f. Maximowicrii – დაბალი 0,5 სიმაღლე; 
Berb.thunbergii – f. argenteo – ჯგუფური ყვავილებით; 
Berb.thunbergi – f. pluriflora  – ფოთლები თეთრი ლაქებით; 
Berb.thunbergii – f. minor-  ფოთლები ორივე მხრიდან მწვანეა და 
ა.შ. 
ფოთლებზე პერიოდულად შეიმჩნევა ნაცარი.  
 
 
ქართული კოწახური – Berberis iberica 
 

ოჯ. Berberidaceae 
3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ყლორტები მეწამული მურა ფერისაა, შიშველი, ეკლიანი. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები ტყავისებურია, მოგრძო, 4 სმ სიგრძის, კიდემთლიანი 
ან იშვიათკბილებიანი. ყვავილები ყვითელია, დაკიდულ მტევნისებრ ყვავილედში თავმოყრილი. 
ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი წითელია, ხორციანი გარსით. საჭმელად ვარგისი. 
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით, ამონაყარით. ბუნებრივად გავრცელებულია აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში. თბილისის მიდამოებში ხშირად გვხვდება ქალაქის ცენტრში. ბუნებრივად არის მტკვრის 
სანაპირო ფერდობებზე, კერძოდ – თამარ მეფის ხიდთან, ავჭალაში, დიღომსა და ზაჰესის მიდამოებში – 
სპორადულად. 
       მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ულამაზესია ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. კულტურაში 
ნაკლებად გამოიყენება. ჩვენი პირობებისთვის პერსპექტიულია. მისი გამოყენება შეიძლება ბაღ-პარკებში, 
სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში. 
კოწახურის ფოთლებზე ვითარდება ჟანგა სოკოს პიკნიდიო და ეციდიოსპორები, რომლებიც აზიანებენ 
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ხორბლის ნათესარს. 
 
 
 
. 
 
 
 
ჩვეულებრივი მაჯაღვერი - Daphne mezereum 
Thymelaceae – მაჯაღვერისებრნი 
 
 1 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი სწორმდგომი ბუჩქია. ქერქი მონაცრისფროა, პრიალა, მერქანი 
დრეკადია. ნედლ ქერქსა და მერქანს სპეციფიური სუნი აქვს. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში.  
ფოთლები მოგრძო ლანცეტაა, ბლაგვი, ზოგჯერ წაწვეტილი. ფირფიტა ძირში მოკლე ყუნწში გადადის, 
ზედა მხრიდან პრიალაა, მწვანე, ქვემოდან - ღია. ფოთლები ტოტების ბოლოებზეა შეკრებილი, იშლება 
აყვავების შემდეგ. 
ყვავილები ვარდისფერია, სურნელოვანი, შეკრებილია მცირერიცხოვან 
კონებში, ხსირად ფოთლების ქვემოთ ტოტებზე. უბისებრია. ყვავილობს 
ფოთლის გაშლამდე - მარტი-აპრილი-მაისი. 
ნაყოფი კენკრაა, კვერცხისებრი, წითელი, წვნიანი, არ იჭმევა. მცირე 
დოზებში სამკურნალოდ იხმარება როგორც ნაყოფი, ისე ქერქი. 
მრავლდება თესლითა და ამონაყარით. 
საქართველოს ტყეებში ყველგან გვხვდება დაბლობებიდან სუბალპური 
სარტყლის ჩათვლით. მაღალდეკორატიულია. ლამაზია როგორც 
ყვავილობაში, ისე ნაყოფობის პერიოდში. 
 
დიდფოთოლა ჭანჭყატი, ტაბლაყურა – Euonymus latifolia  
Celastraceae – ჭანჭყატისებრნი 
 
1-2 მ-მდე, სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. ტოტები 
ოთხკუთხაა, ფორმით ცილინდრული, შიშველი, მსხვილი 
მოშავო ფერის მეჭეჭებით. გავრცელებულია კავკასიაში, 
ევროპაში, მცირე აზიაში. ფოთლები ელიფსურია ან 
მოგრძო-უკუკვერცხისებური, სიგრძით 4-16 სმ, სიგანით 2-
7,5 სმ, თხელი, შიშველი, წვრილ-ხერხკბილა. ყვავილები 
პატარაა, მომწვანო ფერის, შეკრებილი საგველა 
ყვავილედში. ყვავილობს მაისში. ნაყოფი წითელი ფერის 5-
ბუდიანი და წიბოებზე 5-ფრთიანი კოლოფია. მწიფდება 
ივლის-სექტემბერში. თესლი ნარინჯისფერი რბილობითაა 
დაფარული. გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. ჩრდილის 
ამტანია, ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არ არის. თბილისის 
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შემოგარენში გვხვდება თელეთის ქედზე, კოჯორ-ბეთანიისა და მცხეთა-საგურამოს ტყეებში. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, აქვს დიდი კაშკაშა წითელი ფერის ნაყოფები. ამ პერიოდში ტაბლაყურა 
განსაკუთებით ეფექტურია. სასურველია მისი გამოყენება დეკორატიულ-მებაღეობაში.  
თრიმლი - Cotinus coggygria  
Anacardiaceae –თუთუბოსებრნი 
3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან მცირე სიდიდის ხეა 
ფართოდ გადაშლილი ქოლგისებური ვარჯით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში, კავკასიაში. 
ფოთლები მარტივია მომრგვალო-კვერცხისებრი, შიშველი, 
კიდემთლიანი. ყვავილები წვრილია, მოყვითალო-თეთრი, 
თხელ საგველა ყვავილედში თავმოყრილი. ყვავილობს 
ივნის-ივლისში. 
ნაყოფი მომრგვალოა, მშრალი, ყავისფერი. მრავლდება 
თესლით, მწვანე კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. იძლევა 
თვითნათესს. 
ყინვა და გვალვაგამძლეა. იზრდება ღია ადგილებში. 
საუკეთესო დეკორატიული მცენარეა, ეფექტურია როგორც 
გაზაფხულზე, ასევე შემოდგომით (წითელი ფოთლებით). 
გამოიყენება როგორც ქალაქის ბაღ-პარკებში, ისე მშრალი ფერდობების დეკორაციაში. 
ფორმები: Cot. coggygria – f. purpurens – 
წითელი ყვავილებით 
Cot. coggygria – f. viridis – ყვავილედი თეთრი 
ბეწვებით 
Cot. coggygria – f. pubescens – ფოთლები სქელი 
შებუსვით 
Cot. coggygria – f. pendulus – მტირალა ფორმა 
 
 
გართხმული სირვაშლა - Cotoneaster adpressa 
Rosaceae - ვარდისებრნი 
ფოთოლმცვენი გართხმული ბუჩქია 
მცოცავღეროიანი, ოდნავ წამოწეული 
ტოტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ჩინეთში. ფოთლები პატარა ზომისაა, კვერცხისებური 
5-15 მმ სიგრძის, ნორჩობაში ქვემოდან შებუსვილი. 
ყვავილები ვარდისფერია, 1-2 ერთად, მჯდომარე, ყვავილობს ივნისში. 
ნაყოფი მრგვალია, ღია წითელი, მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 
მრავლდება თესლით,ა და კალმებით. ხშირად მიწაზე გართხმული ტოტები ფესვიანდება და მათი 
გადატანა ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება. 
ჩვენს პირობებს კარგად არის შეგუებული.  
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მაღალდეკრატიული ბუჩქია. ეფექტურია ვარდისფერი ყვავილებით, პატარა ფოთლებითა და წითელი 
ნაყოფებით. 
წარმატებით შეიძლება მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობაში ბაღ-პარკებში, ქუჩის ნარგაობაში, 
ქვიანი გორაკების გასაფორმებლად. საკმაოდ ეფექტურია მისი დარგვა წინა პლანზე. 
მავნებლები და დაავადებები შემჩნეული არ არის. 
ჩვეულებრივი სირვაშლა - Cotoneaster integerrima 
Rosaceae - ვარდისებრნი 
1,5 მ-მდე სიმაღლის ტანდაბალი ფოთოლმცვენი ბუჩქია სქლად შებუსვილი ყლორტებით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები კვერცხისებრია,  
10-40 მმ სიგრძის და 5-27 მმ სიგანის, წაწვეტებული. ზედა მხრიდან ფოთლის ფირფიტა მკრთალია, ქვედა 
მხრიდან კი თეთრი-მონაცრისფრო, ქეჩისებრი, შეიცავს ჩ ვიტამინს. ყვავილები ვარდისფერია, ორ-ორი, 
მტევნებად შეკრებილი. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წითელია, 3-4 კურკიანი, მომრგვალო კვერცხისებური 
ფორმის, 8-11 მმ სიგრძის. მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. გავრცელებულია უმთავრესად  ღია 
ადგილებში, სინათლის მოყვარულია. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, გამოიყენება ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში. კარგია მშრალი კლდოვანი 
ფერდობების  გასაფორმებლად. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
გადაშლილი სირვაშლა - Cotoneaster divaricata 
Rosaceae - ვარდისებრნი 
2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია გადაშლილი ვარჯით. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. 
ფოთლები ელიფსურია ან უკუკვერცხისებური, სიგრძე      0,8-2 სმ, წვერში მომრგვალებული ან მახვილი. 
ზედა მხარე პრიალაა, მუქი მწვანე, ქვედა – 
მკრთალია, ნორჩობაში შებუსვილი, შემდეგ 
შიშველი. 
ყვავილები ვარდისფერია ჯგუფურად 
განლაგებული. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი 
ელიფსურია, 4 მმ სიგრძის, კაშკაშა წითელი. 
მწიფდება სექტემბერში. 
მრავლდება თესლითა და კალმებით.   
ორიგინალური ბუჩქია, ძალიან ლამაზია უხვი 
ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში. ჩვენი 
პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობაა. მისი 
გამოყენება შეიძლება როგორც ჯგუფურ, ისე 
ცალკეულ ნარგაობაში. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
ქაცვი – Hippophae rhamnoides 
Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 
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4-5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები და ტოტები დაფარულია ბუსუსებით. მერქანი 
მოყვითალო-მოყავისფროა, მკვრივი, მაგარი, გამძლე და 
დრეკადი. იხმარება სახარატო საქმეში. ბუჩქი ეკლიანია.  
ადგილობრივი მცენარეა.  
ფოთლები გრძელი ლანცეტაა, ხაზურა, კიდეებზე ოდნავ 
ამოღრღნილი, მოთეთრო ქერქლებით. ფოთლების განწყობა 
მორიგეობითია. შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებებს. 
მდედრობითი ყვავილები თითო ან ორ-ორია, მამრობითი კი 
მოკლე თავთავებადაა შეკრებილი. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 
ნაყოფი მოკლეყუნწიანია, მომრგვალო, ნარინჯისფერი, 
პრიალა კვერცხისებრი თესლით. ნაყოფი მწიფდება 
სექტემბერ-ოქტომბერში, იჭმევა, მედიცინაში საუკეთესო 
სამკურნალო მცენარედ ითვლება. შეიცავს შაქრებს, მჟავებს, 
ცხიმებს, ვიტამინებს – C, B1, B2, E, P და სხვ.  
გამრავლება ბუნებრივად მიმდინარეობს. გვხვდება როგორც ტენიან (მდინარეების ნაპირებზე), ისე მშრალ 
გარემოში. 
მაღალდეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფმსხმოიარობის დროს. იყენებენ ცოცხალ ღობედ, 
ჯგუფურ ნარგაობაში, სოლიტერად, მოძრავი და ნაყარი ქვიშების დასამაგრებლად და სხვ. 
 
Corylaceae – თხილისებრნი 
ჩვეულებრივი თხილი - Corylus avellana 
2-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, ზოგჯერ ხედ 
იზრდება და სიმაღლით 7-8 მ-ს აღწევს. მერქანი რბილი, 
მსუბუქი და დრეკადია, იხმარება სხვადასხვა სახის წნულების 
დასამზადებლად. გავრცელებულია კავკასიასა და თითქმის 
მთელ ევროპაში. ფოთლები კვერცხისებური, 
უკუკვერცხისებური ან მომრგვალოა, წვერწაწვეტებული, 
კიდეები ორმაგხერხკბილა, ძირში გულისებური. მამრობითი 
ყვავილი მომწვანო-ყვითელია, შეკრებილია მჭადა 
ყვავილედებად, რომლებიც კვირტების გარეთ ზამთრობენ. 
მდედრობითი ყვავილები თითო-თითოდ ან ჯგუფურად სხედან. 
ყვავილობს თებერვალ-მარტში. ნაყოფი კაკალია, კვერცხისებური ან მომრგვალო-ელიფსური, 
მოთავსებულია ღია მწვანე ფერის კიდეებზე დაკბილულ საბურველში. ნაყოფი იჭმევა, შეიცავს დიდი 
რაოდენობით ზეთს, კაროტინსა და ვიტამინ B4 -ს, მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 
მრავლდება თესლით, ფესვის ნაბარტყით, კალმებით და გადაწვენით. 
თხილი გარემო პირობების მიმართ დიდი შემგუებლობით ხასიათდება, გვხვდება ზღვის დონიდან 
სუბალპურ სარტყლამდე. აზონალური ჯიშია. კარგად იზრდება საშუალო სინესტის პირობებში. ყვავილობს 
ფოთლის გაშლამდე, ადრე გაზაფხულზე. ამ პერიოდში ის საკმაოდ ეფექტურია უხვი მჭადა 
ყვავილედებით. 
სასურველია მისი გამოყენება დეკორატიულ მებაღეობაში როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
აქვს ულამაზესი საბაღო ფორმები: 
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Cor. avell. - f. pendula – მტირალა ფორმა; 
Cor. avell. - f. laciniata – ღრმად დაჭრილი ფოთლებით; 
Cor. avell. - f. aurea – ყვითელი ფოთლებით და ტოტებით და სხვ. 
 
სვეტმოღუნული ან წითელი კუნელი - Crataegus kyrtostylla 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
 3-8 მ-მდე ფოთოლმცვენი ხე ან ბუჩქია. ტოტები მუქია, მოწითალო-მოყავისფრო. ახალგაზრდა ტოტები 
შიშველია ან ოდნავ შებუსვილი. ზოგჯერ მოკლე ეკლებია მოფენილი. ადგილობრივი მცენარეა. 
ფოთლები კვერცხისებრია, სამნაკვთიანი, ძარღვების გაყოლებაზე ბეწვიანი. უნაყოფო ტოტების ფოთლები 
უფრო დიდია და ღრმად დაყოფილი. ყვავილედი მარტივი ქოლგაა. ყვავილები, თეთრია, წვრილი. ჯამის 
კბილები ლანცეტაა, ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს გარეთ გადაღუნული. სვეტი 1, დინგის ქვეშ 
მოკაკვული. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი წითელია, მოგრძო ელიფსური ან ცილინდრული, 10-14 მმ 
სიგრძის, ერთკურკიანი. კუნელი იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებსა და მშრალ ფერდობებზე. თბილისის 
შემოგარენში ყველგან გვხვდება. 
მრავლდება თვითნათესით. 
დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ. ძალიან ლამაზია როგორც ყვავილობაში, ისე ნაყოფობის 
დროს. ეფექტურია მშრალ ფერდობების დასაფარავად.  

 
 
 
 
 
ეკლიანი 
კუნელი 
- 

Crataegus laevigata ‘Paul’s  Scarlet’’ 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
 
 
პატარა ხეა ან ბუჩქი, ბურთისებრი ვარჯით, 
იზრდება 4-6 მ-მდე. ფოთლები პატარაა, მუქი 
მწვანე, პრიალა. ყვავილები ბუთხუზაა, მუქი 
წითელი. ყვავილობს უხვად მაის-
ივნისშისინათლის მოყვარულია, იტანს 
ნახევრადჩრდილს, გამძლეა ატმოსფეროს 
დაბინძურების მიმართ. ნიადაგის მიმართ 
მომთხოვნი არ არის. ულამაზესი ბუჩქია. 
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დეკორატიულ მებაღეობაში შეიძლება მისი გამოყენება ბაღებში,  სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში. მორწყვის 
პირობებში გამოიყენება როგორც ჯგუფურად, ისე სოლიტერად. 
 
 
თეთრი თოვლის გუნდა - Symphoricarpos  albus 
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
 
1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. ფოთლები 
კვერცხისებრია, კიდემთლიანი, ძარღვების გაყოლებაზე 
მოკლე ბუსუსებით. გავრცელებულია ჩრდილოეთ 
ამერიკაში.  
ყვავილედი კენწრულია, თავთავისებრი ან მტევანი. 
გვირგვინი მოკლე ზარისებრია, ვარდისფერი, შიდა მხარე 
შებუსვილია. ყვავილობს აპრილიდან აგვისტოს ჩათვლით. 
ნაყოფი მრგვალია ბურთისებური, თეთრი, მწიფდება 
სექტემბერ-ოქტომბერში. 
სინათლის მოყვარულია. თბილისის პირობებში ყინვებით არ 
ზიანდება. ხანგრძლივი გვალვების დროს მოითხოვს 
პერიოდულ რწყვას. სწრაფმოზარდია.  
მრავლდება თესლითა და ფესვის ამონაყარით. ფრიად 
დეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფობის 
დროს. 
აქვს ულამაზესი ფორმები: Sym. albus – var. laevigata,   Sym. albus – var. ovatus 

 
ჩვეულებრივი დიდგულა - Sambucus nigra 

Caprifoliaceae – 

ცხრატყავისებრნი 
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 3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, ტოტები მუხლებში გადატიხრულია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები მოპირისპირეა, კენტფრთართული, ხშირად 5-7 
ფოთოლაკით. ფოთოლაკები წაგრძელებულია, კვერცხისებრი, წვერში თანდათან შევიწროებული, 
კიდეებზე წვრილად დაკბილული, ქვედა მხარეზე ძარღვების კუთხეში ბუსუსიანი.  
ყვავილედი ფარისებრ-საგველაა. ყვავილები წვრილია, მოთეთრო-მოყვითალო გვირგვინით. ყვავილობს 
მაის-ივლისში. 
ნაყოფი შავი ფერის წვნიანი კენკრაა, წვრილი, მრგვალი. მწიფდება სექტემბერში. გამოიყენება მედიცინაში. 
ჩვეულებრივი დიდგულა საკმაოდ ჩრდილის ამტანია, გვხვდება როგორც ტყეებში, ისე ღია ადგილებში, 
უფრ ხშირად ტენიანი ხეობების გაყოლეზე. სიცივის ამტანია. არ ემორჩილება ზონალობას, გვხვდება 
როგორც დაბლობებში, ისე მთებში. აზონალური სახეობაა.  
დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ მის ფორმებს.  
Samb. nigra f. laciniata – კიდედაყოფილი ფოთლებით; 
Samb. nigra f. albo-variegata – ფოთლების ნაპირი თეთრია; 
Samb. nigra f. pendula – მტირალა ფორმა და სხვა. 
 
ქოლგა ფშატი - Elaeagnus umbellate 
Elaeagnaceae – ფშატისებრნი 
    3 მ-მდე სიმაღლის ეკლიანი ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. აქვს 
მოყვითალო-ყავისფერი ტოტები. გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიასა 
და ჰიმალაიში. ფოთლები ელიფსურია ან მოგრძო–კვერცხისებური, 
სიგრძე 3-7 სმ, სიგანე 1-3 სმ. ტალღისებური ნაპირებით. ნორჩობაში 
ორივე მხარე ვერცხლისფერია. ყვავილები არომატულია, მოთეთრო-
მოყვითალო, ქოლგებად შეკრებილი. ყვავილობს მაის-ივნისში. 
ნაყოფი პატარაა, ვარდისფერი 3-4 მმ დიამეტრით, წვნიანი, იჭმევა. 
მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლით და 
კალმებით. თბილისის პირობებში დაბალი ტემპერატურებით არ 
ზიანდება, გვალვაგამძლეა. ყვავილობს და ნაყოფობს უხვად. 
პერსპექტიული სახეობაა ბაღ-პარკების დეკორაციაში. ეფექტურია 
ყვავილობისა და ნაყოფობის პერიოდში, საინტერესოა, როგორც 
დეკორატიული და სასარგებლო ნაყოფის მომცემი მცენარე. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ 
არის. 
 
ლაგერშტრემია, ირმის რქა – Lagerstroemia indica 
Lythraceae - ცოცხმაგარასებრნი 
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 6-7 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლები მჯდომარეა, მოპირისპირედ განწყობილი, სიგრძე 
3-7 სმ, სიგანე 2-4 სმ. ელიფსურია, ოდნავ ტყავისებური. შიშველია ან ქვედა მხარეს ძარღვების გაყოლებაზე 
შებუსვილი.  
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ–იაპონიაში ინდოჩინეთამდე. 
ყვავილები კენწრულ ყვავილედშია შეკრებილი. გვირგვინის ფურცლები დანაოჭებულია, რაც მის 
დეკორატიულობას კიდევ უფრო ამაღლებს. ყვავილების ფერი გარდამავალია - ღია ვარდისფრიდან მუქ 

იისფრამდე. ყვავილობს უხვად ივლისიდან ოქტომბრამდე. ნაყოფი კოლოფია. 
თბილისის პირობებში, დაბალი ტემპერატურების დროს ზიანდება. ზაფხულის პერიოდში მოითხოვს 
რეგულარულ მორწყვას – მეზოფიტია. სინათლის მოყვარულია. დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად 
იყენებენ. განსაკუთრებით პერსპექტიულია დასავლეთ საქართველოსთვის. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია ნებისმიერ დეკორატიულ მოტივში. 
ფორმები:   
Lagerstroemia indica – F. purpurea – კაშკაშა წითელი ყვავილები 
Lagerstroemia indica – f. rubra – წითელი ყვავილებით 
Lagerstroemia indica – f. violaceae –იასამნისფერი ყვავილებით 
Lagerstroemia indica – f.alba  – თეთრი ყვავილებით 
 
 
ჩვეულებრივი იასამანი - Syiringa vulgaris 
Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია. ყლორტები მწვანეა, შიშველი. ბუნებრივად გავრცელებულია 
კარპატებში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულის მთიან ნაწილში. ფოთლები კვერცხისებურია, 
თავწაწვეტებული, ტყავისებური, კიდემთლიანი. სიგრძე 50-120 მმ, სიგანე 40-90 მმ. 
ყვავილები მოცისფრო-სოსანია, საგველა 
ყვავილედებში შეკრებილი. საგველა 10-12, 
ზოგჯერ 30 სმ სიგრძისაა. ყვავილობს მაისში. 
ნაყოფი კოლოფია, მწიფდება 
სექტემბერში. მრავლდება მყნობით და ბუჩქის 
დაყოფით. ყინვა და გვალვაგამძლეა. 
კულტივირებულია მთელ 
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საქართველოში. თბილისის პირობებში იზრდება მორწყვის გარეშე. მაღალდეკორატიულია, სასურველია 
მისი გამოყენება ჭარბი რაოდენობით როგორც ჯგუფურ ნარგაობებში, ისე სოლიტერად, ნებისმიერ 
დეკორატიულ მოტივში. ყვავილების ფორმის, ფერისა და ყვავილედის ზომის მიხედვით არსებობს 
იასამნის მრავალი ჯიში.პერიოდულად ავადდება ნაცრით. 
ჩაქინდრული ჰორტენზია - Hydrangea paniculata 
Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 
1-2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია შიშველი ან თხლად 
შებუსვილი ტოტებით. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ჩინეთ-იაპონიაში. 
ფოთლები მოსქელოა, ელიფსური ან კვერცხისებრი, 5-15 სმ 
სიგრძის, წვერწაწვეტებული; ზემოდან მუქი მწვანე 
გაფანტული ბუსუსებით, ან შიშველი, ქვემოდან ღია 
ფერისააა, ხშირი, მიტკეცილი ბეწვებით. 
ყვავილედი დიდია, საგველა, ხშირბეწვიანი, 15-25 სმ 
სიგრძის, ყვავილები თეთრია. ყვავილობს ივნის-
სექტემბერში. 
მრავლდება ზაფხულის კალმებით. 
ყინვებისა და გვალვების მიმართ მგრძნობიარეა, ჩვენს 
პირობებში ზაფხულში მოითხოვს მორწყვას, მკაცრი 
ზამთარის პირობებში შეიძლება შეფუთვა. 
მაღალდეკორატიული, ორიგინალური ბუჩქია ულამაზესი ყვავილებით. ეფექტურია როგორც ჯგუფურ, ისე 
ცალკეულ ნარგაობაში. 
ფორმები: Hydrang. paniculata – f. praecox – ადრე მოყვავილე; 
Hydrang. paniculata – f. grandiflora – დიდი საგველა ყვავილედით (30 სმ სიგრძე). 
იაპონური გრაკლა – Spiraea japonica 
Rosaceae - ვარდისებრნი 
 
1,5 მ-მდე სიმაღლის გაშლილვარჯიანი 
ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია 
ჩინეთ-იაპონიაში. 
ფოთლები მოგრძო-კვერცხისებრია, 
კიდეხერხკბილა. სიგრძე 8 სმ-მდე, 
შიშველი ან შებუსვილი. ყვავილედი 
კენწრულია, ფარისებური, ყვავილები 
ვარდისფერია. ყვავილობს აპრილ-
მაისში. მრავლდება კალმებით, 
თვითნათესით, ამონაყარით. 
დასავლეთ საქართველოში 
გაველურებულია. თბილისის 
პირობებში საჭიროებს მორწყვას. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთებით ყვავილობის პერიოდში. 
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იაპონური გრაკლა და მისი მრავალრიცხოვანი ფორმები და ჰიბრიდები საყურადღებო მცენარეებია 
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოყენების თვალსაზრისით, მის კულტურაში შეტანას ჯეროვანი ყურადრება 
უნდა მიექცეს. 
ფორმები: 
Spir. japon. – f. ruberrrima – ყვავილები მუქი ვარდისფერია, ყვავილედი შებუსვილი;  
Spir. japon. f. atrosanguinea – ყვავილები მუქი ვარდისფერია, ყვავილედი ქეჩისებრ შებუსვილი; 
Spir. japon. f. ovalifolia – ყვავილები თეთრია, ფოთლები ელიფსური, შიშველი და ა. შ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სამნაკვთა გრაკლა – Spirea trilobata 

Rosaceae – ვარდისებრნი 
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2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, ფართოდ გაშლილი კომპაქტური ვარჯით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთში და ციმბირში. ფოთლები ოვალურია ან მომგვალოა, 3-5-ნაკვთიანი. ყვავილედი 
ფარისებრი ან მრავალყვავილიანი ქოლგაა. ყვავილები თეთრია. ყვავილობს მაის-ივლისში. მრავლდება 
კალმებითა და ბუჩქის დაყოფით. უხვად მოყვავილე ლამაზი ბუჩქია, ხშირად იყენებენ საქართველოს 
ქალაქების დეკორატიულ მებაღეობაში. 
ყინვა და გვალვაგამძლეა. თბილისის პირობებს კარგად არის შეგუებული.  
ჰიბრიდები: S.chamaedryfolia X  S. trilobata – S. Schinabeckii 
                    S.cantoniensis X S. trilobata – S. vanhouttei  
 
მტირალა ფორზიცია - Forsythia suspensa 
Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
 
3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, სწორი ღეროთი და 
რკალივით მოხრილი, დაკიდული ტოტებით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები მწვანე ყლორტებზე 
სამწევრიანია, ხნოვან ტოტებზე – მარტივი. ფორმით კვერცხისებრ-
მოგრძო, დაკბილული, მოპირისპირედ განლაგებული.  
ყვავილები ყვითელია, ჯგუფურად ან მარტოულად განლაგებული. 
ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე, მარტში. ნაყოფი ორბუდიანი 
კოლოფია მრავალი თესლით. 
მრავლდება თესლითა და მწვანე კალმებით. თბილისის პირობებში 
ყინვებით ზიანდება. ზაფხულში საჭიროა მორწყვა. ადრემოყვავილე 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია ულამაზესი ყვითელი ყვავილებით, 
კარგად ფორმირდება. 
ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობააა, უფრო მეტი რაოდენობით შეიძლება მისი დეკორაციაში 
გამოყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობასა და ა.შ. 
 
 
 
დავიდის ბუდლეა - Buddlea davidii 
Loganiaceae – ლოგანიასებრნი 
5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 
კვერცხისებრ-ლანცეტაა, ხერხკბილა, 8-15 
სმ სიგრძის, 3-5 სმ სიგანის. ზემოდან 
მწვანეა, ქვედა მხრიდან კი თეთრად ან 
მოყვითალოდ ქეჩისებრ შებუსვილი. 
ყვავილედი თავთავისებური საგველაა, 40 
სმ-მდე სიგრძის. გვირგვინი სოსანია, 
თეთრი, ვარდისფერი და ა.შ. ყვავილობს 
ივლის-ოქტომბერში. ნაყოფი კოლოფია 
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სიგრძე    6-10 მმ. მრავლდება თესლითა და კალმებით. 
საქართველოს ბევრ ქალაქშია კულტივირებული. 
დაბალი ტემპერატურებით არ ზიანდება. ყვავილობს უხვად, ნაყოფობს, გვაძლევს თვითნათესს. 
მაღალდეკორატიული, ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული ბუჩქია. წარმატებით შეიძლება მისი 
გამოყენება ნებისმიერ დეკორატულ მოტივში. 
ყვავილის შეფერილობის მიხედვით, თეთრიდან იისფრამდე, არსებობს მრავალი ფორმა და ჯიში.  
ფორმები:   
Budd.davidii – f. amplissima – დიდი ყვავილებით; 
Budd.davidii – f.magniica – დიდი მუქი ვარდისფერი ყვავილებით; 
Budd.davidii – f. Wilsonii -  თხელი ყვავილედი სიგრძე 70 სმ. 
 
კავკასიური უცვეთელა - Philadelphus caucasica 

Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 
 
2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები ნაცრისფერი ან ყავისფერია. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კავკასიაში. 
ფოთლების სიგრძე 8 სმ-ია, ელიფსური, კიდედაკბილული, მწვანე ფერის, ძარღვების გაყოლებაზე 
ბუსუსიანი. 
ყვავილები თეთრია, გრძელ მტევნისებრ ყვავილედებში თავმოყრილი, სურნელოვანი. ყვავილობს მაის-
ივნისში. ნაყოფი კოლოფია მრავალთესლიანი. 
მრავლდება თესლით, ამონაყარით, კალმებითა და ბუჩქის დაყოფით. 
გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. საკმაოდ ჩრდილის ამტანი და სინესტის მომთხოვნია. ძირითადად 
გვხვდება მთების წინა კალთებზე და შუა სარტყლის ტყეებში. იტანს აგრეთვე ღია ადგილებსა და 
სიმშრალეს. 
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მაღალდეკორატიული საბაღო-საპარკო მცენარეა ძალიან მიმზიდველია უხვი სურნელოვანი ყვავილებით, 
კარგია ქუჩის ნარგაობაშიც. 
იაპონური კომში – Chaenomeles japonica 
Rosaceae – ვარდისებრნი 

 
3 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია გაშლილი ტოტებით, 
შიშველი, 1-1,5 სმ სიგრძის ეკლებით. ფოთლები 
კვერცხისებურია, სიგრძე 3-8 სმ. წვერში მოკლედ 

წაწვეტებული, ნაპირები მახვილხერხკბილა, 
გაზაფხულზე მოწითალოა, შემდეგ ზედა მხარე - მუქი 
მწვანე, პრიალა; ქვედა კი ღიაა. დეკემბრის 
ბოლომდე ფოთლები არ სცვივა. გავრცელებულია 
ჩინეთში.  
ყვავილები 2-6-ია, კაშკაშა წითელი, ჯამი ზარისებრია. ყვავილობს მარტ-აპრილ-მაისში, ფოთლის 
გაშლამდე. ნაყოფი კვერცხისებრ მრგვალია, მოყვითალო. მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. 
თბილისის პირობებში ყინვებით არ ზიანდება. ზაფხული გვალვების დროს სასურველია პერიოდული 
რწყვა. სინათლის მოყვარულია, სწრაფად იზრდება.  
მრავლდება თესლით. ითესება შემოდგომით, თესლის აღებისთანავე. მშრალ თესლს კი სჭირდება 
სტრატიფიკაცია 2 თვის მანძილზე. კარგად მრავლდება აგრეთვე ვეგეტატიურად ზაფხულის კალმებით, 
გადაწვენით, ბუჩქის დაყოფით და ფესვთანური კალმებით. ფრიად დეკორატიულია როგორც ჯგუფური 
ფორმით, ასევე სოლიტერად. 
ცნობილია მისი ჰიბრიდი C. Japonica X C. Manlei C. superba 
იაპონურ კომშს აქვს მრავალი, საბაღო ფორმა 
სხვადასხვა შეფერილობით და ბუთხუზა 
ყვავილებით.  
 
 
Malvaceae – ბალბისებრნი 
სირიული ვარდი – Hibiscus syriacus 
 
5-6 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლები 
დანაკვთულია, 5-10 სმ სიგრძის და 4-6 სმ სიგანის. 
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ზემოდან ღია მწვანე, წვერში ღრმად დაკბილული, შიშველი, ძარღვების გაყოლებაზე იშვიათად 
შებუსვილი. გავრცელებულია ჩინეთში, ინდოეთში.  
ყვავილები მარტოულია, ზარისებრი, თეთრი, ვარდისფერი, იისფერი შეფერილობით. გვირგვინის 
ფურცლების ცენტრი მუქი ლაქებითაა. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. ნაყოფი კოლოფია მოწითალო 
ბუსუსებით დაფარული. 
სინათლის მოყვარულია, თბილისის პირობებში ყინვებითა და გვალვებით არ ზიანდება. 
დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ, როგორც ლამაზად, ხანგრძლივად მოყვავილე ბუჩქს. 
მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. ჩვენს პირობებში იძლევა თვითნათესს.  
ყვავილის შეფერილობის მიხედვით აქვს ბევრი საბაღო ფორმა:  
Hib. syriacus f. totus albus – თეთრი ყვავილებით 
Hib. syriacus f. Coelestis – მოწითლო მოლურჯო 
Hib. syriacus f. grandiflorus superbus – ვარდისფერი 
Hib. syriacus f. Admiral Deweg    - ბუთხუზა ყვავილებით და სხვა. 
 
 
ესპანური კურდღლისცოცხა – Spartium junceum 
Leguminosae – პარკოსნები 

 
3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ტოტები წვრილია, გრძელი, მწვანე ფერის, თხლად შეფოთლილი. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთში. ფოთლები ხაზურაა, წაგრძელებული, კიდემთლიანი, 
შიშველი.  
ყვავილედი თხელი მტევანია, ყვითელი, სურნელოვანი ყვავილები დიდია 25-30 მმ სიგრძის. ყვავილობა - 
მაისი-ივლისი-აგვისტო. 
ნაყოფი პარკია, მოშავო-მოყავისფრო, ბუსუსიანი, შემდეგ შიშველი. მრავლდება თესლითა და მწვანე 
კალმებით. 
თბილისის კლიმატს კარგად არის შეგუებული. ქალაქის შემოგარენში გავრცელებულია. დასახლებულია 
მშრალ ფერდობებსა და გზის პირებზე. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, პერსპექტიულია მშრალი მზიანი ფერდობების დასაფარავად კარგად იტანს 
კრეჭას. უხვად ყვავილობს მთელი ზაფხული. 
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
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ჩინური ჟასმინი – Jasminum nudiflorum 
Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
 
 
 
 
 
 
 
5 მ-მდე სიმაღლის 

ფოთოლმცვენი 
ბუჩქია. მისი 

გრძელი, წვრილი, დაკუთხული, შიშველი ყლორტები დაშვებულად 
იზრდება. ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები სამყურაა, მოპირისპირედ განლაგებული, 
ფოთოლაკები კვერცხისებურია სიგრძით 3 სმ. 
ყვავილები ყვითელია, მარტოული. ყვავილობს უხვად ფოთლის გაშლამდე. იანვრიდან ჟასმინი ულამაზესი 
კვირტებით ძალიან მიმზიდველია. ყვავილობს თებერვლიდან აპრილის ბოლომდე. 
თბილისის პირობებში იშვიათად ნაყოფობს. მრავლდება ბუჩქის დაყოფითა და კალმებით. თბილისის 
პირობებში ყინვა და გვალვაგამძლეა. 
მაღალდეკორატიულია, ზამთარმოყვავილე. თბილისის პირობებში ურწყავ ადგილებშიც შეიძლება მისი 
დეკორაციაში გამოყენება. კარგია ხრიოკი, კლდოვანი ფერდობების გამწვანებაში. ზოგჯერ ყლორტებით 
ამრავლებენ და ზრდიან შტამბიან მტირალა ფორმის ცალკე ბუჩქებს. თბილისის კლიმატს კარგადაა 
შეგუებული. 
Labiatae – ტუჩოსანნი, ტუჩოსნები 
სამკურნალო სალბი - Salvia officinalis 
30-60სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია, მარადმწვანე. 
ღეროები სწორმდგომია შებუსვილი. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. 
ფოთლები მოპირისპირეა, წაგრძელებული ლანცეტა, 
დანაოჭებული. ზემოდან სუსტად, ქვემოდან კი 
სქლად შებუსვილი. ნაპირები წვრილად დაყოფილია. 
ყვავილედი თავთავისებრია. ყვავილები ლურჯ-
მოიისფრო, იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრი, 
არომატული. სამკურნალო მცენარეა. ყვავილობს 
მაის-ივნისში. ნაყოფი კაკლუჭაა 2.8-3.0 მმ სიგრძის, 
ყავისფერი, მუქი ლაქებით. 
მრავლდება თესლით, კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. 
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უძველესი დროიდან შემოტანილია ჩვენთან როგორც სამკურნალო მცენარე. ყინვა და გვალვაგამძლეა.  
ფორმები: Salvia officinal. – f. albiflora – ყვავილები თეთრია 
Salvia officinal. – f.rubriflora – ყვავილები წითელია 

Salvia officinal. – f. variegata – ყვავილები ჭრელია 
 
ჩვეულებრივი ძახველი - Viburnum opulus 

Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ფოთლების ყუნწი შიშველია, ფირფიტის ძირში ჯირკვლოვანი 
მეჭეჭები აქვს განვითარებული. ფოთოლი სამნაკვთიანია, მსხვილკბილა. 
გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში, ევროპაში. ყვავილედი ქოლგისებრია, თეთრი, პერიფერიული 
ყვავილების გვირგვინი ძალიან გადიდებულია, ბორბლისებრი, დანარჩენი ერთნაირია, უფრო პატარა 
ზომის. ყვავილობს მაის-ივნისში. 
ნაყოფი სფერულია, წითელი თესლი ბრტყელია, ბუნებრივად გვხვდება თბილისის შემოგარენში. 
მრავლდება თესლითა და ფესვის ამონაყარით. ულამაზესია როგორც ყვავილობაში, ასევე ნაყოფობის დროს. 
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება რგორც ჯგუფურ ნარგაობაში, აისე ცალკეულად. 
აქვს ულამაზესი ფორმები:      Vib. opulus f. nanum – ჯუჯა ფორმა; 
Vib. opulus f. genuinum – შებუსვილი; 
Vib. opulus f. variegatum -ფოთლები თეთრი ლაქებით; 
Vib. opulus f.  roseum – ბურთისებური ყვავილედით; 
Vib. opulus f. xanthocarpum – ოქროსფერი ნაყოფები. 
 
იელი - Rhododendron luteum 
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Ericaceae -მანანასებრნი 
 
1-2 მ სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ღერო 
ყავისფერია, მოყვითალო-ნაცრისფერი 
ქერქით. კვირტები წებოვანია.  
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. 
ფოთლები მორიგეობითაა განწყობილი, 
მომრგვალო ლანცეტაა ან ელიფსური,    4-12 
სმ სიგრძის და 1,5-4 სმ სიგანის, 
მახვილწვერიანი, წვრილხერხკბილა, 
წამწამებიანი, ორივე მხრიან გაფანტული 
მიტკეცილი ბუსუსებით. 
ყვავილები ყვითელია, დიდი ზომის, 
სურნელოვანი, ზარისებრი, შეკრებილია კენწრულ-მტევნისებრ ყვავილედში. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. 
ნაყოფი კოლოფია, მოგრძო-ცილინდრული ფორმის, დაღარული, ჯერ მწვანე, შემდეგ ყავისფერი. კოლოფი 
ბეწვებითა და ჯირკვლებითაა დაფარული. 
იელი აზონალური სახეობაა, გავრცელებულია კავკასიაში, ზღვის დონიდან დაწყებული ალპურ 
მდელოებამდე. გვხვდება როგორც ქვეტყეში, ისე გაშიშვლებულ ადგილებში. იგი სიმშრალის ამტანია. 
ბუჩქი ფოთლების გაშლამდე ყვავილობს, ძალიან დეკორატიულია როგორც ყვავილობაში, ასევე 
შემოდგომით, ფოთლების ღია შეფერილობით. 
აქვს ბევრი საბაღო ფორმა და ჰიბრიდი, რომლებიც უფრო დეკორატიულია, ვიდრე თვით სახეობა. 
ფორმა - Rhod. luteum – f. macranthum – ყვავილები 6.5 სმ დიამეტრის. 
 
 
 
 
 
 
ჩვეულებრივი იალღუნი - Tamarix ramosissima 
Tamaricaceae  – იალღუნისებრნი 
 
4-5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია, გაშლილი, თხლად განშტოებული დაკიდული წვრილტოტებიანი ვარჯით. 
ყლორტები მოყავისფრო, ტოტები კი 
ყავისფერ-მონაცისფრო ქერქითაა 
დაფარული. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კავკასიაში.  
ფოთლები თითქმის მჯდომარეა, 
ქერქლისებრი, წვრილი 5-12 მმ 
სიგრძის, ძირში ყლორტზე 
შემოხვეული.  
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ყვავილები ვარდისფერია წვრილი, გრძელ დაკიდულ საგველა ყვავილდებში შეკრებილი, ახასიათებს უხვი 
ყვავილობა. ყვავილობს მთელი ზაფხული.  
ნაყოფი წვრილია, კოლოფი, მრავალი წვრილი, მოგრძო თესლით. თესლი წვერზე ბეწვის კონითაა, 
რომელიც საფრენ საშუალებას წარმოადგენს. მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარითა და კალმებით. 
სინათლისა და სითბოს მომთხოვნია, კარგად იტანს გვალვებს, იზრდება მლაშე ნიადაგებზე. 
ყვავილდეკორატიული ბუჩქია. ყვავილობის პერიოდში ძალიან ლამაზი და ნაზია. დეკორატიულ 
მებაღეობაში მისი გამოყენება შეიძლება როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
 
იაპონური კერია – Kerria japonica 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
 
 3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, 
აღმამდგომი ან გადახრილი მწვანე ყლორტებით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 
ლანცეტაა, 3-10 სმ სიგრძის და 2-5 სმ სიგანის. 
ყვავილები ყვითელია, ხშირად ბუთხუზა. ნაყოფი 
შავია. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
კულტურაში ხშირადაა გამოყენებული. 
განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს 
ქალაქების დეკორატიულ მებაღეობაში.  
თბილისის პირობებში საჭიროებს მორწყვას. 
ყინვაგამძლეა. 
ორიგინალური, მაღალდეკორატიული ბუჩქია. თბილისის გამწვანებაში იშვიათად გვხვდება. სასურველია 
მისი გამოყენება მეტი რაოდენობით. იაპონური კერია საინტერესო სახეობაა ორიგინალური ფოთლებით, 
კაშკაშა ყვითელი ყვავილებითა და მწვანე ყლორტებით.  
 
ფლორიდის ვეიგელა - Weigela florida 
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. 
ახალგაზრდა ყლორტები შებუსვილია. ბუნებრივად 
გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. 
ფოთლები მჯდომარეა, მოპირისპირედ 
განწყობილი, ელიფსური, ზოგჯერ 
უკუკვერცხისებური. 5-10 სმ სიგრძის, 
წვერწაწვეტებული, ხერხკბილა, ზემოდან 
შიშველია, ქვემოდან ძარღვების გაყოლებაზე 
შებუსვილია. 
ყვავილი ვარდისფერია ან წითელი, ჯგუფური, 2-4 
კენწრულად ან ფოთლის უბეებშია განწყობილი. 
გვირგვინი ძაბრისებრია. ყვავილობს აპრილიდან 
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ივნისის ბოლომდე. ახასიათებს სუსტად გამოხატული შემოდგომის ყვავილობა. ნაყოფი შებუსვილი 
კოლოფია. 
მრავლდება თესლითა და კალმებით. თბილისის პირობებში ყინვებს უძლებს. ჩრდილის ამტანია. 
ზაფხულში მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. ულამაზესია დეკორატიულ მოტივებში. ყვავილობს უხვად 
და ხანგრძლივად. გამოიყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში. 
ფლორიდის ვეიგელას აქვს ულამაზესი ფორმები: 
Weig florida – fivariegata – ფოთლის ნაპირები ღია ყვითელია; 
Weig florida – f. venusta – პატარა, შიშველი ფოთლებით. 
 
სოლანჟის მაგნოლია - Magnolia soulangeana 
Magnoliaceae – მაგნოლიასებრნი 
 ჰიბრიდული წარმოშობისაა (M. dinudata X M. 

liliflora). მცირე სიდიდის ხე ან ბუჩქია, ფოთოლმცვენი. 
ფოთლები უკუკვერცხისებურია, 20 სმ სიგრძის, 15 სმ 
სიგანის. ორივე მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები დიდია, 
9 სმ სიგრძის, ვარდისფერი ან თეთრი. ფოთლები და 
ყვავილები თითქმის ერდროულად იშლება. ყვავილობს 
უხვად მარტ-აპრილში. 
მრავლდება ძირითადად კალმებით, 
სტრატიფიცირებული თესლითა და ამონაყარით. 
ნიადაგისადმი დიდად მომთხოვნი არ არის, ყინვაგამძლეა. დეკორატიულ მებაღეობაში ხშირად იყენებენ, 
განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში საჭიროებს მორწყვას. 
მაღალდეკორატიულია, ძალიან ეფექტურია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
ფორმები:  
Magn. soul. – f. lennei – არომატული ყვავილებით; 
Magn. soul. – f. rubra – ვარდისფერი ყვავილებით. 
 
ჩევულებრივი ბროწეული - Punica granatum 

Punicaceae – ბროწეულისებრნი 
 
 
 
 
 
 
 
 

იზრდება 
6-8 მ სიმაღლის 
ხედ ან ბუჩქად. 
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ფოთოლმცვენია, ბურთისებური ვარჯით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში, ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში. ფოთლები ლანცეტაა, 
კიდემთლიანი, შიშველი, დამოკლებულ ტოტებზე ჯგუფურად განლაგებული. ყვავილები კაშკაშა 
წითელია, დიდი ზომის, თითო ან ჯგუფად განლაგებული. 
ნაყოფი მრგვალია, წითელი, შიგ მრავალი წვნიანი თესლი ვითარდება, რომელიც დიდი რაოდენობით 
ვიტამინ ჩ-ს შეიცავს. სამკურნალოა, ფართო მოხმარება აქვს კულინარიაში. 
მრავლდება თესლით (სტრატიფიკაციის შემდეგ), კალმებით, მყნობით. 
ბროწეული სინათლისა და სითბოს მომთხოვნია, იტანს სიმშრალეს. საქართველოში გავრცელებულია 
უფრო დაბლობებში, მშრალ ფერდობებზე. 
მაღალდეკორატიულია, გამოიყენება ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში. ულამაზესია ყვავილობასა და 
ნაყოფობაში. 
აქვს ბევრი ჯიში და ფორმა: 
Punica granat. – f. nana – ჯუჯა ფორმა 
Punica granat. – f. plena – ბუთხუზა ყვავილებით  
Punica granat. – f. multiplex – ყვავილები თეთრია, ბუთხუზა და სხვა. 
 
 
ჩვეულებრივი ზღმარტლი – Mespilus germanica 
Rosaceae – ვარდისებრნი 

 
 
 
 
 
 
 
3-6 მ-მდე 

სიმაღლის 
ეკლიანი 
ბუჩქია, 

ფოთოლმცვენი. ყლორტები მოყავისფროა. ბუნებრივად 
გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. ფოთლები ელიფსური ან განიერ-ლანცეტაა, კიდედაკბილული ან 
მთლიანი. ფოთლები ორივე მხარეს, განსაკუთრებით ქვედა მხრიდან და ძარღვების გაყოლებაზე 
შებუსვილია, სპირალურად განლაგებული.  
ყვავილები თეთრია, დიდი ზომის, 10-18 მ სიგრძის. ხშირად მარტოულადაა განლაგებული, მჯდომარე. 
ყვავილობს გაზაფხულზე. ნაყოფი იჭმევა. მსხვილია, 15-32 მმ სიგრძის, უკუკვერცხისებრი, თავში განიერი 
და ჩაღრმავებული. მომწიფებისას ყავისფერი, 5-4 კურკიანი. შემოდგომაზე, პირველი ყინვების შემდეგ, 
რბილი, ტკბილი და გემრიელია. მრავლდება თესლით. დათესვა შეიძლება შემოდგომით. ზღმარტლი 
სინათლის მომთხოვნია. გვხვდება ტყის პირებსა და ბუჩქნარების რაყაში. 
დეკორატიულ მებაღეობაში საყურადღებო სახეობაა. მიმზიდველია როგორც ყვავილობაში, ისე 
ნაყოფობისას. 
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საქართველოში ცნობილია მისი ორი ვარიაცია: 
Mesp. germanica – var. intergrifolia – პატარა ზომის დაკბილული ფოთლებით; 
Mesp. germanica – var. serrulata – მახვილ-დაკბილული ფოთლებით.  
 
კოლხური ჯონჯოლი - Staphylea colchica 
Staphyleaceae – ჯონჯოლისებრნი 
3-4 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ქერქი თხელი აქვს 
მონაცრისფრო ზოლებიანი.ადგილობრივი მცენარეა, გავრცელებულია 
დასავლეთ საქართველოში. ფოთლები კენტფრთართულია, 3-5 
ფოთოლაკისაგან შემდგარი. ფოთოლაკები ოვალურია, კვერცხისებრი. 
ყვავილები მოყვითალო ჯამის ფოთლებით და თეთრი გვირგვინის 
ფურცლებით შეკრებილია მდგომარე ან დაკიდულ საგველაში. ნაყოფი 
კოლოფია, უკუკვრცხისებრი ფორმის, სამი, წვერში  
ერთმანეთისგან დაცილებული, წვეტიანი ნაკვთით. ნაყოფის 
თითოეულ ბუდეში მრგვალი თესლია მოთავსებული. მრავლდება 
თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, განსაკუთრებით ყვავილობის პერიოდში, აღმოსავლეთ საქართველოში მისი  
გამოყენება შეიძლება ბაღ-პარკებში, მორწყვის პირობებში. 
 
ქართული ნუში  - Amygdalus georgica 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
 
 1მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია ძირიდანვე 
დატოტვილი. ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. 
ფოთლების სიგრძე 8 სმ-ია, სიგანე 3 სმ; შიშველი 
მოგრძო-ლანცეტა ფორმის, კიდეებზე წვრილხერხისებრ 
დაკბილული. 
ყვავილები მოვარდისფრო-წითელია, ხშირი. ფოთლის 
გაშლა და ყვავილობა ერთდროულად მიმდინარეობს 
აპრილში. ნაყოფი კვერცხისებრია, შებუსვილი, სიგრძე 1,5 
სმ. გული მწარეა. მრავლდება თესლითა და 
ვეგეტატიურად. მისთვის დამახასიათებელია 
ვეგეტატიური მიწისქვეშა მხოხავი სტოლონებით 
(ფესურებით) გამრავლება. 
გვალვაგამძლეა, მაღალდეკორატიულია ყვავილობის 
დროს. სასურველია თბილისის ბაღ-პარკებში მისი 
ფართოდ გამოყენება.  
 
 
სამნაკვთა ნუში - Amygdalus triloba 
Rosaceae-ardisebrni 
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 3-5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ყლორტები შიშველია ან თხლად შებუსული. გავრცელებულია 
ჩინეთში. ფოთლები განიერელიფსურია, სიგრძე 3-6 
სმ, სიგანე 2-4 სმ, წვერწაწვეტებული ან 
სამნაკვთიანი, ქვედა მხრიდან თხლად შებუსული. 
ყვავილები ვარდისფერია, ცალკეული ან 2-3 
ჯგუფად. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი 
წითელია, მრგვალი, დიამეტრით 1-1,5 სმ, 
შებუსული.. მრავლდება თესლით. ყინვებით არ 
ზიანდება. მაღალდეკორატიულია, ყვავილობს 
უხვად. ამ პერიოდში ბუჩქი ფრიად ეფექტური. 
სამნაკვთა ნუში აუცილებლად უნდა იქნეს 
გამოყენებული თბილისის ბაღ-პარკებში, სკვერებში, 
ქუჩის ნარგაობაში, ნებისმიერ დეკორატიულ 
მოტივში. 
აქვს ულამაზესი ფორმა: 
Amygd. triloba – f.plena – ბუთხუზა ყვავილებით. 
 
 
ბუნგეს კლეროდენდრონი - Clerodendron bungei 
Verbenaceae – ვერბენასებრნი 
 
2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთში. ფოთლები 
კვერცხისებრი ან ფართოკვერცხისებრია, სიგრძით 20 
სმ, სიგანით 8-9 სმ; კიდედაკბილული, ქვედა 
მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები კენწრულია, 
წითელი, ხშირ ქოლგაში შეკრებილი. სურნელოვანი, 
ყვავილობს მთელი ზაფხული, გვიან შემოდგომამდე. 
ნაყოფი შავია. მრავლდება თესლითა და ამონაყარით. 
დასავლეთ საქართველოში Bბუნებრივად 
მრავლდება, გაველურებულია. კარგად ეგუება 
როგორც ნათელ გარემოს, ისე  ნახევარდ 
დაჩრდილულს. კარგ პირობებში დიდ ფართობებზე 
ქმნის რაყას. ინვაზიური სახეობაა. ხანგრძლივად 
მოყვავილე ორიგინალური ბუჩქია. რეგულარული მორწყვის პირობებში თბილისში მისი გამოყენება 
შეიძლება დეკორატიულ მებაღეობაში. 
 
ჩვეულებრივი კვიდო - Ligustrum vulgare 
Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
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1,5-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ლამაზი 
ვარჯით. ღერო დაფარულია მომწვანო-ნაცრისფერი თხელი 
ქერქით. მერქანი მკვრივი და დრეკადია. ადგილობრივი 
მცენარეა. ფოთლები ლანცეტაა ან მოგრძო-ელიფსური, 
კიდემთლიანი, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, ქვედა მხარე 
უფრო ღიაა. ფოთლები ყოველ შემოდგომაზე ცვივა, თუმცა 
დასავლეთ საქართველოს თბილ ადგილებში 
მარადმწვანეობას ინარჩუნებს. ყვავილები თეთრია, წვრილი 
ძაბრისებრი, შეკრებილი აღმამდგომ საგველა ყვავილედში. 
ნაყოფი შავია, მრგვალი, ორბუდიანი კენკრა; თითოეულ 
ბუდეში 1-2 თესლია. ნაყოფები მთელი ზამთარი ბუჩქზე 
რჩება. არ იჭმევა. 
მრავლდება თესლით, ძირკვის ამონაყარით და კალმებით. ადვილად მრავლდება. სწრაფმოზარდია. ყინვა 
და გვალვაგამძლეა. კარგად იტანს კრეჭას. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ფართო მოხმარება აქვს ქალაქების გამწვანებაში. იყენებენ ბორდიურებად 
თარგებს შორის გზების გაყოლებაზე. კარგად იზრდება კლდოვან ფერდობებზე როგორც სარწყავ, ისე 
ურწყავ პირობებში. 
ფორმები:    Lig. vul. – f. aureum-variegatum – ჭრელფოთოლა; 
Lig. vul. – f. chlorocarpum – მომწვანო ნაყოფებით; 
Lig. vul. – f. sempervirens – მარადმწვანე  ლანცეტა ფოთლებით. 
სანტოლინა – Santolina virens 
Compositae - რთულყვავილოვანნი 
0,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია მწვანე, შიშველი ტოტებით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში. ფოთლები 
მუქი მწვანეა (სიგრძე 2-5 სმ, სიგანე 5 მმ), შიშველი. 
კალათა ბურთისებურია, კენწრული. ყვავილები 
ყვითელია. ყვავილობს ივლისში. მრავლდება 
კალმებით. 
გვალვა და ყინვაგამძლეა. თბილისის პირობებისთვის 
პერსპექტიული სახეობაა. კარგად ფორმირდება. 
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება არშიებად 
საყვავილე კლუმბებისა და გაზონების ირგვლივ.  

 
 
ოქროწვიმა – Laburnum anagyroides 
Leguminosae – პარკოსნები 
5-7 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ხე ან ბუჩქია 
დაკიდებული ტოტებით. ღერო დაფარულია თხელი მუქი 
მონაცრისფრო ქერქით. გავრცელებულია სამხრეთ 
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ევროპაში. ფოთლები სამყურაა, 60-80 სმ სიგრძის, ყუნწიანი, მოგრძო ელიფსური ფორმის. ფოთოლაკები 
მოკლეყუნწიანია, ზედა მხრიდან შიშველი, ქვედა მხარე კი ნორჩობაში თეთრბუსუსიანი. ყვავილები ღია 
ყვითელია, დაკიდულ მტევნისებრ ყვავილედებში შეკრებილი. ყვავილედი 20-30 სმ სიგრძისაა. ბუჩქი 
უხვად ყვავილობს. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. 
ნაყოფი პარკია, ხაზურა 50-80 მმ სიგრძის, მრავალთესლიანი. თესლები წვრილია, შავი ფერის. მრავლდება 
თესლით, ძირკვის ამონაყარით, კალმებით. თბილისის პირობებში ყინვებითა და გვალვებით არ ზიანდება. 
გვაძლევს თვითნათესს.  
მაღალდეკორატიული ბუჩქია. ქალაქების მწვანე მშენებლობაში ხშირად იყენებენ როგორც ხანგრძლივად, 
ლამაზად მოყვავილე ბუჩქს. ძალიან ეფექტურია როგორც ნარგაობაში, ისე სოლიტერად. 
 
ხეშეშფოთოლა დეიცია - Deutzia scabra 
Saxifragaceae – ფხიჯასებნი 
1-1,5 მ-მდე სიმაღლის ფთოლმცვივანი ბუჩქია, 
ერთწლიანი ტოტები შებუსვილია. 
გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები მოგრძო-
კვერცხისებურია, სიგრძე 3-9 სმ; სიგანე 3-5 სმ, ხეშეში, 
კიდედაკბილული. ყვავილედი კენწრული საგველაა – 6-
12 სმ სიგრძის, ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერია. 
ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრგვალი კოლოფია, 
მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლით, 
ფესვის ნაბარტყითა და კალმებით. დეიცია სინათლის 
მოყვარული და ნიადაგის მიმართ ნაკლებ მომთხოვნია. 
სწრაფმოზარდია, თესლნერგი ყავილობას იწყებს მესამე 
წელს. მაღალდეკორატიული ბუჩქია, კულტივირებულია 
საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში. თბილისში 
კარგად იზრდება მორწყვის პირობებში. უხვად ყვავის და 
ნაყოფობს. ჩვენი პირობებისათვის პერსპექტიული სახეობაა, უფრო მეტი რაოდენობით უნდა გამოვიყენოთ 
ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში, როგორც უხვად, ლამაზად მოყვავილე ბუჩქი. დეიცია ერთ-
ერთ ძვირფას მცენარედ ითვლება დეკორატიულ მებაღეობაში. აქვს მრავალი ულამაზესი ფორმა: Deut. scab. – 

f. plena – ბუთხუზა ვარდისფერი ყვავილებით. 
Deut. scab. – f.gracilis – მშვენიერი დეიცია. 
 Deut. scab. – f.floribunda – უხვი ყვავილებით და ა.შ. 
 

 
დასავლეთის კალიკანთუსი - Calicanthus occidentalis 
Calicanthaceae – კალიკანთუსისებრნი 
 
1-3 მ სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, გაშლილი 
ტოტებით. ახალგაზრდა ტოტები შებუსვილია. 
გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. ფოთლები 
ხაოიანია, გრძელი 12-20 სმ სიგრძის და 5-10 სმ სიგანის, 
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კვერცხისებურ-ლანცეტა, ზედა მხარე შებუსვილია ან შიშველი. ყვავილები სურნელოვანია, მოყავისფრო-
წითელი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკებში. 
თბილისში კარგად იზრდება მორწყვის პირობებში, ირჩევს განათებულ გარემოს. იტანს -200ჩ-ს. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, სასურველია მისი გამოყენება თბილისის ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის 
ნარგაობაში. განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის პერიოდში, ყვავილობს ხანგრძლივად ულამაზესი 
ფერის ყვავილებით. 
 
Leguminosae – პარკოსნები 
ფუჭფუჭა - Colutea orientalis 
1-2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია, 
შებუსვილი ყლორტებით. ბუნებრივად 
გავრცელებულია კავკასიასა და ყირიმში. ფოთლები 
რთულია - კენტფრთისებრნი, 3-5 წყვილი 
ფოთოლაკისაგან შემდგარი. ფოთოლაკები 
უკუკვერცხისებრია, თავმოკვეთილი ან 
გადაკვეთილი. ბეწვით მოფენილი. 
 
ყვავილედი მტევანია, 1-5 ყვავილიანი. გვირგვინი 
დიდია, მონარინჯისფრო-წითელი, მუქი 
პარალელური ძარღვებით დაქსელილი. ყვავილობს 
მაის-ივლისში. ნაყოფი პარკია, შიშველი, სიგრძით 3-
4 სმ, მოწითალო-მოიისფრო, წვერში გახსნილი. 
გვხვდება თბილისის მიდამოებში. იზრდება 
კლდოვან და ქვიან ადგილებში, ბუჩქნარებში. მაღალდეკორატიული ბუჩქია როგორც ყვავილობაში, ისე 
ნაყოფობის დროს. დეკორატიულ მებაღეობაში მისი გამოყენება შეიძლება მშრალი, ხრიოკი ფერდობების 
გასამწვანებლად. ორიგინალური ბუჩქია როგორც ჯგუფურ, ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
 
კაპარისი - Capparis spinosa 
Capparidaceae – კაპარისებრნი 
ფოთოლმცვენი ბუჩქბალახაა, მრავალღეროიანი, მიწაზე გართხმული ან კლდეებზე დაკიდებული. 
გავრცელებულია კავკასიაში. 
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ფოთლები კვერცხისებრია, ელიფსური ან მომრგვალო, მოკლეყუნწიანი, ხშირად თავწაწვეტებული. 
თანაფოთლები ეკლისებრია, მოყვითალო. ყვავილები დიდია, გაშლილი, გრძელყუნწიანი, ფოთლების 
იღლიაში თითო-თითოდ განლაგებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან მოვარდისფრო. ნასკვი გრძელ 
ყუნწზე (გინეფორი) ზის. ყვავილობს მაისიდან აგვისტომდე. ნაყოფი მოგრძოა, 3-5 სმ სიგრძის, ხორცოვანი. 
მწიფდება ოქტომბერ-ნოემბერში. 
მრავლდება თესლით და კალმით. ბუნებრივად იზრდება უფრო აღმოსავლეთ საქართველოში, ქვიან და 
ხრიოკ ადგილებში. დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე, მშრალ ფერდობებზე. 
ულამაზესია უხვი ყვავილობის პერიოდში, როგორც გართხმული, ასევე კლდეებზე.  
როდოტიპუსი - Rhodotypus kerrioides 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
2-5 მ სიმაღლის ფოთოლომცვენი ბუჩქია. მისი 
ფოთლები კვერცხისებურია, ან მოგრძო 
კვერცხისებური, წაწვეტებული, 4-8 სმ სიგრძის; 
ხერხკბილა, ზემოდან შიშველია, მუქი მწვანე, 
ნორჩობისას აბრეშუმისებრ შებუსვილი. ყუნწი 3-5 სმ 
სიგრძის. გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში.  
ყვავილები მარტოულია, თეთრი, ყლორტის წვერში 
განთავსებულია. ყვავილობს მაისს-ივნისში. ნაყოფი 
შავია, პრიალა. ლამაზი ნაყოფები გვიან 
შემოდგომამდე, ზოგჯერ ზამთრის პერიოდშიც რჩება 
ბუჩქზე. თბილისის პირობებში ყინვებით არ 
ზიანდება. ზაფხულის გვალვების დროს საჭიროა პერიოდული რწყვა. სინათლის მოყვარულია, იტანს 
ნახევრად დაჩრდილულ გარემოსაც. 
მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. შემოდგომით აღებული თესლი მაშინვე ითესება. დათესვამდე 
საჭიროა სტრატიფიკაცია. წარმატებით მრავლდება როგორც გამერქნებული, ისე ზაფხულის პერიოდში 
აღებული კალმებით, ფესვის ამონაყარით. დეკორატიულია როგორც ჯგუფური ფორმით, ასევე 
სოლიტერად. 
ხორციფერა – Atraphaxis caucasica 
Poligonaceae – მატიტელასებრნი 
30 -80 სმ სიმაღლის ფოთოლმცვენიი ბუჩქია, წვრილი ყლორტებით. 
ბუნებრივად გავრცელებულია კავკასიაში. ფოთლები პატარაა, მომრგვალო-ელიფსური, სიგრძე 1,5 სმ, 
სიგანე 1 სმ-მდე, ღია მწვანე, ნაპირები წვრილ ხერხკბილა.  ზედა მხარე შიშველია, ქვედა კი ძარღვებზე 
სუსტად შებუსვილი. ყვავილები კენწრულია ჯგუფად, თეთრი ან ვარდისფერი თეთრი კიდეებით. 
ნაყოფობის პერიოდში მუქდება. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი ბრტყელია.  
ბუნებრივად იზრდება თითქმის მთელ ამიერკავკასიაში ქვაღორღიან ველებშზე, ქვიშიანებსა და ხრიოკ-
კლდოვანი მთის კალთებზე. 
ულამაზესია ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს. მისი გამოყენება შეიძლება ხრიოკი ადგილების 
დასამშვენებლად. 
საადრეო ხიმონანტი - Chimonanthus praecox 
Calicanthaceae – კალიკანტისებრნი 
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 2 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. სამშობლოში მარადმწვანეა, ჩვენს 
პირობებში კი ფოთოლმცვენი. ახალგაზრდა ყლორტები 
შებუსვილია, მრავალწლიანი კი შიშველი, ყავისფერი. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ჩინეთ-იაპონიაში. ფოთლები 
კვერცხისებრ-ლანცეტაა, წვერწაწვეტებული, 7-20 სმ სიგრძის 
და 4-7 სმ სიგანის. ნორჩობაში ქვემოდან შებუსვილია, შემდეგ 
კი შიშველი. 
ყვავილები წინა წლის ყლორტებზეა განლაგებული, ყვითელი 
ფერის, არომატული. ყვავილობს ფოთლის გაშლამდე, 
დეკემბრიდან მაისამდე. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოში. 
მრავლდება თესლითა და კალმებით, ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ზამთარმოყვავილე. 
მნიშვნელოვანია ქალაქის ბაღ-პარკების და ქუჩის ნარგაობის 
დასამშვენებლად ზამთრის პერიოდში. მგრძნობიარეა 

ყინვებისა და გვალვების მიმართ. ჩვენს პირობებს მეტნაკლებად 
შეგუებულია.  
 
მშვენიერი კოლკვიცია - Kolkwitzia amabilis 
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
 2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი ბუჩქია. ახალგაზრდა 
ყლორტები მოყავისფრო მოწითალოა, შებუსვილი. 
ბუნებრივად გავრცელებულია ცენტრალურ ჩინეთში. 
ფოთლები მოპირისპირეა, განიერი კვერცხისებური, 3-8 სმ 
სიგრძის და 1.5 – 2 სმ სიგანის. კიდემთლიანი, ან სუსტად 
დაკბილული. ზედა მხარე მუქი მწვანეა, გაბნეული 
ბეწვებით, ქვედა მხარე სქლად შებუსვილი, განსაკუთრებით 
ძარღვების კუთხეებში. 
ყვავილები ვარდისფერია, შებუსვილი, ზარისებური, წყვილ-
წყვილად განლაგებული. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი მშრალია, კვერცხისებური. ჩვენს პირობებში 
აღმოცენებისუნარიან თესლს არ იძლევა. 
მრავლდება ვეგეტატიურად ნახევრად გამერქნებული ზაფხულის კალმებით.უძლებს -250-ს.  ირჩევს მზიან 
ექსპოზიციას. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია, ულამაზესი 
შებუსვილი ყვავილებით. ამ ორიგინალური 
მცენარის გამოყენება შეიძლება როგორც ჯგუფურ, 
ისე ცალკეულ ნარგაობაში. 
თათრული ცხრატყავა – Lonicera tatarica  
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
2-3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ბუჩქია, 
აღმამდგომი, უხვად შეფოთლილი ტოტებით. 
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გავრცელებულია ურალში. ფოთლები კვერცხისებურია ან მოგრძო, შიშველი, სიგრძე 6 სმ, სიგანე 3-5 სმ. 
იშლება ადრე გაზაფხუზე. 
ყვავილები მრავალრიცხოვანია, მუქი-ვარდისფერი ან წითელი, წყვილად-წყვილად განწყობილი. 
ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი კენკრაა, მრგვალი, წთელი, წყვილად განწყობილი, მწიფდება აგვისტოში. 
მრავლდება ძირითადად თესლით. 
მაღალდეკორატიული ბუჩქია. კულტივირებულია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს 
ბაღ-პარკებში ზღ. დონიდან 1800 მ-მდე (ბაკურიანი). ყველგან ყინვა და გვალვაგამძლეობით გამოირჩევა. 
ყვავილობს და ნაყოფობს უხვად, აქვს თვითნათესი. ძალიან ეფექტურია მთელ სავეგეტაციო პერიოდის 
მანძილზე. ზაფხულის პირველ ნახევარში უხვად ყვავილობს ულამაზესი წითელი ყვავილებით, მეორე 
ნახევარში კი მას წითელი ნაყოფები ამშვენებს. თბილისის პირობებისათვის ერთობ პერსპექტიულია, 
სასურველია მისი გამოყენება ბაღ-პარკებში, სკვერებში, ქუჩის ნარგაობაში როგორც ჯგუფურად ისე 
სოლიტერად. თათრული ცხრატყავა ნებისმიერ დეკორატიულ კომპოზიციას დაამშვენებს. 
თათრულ ცხრატყავას აქვს ბევრი ულამაზესი ფორმა: 
 Lonicera tatar. – f. alba – თეთრი ყვავილებითა და ყვითელი ნაყოფებით; 
 Lonicera tatar. f. rosea – ვარდისფერი ყვავილებით; 
  Lonicera tatar. f. rosea-alba – მოწითალო-მოთეთრო ყვავილებით; 
 Lonicera tatar. f. punicea – მუქი წითელი ყვავილებით; 
Lonicera tatar. f. var. latifolia – დიდი ფოთლებითა და მსხვილი ვარდისფერი ყვავილებით; 
  Lonicera tatar. f. var. sibirica – ღია წითელი ყვავილებით. 
 
გილისის ცეზალპინია – Caesalpinia gillisii 
Caesalpiniaceae – ცეზალპინიასებრნი 
2 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლ-მცვივანი ბუჩქია, 
მონაცრისფრო-მწვანე უეკლო ტოტებით. 
გავრცელებულია სამხრეთ ამერიკაში. ფოთლები 
რთულია, მორიგეობით განწყობილი. ფოთოლაკები 
შიშველია, 1 სმ სიგრძის. ყვავილები დიდია, ღია 
ყვითელი, შეკრებილია კენწრულ მტევნისებრ 30 სმ 
სიგრძის ყვავილედში. ყვავილობს მაისიდან-
შემოდგომამდე. ნაყოფი 10 სმ სიგრძის პარკია. 
მწიფდება ივლისში. 
მრავლდება თესლით. თესლი დათესვამდე 
რამდენიმე საათით უნდა დალბეს თბილ წყალში. 
მაღალდეკორატიული ლამაზად მოყვავილე ბუჩქია, 
კულტივირებულია ბათუმში, სოხუმში და მცირე 
რაოდენობით თბილისის ბაღ-პარკებში. თბილისის პირობებში უძლებს -11ჩ-ს ტემპერატურას. უხვად 
ყვავილობს და კარგად ნაყოფმსხმოიარობს. მორწყვის პირობებში, სასურველია მისი მცირე რაოდენობით 
გამოყენება ქალაქის ბაღ-პარკებსა და  სკვერებში როგორც პატარა ჯგუფების სახით, ისე ცალკეულად. 
ერთობ ეფექტურია ყვავილობის პერიოდში - მაისიდან შემოდგომამდე ყვავილობს დიდი კაშკაშა ყვითელი 
ორიგინალური ყვავილებით, რომლებსაც ამშვენებს გრძელი, წითელი, 10-15სმ სიგრძის მტვრიანები. 
იშვიათი სილამაზის მცენარეა.  
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3. 3. ბალახოვანი მცენარეები და მათი აგროტექნიკა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

490 
 



ერთწლოვანი მცენარეები 
ერთწლოვანი საგაზაფხულო მცენარეები 
Viola tricolor  - სამფერა ია  
Viola cornuta  - წვრილფოთოლა ია  
Bellis perennis  - ზიზილა 
Myosotis alpestris  - კესანე  
 
ერთწლოვანი საზაფხულო მცენარეები 
Tagetes patula - გართხმული ხავერდულა 
Tagetes tenuifolia - ვიწროფოთოლა ხავერდულა 
Tagetes erecta - სწორმდგომი ხავერდულა 
Salvia splendens - სალბი  
Zinnia elegans - ცინია, კვირისთავა 
Cosmos bipinnatus - ორმაგფრთისებრი კოსმეა 
Nicotiana alata – ფრთიანა თამბაქო 
Matthiola bicornis - ორრქიანი მატიოლა 
Matthiola incana - ჭაღარა მატიოლა ანუ 
ლევკოიონი 
Tropaeolum x. cultorum - დედოფლის ყვავილი  
Papaver rhoeas - ყაყაჩო 
Iresine herbstii – ჰერბსტის ირეზინე 
Nigella damascena - სოინჯი 
Amaranthus caudatus - ჯიჯლაყი 
Helianthus annuus - მზესუმზირა 
Lavatera trimestris - ლავათერა, ქატმი 
Gomphrena globosa - გომფრენა, თავწითელა 
Portulaca grandiflora - დანდური 
Lobularia (Alyssum) maritima  -  ზღვის 
ლობულარია 
Dianthus chinensis - ჩინური მიხაკი 
Begonia semperflorens - მარადმოყვავილე ბეგონია 
Impatiens walleriana - ბალზამინი, უკადრისა   
Ageratum  houstonianum (A.mexicanum) - 
ჰოუსტონის ანუ მექსიკური აგერატუმი 
Lobelia erinus - ლობელია      
Gazania rigens - გაზანია 

Antirrhinum majus - ლომის ყბა 
Callistephus chinensis - ჩინური კალისტეპუსი ანუ 
ერთწლოვანი ასტრა 
Petunia x hybrida – ბაღის ჰიბრიდული პეტუნია 
Verbena hybrida - ჰიბრიდული ვერბენა 
Calendula officinalis - სამკურნალო გულყვითელა 
Heliotropium arborescens  - ჰელიოტროპი 
Mirabilis jalapa - მირაბილისი, ღამის მზეთუნახავი       
Centaurea cyanus - ღიღილო 
Ricinus communis - რიცინუსი, აბუსალათინი 
Limonium sinuatum - ლიმონიუმი 
Cleome  - კლეომე  
Tithonia rotundifolia - ტიტონია 
Rudbeckia hirta  - რუდბეკია 
Gaillardia  pulchella - გაილარდია 
Nemesia strumosa - ნემეზია 
Perilla frutescens var. nankinensis  - პერილა, 
წითელი ჭინჭარი 
Kochia prostata  - კოხია, წითელწვერა, ზაფხულის 
კვიპაროსი 
Eschscholzia californica  - კალიფორნიული 
ეშოლცია, ანუ  კალიფორნიული ყაყაჩო 
Sanvitalia procumbens - გართხმული სანვიტალია 
Xeranthemum annuum - ოქროცოცხა 
Gypsophila muralis  - წინწკალა 
Celosia argentea  - ცელოსია, მამლის ბიბილო  
Datura stramonium  - ლემა  
Delphinium consolida - დეზურა 

  
 

მრავალწლოვანი მცენარეები 
მრავალწლოვანი საზაფხულო მცენარეები 
 Delphinium cultorum  - დეზურა Astilbe thunbergii  - ასტილბა 
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Verbena rigida  - ვერბენა, ცოცხანა 
Stachys lanata  - სტახისი 
Kniphofea uvaria  - კნოფოფია 
Gaillardia aristata  - გაილარდია  
Phlox drummondii - ფლოქსი  

 H Hosta (Funkia) lancifolia  - ჰოსტა (ფუნკია) 
Zephyranthes candida  - თეთრი ზეფირანტესი 
Geranium psilostemon  - გერანი, ნემსიწვერა 
Sedum spectabile   

Achillea filipendulina  - ფარსმანდუკი 
Ajuga reptans  - აიუგა, პირწმინდა 
 Pyrethrum roseum  - ვარდისფერი გვირილა 
Hemerocallis fulva  - ჰემეროკალისი (ყვითელი 
შროშანი) 
Campanula latifolia  - მაჩიტა 
Dianthus plumarius  - მიხაკი 
Phlox paniculata  - ფლოქსი 
Rudbeckia fulgida  - მბრწყინავი რუდბეკია 
Acanthus spinosus  - აკანთუსი 
Lychnis chalcedonica  - ლიხნისი 
Lilium regale  - სამეფო შროშანი 
Tulipa x hybrida hort.  - ჰიბრიდული ტიტა 
Crocosmia virginiana  - კროკოსმეა (მონტბრეცია) 
Monarda citroidora - მონარდა   
Anemone japonica – ფრინტა 
Verbascum  chaixii – ვერბასკუმი 

Hypericum polyphyllum “Grandiflorum” – კრაზანა 
Aster alpinus  - მთის ასტრა 
Heuchera  micrantha - ჰეუხერა 
Lavatera thuringiaca - ლავათერა 
Canna indica   - კანა 
Lysimachia caucasica - ლიზიმახია, ხახვთესლა 
Cortaderia selloana – პამპასის ბალახი 
Lilium tigrinum  - შროშანი 
Mesembryanthemum  crystallinum - ბროლის 
ბალახი 
Dicentra spectabilis - დიცენტრა 
Gladiolus hybridus   - გლადიოლუსი, ხმალა 
Echinacea purpurea  - ეხინაცეა 
Coreopsis grandiflora - კორეოფსისი (ბიზბიზელა) 
Salvia farinacea - სალბი 
Dahlia x.cultorum  - გეორგინა 

  
 
მრავალწლოვანი საშემოდგომო მცენარეები 
Aster dumosus - მრავალწლოვანი ასტრა 
Colchicum speciosum - ულამაზესი უცუნა  
Chrysanthemum   carinatum  - ქრიზანთემა 
Brassica oleracea var.acephala – დეკორატიული კომბოსტო 
 
 
 
მრავალწლოვანი საგაზაფხულო მცენარეები 
 Convallaria  majalis - შროშანა  
Primula macrocalyx  - დიდჯამა ფურისულა 
Scilla sibirica   - ცისთვალა 
Iris germanica  - ზამბახი 
Helleborus caucasicus - ხარისძირა 
Cyclamen vernum  - ყოჩივარდა 
Cerastium tomentosa  - პირთეთრა 
Hyacinthus orientalis  - სუმბული 

Narcissus hybridus   - ნარგიზი 
Viola odorata - სურნელოვანი ია 
Paeonia albiflora  - თეთრყვავილა იორდასალამი 
Vinca minor – პატარა გველის სურო 
Pulsatilla vulgaris – მედგარა 
Сheirantus cheiri - ჰეირანთუსი, ლაკფიოლი 
Fritillaria caucasica - ღვინა  
Fritillaria imperialis - საიმპერატორო ღვინა   
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Sternbergia lutea - შტერნბერგია 
Galanthus nivalis  - ცხენისკბილა 
Aubrieta - აუბრიეტა 
Crocus vernus  - კროკუსი 
Phlox subulata - ფლოქსი 
Muscari armeniaca - ყაზახა 
Iberis sempervirens - იბერისი 
Brunnera macrophylla - ბრუნერა  
Aquilegia vulgaris  - წყალიკრეფია  
Doronicum caucasicum - ყვითელი გვირილა 
Eremurus robustus - ერემურუსი (შრეში) 
Gnaphalium  lanatum  - გნაფალიუმი 
Echeveria  secunda - ლეგა ეჩევერია  
Fuchsia - ფუქსია 
Coleus blumei  - კოლეუსი  
Pelargonium zonale - პელარგონიუმი 
Digitalis purpurea - სათითურა  
Alyssum  
 
Arabis  alpina - არაბისი 
Euphorbia marginata - რძიანა 
Heracleum barbatum  
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ერთწლოვანი მცენარეები 
ზოგადი დახასიათება 
ერთწლოვანებს მიეკუთვნება მცენარეები, რომლებიც ყვავილობენ  დათესვიდან პირველ წელს. თავისი 
დეკორატიულობის პიკს ისინი აღწევენ ივნისიდან სექტემბრამდე, ანუ ძირითადად ზაფხულში. აქედან 
მოდის მათი სახელწოდებაც – ზაფხულის მცენარეები. ამ ჯგუფში შედის როგორც ნამდვილი ერთწლოვანი 
მცენარეები, რომლებსაც სასიცოცხლო ციკლი უმთავრდებათ  ერთი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში 
(თესლიდან თესლამდე): ყაყაჩო,  კოსმეა, გულყვითელა, ტაგეტესი, ცინია, დრუმონდის ფლოქსი; ისე 
მრავალწლოვანი სახეობებიც, რომლებსაც შესაფერის  კლიმატურ პირობებში  შეუძლიათ გადაზამთრება  
და მომდევნო წელს ზრდის გაგრძელება: ლობელია, პეტუნია, სალბი, ანთირინუმი 
ერთწლოვანი მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობით დედამიწის ცხელი, მზიანი რაიონებიდანაა, ამიტომ 
ისინი ხანგრძლივად ყვავილობენ, რაც მათ სასარგებლოდ მეტყველებს მრავალწლოვნების შეზღუდული 
პერიოდის ყვავილობასთან შედარებით. 
ერთწლოვანები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სიმაღლის მიხედვით: მათ შორის არის ისეთი მაღალი 
მცენარეები, როგორიცაა მზესუმზირა (2 მ-მდე), და სავსებით დაბალი - მარადმოყვავილე ბეგონია (10-15 
სმ). 
ერთწლოვნებს შორის გვხვდება სახეობები სხვადასხვა შეფერილობის მარტივი და ბუთხუზა ყვავილებით. 
ცალკე ჯგუფია  სურნელოვანი ერთწლოვნები. ამ ჯგუფის კლასიკური  მცენარეებია: რეზედა, 
ჰელიოტროპი, სურნელოვანი ბარდა, თამბაქო, მატიოლა.   
ერთწლოვნებს ფართოდ იყენებენ ასაჭრელად. ესენია: კალისტეპუსი, ლევკოიონი, ლომის ხახა, დეზურა, 
გულყვითელა, შოროქანი, ცინია და  სხვ. 
საზაფხულო მცენარეები კიდევ ერთი დიდი ჯგუფი გამოიყენება ზამთრის თაიგულებისა და 
კომპოზიციების მშრალ მასალად. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება როგორც ისეთი ნამდვილი მშრალი მცენარეები, 
როგორიცაა: უკვდავა, შოროქანი, ჰელიპტერუმი, ისე ის ერთწლოვანებიც, რომლებიც შეფერილობას 
გაშრობის შემდეგაც ინარჩუნებენ, მაგ., ჯიჯლაყა, მოლუცელა. 
ერთწლოვანთა უმრავლესობა სინათლისმოყვარულია. სინათლის ნაკლებობის შემთხვევაში მცენარეები 
სიმაღლეში იზრდებიან და არ ყვავილობენ. ჩრდილისმტანებიდან შეიძლება აღინიშნოს  უოლერის 
უკადრისა, მარადმოყვავილე ბეგონია, ვენედიუმი, ლევკოიუმი, ლობელია, მატიოლა. 
ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, ერთწლოვანი კულტურები მიეკუთვნებიან გრძელი დღის მცენარეებს. 
მოკლე დღის პირობებში კარგად იზრდება  კალისტეფუსი, ქრიზანთემები, სალბი. 
სითბოსმოყვარულებს მიეკუთვნებიან მცენარეები, რომლებიც ვერ იტანენ ყინვებს და ცუდად იზრდებიან  
დაბალ ტემპერატურაზე (5-10). ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ახალგვინეური უკადრისა, ცელოსია, აგერატუმი, 
ტაგეტესი, სალბი. სიცივისამტანი საზაფხულო მცენარეები იტანენ -3  და მშვენივრად ყვავილობენ  
ცივ ამინდშიც. ეს არის, უპირველეს ყოვლისა, დეკორატიული კომბოსტო, გულყვითელა, კალისტეპუსი, 
ვერბენა და  სხვ. 
ბიოლოგიური და დეკორატიული თავისებურებებიდან გამომდინარე, ერთწლოვანი ყვავილოვანი 
მცენარეები მწვანე მშენებლობაში გამოყენების თვალსაზრისით იყოფა შემდეგ ჯგუფებად: 
ლამაზადმოყვავილე (კალისტეფუსი, ტაგეტესი, ცინია, პეტუნია,  აგერატუმი, ვერბენა და  სხვ.); 
ფოთოლდეკორატიული (პერილა, კოხია, ზღვის ცინერარია, აბუსალათინი და  სხვ.); ხალიჩოვანი (ირეზინე, 
გნაფალიუმი, სანტოლინა, ეხევერია); ხვიარა (იპომეა, სურნელოვანი ბარდა, ნასტურცია, იაპონური სვია და  
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სხვ.); მშრალი ყვავილები (უკვდავა, გომფრენა და  სხვ.); ქოთნის (პელარგონია, ჰელიოტროპი და  სხვ.); 
სურნელოვანი ერთწლოვანები (სურნელოვანი თამბაქო, ორრქიანი მატიოლა, რეზედა). 
 
 
ერთწლოვანი საგაზაფხულო მცენარეები 
 
Viola tricolor  - სამფერა ია 
ოჯ. Violaceae 

ძირიდანვე დატოტვილი, 20-30 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფესვთა სისტემა 
ფუნჯაა. მუქი მწვანე ფოთლები მორიგეობითაა განწყობილი, 
კიდედაკბილული. ღეროზე მდებარეობის მიხედვით ისინი შეიძლება 
იყოს კვერცხისებური, ოვალური ან წაგრძელებულ-ლანცეტა ფორმის. 
ყვავილები მარტოულია, 4-10 სმ დიამეტრის, თეთრი, ყვითელი, 
კრემისფერი, ნარინჯისფერი, იისფერი, წითელი, ცისფერი, ლურჯი. 
ყველა ჯიშს გააჩნია კაშკაშა ყვითელი თვალაკი. წვრილყვავილა ჯიშები 
ყვავილობას უფრო ადრე იწყებენ, ვიდრე მსხვილყვავილებიანები. 
ფორმისა და შეფერილობის მიხედვით იის ჯიშები იყოფა შემდეგ 
ჯგუფებად: 
ერთფერა. ჯგუფი აერთიანებს ჯიშებს, რომლებსაც აქვთ დიდი 
ერთფერი ყვავილები ცენტრში თვალაკით, ხოლო გვირგვინის 
ფურცლები - ლაქების გარეშე. 
ორფერა. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ორფერა ჯიშები, რომლებიც 
მიღებულია ფრანგი ორიგინატორის - ტრიმარდოს მიერ. ეს უხვად 
შეფოთლილი მცენარეებია ძალზე დიდი ყვავილებით, რომლებიც 

მოკლე და მკვრივ ყვავილსაჯდომზე სხედან. გვირგვინის ფურცლები მკვრივია, მათი შეფერილობა 
ძირითადად ყვითელი, თეთრი ან ცისფერია. ორ გვერდითა და ქვედა გვირგვინის ფურცელს მკვეთრად 
გამოხატული მუქი ლაქა აქვს თვალაკის სახით. ლაქას გარშემოვლებულია ღია ფერის სარტყლით. 
დანარჩენი ორი გვირგვინის ფურცელი  ერთფერია, ლაქების გარეშე. 
ლაქიანი იები. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ის ჯიშები, რომელთა გვირგვინის ფურცლები მთლიანად ლაქებითაა 
მოფენილი. ისინი გამოყვანილია ორიგინატორ ოდიეს მიერ. ყვავილის შეფერილობა ძირითადად წითელია. 
მოგვიანებით ამ ჯგუფიდან გამოყოფილ იქნა კასიეს მიერ გამოყვანილი ჯიშები, რომლებსაც აქვთ გრძელ, 
მაგარ ყვავილსაჯდომზე განთავსებული უფრო დიდი ზომის ყვავილები. მათი შეფერილობა ნაირფერია, 
ხოლო ლაქები ძალიან დიდი და მკვეთრად გამოსახული. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, ვაზონებში, აივნების გასამწვანებლად, სათაიგულედ. 

 
Viola cornuta  - წვრილფოთოლა ია  
ოჯ. Violaceae 
სამშობლო ევროპის სამხრეთი რაიონებია, მაგრამ 
შემდგომში მთელ კონტინენტზე, მისი ჩრდილოეთ 
ნაწილების ჩათვლითაც კი, ძალზე ფართოდ 
გავრცელდა.  
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15-25 სმ სიმაღლის მინიატურული მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. იზრდება  მდელოებზე და ქმნის 
მკვრივ კორდს. სამფერა ყვავილები აღმართულია ფოთლების ზემოთ. ფოთლები კიდედაკბილულია, 
მორიგეობით განწყობილი, წაგრძელებულ-ლანცეტა. ყვავილები ასიმეტრიულია, მარტოული, თეთრი, 
ცისფერი, ყვითელი, წითელი. ყვავილობს გაზაფხულიდან თოვლის მოსვლამდე. ნაყოფი – სამწახნაგა 
კოლოფია. რეკომენდებულია არაა მისი კულტივირება 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბუჩქის დაყოფის 
გარეშე, რადგან ამ შემთხვევაში მცირდება ყვავილობის ინტენსივობა. ჯიშები ერთმანეთისაგან 
განსხვავდება ყვავილების შეფერილობით.   
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
უკეთესად იზრდება და ყვავილობს მდიდარ, ნოტიო, კარგად დრენაჟირებულ ნიადაგებზე. 
გააჩნია შემდეგი ჯიშები:  “Boughton Blue”, “Skippy Purple-Yellow Face”, “Skip-py Yellow-Blue Top”,  “Skippy 
Yellow-Purple Top”,  “Rebecca” , “Etain”  და სხვ. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურად, ვაზონებში, აივნების გასამწვანებლად, 
სათაიგულედ. 
Bellis perennis  - ზიზილა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae)   

ბუნებრივად გავრცელებულია დასავლეთ ევროპაში, 
ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მცირე აზიაში, ყირიმსა 
და კავკასიაში. მეყვავილეობაში გამოიყენება 
როგორც ორწლოვანი მცენარე, რადგან მომდევნო 
წლებში ყვავილედი პატარავდება და ზამთრის 
პერიოდში ხშირად ხდება მცენარის ამოვარდნა. 
დაბალი (10-15 სმ სიმაღლის) მცენარეა 
მოკლეყუნწიანი, ნიჩბისებური ფოთლების 
როზეტით. ყვავილედი მარტოული კალათია, 
რომლის დიამეტრიც 2-7 სმ-ია. ერთ ბუჩქზე 
ვითარდება  3-50 კალათა. ისინი შეიძლება იყვნენ 
თეთრი, ვარდისფერი, წითელი. 
ყვავილედის ზომის მიხედვით გამოიყოფა  ჯიშები: 

წვრილი (დიამეტრი 2-4 სმ), საშუალო (4-6 სმ) და მსხვილი (6 სმ-ზე მეტი). ყვავილობა იწყება მაისში და 
შემოდგომამდე გრძელდება, ცხელ პერიოდებში წყვეტით. ყვავილობის გასახანგრძლივებლად საჭიროა 
დაყვავილებული ყვავილედების მოცილება. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. ჩვეულებრივ ყოფენ ორწლიან ბუჩქებს, რომლებიც იმავე წელს 
ყვავილობენ. 
ესაჭიროება მზიანი ან ნახევრადდაჩრდილული ადგილი და ნოყიერი, საშუალო ან მძიმე ნიადაგი. 
გამოიყენება ყვავილნარების წინა პლანზე დასარგავად, ბორდიურებად. ზრდიან ასევე ქოთნებში და 
ასაჭრელად. 
 
Myosotis alpestris  - კესანე  
ოჯ. Boraginaceae 
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20-30 სმ სიმაღლის ორწლოვანი,  მოკლეფესურიანი 
მცენარეა. ფესვთანური ფოთლები შეკრებილია  მკვრივ 
როზეტად.  გაზაფხულზე იფარება მრავალრიცხოვანი 
მუქი ცისფერი ყვავილებით. ნამდვილი ალპური კესანე 
კულტურაში იშვიათად გვხვდება. არსებობს მისი 
საბაღე ფორმა. M.alpestris hort, რომელიც ასევე ქმნის 
კომპაქტურ ბუჩქს.  ფოთლები ფართო ოვალურია, 
მუქი მწვანე.  ფესვები მრავალრიცხოვანია, ფუნჯა. 
მიწის ზემოთ ამოდის  სუსტი ღეროები, რომლებზეც 
ვითარდება მრავალრიცხოვანი  კაშკაშა ცისფერი 
ყვავილები. არსებობს ამ სახეობის რამდენიმე ჯიში, 
რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება სიმაღლითა 

და ყვავილების შეფერილობით. 
ყვავილობს მაისის შუა რიცხვებიდან დაწყებული, 40-45 დღის განმავლობაში. დაყვავილების შემდეგ 
სრულიად კარგავს დეკორატიულობას და საჭიროებს სხვა მცენარეებით შეცვლას. 
მრავლდება თესლით. ესაჭიროება ნახევრადდაჩრდილული ადგილები, ნოყიერი, ტენიანი ნიადაგები. 
ვეგეტაციის პერიოდში აუცილებელია რწყვა, რადგან წყლის უკმარისობის შემთხვევაში მცენარე ცუდად 
ყვავილობს  და ნაადრევად წარმოქმნის თესლს. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, კონტეინერებში, აივნების დასამშვენებლად, სათაიგულედ. 
 
 
ერთწლოვანი საზაფხულო მცენარეები 
 
Tagetes patula - გართხმული ხავერდულა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
სამშობლო – მექსიკის მთები. ერთწლიანი 
მცენარეა. აქვს სწორმდგომი, 15-50 სმ სიმაღლის, 
ძირში უხვად დატოტვილი ღეროები. გვერდითა 
ყლორტები გადახრილია. ფოთლები პატარაა, 
ფრთისებრ დანაკვთული, ხაზურ-ლანცეტა 
ნაწილებით, კიდეებზე ხერხკბილა, მუქი მწვანე, 
მორიგეობით ან მოპირისპირედ განწყობილი. 
ყვავილედი 4-6 სმ დიამეტრის კალათაა, 
მარტოული ან ფარისებურ თანაყვავილედში 
შეკრებილი, ჯამისებური, მარტივი ან სხვადასხვა 
ტიპის ბუთხუზა (მიხაკისებრი, ქრიზანთემისებრი 
ან გარდამავალი ტიპის). ყვავილედი ერთი 
ფერისაა (ყვითელი, ნარინჯისფერი) ან ორფერი 

(ენისებური ყვავილების წითელ-მოყავისფრო მანჟეტებით ან ყვითელ და ნარინჯისფერ ფონზე ლაქებითა 
და ხაზებით. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან ყინვების დაწყებამდე. 
მრავლდება თესლებით. 
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Tagetes tenuifolia - ვიწროფოთოლა ხავერდულა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
სამშობლო – მექსიკის მთები. 20-40 სმ სიმაღლის, დაბალი, 
კომპაქტური, უხვად დატოტვილი ერთწლიანი მცენარეა. აქვს 
სწორი, შიშველი, მტკიცე ან მყიფე, უხვადდატოტვილი 
ყლორტები. ფოთლები წვრილია, ორჯერ ფრთისებრ 
დანაკვთული, ვიწრო მეჩხერკბილიანი ნაწილებით, ღია მწვანე, 
დაწინწკლული ძარღვებით, მორიგეობით განწყობილი. 
ყვავილედები მცირე ზომის – 1,5-3 სმ დიამეტრის კალათებია, 
მარტივი, მოკლე ყვავილსაჯდომით, რომლებიც შეკრებილნი 
არიან ფარისებურ თანაყვავილედში. მათი შეფერილობა 
ყვითელი, ყვითელ-ნარინჯისფერი ან ლიმონისფერია. 

ყვავილობს ივნისის ბოლოდან პირველ ყინვებამდე. 
სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, გვალვაგამძლე. უპირატესობას ანიჭებს  ღია, მზიან ადგილებს, მაგრამ 
შეუძლიათ გახარება  მცირედ დაჩრდილულ ადგილებშიც. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. ყვავილობის 
გასაგრძელებლად საჭიროა უკვე დაყვავილებული ნაწილების მოცილება. 
გამოიყენება  ყვავილნარებში, ბორდიურებად, მოყავთ კონტეინერებშიც. 
მრავლდება თესლებით. 
 
Tagetes erecta - სწორმდგომი ხავერდულა 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
სამშობლო – სამხრეთ მექსიკა. ერთწლიანი მცენარეა. აქვს 
კომპაქტური ან გადაშლილი ვარჯი კარგად გამოხატული 
მთავარი ღეროთი. ღეროები ხშირადაა დატოტვილი, 30-100 სმ 
სიმაღლის, შიშველი, სწორმდგომი. გვერდითა ყლორტები 
ზემოთაა მიმართული და უკუპირამიდულ ბუჩქს ქმნიან. აქვს 
ფრთისებრ დანაკვთული ლამაზი ფოთლები  ლანცეტა, მახვილი 
ფოთოლაკებით. ყვავილედი დიდი ზომის – 6-9 სმ დიამეტრის 
კალათაა, მარტოული,  მარტივი, ნახევრადბუთხუზა ან ბუთხუზა, 
გრძელ ყვავილსაჯდომზე. ყვავილედის ფორმის მიხედვით 
ჯიშებს ყოფენ მიხაკისმაგვარ (ჭარბობს ფართო, ენისებური 
ყვავილები, რომლებიც ყვავილედის ფერს განსაზღვრავენ) და 
ქრიზანთემისმაგვარი (ყვავილედის ფერი განისაზღვრება ფართო 
ენისებური ყვავილების ერთი რიგის “მანჟეტით”, ისე 
მრავალრიცხოვანი წვრილი, მილისებური ყვავილების 
“ბალიშებით”). ყვავილედის შეფერილობა ერთფეროვანია: ღია 
ყვითელი, ლიმონისფერი, ნარინჯისფერი. ყვავილობს ივლისის 
დასაწყისიდან გვიან შემოდგომამდე. 

მრავლდება თესლებით. 
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Salvia splendens - სალბი  
ოჯ. Lamiaceae (Labiatae) 

 სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. 
20-80 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი მცენარეა, 
რომელიც კულტურაში მოჰყავთ 
როგორც ერთწლოვანი. 
ყლორტები ოთხწახნაგოვანია, 
ღია მწვანე ფერის. ბუჩქები 
უკუკვერცხისებურია, უხვად 
შეფოთლილი, კომპაქტური. 
ფოთლები კიდემთლიანია, 
მოპირისპირედ განწობილი, 
კვერცხისებური, 

წამახვილებული, ყუნწიანი, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, ქვემოდან კი ღია მწვანე. 2-6 ყვავილი შეკრებილია  
14-25 სმ სიგრძის მტევანა ყვავილედად. შეფერილობით ყვავილი შეიძლება იყოს კაშკაშა წითელი, თეთრი, 
ვარდისფერი და იისფერი. 
 მრავლდება თესლით. გამოიყენება ყვავილნარებში, როკარიუმებში, ჯგუფებად, კონტეინერებში 
გამოსაზრდელად.  
 
Zinnia elegans  - ცინია, კვირისთავა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
სამშობლო – ცენტრალური ამერიკა. ერთწლოვანი, 
სწრაფმოზარდი  სწორმდგომი მცენარეა მდგრადი, 30-90 სმ 
სიმაღლის ღეროებით. ფოთლები კვერცხისებრ-
წამახვილებულია, კიდე-მთლიანი, მჯდომარე, მოპირისპირე, 
მუქი მწვანე. ღეროები და ფოთლები უხეში შებუსვითაა. 
ყვავილედი 3-14 სმ დიამეტრის კალათაა. ენისებური 
ყვავილები თეთრია, კრემისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, 
იისფერი, წითელი, იასამნისფერი, ლილისფერი; ფორმით – 
წაგრძელებულ-ოვალური, ხაზურ-წაგრძელებული ან 
მილისებურად დახვეული, კიდეში სამი კბილით; 
მილისებური – წვრილი, ყვითელი. ყვავილობს ივნისის შუა 
რიცხვებიდან პირველ ყინვებამდე. 
სინათლისმოყვარულია, მაგრამ მცირე დაჩრდილვასაც 

კარგად იტანს, გვალვაგამძლეა, სითბოსმოყვარული. მრავლდება თესლით. გამოიყენება ჯგუფურ 
ნარგაობაში, მიქსბორდერებში, დაბალ ჯიშებს ზრდიან კონტეინერებსა და ვაზონებში. 
 
Cosmos bipinnatus - ორმაგფრთისებრი კოსმეა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
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სამშობლო – ამერიკის სუბტროპიკული და ტროპიკული 
რაიონები. ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა უხვად 
დატოტვილი სწორმდგომი, 80-150 სმ სიმაღლის  ღეროებით. 
ფოთლები ორმაგ ფრთისებრ დანაკვთულია ძაფისებური 
ფოთოლაკებით. ყვავილედი დიდია, 7-10 სმ დიამეტრის, 
მარტოული ან მეჩხერ ფარად შეკრებილი. კიდურა ყვავილები 
ენისებურია; თეთრი, ვარდისფერი, წითელი ან ალისფერი, 
წვერზე სამკბილა, ერთ ან რამდენიმე რიგად განლაგებული. 
მილისებური ყვავილები წვრილია, ყვითელი და ქმნიან  
მცირე დისკს. გვხვდება ფორმები, რომლებსაც ფრინტას 
მსგავსი ყვავილედები აქვთ. ზოგჯერ კიდურა ყვავილები 
ერთმანეთთან მილისებურადაა შეზრდილი. 
ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. 

სინათლისმოყვარულია, მაგრამ ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებსაც იტანს, სიცივის ამტანია, 
ნიადაგისადმი ნაკლებად მომთხოვნი. 
მრავლდება თესლით. 
 
Nicotiana alata – ფრთიანა თამბაქო 
ოჯ. Solanaceae – ძაღლყურძენასებრნი 

სამშობლო – ტროპიკული ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა, რომელიც მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. უხვად 
დატოტვილი, 30-120 სმ სიმაღლის მცენარეა. ყვავილები 
ძაბრისებურია  8 სმ სიგრძის მილით. საყვავილე ღეროების 
წვერებზე მეჩხერ საგველა ყვავილედებად არიან შეკრებილნი. 
ფერით ისინი თეთრი, ვარდისფერი, ვარდისფერ-ლილისფერი, 
იისფერი, მუქი წითელი ან ალისფერია. ფესვთანური ფოთლები 
დიდია, ოვალური, როზეტად შეკრებილი; ღეროსეული 
ფოთლები წვრილია, მორიგეობით განლაგებული. მცენარის 
ყველა ნაწილი ჯირკვლოვანი ბუსუსებითაა დაფარულია. 

ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. ყვავილები იშლება მხოლოდ შებინდებისას და ღრუბლიან ამინდში 
და საკმაოდ სასიამოვნო სურნელს აფრქვევენ. 
უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, ზომიერად ნოყიერ და ტენიან ნიადაგებს. საკმაოდ 
სიცივისამტანია. აუცილებელია რწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.  
დეკორატიულობის შესანარჩუნებლად საჭიროა დაყვავილებული საყვავილე ღეროების მოცილება და 
ფოთლების მაქსიმალური რაოდენობის დატოვება. ყვავილობის განახლება ხდება გვერდითა ყლორტების 
ზრდის ხარჯზე. 
გამოიყენება ღობეებისა და ფანჩატურების დეკორირებისათვის. დაბალი ჯიშები, რომლებიც დღისითაც 
არიან გაშლილი, გამოიყენება მიქსბორდერებსა და ჯგუფურ ნარგაობებში. 
 
Matthiola bicornis - ორრქიანი მატიოლა 

ოჯ. Brassicaceae (Cruciferae) 
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ერთწლოვანი სწორმდგომი ან გართხმული, ხშირტოტიანი, 40-50 
სმ სიმაღლის მცენარეა.  ფოთლები ხაზურია, მსხვილკბილა. 
ყვავილები წვრილია, შეუხედავი, მომწვანო-ლილისფერი, მეჩხერ 
მტევნებად შეკრებილი. აქვთ ძლიერი და სასიამოვნო სურნელი, 
რომელიც საღამოსკენ უფრო ძლიერდება. დღისით ყვავილები 
დახურულია. ყვავილობს ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით. 
ღირებულია არომატის გამო. 
სიცივისამტანი, სინათლისა და ტენის მოყვარულია. ესაჭიროება 
მზიანი ადგილები და კარგი დრენაჟის მქონე ნიადაგები. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება რაბატებში, მიქსბორდერებში, ვაზონებში 
გამოსაზრდელად. 
 
 
 

Matthiola incana - ჭაღარა მატიოლა ანუ ლევკოიონი 

ოჯ. Brassicaceae (Cruciferae) 
ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები მარტივია ან 
დატოტვილი, ხშირად გახევებული, 20-80 სმ სიმაღლის. ფოთლები 
წაგრძელებულ-ლანცეტაა ან ვიწრო, უკუკვერცხისებური, ყუნწთან 
შევიწროვებული, მორიგეობით განლაგებული, შიშველი ან 
ნახევრად შებუსული. ყვავილები მარტივია ან ბუთხუხზა, 10-60 
ცალი ერთად შეკრებილი სხვადასხვა ფორმისა და ზომის მეჩხერ ან 
ხშირ მტევნად. ყვავილობს ივნისიდან ნოემბრამდე. მრავლდება 
თესლით.  
იყენებენ ასაჭრელად და ყვავილნარების, მიქსბორდერების 
გასაფორმებლად. ახარებენ ვაზონებშიც. თაიგულის დიდხანს 
შესანარჩუნებლად მცენარეს კი არ ჭრიან, არამედ მიწიდან 
ფესვებიანად იღებენ, აცილებენ მიწას, რეცხავენ და ისე დგამენ 
ვაზაში. 
 
 
Tropaeolum x. cultorum - დედოფლის ყვავილი  

ოჯ. Tropaeolaceae  
სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. ერთწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა. გააჩნია ხვიარა და ამპელური 
ფორმები. ღერო ხორცოვანია, წვნიანი, უხვად 
დატოტვილი. ფოთლები მომრგვალოა, ფარისებური, 
კიდემთლიანი, გრძელყუნწა, ცვილოვანი ნაფიფქით, 
მორიგეობით განწყობილი. ყვავილები 
ასიმეტრიულია, გრძელი ყვავილსაჯდომით, ფოთლის 
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უბეებში მარტოულად განლაგებული. ჯამი დეზიანია, ფუძესთან კაშკაშა შეფერილობით. გვირგვინი 
შედგება 5 თავისუფალი, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან წითელი ფურცლისგან. ახასიათებს უხვი ყვავილობა. 
ამ დროს მცენარე მთლიანად ყვავილებით იფარება. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე და უდიდეს 
დეკორატიულობას აღწევს ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში. გააჩნია კომპაქტური და ჯუჯა 
ფორმები. 
მრავლდება თესლით. 
სითბოს და უკიდურესად სინათლისმოყვარული მცენარეა. სინათლის ნაკლებობის შემთხვევაში წყვეტს 
ყვავილობას. ზრდის დასაწყისში საჭიროებს უხვ რწყვას. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, ვერტიკალურ გამწვანებასა და კონტეინერებში გამოსაზრდელად. 
 
Papaver rhoeas - ყაყაჩო 
ოჯ. Papaveraceae 

სამშობლო – ევროპა, აზია, ხმელთაშუაზღვეთი. 30-80 სმ 
სიმაღლის ერთწლოვანი, იშვიათად ორწლოვანი დატოტვილი 
მცენარეა. დაფარულია უხეში, ჰორიზონტალურად 
განლაგებული ბეწვებით. ფოთლები დიდია, მორიგეობით 
განლაგებული, მონაცრისფრო-მწვანე, ფრთისებრ 
დანაწევრებული. ფოთლის სეგმენტები წაგრძელებულია, 
ლანცეტა, კიდეებზე ხშირად ხერხკბილა. კოკრები სიგრძით 
2,5 სმ-მდეა, ოვალურ-წაგრძელებული. ყვავილები წითელი, 
ალისფერი, თეთრი ან ვარდისფერია, 4 ოვალური ან 
მომრგვალო, 6 სმ-მდე სიგანის ფურცლით, რომლებსაც 
ფუძესთან შავი ლაქა აქვთ. მტვრიანა მრავალია. ყვავილობს 
აპრილიდან ივლისამდე. ნაყოფი სფეროსებური ან ფართო 
უკუკვერცხისებური შიშველი კოლოფია, რომლის სიგრძე 2,2 
სმ-ს აღწევს. ფუძესთან ის მკვეთრად ვიწროვდება და ფეხში 
გადადის. 
უპირატესობას ანიჭებს კარგი დრენაჟის მქონე, ქვიშნარ-
თიხნარ ნიადაგებს და მზიან ადგილებს. მრავლდება თესლით. 
გამოყვანილია მისი მრავალი ფორმა და ჯიში მარტივი და 
ბუთხუზა ყვავილებით.  

გამოიყენება ყვავილნარებში, გაზონებში, როკარიუმებში.  
 

 
Iresine herbstii – ჰერბსტის ირეზინე 

ოჯ. Amaranthaceae – ჯიჯლაყისებრნი 
სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა, კერძოდ კი ეკვადორი. 
დაბალმზარდი ხალიჩოვანი მცენარეა. ფოთოლი 
ზედა მხრიდან მეწამული ფერისაა, ღერო კაშკაშა 
წითელია, ყვავილედი საგველა. ყვავილები 
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შეუხედავია, ამიტომ სასურველია მათი მოცილება. ფოთოლი მომრგვალოა, კენწერო გაორებულია. 
ირეზინე კარგად იტანს კრეჭვას და შეიძლება სასურველი სიმაღლეც მივცეთ. გაკრეჭვის შემდეგ კარგად 
იბუჩქება. უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივცეთ სიმაღლეში გაზრდის საშუალება. უყვარს განათებული 
ადგილები. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს და ნიადაგის გამოშრობას. არაჩვეულებრივი ხალიჩოვანი 
მცენარეა, რომელიც გამოიყენება (გაზფხულ-ზაფხულის პერიოდში) ყვავილნარებში სხვადასხვა ლაქების 
შესაქმნელად. გარდა ყვავილნარებისა, გამოიყენება როგორც ოთახის მცენარე. მრავლდება კალმებით. 
გამრავლებისთვის საუკეთესო პერიოდია თებერვალ-აპრილი. კალმები იჭრება სადედე მცენარიდან 10-150ჩ 
ტემპერატურის პირობებში. ადვილად ფესვიანდება. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის 
მიწის, და 1:2 წილი ქვიშის ნარევში. 
ფორმები:  Iresine Herbstii – I. Herbstii hools,  Iresine Herbstii – I. Wallisi Hort. 
მავნებლებიდან შეიმჩნევა ცრუფარიანები 
 
Nigella damascena - სოინჯი 
ოჯ. Ranunculaceae 

სამშობლო – ხმელთაშუაზღვისპირეთი.   30-50 სმ 
სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა. ღერო სწორმდგომია, 
დატოტვილი. ფოთლები  მორიგეობითაა განლაგებული, 
სიგრძით – 6-10 სმ, სიგანით – 4-5 სმ, ორმაგად ან სამმაგად 
ფრთისებრ დანაკვთული ხაზურ ნაწილებად. ზედა 
ფოთლები ყვავილის ძირშია თავმოყრილი და ამით ქმნის 
საფარს, რომელიც ყვავილს 2-3-ჯერ აღემატება. ყვავილები 
მარტოულია, 4 სმ დიამეტრის, 5 ლურჯი, ცისფერი ან 
თეთრი გვირგვინის ფურცლისმსგავსი ჯამის ფოთლით. 
ნაყოფი მოგვაგონებს სფეროსებურ კოლოფს. ყვავილობს 
მაის-ივნისში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. 

გარემო პირობებისადმი მომთხოვნი არაა. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, საშუალო ტენიანობის და 
კირისშემცველ ნიადაგს. 
ფართოდაა კულტივირებული როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. გამოიყენება 
ყვავილნარებში. 
 
Amaranthus caudatus - ჯიჯლაყი  
ოჯ. Amaranthaceae 

სამშობლო - ინდოეთი, ფილიპინები. 150 სმ-მდე 
სიმაღლის ერთწლოვანი მცენარეა. აქვს დახრილი 
ღეროები, რომლებიც ყვავილობის პერიოდში მუქი, 
მოწითალო-ალისფერი ყვავილედებით იფარება. 
ფოთლები დიდია, წაგრძელებულ-კვერცხისებური, 
მწვანე ან ალისფერ-მწვანე. ყვავილები წვრილია, 
ჟოლოსფერი, მუქი წითელი, მოყვითალო-მწვანე, 
სფეროსებურ მკვრივ ბურთულებად შეკრებილი, 
რომლებიც თავის მხრივ თავმოყრილია გრძელ, 
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ჩამოკიდებულ საგველა ყვავილედად. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. სინათლისმოყვარულია, 
სწრაფმოზარდი, ვერ იტანს ყინვებს. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, კირისშემცველ ნიადაგებს. 
გამოიყენება მარტოულ და ჯგუფურ ნარგაობებში, კედლებისა და ღობების გასაფორმებლად, ასაჭრელად 
და ზამთრის თაიგულებისათვის. 
მავნებელ-დაავადებები არ აღენიშნება.   
 
Helianthus annuus - მზესუმზირა 
ოჯ.  Asteraceae 

სამშობლო - ამერიკა. 80-250 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი 
მცენარეა მარტივი, უხეში, ხეშეში, დაღარული ღეროთი. 
ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული,  ყუნწიანი, 
დიდი ზომის, გულისებური, წამახვილებული წვერით, 
კიდეებზე წვრილხერხკბილა. ყვავილედი დიდია, 
ოქროსფერ-ყვითელი, 15-50 სმ დიამეტრის, ერთეული 
ან რამდენიმე კალათა ერთად, ზოგჯერ 
თავჩაქინდრული. ყვავილობს ივლისიდან 
სექტემბრამდე. გააჩნია საკამოდ ბევრი დეკორატიული 
ფორმა, რომელთაგანაც ყველაზე მეტად 
გავრცელებულია ჭრელფოთოლა, კალიფორნიული, 
სფერული ყვავილედით და  სხვ.  

უპირატესობას ანიჭებს  მსუბუქ, ნეიტრალურ ნიადაგს და მზიან ადგილებს. სითბოსმოყვარულია, ყინვებს 
ვერ იტანს. 
იყენებენ ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ცოცხალ ღობეებად. 
დაავადებებიდან აღინიშნება ცრუნაცარი, ჟანგა. ზოგჯერ აზიანებენ მავნე მწერებიც. 
  
Lavatera trimestris - ლავათერა,  ქატმი  
ოჯ.  Malvaceae 

80-120 სმ სიმაღლის ძლიერად დატოტვილი მცენარეა. 
არსებობს მიი დაბამოზარდი (60 სმ-მდე) ფორმებიც. აქვს 
მძლავრი, დატოტვილი ფესვთა სისტემა და ლამაზი, 
გულისებური ფოთლები. ზედა ფოთლები 3-5-ნაკვთიანია. 
ყვავილები დიდია, მარტოული, ძაბრისებური, 10 სმ 
დიამეტრის, ფოთლების უბეებში განლაგებულნი, 
განსაკუთრებით უხვად კი ბუჩქის ზედა ნაწილში, რითაც 
ქმნიან ერთიან მოყვავილე ხალიჩას. გვირგვინი 5-
ფურცლიანია, ვარდისფერი, წითელი, მუქი ძარღვებით ან 
თეთრი. გააჩნია მრავალი ჯიში: Pink Beauty - ვარდისფერი 
ყვავილებით, Silver Cup - მოვერცხლისფრო-ვარდისფერი 
მუქწითელძარღვიანი ყვავილებით, Lavelines – ღია 

ვარდისფერი ყვავილებით, Mont Blanc – მუქძარღვიანი თეთრი ყვავილებით.  
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 ახასიათებს სწრაფი ზრდა. სინათლისმოყვარულია, 
გვალვაგამძლე, სიცივისამტანი. ნიადაგების მიმართ 
მომთხოვნი არაა. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, 
ბორდიურებად. მოჭრილი ყვავილები დეკორატიულობას 
ინარჩუნებენ ერთი კვირის მანძილზე. 
მავნებლებითა და დაავადებებით იშვიათად ზიანდება. 
 

Gomphrena globosa - გომფრენა, თავწითელა 
ოჯ.  Amaranthaceae 

სამშობლო ზუსტად არაა ცნობილია, სავარაუდოდ – 
ტროპიკული ამერიკა. 50 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა დატოტვილი ღეროებითა და 
წაგრძელებული, ოვალური ფორმის ფოთლებით. ყვავილები 
წვრილი და შეუმჩნეველია, შეკრებილნი არიან მკვრივ, 
სფეროსებურ ყვავილედში, რომლის დიამეტრიც 2,5 სმ-ს 
აღწევს. მის ფუძეში განთავსებულია 2 მცირე ზომის 
ფოთოლი. ყვავილს გააჩნია 3 თხელი, მბრწყინავი, 
შეფერილი თანაყვავილი, რომლებიც განსაზღვრავენ 
ყვავილედის ფერს. ის შეიძლება იყოს ჩვეულებრივ ღია 
ვარდისფერ-იისფერი, ზოგჯერ კი თეთრი, ვარდისფერი ან 
ნარინჯისფერი.   სინათლისმოყვარულია და კარგად იტანს 
სიცხეს. იყენებენ ყვავილნარებში და ზრდიან ყუთებსა და 
ვაზონებში. 

მრავლდება თესლით ადრე გაზაფხულზე. 
ავადდება ნაცრით.  
 
Portulaca grandiflora - დანდური  
ოჯ.  Portulacaceae 

ბუნებრივად გვხვდება სამხრეთ ამერიკასა და  ანტილიის 
კუნძულებზე, არგენტინასა და ბრაზილიაში. მცირე ზომის, 15 
სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები 
ხორცოვანია, ახასიათებთ მიწაზე გართხმა და ამის გამო მცენარე 
ცოტა ხანში სიგანეში 60 სმ-ს აღწევს. ფოთლები ხორცოვანია, 
მწვანე ან მოლურჯო-მწვანე. ყვავილის დიამეტრი 2-5 სმ-ია. 
ჯიშების მიხედვით ის შეიძლება იყოს მარტივი, 
ნახევრადბუთხუზა ან ბუთხუზა. 
 კარგად იზრდება როგორც გარეთ, ისე სახლის პირობებში 
ქოთნებსა და ყუთებში. 
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სინათლისმოყვარულია. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. ყუთებსა და ქოთნებში მანამდე არ უნდა მოირწყას, 
სანამ მიწა მთლიანად არ გაშრება. 
მრავლდება თესლით. დაავადებების მიმართ საკმაოდ მდგრადი მცენარეა, მაგრამ ზოგჯერ ზიანდება 
სოკოვანი დაავადებით – ფუზარიოზით. ამ დროს დაავადებული ფოთლები ხმება და ყვითლდება. 
დაავადებას იწვევს წყლის სიჭარბე. ამიტომ საჭიროა კარგი დრენაჟი და მომდევნო მორწყვამდე ნიადაგის 
გამოშრობა.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, ალპურ გორაკებში. 
 
Lobularia (Alyssum) maritima -  ზღვის ლობულარია 

ოჯ.  Brassicaceae (Cruciferae) 
მრავალწლოვანი მცენარეა სამხრეთ ევროპის მთიანი 
რაიონებიდან. ცნობილია თაფლის ძლიერი სურნელით. 
განსაკუთრებით სურნელოვანია მისი თეთრი ჯიშები. ფოთლები 
წვრილია, ხაზურ-ლანცეტა, მონაცრისფრო-მწვანე, თეთრი 
ბეწვებით  შებუსული. ყვავილები წვრილია, მტევნისებურ 
ყვავილედში შეკრებილი, თეთრი, ღია-იისფერი, ვარდისფერი ან 
ლილისფერი. ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. გააჩნია 
საბაღე ფორმები:  
L.m. var. Benthamii – ბენტამის ლ. 
L.m. var. procumbens – გართხმული ლ. 
L.m. var. compactum  – კომპაქტური ლ. 
L.m. var. variegata – ჭრელი ლ. 

მრავლდება თესლით.  
მშრალი და ცხელი ზაფხულის პირობებში ყვავილობა წყდება. მის განსაახლებლად  ნაყოფების წარმოქმნის 
პერიოდში მცენარეს 5-8 სმ-ით ჭრიან. 
არაა მომთხოვნი სითბოსა და ნიადაგისადმი, იტანს წაყინვებს, სინათლისმოყვარულია. 
გამოიყენება ბორდიურების შესაქმნელად, რაბატკებში, როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე; მიქსბორდერებსა 
და როკარიუმებში.  
 
Dianthus chinensis - ჩინური მიხაკი 
ოჯ.  Caryophyllaceae 

სამშობლო – ჩინეთი, კორეა. 50 სმ სიმაღლის 
ღეროები ქმნიან გადაშლილ ან კომპაქტურ ბუჩქებს, 
რომლებიც ხშირად ბალიშების სახით იზრდება. 
ფოთლები მოპირისპირეა, ლანცეტა ან 
ვიწროლანცეტა; ღეროსეული ქვედა ფოთლები ადრე 
ხმება. ყვავილები უფრო მეტად მარტოულია, 
ვარდისფერი ან იასამნისფერი, უსუნო, 2,5-3 სმ 
დიამეტრის. ზოგჯერ კი ისინი შეკრებილია 
კენწრულ, ფარისებურ ყვავილედად. 
მრავლდება თესლით. 
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ესაჭიროება ღია, მზიანი, ზომიერად ტენიანი ნიადაგი. არ საჭიროებს დამატებით ორგანულ კვებას, მაგრამ 
ხანგრძლივი და უხვი ყვავილობისათვის საჭიროა პერიოდულად მცენარის მინერალური სასუქებით 
გამოკვება და რეგულარული უხვი რწყვა. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, კონტეინერებში და ასაჭრელად.  
 
Begonia semperflorens - მარადმოყვავილე ბეგონია 
ოჯ. Begoniaceae 

სამშობლო – ბრაზილია. მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც კულტურაში 
გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. ბუჩქები 
კომპაქტურია,  15-30 სმ სიმაღლის. ფოთლები 
მომრგვალო-ოვალურია, მბრწყინავი, კაშკაშა მწვანე, 
კიდეებზე წვრილად დაკბილული. ბევრ ჯიშს 
მზეზე ფოთლები უწითლდება. ყვავილები 
შეიძლება იყოს თეთრი, ვარდისფერი და წითელი. 
ყვავილობს ივნისიდან დაწყებული  პირველ 
ყინვებამდე. ბეგონიების თანამედროვე 
ასორტიმენტი გაერთიანებულია ორ ჯგუფში: 
ჯგუფი გრაცილისი – დამახასიათებელია ძლიერ 
დატოტვილი, 12-25 სმ სიმაღლის ბუჩქი, 

მრავალრიცხოვანი წვრილი, სუსტადშებუსვილი მწვანე ან ალისფერი ფოთლებით და ასევე  
მრავალრიცხოვანი წვრილი ყვავილებით. ჯგუფი სემპერფლორენსი - დამახასიათებელია  30-45 სმ 
სიმაღლის ღეროები, სუსტი დატოტვა, მსხვილი პრიალა ფოთლები; მცირერიცხოვანი, მაგრამ დიდი ზომის, 
5 სმ დიამეტრის ყვავილები. 
მრავლდება თესლით.  
მარადმოყვავილე ბეგონია  უკეთ ვითარდება ღია, მზიან ნაკვეთებზე. ჩრდილში მცენარე მეჩხერდება და 
სიმაღლეში მიიწევს. ნიადაგი ნაყოფიერი უნდა იყოს და არ შეიცავდეს ჩა-ს. საჭიროა ფოთლის მიწის, 
ქვიშის და ტორფის დამატება. 
გამოიყენება ყველა სახის ყვავილოვან გაფორმებაში, მათ შორის ხალიჩოვანშიც. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impatiens walleriana - ბალზამინი, უკადრისა   
ოჯ. Balsaminaceae 
15-35 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, უხვად 
დატოტვილი, სქელი, ხორცოვანი ღეროებით. 
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უკანასკნელ პერიოდამდე გამოიყენებოდა როგოც მხოლოდ ოთახის მცენარე. დღეისათვის კი, ახალი 
ჰიბრიდული ჯიშების წყალობით, ფართოდ გამოიყენება ყვავილოვან გაფორმებაში, როგორც ერთწლოვანი 
მცენარე. ყვავილები დიდია, 5 სმ დიამეტრის, მარტივი, იშვიათად ბუთხუზა, ერთფერი ან ორფერი, 
სხვადასხვა ფერების ნაზ ტონებში, გარდა ყვითლისა და ლურჯისა. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. უპირატესობას ანიჭებს ნახევარჩრდილს. ღია, მზიან ადგილებზე მისი 
ზრდა ფერხდება. სითბოსმოყვარულია. მისთვის აუცილებელია მსუბუქი, ნოყიერი ნიადაგები. საჭიროებს 
რწყვას, განსაკუთრებით კაშპოებსა და კონტეინერებში მოყვანის დროს. ცხელსა და მშრალ ამინდში კარგია 
წყლის შესხურება. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად, კონტეინერებში გამოსაზრდელად. 
 
Ageratum  houstonianum (A.mexicanum)  - ჰოუსტონის ანუ მექსიკური აგერატუმი 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე ან ხავევარბუჩქია. იზრდება 
ცენტრალური ამერიკის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რაიონებში. 
კულტურაში ერთწლოვანად გამოიყენება ერთი სახეობა - Ageratum  
houstonianum (A.mexicanum)- ჰოუსტონის ანუ მექსიკური აგერატუმი. 
აქვს მრავალი დატოტვილი, სწორმდგომი ან წამოწეული, შებუსული, 
10-50 სმ სიმაღლის  ღერო. ფოთლები სამკუთხაა, რომბული ან 
ოვალური, კიდედაკბილული, შებუსული. ყვავილები წვრილია, 
სურნელოვანი, ვიწრომილისებური, ორსქესიანი, მცირე ზომის - 1-1,5 სმ 
დიამტრის კალათებად შეკრებილი, რომლებიც თავის მხრივ 
თავმოყრილია 10 სმ დიამტრის რთულ ფარისებურ ყვავილედში. 
ყვავილის შეფერილობა შეიძლება იყოს ცისფერი, მოიასამნისფრო-
ცისფერი, ლურჯი, მარჯნისფერ-ვარდისფერი, თეთრი. ყვავილობს  
ივნისიდან დაწყებული პირველ წაყინვებამდე. 
სითბოსმოყვარულია, ზიანდება სულ მცირე ყინვებითაც კი. მოითხოვს 

ღია მზიან ადგილებს, ჩრდილში სიმაღლეში მიიწევს. საჭიროა მისი უხვად რწყვა. ზაფხულის შუა 
რიცხვებში ყვავილობის შესუსტებისას საჭიროა შეჭრა, რის შედეგადაც სწრაფად იზრდება და უხვად 
ყვავილობს. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებად,  მიქსბორდერებში და კონტეინერებში. 
 
Lobelia erinus - ლობელია 
ოჯ.  Lobeliaceae 

 
მრავალწლ
ოვანი 
ბალახოვან
ი 
მცენარეა. 
ბუნებრივა
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დ იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. ღეროები წვრილია, ფუძიდანვე უხვად დატოტვილი. ბუჩქები 
კომპაქტურია, სფეროსებრი, 10-25 სმ სიმაღლის. ფოთლები წვრილია, ლანცეტა, კიდემემთლიანი, 
მორიგეობით განწყობილი. ყვავილი ორტუჩაა, 2 სმ დიამეტრის. ვითარდება თითო-თითოდ ფოთლის 
უბეში. შეფერილობით ცისფერი, მუქი ლურჯი, იისფერ-იასამნისფერი, ალისფერი, ვარდისფერი ან 
თეთრია. ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. აქვს საბაღე ფორმები: 
f. pendula - დაშვებული, f. erecta - სწორმდგომი, f. compacta - კომპაქტური.   
მრავლდება თესლით.  სითბოს, სინათლისა და ტენისმოყვარულია. კარგად იზრდება ფხვიერ, მსუბუქ 
ნიადაგებზე. ყვავილობის ხანგრძლივობა და სიხშირე იზრდება  დაყვავილებული ნაწილების დროულად 
მოცილების შედეგად. 
გამოიყენება ბორდიურებად, ხალიჩოვან ყვავილნარებში, ჩამოკიდებულ კაშპოებსა და კონტეინერებში. 
Gazania rigens - გაზანია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

 ბუნებრივად იზრდება სამხრეთ აფრიკასა და 
მოზამბიკში. 30 სმ-მდე სიმაღლის მცენარეა სხვადასხვა 
ფორმის ფოთლების მკვრივი როზეტით. ხშირად 
ფოთლები ქვედა მხრიდან ვერცხლისფრადაა 
შებუსვილი, რომელიც იცავს მცენარეს სიცივისგან და 
ხელს უწყობს ტენის შენარჩუნებას. ივლისიდან 
როზეტის შუაგულიდან  ამოდის მრავალი საყვავილე 
ღერო, რომლებზეც ვითარდება მარტოული კალათა-
ყვავილედები. ისინი ყურადღებას იპყრობენ თავისი 
არაჩვეულებრივი შეფერილობით. აქვს კაშკაშა თეთრი, 
ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი, ყავისფერი ან 
ჭრელი ყვავილები.  

უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, არაა მომთხოვნი ნიადაგის მიმართ. მცენარის დამახასიათებელ 
ნიშანს წარმოადგენს ყვავილების თვისება – საკმაოდ სწრაფად გაიშალონ სინათლეზე და დაიხურონ 
ჩრდილში. 
მრავლდება თესლით. გამოიყენება ყვავილნარებში, საქოთნე კულტურად, აივნების გასაფორმებლად. 
შეიძლება დაავადდეს ნაცრისფერი სიდამპლით და ფოთლების ლაქიანობით.  
 
Antirrhinum majus - ლომის ყბა 
ოჯ. Scrophulariaceae 

გავრცელებულია დედამიწის თბილ რაიონებში. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი ან 
ნახევრადბუჩქოვანი მცენარეა მსხვილი, 
ხორკლიანი, მწვანე ღეროებით. კულტურაში 
გამოიყენება როგორც  ერთწლოვანი. ღეროები 
სწორმდგომია, დატოტვილი, 15-100 სმ 
სიმაღლის, ქმნის პირამიდულ ბუჩქებს. ქვედა 
ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, 
ზედა – მორიგეობით. ისინი ფორმით ლანცეტაა 
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ან წაგრძელებულ-ოვალური. ყვავილები დიდია, არასწორი ფორმის, ორტუჩა, მარტივი ან ბუთხუზა, 
მტევისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილები თეთრია, ვარდისფერი, ყვითელი ან ორფერი. ყვავილობს 
ივნისიდან პირველ ყინვებამდე. 
დღეისათვის არსებობს მისი 1000 ჯიშზე მეტი, რომლებიც ოთხ ჯგუფად იყოფა: მაღალი (70 სმ და მეტი; 
ნახევრადმაღალი (40-60 სმ), დაბალმოზარდი (25-40 სმ) და ჯუჯა (15-20 სმ).  
მრავლდება თესლით. უპირატესობას ანიჭებს  ღია, მზიან ადგილებს, საჭიროებს დამატებით გამოკვებას. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, საქოთნედ და ასაჭრელად. 
 
Callistephus chinensis - ჩინური კალისტეპუსი ანუ ერთწლოვანი ასტრა 

ოჯ. Asteraceae (Compositae) - რთულყვავილოვნები 
სამშობლო – შორეული აღმოსავლეთის სამხრეთ-
დასავლეთი ნაწილი, ინდოეთი, მონღოლეთი, 
კორეა. ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 
ძლიერი, ფართოდ დატოტვილი ფესვთა სისტემით. 
ღეროები სწორმდგომია, მარტივი ან დატოტვილი, 
30-100 სმ სიმაღლის. ფოთლები ფართოოვალურია 
ან ოვალურ-რომბული, კიდეებზე არათანაბრად 
დაკბილული. ყვავილედი კალთაა, რომელიც 
შედგება ენისებური და ზარისებური 
ყვავილებისაგან. ყვავილობს ივლისიდან გვიან 
შემოდგომამდე. არსებობს ჯიშთა დიდი სიმრავლე, 
რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება 
სიმაღლის მიხედვით (20-დან 90 სმ-მდე), ერთ 

მცენარეზე  ყვავილედების (5-დან 100-მდე) რაოდენობით, მათი სიდიდით (2-დან 16 სმ-მდე) და ფორმით. 
ასტრა გამოიყენება ყველა სახის ყვავილოვან გაფორმებაში.  
 
Petunia x hybrida  – ბაღის ჰიბრიდული პეტუნია 
ოჯ. Solanaceae – ძაღლყურძენასებრნი 

სამშობლო – სამხრეთ ბრაზილია და არგენტინა. 
მრავალწლოვანი მცენარეა, მაგრამ მისი 
კულტივირება ხდება როგორც ერთწლოვანის. 
ღეროები სწორმდგომი ან გართხმულია, 
უხვადდატოტვილი, 20-70 სმ სიმაღლის, 
მრგვალი, მწვანე ფერის. ფოთლები მჯდომარეა ან 
მოკლეყუნწიანი, კიდემთლიანი, სხვადასხვა 
ზომისა და ფორმის, მორიგეობით განლაგებული. 
ღეროებსა და ფოთლებს სპეციფიკური სუნი აქვთ, 
რასაც მათზე არსებული ჯირკვლიანი ბუსუსები 
გამოსცემენ. ყვავილები მარტოულია, მარტივი ან 
ხუჭუჭა, 5-10 სმ დიამეტრის, ძაბრისმაგვარი. 
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მათი შეფერილობა თეთრიდან მუქ ალისფრამდეა, ზოგჯერ კი ჭრელი. ყვავილობს ივნისიდან პირველ 
წაყინვებამდე. 
პეტუნიას თანამედროვე ასორტიმენტში ჭარბობენ ჰიბრიდები, რომლებიც გამოირჩევიან კომპაქტურობით, 
უხვი ყვავილობით  და გარემო პირობებისადმი მდგრადობით. არსებობს პეტუნიების რამდენიმე საბაღე 
ჯგუფი: მსხვილყვავილებიანი – მათი ყვავილის დიამეტრი 7-13 სმ-ია; ფლორიბუნდა – ყვავილის 
დიამეტრი 5-8 სმ, მცენარის სიმაღლე 25-30 სმ; მრავალყვავილიანი (multiflora) – აქვს წვრილი ყვავილები (4-
5 სმ დიამეტრის), მცენარის სიმაღლე 20-25 სმ. ეს პეტუნიების ყველაზე  ამტანი, სიცივისგამძლე და 
ადრემოყვავილე ჯგუფია, ახასიათებს უხვი ყვავილობა; აივნის (პენდულა) გამოირჩევა  მოქნილი და 
გრძელი ყლორტებით, სწრაფი ზრდით, გარემოს არახელსაყრელი პირობებისადმი მდგრადობით. 
მრავლდება თესლით. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ ნიადაგებს. 
საჭიროა სისტემატური რწყვა და ნიადაგის ტენიანობის შენარჩუნება 60%-იან მაჩვენებელზე. 
დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად პერიოდულად საჭიროა დაყვავილებული ნაწილების მოცილება. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ვაზონებში გამოსაზრდელად, აივნებზე, კაშპოებში. 
 
 
 
 
 
 
Verbena hybrida - ჰიბრიდული ვერბენა 
ოჯ. Verbenaceae 

ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებულია რთული 
ჰიბრიდული წარმოშობის მრავალრიცხოვანი 
ფორმები და ჯიშები. მცენარე ძლიერ დატოტვილია, 
20-50 სმ სიმაღლის, ფოთლები წაგრძელებულ 
სამკუთხაა, უსწორმასწორო კიდეებით, 
მოკლეყუნწიანი, მოპირისპირედ განწყობილი. 
ღეროები და ფოთლები დაფარულია უხეში 
უფერული ბუსუსებით. მიხაკის მსგავსი ყვავილები 
ქოლგა ყვავილედშია შეკრებილი. შეფერილობით 
ისინი შეიძლება იყვნენ თეთრი, ვარდისფერი, 
ალისფერ-წითელი, მუქი იისფერი, ხშირად ცენტრში 
ღია ფერის ლაქა აქვთ. ყვავილობს ივნისიდან 
ოქტომბრამდე.  

გააჩნია ორი სახესხვაობა: 
var. mammoth hort. – მსხვილყვავილა ანუ მამონტის, - 40-50 სმ სიმაღლის მცენარეა გართხმული ღეროებით, 
ყლორტები წამოწეულია, ყვავილები მსხვილი, 10 სმ დიამეტრის. 
var. nana compacta hort. – დაბალი კომპაქტური, - 20-30 სმ სიმაღლის კომპაქტური მცენარეა, მოკლე 
ყლორტებით, ყვავილის დიამეტრი 1,5-2 სმ-ია. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. 
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სინათლისმოყვარულია, სიცივისა და გვალვისამტანი. ნიადაგისადმი მომთხოვნი არაა. საჭიროებს 
რეგულარულ რწყვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში წყვეტს ყვავილობას და გადადის ნაყოფმსხმოიარობაზე. 
გამოიყენება ყვავილნარებში მცირე მასივების შესაქმნელად, კონტეინერებში გამოსაზრდელად და 
ასაჭრელად (სათაიგულედ). მოყვავილე ხალიჩების შესაქმნელად ახდენენ წვერების წაწყვეტას, რის 
შედეგადაც ყლორტები ფოთლის უბეებიდან ივითარებენ ფესვებს. 
 
 
 
 
Calendula officinalis - სამკურნალო გულყვითელა 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae)  - რთულყვავილოვნები 
 სამშობლო – ხმელთაშუაზღვეთი, ირანი, კანარის 
კუნძულები.  ერთწლოვანი სწორმდგომი ბალახოვანი 
მცენარეა. წარმოქმნის უხვად დატოტვილ, მძლავრ, 20-
75 სმ ბუჩქებს. ღეროები სქელია, ღარებიანი, ღია-მწვანე 
ფერის, წებოვანი ბუსუსებით მოფენილი. ყვავილედი - 
სპეციფიური სუნის, 5-10 სმ დიამეტრის კალათაა. 
ენისებური ყვავილები ყვითელი ან ნარინჯისფერია, 
ზემოდან მბრწყინავი, ქვემოდან დაბურული; 
მილისებური ყვავილები წვრილია, ყვითელი, 
ნარინჯისფერი ან მუქი ყავისფერი ყვავილობს 
ივნისიდან ნოემბრამდე. უპრეტენზიო, 
სინათლისმოყვარული,  სიცივისამტანი და 
გვალვაგამძლე მცენარეა. ყვავილობის პერიოდის 
გასახანგრძლივებლად აუცილებელია დაყვავილებული 

ნაწილების პერიოდულად მოცილება. საჭიროებს მორწყვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყვავილედები 
წვრილდება  და ყვავილობა წყდება. მრავლდება თესლით. 
 
Heliotropium arborescens  - ჰელიოტროპი 
ოჯ. Boraginaceae 

სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი მცენარეა. 
კულტურაში გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. 40-60 სმ 
სიმაღლის დატოტვილი, სწორმდგომი, 
გადაშლილტოტებიანი მცენარეა. ფოთლები 
უკუკვერცხისებურია, დანაოჭებული, შებუსვილი, 
მოკლეყუნწიანი, ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან ღია 
ფერის. ყვავილები მცირე ზომისაა, სურნელოვანი, მუქი 
ლურჯი ან მუქი იისფერი, 10-15 სმ დიამეტრის 
ფარისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს უხვად 
და ხანგრძლივად ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. 
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ესაჭიროება მზიანი ადგილი და ფხვიერი, ნოყიერი, კარგი წყალგამტარი ნიადაგი. სასიამოვნო, ნარგიზის 
სუნელის გამო მას ხშირად რგავენ სახლებთან და ფანჩატურებთან ახლოს. კომპაქტურ ჯიშებს იყენებენ 
ყვავილნარებსა და ჯგუფურ ნარგაობებში.  
 
Mirabilis jalapa - მირაბილისი, ღამის მზეთუნახავი 
ოჯ.  Nyctaginaceae 

ბუნებრივად გვხვდება ტროპიკული ამერიკის ქვეყნებში. 60-
80 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი დაბუჩქული მცენარეა 
დაბინდული, წაგრძელებულ-კვერცხისებური, ღია მწვანე 
ფოთლებით და მრავალრიცხოვანი ნაზი და სურნელოვანი 
ძაბრისებური ყვავილებით, რომელთა დიამეტრიც 4 სმ-მდეა. 
კულტურაში გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. უმაღლესი 
ყვავილოვანი მცენარეებისგან განსხვავებით, ისევე როგორც 
ყველა ღამით მოყვავილე მცენარეს, მასაც არ გააჩნია 
ნამდვილი გვირგვინი. გვირგვინის ფუნქციას ასრულებს 
ძლიერ გაზრდილი, მილისებური, კაშკაშა შეფერილობის 
ჯამი. ის ძირითადად შეიძლება იყოს ყვითელი, თეთრი და 
მოვარდისფერო-წითელი.  დამტვერიანების შემდეგ იძლევა 
შესანიშნავ ჭრელ ვარიაციებს.  
ყვავილები ცოცხლობენ მხოლოდ რამდენიმე საათის 
განმავლობაში. იშლებიან მხოლოდ საღამოს 5-6 საათისთვის, 
მზის აქტივობის შემცირების შემდეგ. ახასიათებს სწრაფი 
ზრდა და განახლება გრძელი ფესურიდან.  
უპრეტენზიო მცენარეა, არ საჭიროებს განსაკუთრებულ 
მოვლას. მრავლდება თესლით და ფესურის დაყოფით.    
გამოიყენება ბორდიურებად, ყვავილნარები, ღობეების 
გასაფორმებლად.  
 
Centaurea cyanus - ღიღილო 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 მ-მდე სიმაღლის 
ერთწლოვანი, 
იშვიათად 
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ორწლოვანი მცენარეა. აქვს სწორმდგომი, დატოტვილი ღეროები, რომელთა წვერებზეც ვითარდება 
მარტოული ცისფერი კალათა ყვავილედები, რომლის ცენტრალური ყვავილებიც მილისებურია, 
ნაყოფისმომცემი, კიდურა კი ძაბრისებურია 7-8-ნაკვთა ქობით. ფოთლები ლანცეტაა, ქეჩისებურად 
შებუსვილი. მცენარის ქვედა ნაწილის ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია, ყუნწიანი, ხოლო ზედა 
ნაწილში – მჯდომარე და მთლიანი. ნაყოფი 0,5 სმ სიგრძის წაგრძელებული თესლურაა, ნაცრისფერი და 
ნარინჯისფერი ბიბილოთი. ყვავილობს ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-
სექტემბერში. მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება მიქსბორდერებში, ჯგუფებად. ნახევარჩრდილში იყენებენ როგორც ნიადაგმფარავს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ოჯ.  Euphorbiaceae 
Ricinus communis - რიცინუსი, აბუსალათინი 
 

2 მ-დე 
სიმაღლის 
მრავალწლოვ
ანი 
ტროპიკული 
მცენარეა. 
კულტურაში 
მოჰყავთ 
როგორც 
ერთწლოვანი
. ბუჩქი 
გადაშლილია
, ღეროები 
სწორმდგომი
, 
დატოტვილი
, მწვანე, 

წითელი ან ყავისფერი შეფერილობის. ფოთლები დიდია, ყუნწიანი, თათისებური, 5-10 ნაკვთისგან 
შემდგარი. შეუხედავი ყვავილები შეკრებილია ხშირ მტევნისებურ ყვავილედად. მათ დეკორატიული 
ღირებულება არ გააჩნიათ. ოვალური თესლები ლობიოს წააგავს. ისინი პრიალაა, მბრწყინავი, ჭრელი. 
ესაჭიროება მზიანი, თბილი, ნოტიო, ქარისგან დაცული ადგილები და ფხვიერი, ნოყიერი ნიადაგები. 
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მრავლდება თესლით.  
მავნებლებითა და დაავადებებით იშვიათად ზიანდება.  
ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. მებაღეობაში ხშირად გამოიყენება ფერადფოთლიანი და 
დაბალმოზარდი დეკორატიული ფორმები. 
რგავენ მარტოულად ან მცირე ზომის მონოჯგუფებად. 
 
 
Limonium sinuatum - ლიმონიუმი 
ოჯ.  Plumbaginaceae 

გავრცელებულია ყველა კონტინენტზე. უმეტესად 
კი ხმელთაშუაზღისპირეთსა და ცენტრალურ 
აზიაში გვხვდება. 20-90 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი მცენარეა. კულტურაში მოჰყავთ 
როგორც ერთწლოვანი. აქვს მტკიცე ღეროები. 
ფესვთანური ფოთლები 10 სმ-მდე სიგრძისაა, ღია 
მწვანე, თხელი, წაგრძელებული, ფრთისებრ ან 
თათისებრ ღრმად დანაკვთული, ძალიან მოკლე 
ყუნწებით. საყვავილე ღეროები ჩვეულებრივ 5-15 
ერთადაა განვითარებული (იშვიათად 
მარტოული), სწორმდგომი ან წამოწეული, ზედა 
ნაწილში დატოტვილი. ყვავილები წვრილია, 1 სმ-
მდე დიამეტრის, მათი ხშირი თავთავები თავის 

მხრივ ტოტების წვერზე ფარისებურ ყვავილედებადაა შეკრებილი. ჯამი მშრალია, ბორბლისებური, 
შებუსვილი, ლურჯ-იისფერი, იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრი. გვირგვინი ღია ყვითელი ან მოთეთროა. 
ყვავილობას იწყებს ივნისიდან. ამ პერიოდში დიდი რაოდენობით იზიდავს პეპლებს.  
სინათლისმოყვარული და სიცივისამტანია, გვალვაგამძლე და ნიადაგისადმი ინდიფერენტული. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფებში.  
 
Cleome  - კლეომე  
ოჯ.  Capparaceae 

40-120 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები გრძელყუნწიანია, 
თათისებრ დანაკვთული, მორიგეობით განწყობილი, 12-20 
სმ სიგრძის, ფუძესთან ეკლით, არათანაბრად შებუსვილი. 
ყვავილები ზიგომორფულია, 4-5 სმ სიგრძის, წითელი, 
თეთრი ან ვარდისფერი, შეკრებილი მჯდომარე  მტევნებად, 
რომლებიც განაგრძობენ ზრდას.  
მრავლდება თესლით. სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, 
გვალვაგამძლე. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, თუმცა 
უპირატესობას ანიჭებს ნეიტრალურს. ნოყიერ ნიადაგზე 
ზომიერი რწყვის პირობებში უხვად და ხანგრძლივად 
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ყვავილობს. ცუდად იტანს ზედმეტ ტენს. 
გამოიყენება სოლიტერად, ჯგუფებში, მიქსბორდერებში, ასაჭრელად. 
 
Tithonia rotundifolia - ტიტონია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – მექსიკა. ერთწლოვანი  50-150 სმ სიმაღლის 
სწორმდგომი გადაშლილი მცენარეა.  ღეროები 
მოწითალოა, სუსტად შებუსვილი. ფოთლები დიდია, 
მორიგეობით განლაგებული, გულისებური, სამნაკვთა, 
ორივე მხრიდან უხეშად შებუსვილი, 10-15 სმ სიგრძის. 
ყვავილედი 5-8 სმ დიამეტრის კალათაა ნარინჯისფერ-
წითელი კიდურა და ყვითელი მილისებური 
ცენტრალური ყვავილებით.  
ყვავილობს ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. 
ესაჭიროება მზიანი ადგილები, კარგი  დრენაჟის მქონე 
და საკვები ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგები. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, მცირე ჯგუფებში, 
ასაჭრელად. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rudbeckia hirta - რუდბეკია 
ოჯ. Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. ერთ ან ორწლოვანი (იშვიათად 
მრავალწლოვანი) მცენარეა მარტივი ან დატოტვილი, 
უხეშადშებუსვილი ღეროებით, რომლებიც სიმაღლეში 100 სმ-ს 
აღწევენ. ფესვთანური ფოთლები ყუნწიანი, ღეროსეული – 
მჯდომარე, მორიგეობით განწყობილი, ფართოლანცეტა, 
მსხვილკბილა, ბუსუსებიანი. ყვავილედის დიამეტრი 10 სმ-მდეა. 
ენისებური ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია, მილისებური – 
მორუხო-ალისფერი, ამობურცულ ყვავილსაჯდომზე განთავსებული. 
გააჩნია მთელი რიგი ჯიშები და დეკორატიული ფორმები. 
ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 
მრავლდება თესლით.  
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გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, სათაიგულედ. 
 
Gaillardia  pulchella - გაილარდია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

90 სმ-მდე სიმაღლის ერთწლოვანი, იშვიათად 
მრავალწლოვანი მცენარეა სწომდგომი, დატოტვილი, 
შებუსული  ღეროებით. ღეროსეული ფოთლები 
თითქმის მჯდომარეა, კიდემთლიანი, მარტივი, 
ლანცეტა ან ნიჩბისებური. ყვავილედი მარტოული 
კალათაა, რომელიც ვითარდება გრძელ საყვავილე 
ღეროზე. კიდურა ყვავილები ენისებურია, სამკბილა, 
ალისფერ-წითელი, ყვითელი ან ორფერი. 
ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, ალისფერი. 
ყვავილობს ივნისიდან ნოემბრამდე 
სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს  
მსუბუქ, მშრალ ნიადაგებს. ესაჭიროება ზომიერი 
რწყვა. 

მრავლდება ბუჩქის დყოფით, მწვანე და ფესვის კალმებით, თესლით.  
დეკორატიული მცენარეა. გააჩნია მრავალი საბაღე ფორმა და ჯიში, გამოიყენება ბაღებისა და პარკების 
გაფორმებაში. რგავენ ჯგუფებად, მიქსბორდერებში, რაბატკებში. გამოიყენება სათაიგულედ. 
შეიძლება დაზიანდეს ნაცრით, თეთრი ჟანგათი, ლაქიანობით, სიყვითლით, ნაცრისფერი სიდამპლით. 
აზიანებენ მწერებიც. 
 
Nemesia strumosa  -  ნემეზია 
ოჯ. Scrophulariaceae 

სამშობლო – სამხრეთ აფრიკა. ერთწლოვანი, 20-
40 სმ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები 
წაგრძელებულია, თითქმის ლანცეტა. ყვავილები 
ასიმეტრიულია, მსხვილი, ორტუჩა, ყვითელი, 
თეთრი, იისფერი ან ჭრელი. დღეისთვის სულ 
უფრო მეტ გარცელებას პოულობენ  ნემეზიას 
სახეობათაშორისი ჰიბრიდები ნაირფერი, 
მსხვილი, 2,5 სმ-მდე დიამეტრის ყვავილებით.  
მრავლდება თესლით. 
სინათლისმოყვარულია, სიცივისამტანი. 
უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, ზომიერად 
ნაყოფიერ ნიადაგებს. კარგად ვითარდება 
მხოლოდ რეგულარული რწყვის პირობებში. 

ყვავილობის პერიოდის გასახანგრძლივებლად ზაფხულის მეორე ნახევარში მცენარეს კრეჭენ, რაც იწვევს 
გვერდითა ყლორტების ზრდას და განმეორებით ყვავილობას. 
გამოიყენება ყვავილნარებსა და ბორდიურებში, კონტეინერებში გამოსაზრდელად. 
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Perilla frutescens var. nankinensis - პერილა, წითელი ჭინჭარი 
ოჯ.  Lamiaceae 

 ველურად იზრდება ჰიმალაიში, ჩინეთსა და 
იაპონიაში. 50-100 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი 
მცენარეა. ღეროები სწორმდგომია, დატოტვილი, 
შებუსვილი, უხვად შეფოთლილი. ყვავილები 
წვრილია, შეუმჩნეველი, კენწრულ თავთავისებურ 
ყვავილედად შეკრებილი. ფოთლები 
მოპირისპირეა, მსხვილი, ფართოოვალური, 
წამახვილებული, კიდეებზე ხერხკბილა, მომწვანო 
ან ალისფერი. ღირებულია ღეროებისა და 
ფოთლების არაჩვეულებრივი მუქი წითელი 
შეფერილობის გამო. გააჩნია სახესხაობები 
დანაკვთული ან ხუჭუჭა, თითქმის შავი 
ფოთლებით.     

მრავლდება თესლით.  
ტენისა და სითბოსმოყვარულია. ესაჭიროება მსუბუქი, ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგები. 
სინათლისმოყვარულია, ჩრდილში ფოთლები კარგავენ ბორდოსფერ შეფერილობას, მნიშვნელოვნად 
ღიავდებიან და მწვანდებიან. ექვემდებარება კრეჭვას.  
გამოიყენება ბორდიურებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებში. 
 
Kochia prostata  - კოხია, წითელწვერა, ზაფხულის კვიპაროსი 
ოჯ.  Chaenopodiacea 

ერთწლოვანი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. ბუჩქი 
წაგრძელებულ-ოვალური ფორმისაა, 75-100 სმ სიმაღლის. ღეროები 
სწომდგომია, უხვად დატოტვილი. ფოთლები წვრილია, ხაზურ-
ლანცეტა, ფუძესთან შევიწროვებული და ყუნწში გარდამავალი, 
ღია მწვანე, შემოდგომის სიცივეების დადგომის შემდეგ კი 
წითელი. ყვავილები წვრილია, შეუმჩნეველი. 
მრავლდება თესლით. კარგად იკრიჭება. 
სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, გვალვაგამძლე. ნოყიერ 
ნიადაგზე ვითარდება უფრო მძლავრი ბუჩქები. მშრალ ამინდში 
მცენარე საჭიროებს რწყვას. ზრდის დასაწყისსა და გაკრეჭვის 
შემდგომ მცენარე საჭიროებს ნიადაგში აზოტოვანი სასუქების 
შეტანას. 

518 
 



გამოიყენება ერთეულ ნარგავებად და ჯგუფებში, ნებისმიერი კონფიგურაციის ცოცხალი ღობის 
შესაქმნელად, ბორდიურებში. 
 
Eschscholzia californica  - კალიფორნიული ეშოლცია, ანუ  კალიფორნიული ყაყაჩო 
ოჯ. Papaveraceae 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, გამოიყენება 
როგორც ერთწლოვანი. ივითარებს 20-55 სმ 
სიმაღლის დატოტვილ, კომპაქტურ ან გართხმულ 
ბუჩქს. ღერო სწორმდგომია, წვრილი, მყიფე, 
მრავალრიცხოვანი დაღარული მონაცრისფრო-მწვანე 
შიშველი ყლორტებით. ფოთლები სამმაგ 
დანაკვთულია, გრძელყუნწიანი. ფესვთანური 
ფოთლები შეკრებილია როზეტებად და ცვილოვანი 
ნაფიფქის გამო მონაცრისფრო გადაჰკრავთ. 
ყვავილები მარტივია ან ბუთხუზა, მბრწყინავი. 
შეფერილობით – თეთრი, კრემისფერი, ყვითელი, 
ნარინჯისფერი, მარჯნისფერი. ყვავილები იშლება 

მხოლოდ მზიან ამინდში შუადღის საათებში (10-დან 16 სთ-მდე). ყვავილობს ივნისიდან ოქტომბრამდე. 
მრავლდება თესლით. 
სინათლისა და სითბოსმოყვარულია, მაგრამ შეუძლია გაუძლოს -4-5 °C ყინვასაც. ნიადაგის მიმართ 
მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება მშრალ ქვიშნარ ნიადაგზეც კი. ვერ იტანს ტენის სიჭარბეს. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, მოყვავილე გაზონებში, როკარიუმებში. დეკორატიულია არა მხოლოდ მისი 
ყვავილები, არამედ აჟურული, მონაცრისფრო-ცისფერი ფოთლებიც.   
 
 
 
Sanvitalia procumbens - გართხმული სანვიტალია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – ცენტრალური ამერიკა. 35 სმ-მდე 
სიმაღლის ერთწლოვანი გართხმული მცენარეა. 
ღეროები ძლიერ დატოტვილია, მკვრივი, წვრილი, 
განათებულ მხარეს მოწითალო შეფერილობის. 
ფოთლები მოკლეყუნწიანია ან თითქმის მჯდომარე, 
ფართოოვალური, კიდემთლიანი. ყვავილედი – 2-2,5 სმ 
დიამეტრის კალათაა, ამობურცული, მუქი ყავისფერი 
ან თითქმის შავი დისკით, რომელსაც ქმნიან 
მილისებური ყვავილები; ენისებური ყვავილები ერთ 
რიგადაა განლაგებული, შეფერილობით ისინი 
ყვითელია, ან მონარინჯისფრო-ყვითელი. უხვად 
ყვავილობს ივლისის დასაწყისიდან ოქტომბრის 
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ბოლომდე. გააჩნია ბუთხუზა ფორმის სახესხვაობები და ჯიშები, მაგ., “ნარინჯისფერი გლორი” 
მონარინჯისფრო-ყვითელი ყვავილედებით. 
უპირატესობას ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებს და ზომიერად ნოყოფიერ ნიადაგებს. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, ბორდიურებში, მასივებში, ალპინარიუმებში. 
 
Xeranthemum annuum - ოქროცოცხა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – ხმელთაშუაზღვისპირეთი. 10-40 სმ 
სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 
მონაცრისფრო ქეჩისებური შებუსვით. ღეროს 
სწომდგომია, დატოტვილი, ლანცეტა, მჯდომარე 
ფოთლებით, რომელთა სიგრძე ს0 მმ-ია, სიგანე კი 2-
7 მმ. ყვავილედი 3-5 სმ დიამეტრის კალათაა. 
ენისებური ყვავილები ვარდისფერი, ლილისფერი, 
ან იშვიათად თეთრია. ყვავილობს ივნისიდან 
სექტემბრამდე. ნაყოფი თესლურაა. იზრდება კირით 
მდიდარ და ქვიშნარ ნიადაგებზე.  მრავლდება 
თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში და მშრალი 

თაიგულების და კომპოზიციების შესაქმნელად. 
 
Gypsophila muralis  - წინწკალა 
ოჯ.  Caryophyllaceae 

გავრცელებულია მთელ ევროპაში. 5-20 სმ 
სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. 
ქმნის გადაშლილ ბუჩქს. ღეროს სწომდგომი ან 
წამოწეულია, ძირიდანვე დატოტვილი. 
ფოთლები ხაზურია, კიდემთლიანი, 
ერთძარღვიანი, ორივე ბოლოსკენ 
შევიწროვებული. ყვავილები ძალზე წვრილია, 
მარტოული. ისინი ვითარდება ღეროს 
მუხლებიდან გამოსულ გრძელ 
ყვავილსაჯდომზე. ჯამი ფართოზარისებურია, 
5-კბილა. გვირგვინის ფურცლები ვარდისფერი 
ან მოთეთრო-ვარდისფერია მუქი ძარღვებით, 
წვერზე ამოკვეთილი. ნაყოფი მრავალთესლიანი 

კოლოფია, იხსნება 4 საგდულით. ყვავილობს მაისიდან სექტემბრამდე. იზრდება ნათელ ქვიშნარ 
ადგილებზე, მდელოებზე, სტეპებზე, მეჩხერ ტყეებში. 
მრავლდება თესლით.  
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დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ბაღებსა და პარკებში, ყვავილნარებში, ბორდიურად, 
ალპინარიუმებში. ქმნის ხშირ დეკორატიულ საფარს. 
 
Celosia argentea  - ცელოსია, მამლის ბიბილო  
ოჯ. Amaranthaceae 
 მრავალწლოვანი მცენარეა, რომელიც მოჰყავთ როგორც ერთწლოვანი. ღეროები სწორმდგომია, ხშირად 
ერთმანეთთან შეზრდილი, 35-50 სმ სიმაღლის. ფოთლები ოვალურია, წვერში წამახვილებული, მწვანე, 
ჭრელი ან მუქი ალისფერი. ყვავილები წვრილია, მასიურ ყვავილედში შეკრებილი. შეფერილობით 
ყვითელი, ნარინჯისფერი, ვარდისფერი ან ალისფერ-წითელი. ყვავილედის ფორმის მიხედვით  ცელოსია 
იყოფა ორ საბაღე ფორმად: ფრთისებრი (f. plumosa) საგველა ყვავილედით და სავარცხლისებური, ანუ 

მამლის ბიბილოსებრი (C.a.f.cristata),  
სავარცხლისებური მსხვილი ყვავილედით.  
მრავლდება თესლით. 
სითბოსა და სინათლისმოყვარული და 
შედარებით გვალვაგამძლეა. ესაჭიროება 
ფხვიერი, ნოყიერი ნიადაგები. ნორჩ მცენარეს 
ფორმირების ფაზაში ესაჭიროება უხვი რწყვა. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, 
მიქსბორდერებში, კონტეინერებში 
მოსაყვანად. ცოცხალ თაიგულებში 
ეფექტურია ფრთისებრი ცელოსია, ხოლო 
მშრალ თაიგულებში –სავარცხლისებრი. 
 

Datura stramonium  - ლემა  
ოჯ.  Solanaceae 

გავრცელებულია ევროპაში, 
კავკასიაში, იშვიათად 
აღწევს შორეულ 
აღმოსავლეთამდე. 
ერთწლოვანი, 
არასასიამოვნო სუნის 
მქონე, სარეველა 
ბალახოვანი მცენარეა. 
სიმაღლეში 1,2 მ-ს აღწევს. 
აქვს მთავარღერძიანი 
ფესვი და ძირიდანვე 
დატოტვილი ღერო. 

დატოტვის ადგილებში სხედან მარტოული ყვავილები. გვირგვინი დიდი ზომისაა, თეთრი, ძაბრისებური, 
წარმოქმნილია 5 წამახვილებული გვირგვინის ფურცლის შეზრდის შედეგად. ჯამი 5-კბილაა, ძირში ოდნავ 
გამობერილი. ნაყოფი მსხვილია, სფერული ან კვერცხისებური, ეკლებით მოფენილი, იხსნება 4 საგდულით 
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და შეიცავს პატარა შავ თესლებს. ყვავილობს აპრილიდან სექტემბრამდე, ნაყოფი მწიფდება  ივლისიდან 
ოქტომბრამდე.  
მრავლდება თესლით.  
იზრდება ფხვიერ, ზომიერად ტენიან ნიადაგებზე. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს.  
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება მისი დიდყვავილიანი ფორმები. 
 
Delphinium consolida - დეზურა 
ოჯ. Ranunculaceae 

15-60 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი შხამიანი მცენარეა. ღერო დატოტვილია და 
თითოეულ ტოტზე განვითარებულია მტევანა ყვავილედი. ფოთლები 
სამმაგად და უფრო მეტჯერაც დაყოფილია ვიწრო ხაზურ ნაწილებად. 
ყვავილები ლურჯია, იშვიათად ვარდისფერი, კიდევ უფრო იშვიათად 
თეთრი, დეზით. ყვავილობს ივნისიდან შემოდგომამდე. 
მრავლდება თესლით. 
უპირატესობას ანიჭებს ქარისგან დაცულ მზიან ადგილებს, ღრმა, 
კალციუმის შემცველ ნიადაგებს. სიცივისამტანია. ცხელ ზაფხულში 
საჭიროებს სიტემატურ რწყვას. 
გამოიყენება მაღალ ყვავილნარებში, ჯგუფებში, ასაჭრელად. 
დაბალმოზარდი ჯიშები კი – მიქსბორდერებსა და ბორდიურებში. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
მრავალწლოვანი მცენარეები 
მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეებს მიეკუთვნება ის სახეობები, რომლებიც ცოცხლობენ ორ წელიწადზე 
მეტ ხანს. თუ მრავალწლოვანი მცენარე ყვავილობს და ნაყოფს იძლევა სიცოცხლეში ერთხელ (სიცოცხლის 
ბოლო წელს), მას მონოკარპულს უწოდებენ, ხოლო თუ ყოველწლიურად – პოლიკარპულს. 
თბილი და რბილი კლიმატის პირობებში მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეები უწყვეტად იზრდებიან, 
ხოლო ზომიერი კლიმატის პირობებში მათი ზრდა წარმოებს მხოლოდ წლის თბილ პერიოდში. თუ 
ზამთარში მცენარის ფოთლები ხმება, ასეთ მცენარეს უწოდებენ ფოთოლმცვენ მრავალწლოვანს. თუ 
ფოთლები მთელი წლის მანძილზეა შენარჩუნებული - მარადმწვანეა.  
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კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემის წყალობით მრავალწლოვანი მცენარეები ბევრად უფრო 
მდგრადნი არიან ტყის ხანძრების მიმართ. ისინი ასევე უფრო ადვილად იტანენ დაბალ ტემპერატურებს და 
ნაკლებად მგრძნობიარენი არიან ხეებთან და ბუჩქებთან შედარებით. 
მრავალ ეკოსისტემაში სწორედ ბალახოვანი მრავალწლოვნები დომინირებენ. ერთწლოვანებთან 
შედარებით ისინი უფრო ადვილად ეგუებიან რესურსებით ღარიბ ნიადაგებს, რადგან მათი ფესვები უფრო 
ადვილად ჩადის ნიადაგში წყლისა და საკვები ნივთიერებების მოსაპოვებლად. გაზაფხულზე ისნი ასევე 
უფრო ადრე იწყებენ განვითარებას. 
 
მრავალწლოვანი საზაფხულო მცენარეები 
 
Delphinium cultorum  - დეზურა 
ოჯ. Ranunculaceae  

მეყვავილეობაში ძირითადად იყენებენ რთული ჰიბრიდული წარმოშობის 
ჯიშებს, რომლებიც გაერთიანებულია Delphinium cultorum-ის 
სახელწოდებით. ისინი 50-200 სმ სიმაღლის მცენარეებია სწორმდგომი 
ღეროებით. ფოთლები მორიგეობითაა განწყობილი, თათისებრ 
დანაკვთული, მსხილი, ოდნავ ტალღოვანი, გრძელყუნწიანი. ფესვთა 
სისტემა ფუნჯისებურია, დატოტვილი. ყვავილები მარტივია ან 
ბუთხუზა, სხვადასხვა ფორმის მტევნებად შეკრებილი. ყვავილედის 
სიგრძე მცენარის სიმაღლის ½-1/3-ს შეადგენს. ყვავილის ფურცლებს 
სხვადასხვა სიგრძის დეზები აქვთ. ყვავილების შეფერილობა შეიძლება 
იყოს სხვადასხვა ტონალობის: იისფერი, ცისფერი, თეთრი, ვარდისფერი, 
იასამნისფერი.   
ყვავილობს ივნის-ივლისში. ყვავილობის შემდეგ მცენარის 
დეკორატიულობა იკარგება, ამიტომ რეკომენდებულია დაყვავილებული 
მტევნის შეჭრა ფესვთანურ ფოთლებთან ერთად. შეჭრის შემდეგ იწყება 

ახალი ფოთლების განვითარება და შესაძლებელია განმეორებითი, შედარებით სუსტი ყვავილობა 
სექტემბერში. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, მწვანე კალმებით და თესლით.  
კარგად იზრდება მზესა და ნახევრადჩრდილში. ესაჭიროება ღრმა, თიხნარი, კალციუმის შემცველი, 
ზომიერად ნოტიო ნიადაგები. 
გამოიყენება ყვავილნარებში. 
 

Astilbe thunbergii  - ასტილბა 
ოჯ.  Saxifragaceae 
სამშობლო - იაპონია. მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი, 80 სმ-მდე სიმაღლის მცენარეა 
მკვრივი ფესურით. ყლორტები სწორმდგომია, 
მაგარი. ფოთლები დანაკვთულია, ნატიფი, 
ორნამენტული, მბრწყინავი, მუქი მწვანე, 
მონაცრისფრო ბუსუსებით დაფარული. 
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დაყვავილების შემდეგაც კი დეკორატიული. ისინი ძირითადად თავმოყრილია მცენარის ქვედა ნაწილში. 
ყვავილები თეთრია. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 
ესაჭიროება ნახევრადდაჩრდილული ადგილები (იტანს ჩრდილსაც). სინათლეზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
იზრდება, თუ ნიადაგი კარგად იქნება დატენიანებული. დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად 
საჭიროა დაყვავილებული ნაწილების მოცილება. 
მრავლდება ვერტიკალურად მდებარე ფესურის დაყოფით სექტემბერში. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა აჟურული ფოთლების, შეფერილობისა და ბუჩქის ჰაბიტუსის 
წყალობით. გამოიყენება ჯგუფებში, მიქსბორდერებში, რაბატებში, ალპინარიუმებში. ეფექტურად 
გამოიყურება წყალსატევებთან. გაშრობის შემდეგ ყვავილედი კარგად ინარჩუნებს ფორმასა და ფერს და 
ფართოდ გამოიყენება ზამთრის თაიგულებში. 
 
Verbena rigida  - ვერბენა, ცოცხანა 
ოჯ.  Verbenaceae 

სამშობლო – ცენტრალური და სამხრეთი ამერიკა. მრავალწლოვანი 
მცენარეა, მაგრამ დეკორატიულ მებაღეობაში იყენებენ როგორც 
ერთწლოვანს.  ღეროები დატოტვილია, გართხმული ან წამოწეული, 
ოთხწახნაგოვანი. ფოთლები უხეშია, წაგრძელებული, ფუძესთან 
თითქმის მახვილისებური, ღეროზე შემოხვეული, წვეტით 
დამთავრებული, არათანაბრად დაკბილული, მკვეთრად გამოხატული 
ძარღვებით, ქვედა მხრიდან შებუსვილი. ყვავილები წვრილია, 1 სმ-
მდე დიამეტრის, იასამნისფერი, ან იასამნისფერ-ალისფერი, 
შეკრებილი 3,5 სმ სიგანის რთულ კენწრულ ყვავილედად. ყვავილობს 
უხვად ივნის-ოქტომბერში. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებში, ფანჯრებისა და აივნების 
გასაფორმებლად.  
 
 
Stachys lanata - სტახისი  
ოჯ.  Lamiaceae 

სამშობლო – თურქეთი, სამხრეთ-დასავლეთი აზია. 
20-60 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ნიადაგმფარავი 
მცენარეა. ფოთლები სქელია, თეთრი ქეჩისებური 
შებუსვით, რაც მცენარეს ვერცხლისფერ 
შეფერილობას და განსაკუთრებულ 
დეკორატიულობას ანიჭებს. რამდენიმეწლიანი 
ზრდის შედეგად ისინი ქმნიან 5-10 სმ სიმაღლის ხშირ 
ხალიჩას. ყვავილები წვრილია, მოვარდისფრო-
ლილისფერი ან იასამნისფერი, თავთავისებურ 
ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს ივნისიდან 
სექტემბრამდე.  
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მრავლდება თესლით და მოზრდილი მცენარის დაყოფით, ასევე განახლების 
კვირტების მქონე ფესურების დაყოფით.   
უპრეტენზიო მცენარეა. გამოიყენება ბორდიურებში, ხალიჩოვან კომპოზიციებში. 
ზოგჯერ მცენარეს საყვავილე ღეროებს თავიდანვე აშორებენ, რადგან ძირითადად 
დეკორატიული ფოთლების გამო ზრდიან. მაქსიმალური დეკორატიული ეფექტი 
მიიღწევა მცენარის მზეზე ან ნახევრადჩრდილში, ღარიბ, მშრალ ნიადაგზე 
განთავსებით. 
 

Kniphofea uvaria  - კნიფოფია 
ოჯ.  Liliaceae 

2 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები მახვილისებურია, 
მონაცრისფრო-მწვანე, 50 სმ სიგრძის. ყვავილები მილისებურია, ზედა - 
მარჯნისფერ-წითელი, ქვედა –მომწვანო-ყვითელი. ყვავილედი მკვრივია, 
თავთავისებური, 25 სმ-მდე სიგრძის. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. გააჩნია 
მრავალი სახესხვაობა. 
ესაჭიროება ნაყოფიერი, კარგი დრენაჟის მქონე, ნოტიო ნიადაგები. სინათლისა 
და სითბოსმოყვარულია. 
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში გაზონებში, წყალსატევებთან, შერეულ 
ყვავილნარებში, ასაჭრელად.  
 
Gaillardia aristata - გაილარდია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

90 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა სწორმდგომი, 
დატოტვილი, შებუსვილი ღეროებით. ფოთლები მარტივია, 
ლანცეტა ან ოვალური, დაკბილული. ყვავილედი – მარტოული 
კალათია გრძელ საყვავილე ღეროზე. წითელი ყვავილები 
ენისებურია, სამკბილა, წითელ-ალისფერი, ყვითელი ან 
ორფერი, ცენტრალური ყვავილები მილისებურია, ალისფერი. 
სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს მსუბუქ, მშრალ 
ნიადაგებს. ტენიან ადილებში ზრდაში ჩამორჩება. ესაჭიროება 
ზომიერი რწყვა. ყვავილობის გასახანგრძლივებლად 
რეკომენდებულია ნიადაგში სამჯერადად სასუქების შეტანა. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, მწვანე და ფესვის კალმებით, 

თესლით.  
შესაძლებელია დაავადდეს ნაცრით, ჟანგათი, 
ლაქიანობით, სიყვითლით. აზიანებენ მწერებიც. 
რგავენ ჯგუფებად რაბატებსა და მიქსბორდერებში. 
 
Phlox drummondii - ფლოქსი  
ოჯ. Polemoniaceae 
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სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. კულტურაში გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. 20-50 სმ სიმაღლის 
მცენარეა დატოტვილი, წებოვანი ღეროებით. მთელი მცენარე შებუსვილია. ქვედა ფოთლები მჯდომარეა, 
მოპირისპირედ განლაგებული; ზედა – ფართოლანცეტადან სამკუთხა გულისებური წვერით 
დამთავრებულამდე. ყვავილები სურნელოვანია, 1 სმ დიამეტრის, კენწრულ ფარისებურ ყვავილედად 
შეკრებილი. შეფერილობით თეთრი, ვარდისფერი, წითელი, იისფერი, ერთი ფერის ან  ცენტრში თვალაკით 
(ლაქით). არსებული  ჯიშები იყოფა ორ ჯგუფად: 
Ph.d. var. nana compacta  – დაბალი კომპაქტური. 15-20 სმ სიმაღლის, სხვადასხვაგვარად შეფერილი. 
Ph.d. var. cuspidate hort.  – ვარსკვლავისებური ყვავილებით. უმთავრესად ვარდისფერი და წითელი 
შეფერილობის. 
ყვავილობს ივნისიდან სექტემბრამდე. მრავლდება თესლით. უპირატესობას ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებს 
(ჩრდილში სიმაღლეში მიდიან და არ ყვავილობენ), ზომიერად ტენიან, ჰუმუსიან  ნიადაგებს. ცხელ 
ამინდში საჭიროებს მორწყვას, მაგრამ ჭარბ ტენსა და დამდგარ წყალს ვერ იტანს. 
გამოიყენება ყველა ტიპის ყვავილნარში, როკარიუმებში, ვაზონებში გამოსაზრდელად. მაღალმოზარდი 
ჯიშები იძლევიან კარგ ასაჭრელ მასალას. 
 
Hosta (Funkia) lancifolia  - ჰოსტა (ფუნკია) 
ოჯ.  Liliaceae 

სამშობლო - კორეა, ჩრდილო-აღმოსავლეთი 
ჩინეთი. ფოთლები მკვრივია, მწვანე, მბრწყინავი, 
კვერცხისებურ-ლანცეტა ან ლანცეტა, 15-17 სმ 
სიგრძის და 7-8 სმ სიგანის, ყუნწიანი, ფოთლის 
ფირფიტის ფუძესთან მოწითალო-ყავისფერი 
ლაქით. საყვავილე ღერო 40-50 სმ სიმაღლისაა. 
ყვავილები იისფერია, შიდამხრის ფუძესთან 
მუქი ზოლებით. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 
არსებობს მისი თეთრქობიანი სახესხვაობაც. 
კარგად ვითარდება როგორც ნახევრად-
დაჩრდილულ, ისე სინათლის ნაკლებობის 
პირობებშიც. ამ დროს ჭრელფოთოლა ფორმების 
ფოთლები მწვანდება. ღია, მზიან ადგილებში 

ჰოსტა ვითარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნიადაგი ტენიანი, ღრმა და საკვებით მდიდარია. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და თესლით. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ყვავილნარებში, რაბატებსა და ბორდიურებში, 
წყალსატევების გასამწვანებლად და როკარიუმებში. 

 
Zephyranthes candida  - თეთრი ზეფირანტესი 
ოჯ.  Amaryllidaceae 
 
სამშობლო – არგენტინა, პარაგვაი, სამხრეთ ბრაზილია. 
მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ბოლქვის 
დიამეტრი 3 სმ-ია, ფორმით ის მრგვალია ან ოვალური, 
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მუქი ლეგა, თითქმის შავი აპკისებური გარეთა ქერქლებით, მთლიანად მიწაშია ჩაღრმავებული. ფოთლები 
მუქი მწვანეა, ძალიან ვიწრო, 45 სმ-მდე სიგრძის და 0,4 სმ სიგანის, ხორცოვანი, გასქელებულ-
სადგისისებური. ყვავილები მარტოულია. თანაყვავილი ძაბრისებურია, 4-6 სმ სიგრძის, თეთრი ან გარედან 
ოდნავ ვარდისფრად დაფერილი. ყვავილები ჩნდება ფოთლებთან ერთად, მაგრამ როზეტის გარეთ, გასული 
წლის  კვირტებიდან. ნაყოფი – კოლოფია წვრილი, შავი თესლებით. ბევრი ზეფირანტესისათვის 
დამახასიათებელია როზეტების განვითარება და ყვავილობა  წვიმიან პერიოდში, ამიტომ მათ წვიმის 
შროშანსაც უწოდებენ. იზრდება ჭაობებში. წლის ცხელ პერიოდს ის მოსვენების მდგომარეობაში ატარებს, 
რომლის დროსაც მდგრადია გვალვის, ხანძრის და მავნებლების მიმართ (ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მასში 
არსებული  შხამიანი ნივთიერებების გამო). 
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება ამ მცენარის 20-მდე ფორმა ყვავილნარებსა და ალპინარიუმებში, 
ასვე კერძო ეზოების გასაფორმებლად. 
 
Geranium psilostemon  - გერანი, ნემსიწვერა 
ოჯ.  Geraniaceae 

სამშობლო – თურქეთი, სომხეთი. 20 სმ-მდე სიმაღლის 
კომპაქტური მრავალწლოვანი მცენარეა. აქვს მოკლე 
მსხვილი ფესურა, რომელიც ნიადაგში 5-15 სმ სიღრმეზე 
მდებარეობს. ფესვთანური ფოთლები 5-ნაწილიანია, 
ფართო, 20 სმ-მდე სიგანის, დაკბილული, გრძელ – 30 სმ-
მდე ყუნწზე განთავსებული. ჩნდებიან აპრილში, ხოლო 
სექტემბერში წითლდებიან და კვდებიან. მთელი მცენარე 
ბუსუსებითაა დაფარული. ღერო 50-70 სმ სიმაღლისაა, 
სწორი, დატოტვილი, ბუსუსებიანი. 
ყვავილები ალისფერ-იისფერია შავი თვალით, მათი 
დიამეტრი 4-5 სმ-ია. ყვავილობს ივნისიდან აგვისტომდე, 
უხვად ნაყოფმსხმოიარობს. 
სინათლისმოყვარულია. ესაჭიროება ღრმა და ნოყიერი 
ნიადაგი, ზომიერი ტენიანობა. 
გამოიყენება შერეულ ყვავილნარებში  და ერთეული 
სახით.  
 
 

 
Sedum spectabile  -  
ოჯ.  Crassulaceae 
50 სმ სიმაღლის მცენარეა სწორმდგომი მაგარი 
ღეროებით, ფოთლები ლეგა ნაფიფქითაა 
დაფარული. ყვავილები მოვარდისფრო-
იასამნისფერია. ისინი შეკრებილნი არიან 15 სმ 
დიამეტრის ყვავილედში. ყვავილობს სექტემბერ-
ოქტომბერში. უპრეტენზიო მცენარეა. კარგად 
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ვითარდება ნებისმიერ ნიადაგზე, სადაც მცირე რაოდენობით შეტანილ უნდა იყოს ნეშომპალა ან კომპოსტი. 
სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. დეკორატიულია ყვავილობის პერიოდში 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და ყლორტების დაფესვიანებით.    
გამოიყენება ხალიჩოვანი კომპოზიციების შესაქმნელად, მიქსბორდერებში, ალპინარიუმებში. 
 
Achillea filipendulina  - ფარსმანდუკი 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

120 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. 
ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანეა, აჟურული, ფრთისებრ 
დანაკვთული. აქვს კალათა ყვავილედები, რომლებიც თავის მხრივ 
შეკრებილნი არიან ბრტყელ, მკვრივ ფარისებურ ყვავილედად. 
კიდურა ენისებური ყვავილები ერთ რიგადაა განწყობილი, 
ოქროსფერ-ყვითელი; ცენტრალური მილისებური ყვავილები 
ყვითელია. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. ესაჭიროება მზიანი 
ადგილები. უპირატესობას ანიჭებს ნოყიერ, ოდნავ ტენიან, 
კირისშემცველ ნიადაგებს, იზრდება ქვიშნარებზეც.  
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით, კალმებით.  
გამოიყენება “ბუნებრივი ბაღის” ტიპის  ყვავილნარებში. ბუჩქოვანი 
ფორმები კარგია მიქსბორდერების მეორე პლანისთვის, დაბალი 
ჯიშები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როკარიუმებში. კარგია 
ასაჭრელად და ზამთრის თაიგულებისათვის. 
 
Ajuga reptans  - აიუგა, პირწმინდა 

ოჯ.  Lamiaceae 
25 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი, 
მოკლეფესურიანი ბალახოვანი მცენარეა. 
პოლიმორფული სახეობაა, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული 
შებუსვა, ფოთლებისა და ყვავილების 
განსხვავებული შეფერილობა, ზოგს კი 
საერთოდ არ გააჩნდეს გართხმული 
ყლორტები. ფოთლები რბილია, ოვალური, 
ტალღოვანი, დაკბილული კიდეებით, ორივე 
მხრიდან მოკლე შებუსვით. ფესვთანური 
ფოთლები შეკრებილია  8 სმ სიმაღლის 
როზეტად, საიდანაც გამოდის გრძელი, 
მხოხავი, დაფესვიანების უნარის მქონე 

ყლორტები (ულვაშები). გაზაფხულზე როზეტის ქვემოდან ზრდას იწყებენ ოთხწახნაგოვანი საყვავილე 
ღეროები, რომელთა სიმაღლეც 35 სმ-ს აღწევს. როზეტის ფოთლები ყუნწიანია, ხოლო ღეროსეული – 
უყუნწო. ყვავილედი თავთავია. ყვავილი ორტუჩაა და ფოთლის უბეში ვითარდება. ყვავილობს აპრილ-
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ივლისში, ნაყოფი მწიფდება ივნის-აგვისტოში. ნაყოფი მომრგვალო, ღია ნაცრისფერი რთული კაკალია, 
რომელიც იშლება 2,5 მმ სიგრძის 4 კაკლად. 
დეკორატიულ მებაღეობაში გამოიყენება როგორც ადრეგაზაფხულზე ლამაზადმოყვავილე და 
ნიადაგმფარავი მცენარე.  
გააჩნია დიდი რაოდენობით ჯიშები, მაგ.: 
• Ajuga reptans  “Atropurpurea” =  Ajuga reptans “Purpurea”  — იისფერი ან ბრინჯაოსფერი ფოთლებით.  
• Ajuga reptans  “Burgundy Glow”  — ჭრელი კრემისფერი ან ბორდოსფერი ფოთლებით.  
• Ajuga reptans  “Catlin's Giant”  — უფრო დიდი ფოთლებით და გრძელი საყვავილე ღეროებით.  
• Ajuga reptans  “Jungle Beauty”  — იისფერი ელფერის მუქი მწვანე ფოთლებით. სხვა ჯიშებისგან 
განსხვავებით ახასიათებს უფრო სწრაფი ვეგეტატიური გამრავლება.  
• Ajuga reptans  “Multicolor”  — თეთრი, ვარდისფერი და იისფერი ფოთლებით.  
• Ajuga reptans  “Variegata”  — მუქი ვარდისფერი ყვავილებით.  სხვა ჯიშებისგან განსხვავებით 
ახასიათებს უფრო კომპაქტური ზომები. 
• Ajuga reptans  “Variegata”  — ღია მწვანე და კრემისფერი ფოთლებით. 
ყინვაგამძლე, უპრეტენზიო მცენარეა. კარგი განვითარებისთვის ესაჭიროება  ზომიერი ტენიანობის 
ნიადაგი. კარგად იზრდება ჩრდილშიც, მაგრამ ყვავილების ფერი უკეთ ვლინდება მზიან ადგილებში. 
ულვაშების დახმარებით მცენარე საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება დიდ ფართობებზე.   
 
Pyrethrum roseum  - ვარდისფერი გვირილა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

იზრდება კავკასიაში, სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე. 60-
70 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 
ზედაპირული, დატოტვილი ფესურით. აქვს 
მრავალრიცხოვანი, თითქმის დაუტოტავი ღეროები ღრმად 
დანაკვთული ორმაგფრთართული ფოთლებით და წვერში 
განლაგებული მსხვილი კალათა ყვავილედები, რომელთა 
დიამეტრიც 6 სმ-ს აღწევს.  ენისებური ყვავილები 
ვარდისფერია, მილისებური – ყვითელი. ყვავილობს 
ივნისში.  
აქვს მრავალრიცხოვანი საბაღე ფორმები და ჯიშები, 
რომლებიც დეკორატიულ მებაღეობაში ერთი სახელითაა (Р. 
Hybridum hort.) გაერთიანებული. ყვავილედები ძირითადად 
ბუთხუზაა, თეთრი, ვარდისფერი, მუქი  წითელი 
ყვავილებით. განსაკუთრებით გავრცელებულია ჯგუფი - 
Robinson’s mix - 12 სმ დიამეტრის მსხვილი ვარდისფერი და 
წითელი კალათებით და 80 სმ სიმაღლის ღეროთი.  
გამოიყენება ყვავილნარებში, ჯგუფების შესაქმნელად, 
სათაიგულედ.  
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Hemerocallis fulva  - ჰემეროკალისი (ყვითელი შროშანი) 
ოჯ. Liliaceae 

სამშობლო - კავკასია, ცენტრალური ევროპა, 
ხმელთაშუაზღვეთი, ჩინეთი, იაპონია. 100 სმ სიმაღლის 
მცენარეა, ყვავილობის პერიოდში 120 სმ-ს აღწევს. 
ფოთლები ვიწროხაზურია, მახვილი, მორკალული. 
ყვავილები შიგნიდან ყვითელია, გარედან ნარინჯისფერ-
ყავისფერი, დიამეტრი 10-12 სმ. ყვავილობს ივნის-
ივლისში. გააჩნია ჯიშები. 
არაა მომთხოვნი გარემო პირობებისადმი. უპირატესობას 
ანიჭებს ღია, მზიან ადგილებს, იტანს მსუბუქ 
ნახევარჩრდილსაც. სინათლის უკმარისობის შემთხვევაში 
მცენარე არ ყვავილობს, მაგრამ ფოთლების ხარჯზე 
დეკორატიულობას მაინც ინარჩუნებს.  
მრავლდება ბუჩქისა და ფესურის დაყოფით 
შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე. მისი გამრავლება 

შეიძლება საყვავილე ღეროს კენწეროდან აღებული კალმებითაც. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ფართოდ გამოიყენება წყალსატევების გასამწვანებლად, 
მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ასაჭრელად. მისი კოკრები იშლება წყალში ჩაწყობის შემდეგ. 
 
Campanula latifolia  - მაჩიტა 
ოჯ. Campanulaceae 

70-130 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები მომრგვალო-
გულისებრი ან კვერცხისებრია, კიდეებზე ხერხკბილა. ყვავილები 
ძაბრისებრ-ზარისებრია, ცისფერი, ლურჯი,  ღია ან მუქი იისფერი, თეთრი, 
მეჩხერ თავთავისებურ ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-
ივლისში. ესაჭიროება ფხვიერი, ნაყოფიერი ნიადაგი.  
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება მიქსბორდერებში, ჯგუფურ ნარგაობებსა და ყვავილნარებში, 
ასაჭრელად. დაყვავილების შემდეგ სრულიად კარგავს დეკორატიულობას. 
დაყვავილებული ნაწილების მოჭრის შემდეგ ყვავილობის განახლება ხდება  

გვერდითა ყლორტების ზრდის ხარჯზე. 
 
Dianthus plumarius  - მიხაკი 
ოჯ. Caryophyllaceae  
25-40 სმ სიმაღლის კომპაქტური ბალიშა ბუჩქია. 
ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, 
მონაცრისფრო-მწვანე, წამახვილებულ-ლანცეტა. 
ცოცხლობენ მომდევნო წლის გაზაფხულამდე. 
ყვავილები სურნელოვანია, მარტივი ან 
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ბუთხუზა, მარტოული ან მცირე ზომის თავისუფალ ქოლგა ყვავილედად შეკრებილი, თეთრი, წითელი, 
ალისფერი, ზოგჯერ სხვადასხვაგვარად მოხატული. ახასიათებს უხვი ყვავილობა ივნის-ივლისში. კარგად 
ვითარდება თბილ, მზიან ადგილებში, ეგუება ნახევრადჩრდილსაც. ვერ იტანს დამდგარ წყალს. 
ზამთარგამძლეა. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და თესლით.  
იყენებენ ასაჭრელად. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება ყვავილნარებში, თუმცა ამ დროს 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის ფაქტი, რომ აგვისტოსთვის მცენარე მთლიანად კარგავს 
დეკორატიულობას. 
 
Phlox paniculata  - ფლოქსი 
ოჯ. Polemoniaceae 
გავრცელებულია აშშ-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ფლორიდის გარდა. .იზრდება ტყეებში ნოყიერ 
ნიადაგებზე. მრავალწლოვანი მცენარეა. მისი ფესვთა სისტემა შედგება მრავალრიცხოვანი  დამტებითი 
ფესვებისაგან, რომლებიც წარმოქმნიან ერთწლოვან ყლორტებს. ამ სახეობისგან მიღებული ჯიშები 
სიმაღლეში 25-150 სმ-ს აღწევენ. ღეროს ქვედა ნაწილის ფოთლები მოპირისპირეა, ლანცეტა ან 
ფართოლანცეტა, ზედა – მორიგეობით განწყობილი, მუქი მწვანე, ზეთისხილის ელფერით. ყვავილის 
დიამეტრი 1,5-5 სმ-ია. ისინი შეკრებილნი არიან  მსხვილ ქოლგა, პირამიდულ, მტევნისებურ საგველა 

ყვავილედად, რომლის დიამეტრიც 40 სმ-ს აღწევს. 
ყვავილები სურნელოვანია, მრავალგვარი 
შეფერილობის, გარდა ყვითლის, სუფთა ლურჯის და 
ცისფრისა. ყვავილობის ვადების მიხედვით ჯიშები 
იყოფა ადრე (ივნის-ივლისი), საშუალო (ივლისი) და 
გვიანმოყვავილე (აგვისტო-სექტემბერი) ჯგუფებად.  
ესაჭიროება ღია, მზიანი, ოდნავ მოჩრდილული 
ადგილები. ჭარბი განათების შემთხვევაში მცირდება 
ყვავილობის ხანგრძლივობა და მკრთალდება მათი 
ფერი. ნიადაგი უნდა იყოს ფხვიერი და ნოტიო.  
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და ფესვის 
ამონაყარით. 
გვიანმოყვავილე ჯიშები სტაბილურად 
დეკორატიულია. ადრემოყვავილეებს კი 
დაყვავილების შემდეგ ესაჭიროებათ დაყვავილებული 

ყვავილედების შეჭრა. გამოიყენება 
მიქსბორდერებში, რაბატებში, ჯგუფურ 
ნარგაობებსა და ასაჭრელად. 
 
Rudbeckia fulgida  - მბრწყინავი რუდბეკია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 
სამშობლო - ჩრდილოეთ ამერიკის სამხრეთ-
აღმოსავლეთი რაიონები. 60 სმ-მდე 
სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. 
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ფოთლები მთლიანია, ვიწოლანცეტა. ყვავილედი 9 სმ დიამეტრის კალათაა. ენისებური ყვავილები 
ნარინჯისფერია, მილისებური – მუქი ალისფერი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში 40-45 დღის განმავლობასი. 
ნაყოფმსხმოიარობს.  
სინათლისმოყვარულია, ესაჭიროება თიხნარი ნიადაგი. მრავლდება თესლით და ფესურის დაყოფით. 
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებსა და ასაჭრელად.  
გააჩნია საბაღე სახესხვაობა — var. variabilis hort. — 70 სმ-მდე სიმაღლის მცენარე ვიწროლანცეტა, 
კიდემთლიანი ფოთლებით. გავრცელებული ჯიშებია “Goldsturm” და “Goldstar” ოქროსფერ-ყვითელი 
კიდურა ყვავილებით და ამობურცული ყავისფერი ცენტრით. ყვავილის დიამეტრი 11-13 სმ-ია. 
 
Acanthus spinosus  - აკანთუსი 
ოჯ.  Acanthaceae 

 სამშობლო - ხმელთაშუაზღვეთის 
აღმოსავლეთი რაიონები. 85-150 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 
მუქი მწვანე, გრძელ სეგმენტებად დაყოფილი 
ეკლიანი ფოთლები. მისი ყვავილის ზედა 
ნაწილი – მუზარადი - ლილისფერია, ხოლო 
ქვედა – ტუჩი - თეთრი. ყვავილობს ივლის-
აგვისტოში. საკმაოდ ხშირად იყენებენ 
დეკორატიულ მებაღეობაში. 
სითბოსმოყვარული მცენარეა. ესაჭიროება 
ზომიერი რწყვა და ინტენსიური გაბნეული 
სინათლე, უნდა მოვარიდოთ მზის პირდაპირ 
სხივებს.  
მრავლდება თესლით და კალმებით. 

ეს დეკორატიული მცენარე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ფოთლების არაჩვეულებრივი ფორმისა და 
მაღალი ყვავილედების გამო. უფრო ეფექტურად გამოიყურება ცალკეულ ნარგაობებში, რადგან ამ დროს 
უფრო კარგად ჩანს მისი მსხვილი წამახვილებული ფოთლების სტრუქტურა.  შეიძლება დაზიანდეს 

ნაცრით. 
 
 
 
 
 
 
Lychnis chalcedonica - ლიხნისი 
ოჯ.  Caryophyllaceae 
30-100 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. ფოთლები 
წაგრძელებულ-კვერცხისებურია, მწვანე, ქვემოდან შებუსვილი. 
ყვავილები ნარინჯისფერ-წითელია, ქოლგა ყვავილედად 
შეკრებილი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში.  
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სინათლისმოყვარულია. უპირატესობას ანიჭებს  ფხვიერ, არამჟავე ნიადაგებს. გვალვაგამძლე და 
ზამთარგამძლეა. 
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებსა და რაბატებში.   
 
 
 
 
 
Lilium regale - სამეფო შროშანი 
ოჯ.  Liliaceae 

 
120-130 სმ 
სიმაღლის 
მრავალწლო
ვანი 
ბოლქვოვანი 
მცენარეა. 
ფოთლები 
ტყავისებურ
ია, ვიწრო, 
მუქი მწვანე. 
ყვავილები 
ძაბრისებურ
ია 

(მილისებურია), თეთრი, სურნელოვანი. ყვავილობს ივლისის მეორე ნახევარში 2-3 კვირის მანძილზე. 
ესაჭიროება ფხვიერი, ნაყოფიერი, საკმაოდ ტენიანი ნიადაგები. ახასიათებს უხვი ნაყოფმსხმოიარობა და 
მდგრადობა ვირუსული და სოკოვანი დაავადებების მიმართ, რის გამოც დიდი ხანია მიიპყრო მეყვავილეთა 
ყურადღება. მისი ჰიბრიდებია: L. x imperiale, L. x sulphurgale, L. x centigale, L. x aurelianense. 

მრავლდება თესლით, შვილეული ბოლქვებით და ბოლქვის 
ქერქლებით. 
გამოიყენება ყვავილნარებში მცირე ჯგუფებად.  
 
Tulipa x hybrida hort.  - ჰიბრიდული ტიტა 
ოჯ. Liliaceae 
სამშობლო – წინა და ცენტრალური აზიის სტეპები. გვარი 
აერთიანებს 140-მდე სახეობას. მებაღეობაში უმთავრესად 
ჰიბრიდები გამოიყენება. 
მრავალწლოვანი, ბოლქვოვანი ბალახოვანი მცენარეა სწორმდგომი 
ღეროთი, რომლის სიმაღლეც  5-100 სმ-ია. ფოთლები ხაზურია ან 
წაგრძელებულ-ოვალური, შიშველი ან შებუსვილი, ლეგა-მწვანე 
შეფერილობის. ზოგჯერ იისფერ-მურა ლაქებით ან ხაზებით. 
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მოზრდილ მცენარეებს ჩვეულებრივ 2-4 ფოთოლი აქვთ, ახალგაზრდებს – მხოლოდ ერთი. ყვავილები 
დიდა, მარტოული, იშვიათად მარტივ ყვავილედად შეკრებილი. ფორმით ისინი შეიძლება იყოს ხაზური, 
ჯამისებური ან ძაბრისებური, მარტივი ან ბუთხუზა, სხვადასხვა შეფერილობის. 
ბოლქვი შედგება ვეგეტაციის მანძილზე განვითარებული ერთწლოვანი ფუძისგან, მასზე განთავსებული  4-
6 ხორცოვანი სამარაგო ქერქლით, რომელთა უბეებშიც ჩანასახოვანი კვირტებია. ბოლქვის ცენტრიდან 
ვითარდება საყვავილე ღერო, რომელიც ფარავს ყვავილის ჩანასახს. საყვავილე ღეროს ფუძესთან 
განახლების კვირტია, საიდანაც მომდევნო წელს ვითარდება ყველაზე დიდი ბოლქვი. ბოლქვი გარედან 
დაფარულია მკვრივი მფარავი ქერქლებით, რომელიც მას გარემოს არახელსაყრელი ზემოქმედებისა და 
ტენის დაკარგვისაგან იცავს. ბოლქვის ფუძესთან ვითარდება ფესვთა სისტემა, რომელიც შედგება 

დაუტოტავი დამატებით ფესვებისაგან. 
დაყვავილების შემდეგ ბოლქვებს ნიადაგიდან იღებენ და მათ კვლავ 
რგავენ შემოდგომაზე. თესლით გამრავლებას მიმართავენ ახალი 
ჯიშების მისაღებად. 
გამიყენება ყვავილნარების საგაზაფხულო გაფორმებისათვის 
ჯგუფებში, რაბატებში. ისინი განსაკუთრებით ეფექტურია 
დაბალმოზარდი მცენარეების (არაბისი, იები, ფლოქსები, კესანე) 
გვერდით. 
 

Crocosmia virginiana  - კროკოსმეა (მონტბრეცია) 
ოჯ.  Iridaceae 

1, 5 მ-მდე სიმაღლის ბოლქვოვანი 
ადრემოყვავილე მცენარეა. ბუნებრივად 
იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. აქვს 
ძაბრისებური, ნარინჯისფერი ყვავილები, 
რომლებიც შეკრებილნი არიან 
თავთავისებურ ყვავილედში. ყვავილობს 
ივნის-ივლისში. საყვავილე ღერო შეიძლება 
იყოს როგორც სწორმდგომი, ისე გადახრილი. 
საკმაოდ მაღალდეკორატიული მცენარეა. 
ყვავილობის დროს ქმნის კაშკაშა 
ნარინჯისფერ კუნძულებს. კროკოსმიას 
ჯგუფური ნარგაობები დეკორატიულია 
ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე.  

კულტურაში გავრცელებულია შემდეგი სახეობები და ჯიშები: C. paniculata (ნარინჯისფერი ყვავილებით), 
С. pottsii (ღია ვარდისფერი ყვავილებით), C. George Davison  (ქარვისფერ-ყვითელი ყვავილებით), C. Babylon 
(ღია ნარინჯისფერი ყვავილებით), С. Tangerine Queen  (ღია ნარინჯისფერი ყვავილებით),  С. Spitfire 
(ცეცხლისფერ- ნარინჯისფერი ყვავილებით) და  სხვ. 
ესაჭიროება მინიმალური მოვლა, ღია მზიანი ადგილები ან ნახევრადჩრდილი. იზრდება ნებისმიერ 
ნიადაგზე, გარდა ძალზე მწირისა. არ ავადდება. ზამთარგამძლე და  გვალვაგამძლეა. 
მრავლდება ბოლქვებით და თვითნათესით.   
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ფართოდ გამოიყენება საბაღე დიზაინში. რგავენ ჯგუფებად, მიქსბორდერების პირველ ან მეორე რიგში, 
კონტეინერებში. 
 
Monarda citroidora - მონარდა   
ოჯ. Lamiaceae (Labiatae) 

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. 90-95 სმ სიმაღლის 
ერთწლოვანი მცენარეა. ღეროები მთავრდება კანდელაბრის მსგავსი 
ყვავილედებით, რომლებიც შედგება წვრილი, მუქი იასამნისფერი 
ან ღია ლილისფერი ყვავილების 5-7 დაჯგუფებისგან. ღეროები 
ოთხწახნაგოვანია; ფოთლები – გრძელი, ლანცეტა. ვიწრო 
თანაყვავილებს აქვთ მონაცრისფრო-ვერცხლისფერი, 
ლითონისმაგვარი ბზინვარება. 
მრავლდება თესლით.  
ყვავილობს ივლისიდან გვიან შემოდგომამდე. 
სიცივისამტანი, სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლეა. 
საჭიროებს მსუბუქ, არამჟავე ნიადაგებსა და ქარისგან დაცულ  
ადგილებს. 
გამოიყენება მიქსბორდერებში და ასაჭრელად. 
 
Anemone japonica – ფრინტა 

ოჯ.  Ranunculaceae 
80 სმ-მდე სიმაღლის 

ლამაზადმოყვავილე ბალახოვანი მცენარეა დატოტვილი 
ღეროებით. აქვს ჰორიზონტალური მცოცავი ფესურა. ფოთლები  
მონაცრისფრო მწვანეა, შებუსვილი, ყუნწიანი, მსხვილი, სამჯერ 
ფრთართული, კიდედაკბილული. ყვავილები მსხვილია, მარტივი ან 
ბუთხუზა, სხვადასხვა შეფერილობის, 5-8 სმ დიამეტრის.  
ესაჭიროება ფხვიერი თიხნარი, ჰუმუსით მდიდარი, 
წყალგამტარი, სარეველებისგან გასუფთავებული ნიადაგები. 
ცუდად იტანს ყინვებს. ამიტომ ზამთარში ზემოდან უნდა 
გადაეფაროს მშრალი ფოთლები და ტოტები. 
მრავლდება თესლით ან ბოლქვის დაყოფით.  გამოიყენება ჯგუფურ 
ნარგაობებში, მასივებში, ალპინარიუმებში, ბუჩქნარებთან 

ახლოს, ბილიკების გასწვრივ, 
სათაიგულედ.  
Verbascum  chaixii – ვერბასკუმი 

ოჯ.  Scrophulariaceae 
100 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ან 
ორწლოვანი მცენარეა. ღეროები მარტოულია, 
სწორმდგომი, შეფოთლილი. ფოთლები 
კიდემთლიანია, წაგრძელებული. ფესვთანური 
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ფოთლები უფრო დიდი ზომისაა, ყუნწიანი და ქმნიან როზეტს. ღეროსეული ფოთლები მჯდომარეა. 
ღეროები და ფოთლები ქეჩისებურადაა შებუსვილი, რის გამოც ნაცრისფრად გამოიყურებიან. ყვავილები 
თეთრია, 3 სმ-მდე დიამეტრის. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. დაყვავილების შემდეგ მცენარის გადაჭრის 
შემთხვევაში ის თავიდან იყვავილებს. ნაყოფი წაგრძელებული ან სფეროსებური კოლოფია. ესაჭიროება 
მზიანი ადგილები, მაგრამ იტანს მცირე ჩრდილსაც. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება 
ზომიერად ტენიან, ფხვიერ, საკვები ნივთიერებებით არც თუ ისე მდიდარ ნიადაგებზე. ზამთარგამძლე და 
გვალვაგამძლეა. 
ადვილად მრავლდება თვითნათესით. 
 გამოიყენება ერთეული სახით და ჯგუფურ ნარგაობებში, გაზონებში, მიქსბორდერებში, ალპინარიუმებისა 
და წყალსატევების  გასაფორმებლად. 
 
Hypericum polyphyllum “Grandiflorum” – კრაზანა 

ოჯ. Guttiferae (Clusiaceae) 
სამშობლო – მცირე აზია. 15-35 სმ სიმაღლის 
ნახევრადბუჩქია. ღეროები უხვადაა შეფოთლილი. 
ყვავილები მსხვილია, 5 სმ-მდე დიამეტრის, კაშკაშა 
ყვითელი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. ნიადაგის 
მიმართ მომთხოვნი არაა. ესაჭიროება მზიანი 
ადგილები. დაჩრდილულ და გრილ ადგილებში არ 
ყვავილობს. გვალვაგამძლეა, ვერ იტანს ზედმეტ 
ტენიანობას.  
მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად – დაყოფით 
და ფესვთანური კალმებით. 
გამოიყენება ჯგუფებსა და ერთეულ ნარგაობებში. 

  
Aster alpinus  - მთის ასტრა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – ევროპა, მცირე აზია. აქვს 
ჰორიზონტალური, დატოტვილი ფესურა. 
ღერო მაგარია, ოდნავ შებუსვილი, 25-30 სმ 
სიმაღლის. ფესვთანური ფოთლები 
წაგრძელებულია, ნიჩბისებური, შებუსვილი; 
ღეროსეული – წვრილი, ხაზური, მჯდომარე. 
ყვავილედი მარტოულია, დიამეტრით 4-5 სმ. 
ენისებური ყვავილები თეთრია, 
იასამნისფერი, იისფერი; მილისებური – 
ყვითელი. ერთ ბუჩქზე ვითარდება 5-10 
საყვავილე ღერო. ყვავილობს ივნისიდან 
ივლისის შუა რიცხვებამდე. გააჩნია 
შეფერილობით განსხვავებული ჯიშები. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, მწვანე 
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კალმებით და თესლით.  
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. მაღალმოზარდ ასტრებს ახასიათებთ ღეროს ქვედა ნაწილების 
გაშიშვლება, ამიტომ ყვავილნარებში ისინი უკანა პლანზე უნდა დაირგოს. გამოიყენება ასევე ჯგუფურ 
ნარგაობებში. დაბალმოზარდი ჯიშები გამოიყენება ბორდიურებად, რომლებიც დეკორატიულია არა 
მხოლოდ ყვავილებით, არამედ კომპაქტური მწვანე ბუჩქებითაც. გამოიყენება ალპინარიუმებში და 
ასაჭრელად.  
 
 
 
 
Heuchera  micrantha - ჰეუხერა 

ოჯ. Saxifragaceae 
სამშობლო - ჩრდილოეთ ამერიკა. 70 სმ-მდე 
სიმაღლის ბუჩქია, შედგება როზეტებისგან, 
რომელთა რაოდენობა მცენარის ასაკთან ერთად 
იზრდება. აქვს ლამაზი, ტყავისებური, 
მომრგვალებული, კიდეებზე ტალღოვანი, 
როზეტად შეკრებილი, მომწვანო-მოწითალო 
ფოთლები. ისინი ზამთარში მცენარეზე რჩება და 
მხოლოდ გაზაფხულზე - აპრილში იცვლება ახალი 
ფოთლებით. ყვავილობის დროს მცენარეს 
უვითარდება 7 სმ-მდე სიმაღლის ლეგა წითელი 
საყვავილე ღეროები. ყვავილედი აჟურული 
საგველაა და შედგება მრავალრიცხოვანი, ძალიან 
წვრილი, ლამაზი, მოთეთრო-მოვარდისფრო 
ზარისებური ყვავილებისაგან. ყვავილობა თითქმის 

2 თვე გრძელდება. დაყვავილების შემდეგ საყვავილე ღეროები უნდა გადაიჭრას.  
იზრდება ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგზე, ნახევრადჩრდილში, იტანს მხოლოდ ხანმოკლე გამოშრობას. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით ადრე გაზაფხულზე. 
გამოიყენება სხვადასხვა ყვავილოვან გაფორმებაში, ბორდიურებში. დაბალმოზარდ ჯიშებს იყენებენ 
როკარიუმებსა და ქვის ბაღებში, შესანიშნავია სათაიგულედ. 
 
Lavatera thuringiaca - ლავათერა 

ოჯ.  Malvaceaea 
ფართოდაა გავრცელებული კავკასიაში, მცირე აზიასა და ციმბირში. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც სიმაღლეში 2 მ-
მდე აღწევს. აქვს მრავალრიცხოვანი მარტივი ან ზედა ნაწილში 
დატოტვილი, ვარსკვლავისებური ბეწვებით შებუსვილი ღეროები. 
ფოთლები ყუნწიანია, 3-5-ნაკვთიანი, მომრგვალო, გულისებური 
ფუძით, თანაფოთლები ადრე სცვივა. ყვავილები დიდია, 
ვარდისფერი. ისინი ცალ-ცალკე სხედან ზედა ფოთლების უბეებში. 
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შეკრებილნი არიან კენწრულ მეჩხერ მტევნებად. გვირგვინის ფურცლები ღრმად ორნაკვთიანია და 
სოლისებურად შევიწროვებული.  ყვავილობს ივნის-ივლისში.  
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება მიქსბორდერების უკანა პლანზე და ჯგუფურ ნარგაობებში. 
  
Canna indica - კანა 
ოჯ.  Cannaceae 

გავრცელებულია ტროპიკულ ამერიკაში. 100-150 სმ 
სიმაღლის ფესურიანი მრავალწლოვანი მცენარეა 
მსხვილი, დატოტავი ღეროთი და კიდემთლიანი, 
მორიგეობით განლაგებული მსხვილი  (სიგრძე 50 სმ, 
სიგანე 25 სმ-მდე) მწვანე ან მუქი წითელი ფერის 
ფოთლებით. ყვავილები მსხვილია, წითელი, 
ყვითელი, ვარდისფერი, თეთრი, ჭრელი, 12-15 სმ 
დიამეტრის, თავთავისებურ ყვავილედად 
შეკრებილი. ყვავილობა გრძელდება ივლისიდან 
აგვისტომდე. 
ვეგეტაციის პერიოდში მცენარეს ესაჭიროება უხვი 
რწყვა და ნიადაგში სასუქების შეტანა. 
მრავლდება ფესურის დაყოფით და თესლით (ამ 

უკანასკნელ შემთხვევაში ხდება ჯიშობრივი თვისებების ძლიერი დათიშვა). 
გამოიყენება როგორც სოლიტერად, ისე ჯგუფურ ნარგაობებში, ვაზონებში გამოსაზრდელად. 
 
 
 
 
 
 
 
Lysimachia caucasica - ლიზიმახია, ხახვთესლა 

ოჯ. Primulaceae 
100 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. 
ღერო სწორმდგომია, დატოტვილი, 
ოთხწახნაგოვანი, მოპირისპირედ ან კონებად 
განწყობილი ლანცეტა, ქვემოდან ლეგა ფერის, 
შებუსვილი ფოთლებით.  ყვავილები წვრილია, 
კაშკაშა ყვითელი, ზარისებური, ღეროს წვერზე 
საგველა ყვავილედში შეკრებილი. ყვავილობს 
ივნის-აგვისტოში. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი 
არაა.  

538 
 



მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით ადრე გაზაფხულსა და ზაფხულის მიწურულს. გამოიყენება 
ჯგუფურ ნარგაობებში, ბორდიურებში და წყალსატევების ნაპირებზე დასარგველად.  
 
Cortaderia selloana – პამპასის ბალახი 

ოჯ.  Poaceae 
სამშობლო – სამხრეთ ამერიკა. 3 მ-მდე 
სიმაღლის ორსახლიანი მრავალწლოვანი 
მცენარეა. აქვს სქელი და მაგარი ღეროები, 
რომლებზეც ვითარდება 0,5 მ სიმაღლის, 
სირაქლემას ბუმბულის მსგავსი, 
არაჩვეულებრივი მოვერცხლისფრო-თეთრი, 
ხშირი საგველა ყვავილედები. მამრობითი 
ყვავილებისაგან შემდგარი საგველა 
ყვავილედები უფრო ვიწრო და გრძელია. 
სითბოსა და სინათლისმოყვარულია. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით.  
გამოიყენება სოლიტერად გახსნილი სივრცის 
შუაში და მიქსბორდერებში. გააჩნია როგორც 
მაღალმოზარდი ფორმები სწორმდგომი 

ღეროებით, რომლებზეც ვითარდება აღმამდგომი დიდი ფაფუკი Yყვავილედი, ისე შედარებით 
დაბალმოზარდი ფორმებიც, რომელთა ღეროებიც თანაბრად და ლამაზად იშლება ცენტრიდან და 
ნახევარსფეროს ქმნის.  
                                                          
Scabiosa caucasica - ცისფოლიო 

ოჯ. Dipsacaceae 
80 სმ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა. აქვს მოკლე 
ფესურა. ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია, ლეგა, 
შებუსვილი. ფესვთანური ფოთლები მარტივია. ყვავილები 
წვრილია, კაშკაშა, 10 სმ დიამეტრის თავაკა ყვავილედში 
შეკრებილი, რომელიც რთულყვავილოვანთა კალათას წააგავს. 
ყვავილობს ივნის-ივლისში. 
ესაჭიროება მზიანი ადგილები და ტუტე რეაქციის, კარგი 
დრენაჟის მქონე ნიადაგები. 
მრავლდება თესლით და გაზაფხულზე ბუჩქის დაყოფით.   
მაღალდეკორატრიული ასაჭრელი მცენარეა. იყენებენ 
ჯგუფებში, რაბატებში და შერეულ ყვავილნარებში. 
 
Lilium tigrinum  - შროშანი 

ოჯ.  Liliaceae 
სამშობლო - ჩინეთი და იაპონია. ბოლქვოვანი მრავალწლოვანი მცენარეა, 60-
150 სმ სიმაღლის, სწორმდგომი, მარტივი, უხვადშეფოთლილი ღეროთი, 
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რომელიც მთავრდება 3-50 ყვავილისაგან შემდგარი მტევნით. ბოლქვი მსხლის ფორმისაა, 5-6 სმ სიგრძის. 
შედგება კრამიტისებურად განწყობილი ხორცოვანი ყვითელი ქერქლებისაგან, მათ ფუძესთან კი 
მრავალრიცხოვანი ფესვებია. 
ფოთლები ხაზურია, 7-16 სმ სიგრძის, პრიალა, მწვანე, შიშველი. ყვავილები ძალზე ეფექტურია, მსხვილი, 
ჩაქინდრული, პრიალა წითელი ან ნარინჯისფერ-წითელი, ალისფერ-შავი ლაქებით მოფენილი. ფურცლები 
უკანაა გადახრილი, ხოლო ყვითელი ან წითელი სამტვრე ძაფები, მუქი ფერის სამტვრეებით, წინაა 
წამოწეული. ნაყოფი სამწახნაგა კოლოფია. 
კარგად იზრდება ღია, მზიან ადგილზე. ნიადაგი მსუბუქი ან საშუალო უნდა იყოს, ნეშომპალით კარგად 
განოყიერებული, ნეიტრალური ან მსუბუქი ტუტე. ესაჭიროება სისტემატური და უხვი რწყვა, რათა წყალმა 
ჩააღწიოს მიწაში ძალზე ღრმად მყოფ ფესვებამდე. 
მრავლდება თესლით, შვილეული ბოლქვებით და ბოლქვის ქერქლებით. 
ერთ ადგილზე მოჰყავთ 5-12 წლის განმავლობაში. გამოიყენება ყვავილნარებში მცირე ჯგუფებად. 
გასათვალისწინებელია, რომ დაყვავილების შემდეგ ის მიმზიდველი აღარაა. 
 
Mesembryanthemum  crystallinum - ბროლის ბალახი 

ოჯ.  Aizoaceae 
სამშობლო – სამხრეთ აფრიკა, სადაც წვიმების 
სეზონის დროს უდაბნოს ამშვენებს გვირილის 
მსგავსი ყვავილებით. 15 სმ-მდე სიმაღლის, 
ფართოდ გადაშლილი, ხორცოვანი 
მრავალწლოვანი მცენარეა მრავალრიცხოვანი 
ღეროებით, რომლებიც დაფარულია ღია 
მწვანე, წვრილი, ოვალური, ხორცოვანი, 
კიდედატალღული ფოთლებით. ქვედა 
ფოთლები მოპირისპირედაა განწყობილი, 
ღეროსეული კი – მორიგეობით. მცენარის 
ყველა ნაწილი დაფარულია ჯირკვლოვანი 
ბეწვებით – პაპილამებით, რომლებიც ბროლის 
მბრწყინავ წვეთებს მოგვაგონებენ. ყვავილები 
მოთეთროა, ვარდისფერი ან წითელი, 

შეკრებილნი არიან 3-5-ყვავილიან მტევანა ყვავილედებად. გვირგვინი შედგება მრავალრიცხოვანი წვრილი, 
ძაფისებური ფურცლისაგან. ნაყოფი კოლოფია.   
ესაჭიროება განათებული ადგილები და ზომიერი რწყვა. ზედმეტმა ტენმა შეიძლება ფესვების სიდამპლე 
გამოიწვიოს. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება როგორც ნიადაგმფარავი და საქოთნე კულტურა. 
 
Dicentra spectabilis - დიცენტრა 

ოჯ.  Fumariaceae 
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სამშობლო – აღმოსავლეთ აზია. 
მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. 
წარმოქმნის 60-100 სმ სიმაღლის გადაშლილ 
ბუჩქს. გამოირჩევა ფრთისებრ დანაკვთული 
ლეგა ნაცრისფერი, ძირითადად 
ფესვთანური ნაზი ფოთლებით, რომლებიც 
დეკორატიულობას შემოდგომამდე 
ინარჩუნებენ. ყვავილები 2 სმ-მდე 
დიამეტრისაა, ჩამოკიდებული, 
გულისებური, ქმნიან რკალისებურ  
ჩაქინდრულ მტევანს. ყვავილედის სიგრძე 
20-30 სმ-ია. ყვავილი შეიძლება იყოს 
თეთრი, ვარდისფერი ან მოწითალო. 

გვირგვინი ოდნავ გაბრტყელებულია ერთ სიბრტყეში და ისრით განგმირულ გულს მოგვაგონებს. ყვავილი 
შედგება ორი ჯამის ფოთოლაკისა და ოთხი თავისუფალი გვირგვინის ფურცლისაგან. ამ ოთხიდან გარეთა 
ორი ფორმითა და შეფერილობით მკვეთრად განსხვავდება შიგნითა ფურცლებისგან. გარეთა ფურცლები 
მკვეთრი შეფერილობისაა – უმთავრესად ვარდისფერი ან წითელი. მათ ფუძესთან არის პარკისებური 
ამობერილობები, სადაც ნექტარი გროვდება, მათ დეზებსაც უწოდებენ. ნაყოფი კოლოფია. ახასიათებს უხვი 
ყვავილობა, რომელიც იწყება მაისიდან და 35-40 დღე გრძელდება. ამ პერიოდში მცენარე 
არაჩვეულებრივად დეკორატიულია. 
ესაჭიროება ფხვიერი, მსუბუქი, ნოყიერი, ოდნავ ნოტიო, აუცილებლად კარგად დრენაჟის მქონე ნიადაგები. 
ასეთ პირობებში ის კარგად იზრდება, იბუჩქება და უხვად ყვავილობს. კარგად იზრდება როგორც ღია, 
მზიან ადგილებში, ისე ნახევრადჩრდილშიც.  
მრავლდება ვეგეტატიურად ფესურების გადანაჭრებით და ზაფხულში (როცა მცენარე მოსვენების 
მდგომარეობაშია) ბუჩქის დაყოფით. 
დაბალმოზარდ ჯიშებს რგავენ როკარიუმებში, მაღლებს – მიქსბორდერებში და შერეულ ყვავილნარებში. 
შესაძლებელია ცალკეულ ბუჩქებად დარგვაც გაზონზე. იყენებენ სათაიგულედ. 

 
 
 
 
Gladiolus hybridus   - გლადიოლუსი, ხმალა 
ოჯ.  Iridaceae 
გავრცელებულია სამხრეთ და ცენტრალურ აფრიკაში, 
ხმელთაშუაზღვეთში, ცენტრალურ ევროპაში, აზიაში. 
სხვადასხვა სახეობების შეჯვარებით მიღებულია   ჰიბრიდული 
ხმალას თანამედროვე ჯიშები. 
ტუბერბოლქვოვანი მრავალწლოვანი მცენარეა. დამოკლებული 
ტუბერბოლქვი მიიღება ღეროს ქვედა მუხლთშორისების  
შეზრდით. ის წამოადგენს სამარაგო და ვეგეტატიური 
განახლების ორგანოს, რადგან მასზე, ფოთლების უბეებში 
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წარმოიქმნება კვირტები, საიდანაც ხდება მცენარის მიწისზედა ორგანოების განახლება. ფოთლები 
ხმლისებურია, ფართო, ბრტყელი, ზოგჯერ ლეგა ნაფიფქით. არჩევენ ორი ტიპის ფოთლებს: ქვედა ანუ 
მფარავი, და ზედა – ასიმილაციის უნარის მქონე.. გლადიოლუსს სულ უვითარდება 7-10 ნამდვილი 
ფოთოლი. მათგან 3-4 ემაგრება განვითარებულ საყვავილე ღეროს და ანიჭებს მას დამატებით სიმტკიცეს. 
ფესვთა სისტემა შედგება ფესვების ორი იარუსისაგან.  
ყვავილედი თავთავისებურია, ყვავილები – მჯდომარე. ყვავილედი შედგება 12-დან 28-მდე ყვავილისაგან, 
რომელთაგანაც ერთდროულად გაშლილია  მხოლოდ 25-50%. ყვავილედის სიგრძე შეადგენს საყვავილე 
ღეროს სიგრძის 1/3-1/2-ს. ყვავილების განლაგების მიხედვით შეიძლება განვასხვაოთ  ყვავილედის 
რამდენიმე ტიპი: ერთრიგიანი, ორრიგიანი, მორიგეობითი, ორმხრივი და სპირალური. 
ყვავილი ზიგომორფული, ანუ არასწორია  (მასზე შეიძლება მხოლოდ ერთი სიმეტრიის ღერძის გავლება), 
მარტივი, შედგება 6 ერთმანეთისაგან განსხვავებული, ფუძეში მილად შეზრდილი ფურცლისაგან. 
ყვავილის ზომების მიხედვით გლადიოლუსებს ყოფენ 5 კლასად:  
მინიატურული - დიამეტრი 6 სმ-ზე ნაკლები; 
წვრილყვავილა - დიამეტრი 6-9 სმ; 
საშუალოყვავილა - დიამეტრი 9-11 სმ; 
მსხვილყვავილა - დიამეტრი 11-14 სმ; 
გიგანტური - დიამეტრი 14 სმ-ზე მეტი. 
მრავლდება ტუბერკვირტების თესვით, ტუბერბოლქვების დაყოფით, თესლით (ეს უკანასკნელი 
უმთავრესად გამოიყენება სელექციური მიზნებისთვის).  
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ასაჭრელად. 
 
Echinacea purpurea - ეხინაცეა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

 სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი  
ფესურიანი მცენარეა. მისი სიმაღლე 90-100 სმ-ია. ფესვთანური 
ფოთლები გრძელ ფრთიან ყუნწებზე სხედან. ფორმით ისინი 
ფართოოვალურია, დაკბილული, ყუნწისკენ მკვეთრად 
შევიწროვებული; შეკრებილნი არიან როზეტად; ღეროსეული 
ფოთლები მჯდომარეა, ლანცეტა, ხეშეშა. კალათის დიამეტრი 15 
სმ-მდეა. ენისებური ყვავილები ალისფერ-ვარდისფერია, 
წვერზე წამახვილებული, 4 სმ-მდე სიგრძის; მილისებური – 
მოწითალო-ყავისფერი. ყვავილობს ივლისიდან სექტემბრამდე. 
მრავლდება თესლით.  
სინათლისმოყვარულია. ესაჭიროება ნოყიერი ნიადაგი. 
ყვავილობის პერიოდში საჭიროა უხვი რწყვა. 
დეკორატიულობის გასახანგრძლივებლად რეკომენდებულია  
დაყვავილებული ყვავილედების მოცილება. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ჯგუფურ 
ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, მასივებში. 
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Senecio cineraria - ცინერარია 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში. 20-
60 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა, 
რომლის კულტივირებაც ხდება როგორც 
ერთწლოვანის. ფოთლები ფრთისებრ 
დანაკვთულია, ქვემოდან ვერცხლისფერი ქეჩით 
მოფენილი, რაც მცენარეს მოთეთრო-
ვერცხლისფერ შეფერილობას ანიჭებს. ყვავილები 
წვრილია, შეუმჩნეველი.  
მრავლდება თესლით. დეკორატიულობას 
ინარჩუნებს ყინვების დადგომამდე. 
უპირატესობას ანიჭებს მზიან ადგილებს, სადაც 
მისი ფოთლების  თეთრი შეფერილობა 

განსაკუთრებით ვლინდება. იტანს ნახევრადჩრდილსაც. ესაჭიროება საშუალოდნოყიერი, ფხვიერი, 
არამჟავე, საშუალო ტენიანობის ნიადაგები. სიცივისამტანი და გვალვაგამძლეა. 
გამოიყენება სხვადასხვა გაფორმებაში, მიქსბორდერებში, ბორდიურებად, როკარიუმებში ყვავილოვანი 
ხალიჩების შესაქმნელად, კონტეინერში გამოსაზრდელად. 
 
Coreopsis grandiflora - კორეოფსისი (ბიზბიზელა) 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 
 სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. 50-100 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი მცენარეა მოკლე, ძლიერი ფესურით და 
დატოტვილი ღეროებით. ფოთლები მოპირისპირეა, თითქმის 
მჯდომარე. ზედა ფოთლები ფრთისებრ დანაკვთულია, ქვედა - 
კიდემთლიანი. ყვავილედი 6 სმ დიამეტრის კალათაა, რომელიც 
განვითარებულია მკვრივ საყვავილე ღეროზე. ენისებური 
ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია, მილისებური – მუქი 
ყვითელი. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან 70-80 დღის 
მანძილზე. 
ესაჭიროება ღია მზიანი ადგილები, მაგრამ იტანს ნაწილობრივ 
დაჩრდილვასაც. ყინვაგამძლეა. ნიადაგის  მიმართ მომთხოვნი 
არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება ტენის პირობებში. გვალვების 
დროს ესაჭიროება რწყვა. საჭიროა მისი გადარგვა 3 წელიწადში 
ერთხელ. 

მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
მავნებელ-დაავადებები არ აღინიშნება. 
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რგავენ ჯგუფებად გაზონებზე, ღობეების გაყოლებაზე და ბუჩქების სიახლოვეს; კარგია საბორდიურედ, 
ვაზონებსა და კაშპოებში.  
 
Salvia farinacea - სალბი  

ოჯ.  Labiatae (Lamiaceae) 
სამშობლო – მექსიკა, ტეხასი. 60-90 სმ სიმაღლის 
სწორმდგომი, სუსტად შებუსული მცენარეა. 
ივითარებს პირამიდული ფორმის ბუჩქებს. 
ფოთლები წაგრძელებულ-კვერცხისებურია, 
მახვილი ან ბლაგვი წვერით და სოლისებური 
ფუძით, ტალღოვანი ან კიდემთლიანი, 
შიშველი, მხოლოდ ძარღვების გაყოლებაზე 
სუსტად შებუსული. ყვავილედი 15-20 სმ 
სიგრძისაა, ვითარდება გრძელ საყვავილე 
ღეროზე. ყვავილედის ღერძი და ჯამები 
უხვადაა შებუსული მუქი ლურჯი, იშვიათად 
ღია ნაცრისფერი ბუსუსებით. ყვავილები 1,7 სმ 
სიგრძისაა, შეკრებილნი არიან 5-28-ყვავილიან 
კონებად. გვირგვინი მუქი ლურჯია, იშვიათად 

თეთრი. ზედა ტუჩი ქვედაზე მოკლეა, შიგნიდან შებუსული; ქვედა ტუჩი ოთხფრთიანია. ყვავილობს 
აგვისტოდან გვიან შემოდგომამდე.  
ესაჭიროება მზიანი ადგილები და ნაყოფიერი, კარგად დრენაჟირებული ნიადაგები. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში.  
 
 
Dahlia x.cultorum   - გეორგინა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – მექსიკა. კულტურაში გამოიყენება  
რთული ჰიბრიდული გზით მიღებული ჯიშები. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 
მრავალრიცხოვანი, სწორმდგომი, დატოტვილი, 
წვნიანი, 30-დან 250 სმ-მდე სიმაღლის ღეროები. 
ფოთლები დიდია, მოპირისპირედ განწყობილი, 
ფრთისებრ დანაკვთული, მსხილხერხკბილა 
კიდეებით. ყვავილედი კალათაა. კიდურა ყვავილები 
ცრუენისებურია, სტერილური; ცენტრში მდებარე კი 
მილისებური, ორსქესიანი. 
ფესვთა სისტემა შედგება წვრილი მკვებავი და 
გამსხვილებული სამარაგო (ფესვტუბერები) 
ფესვებისაგან. 
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დღეისათვის არსებობს გეორგინას 10 000 ჯიშზე მეტი. ჯიშების კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს 
ყვავილედის ზომა და ფორმა, ბუთხუზიანობა, ცრუენისებური ყვავილების ფორმა. გეორგინას ჯიშები 
იყოფა შემდეგ ჯგუფებად: არაბუთხუზა გეორგინები ანუ მინიონი, ნახევრადბუთხუზა და ბუთხუზა. 
გეორგინა სინათლისმოყვარული მცენარეა. უხვად ყვავილობს მხოლოდ ქარისგან დაცულ, ღია მზიან 
ადგილებზე. ყვავილობას იწყებს ზაფხულის მეორე ნახევარში. ესაჭიროება ნოყიერი, წყალგამტარი 
ნიადაგი.  
ინტენსიური და ხარისხიანი ყვავილობის მისაღწევად დარგვისთანავე ახდენენ გეორგინას ფორმირებას. 
მაღალ ჯიშებში ასევე აუცილებელია ფოთლების უბეებში განვითარებული გვერდითა ყლორტების 
მოცილება. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით, კალმებით და თესლით.  
გაფორმებაში გეორგინას გამოყენება დამოკიდებულია ჯიშობრივ თავისებურებებზე – მცენარის 
ჰაბიტუსზე, ბუჩქზე ყვავილედების განლაგების ხასიათსა და მათ რაოდენობაზე. დიდი მწვანე მასისა და 
მსხვილი ყვავილების მქონე ჯიშები გამწვანებაში არ გამოიყენება. უხვად მოყვავილე, მაღალმოზარდი 
ჯიშები გამოიყენება სოლიტერებად და ჯგუფურ ნარგაობებში, დაბალმოზარდი ჯიშები – რაბატებში, 
ბორდიურებად, მასივებში. 
 
მრავალწლოვანი საშემოდგომო მცენარეები 
Aster dumosus - მრავალწლოვანი ასტრა 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 
მრავალწლოვანი ფესურიანი მცენარეა. აქვს ბუჩქის 
ფორმა. ღეროები სწორმდგომია, 20-200 სმ სიმაღლის. 
ფოთლები წვრილია, ლანცეტა. ყვავილები თეთრია, 
ვარდისფერი, იასამნისფერი, წითელი, ალისფერ-
იისფერი. ყვავილობს აგვისტო-სექტემბერში.  
სინათლისმოყვარულია. ნიადაგის მიმართ 
მომთხოვნი არაა. ესაჭიროება ზომიერი რწყვა. 
ზამთარგამძლეა. ზამთარში ქმნის ფოთლების მწვანე 
საფარს. ახასიათებს სწრაფი ზრდა. 
მრავლდება ფესურის დაყოფით და თესლით.   
გამოიყენება ჯგუფებში, რაბატკებში, 
მიქსბორდერებში, როკარიუმებში, სათაიგულედ. 
გამოიყენება ასევე როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე.  
 
Colchicum speciosum - ულამაზესი უცუნა  

 ოჯ.  Liliaceae 
სამშობლო - კავკასია, საქართველო.  მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა. ყვავილები დიდი ზომისაა, მოვარდისფრო-ლილისფერი, 
იშვიათად თეთრი, უსუნო, 6-ფურცლიანი, 6-10 სმ დიმეტრის. ფოთლები 
4-5-ია, იშვიათად 3 ან 6, ისინი დიდია, ოვალურ-წაგრძელებული, 25 სმ 
სიგრძის და 5 სმ სიგანის. ნაყოფი – სამბუდიანი კოლოფია. თესლები 
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მრგვალია, ყავისფერი, 2-3 მმ დიამეტრის. ყვავილობს გვიან შემოდგომით. ნაყოფს იძლევა გაზაფხულზე. 
ადვილად მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. ზოგჯერ ისინი ისეთი დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება, 
რომ მცენარე ზრდას წყვეტს. ამიტომ აუცილებელი მათი ამოთხრა და სხვა ადგილზე გადატანა. ეს უნდა 
მოხდეს ვეგეტატიური მოსვენების პერიოდში – შუა ზაფხულში, მიწისზედა ნაწილის კვდომის შემდეგ. 
თესლით მრავლდებიან ველურად მოზარდი სახეობები. თესვა ხდება ივნის-ივლისში. 
უპრეტენზიო მცენარეა. გამოიყენება საშემოდგომო  კომპოზიციებში, ჯგუფურ ნარგაობებში, ბილიკების 
გასწვრივ, ბორდიურებში, წყალსატევების ირგვლივ, გაზონებზე, ალპურ გორაკებში. ძალიან კარგია 
აივნებისა და ტერასების გასაფორმებლად. 
შხამიანია! მცენარის ყველა ნაწილი შეიცავს კოლხიცინს, რომელიც მძიმე მოწამვლას იწვევს. 
 
Chrysanthemum   carinatum  - ქრიზანთემა 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო – ჩრდილო-დასავლეთი აფრიკა. ერთწლოვანი, 
უხვადდატოტვილი, სწორმდგომი, 20-70 სმ სიმაღლის, 
თითქმის შეუბუსავი მცენარეა. ღერო ხორცოვანია. 
ფოთლებიც ოდნავ ხორცოვანია, ორმაგფრთისებრ 
დანაკვთული, ყუნწიანი. ყვავილედი კალათაა; უფრო 
ხშირად მარტივი, იშვიათად ნახევრადბუთხუზა ან 
ბუთხუზა, სურნელოვანი, საკმაოდ დიდი ზომის – 5-7 სმ 
დიამეტრის, მარტოული ან 2-10 ერთად შეკრებილი 
შეფოთლილ გვერდითა ტოტებზე. რთულ, ფარისებურ 
ყვავილედს არ ინვითარებენ. ყვავილობენ სხვადასხვა დროს. 
ენისებური ყვავილები თეთრია, ყვითელი, მოთეთრო ან 
მოწითალო გადანაღუნით, იშვიათად ერთი ფერის – 
ყვითელი ან თეთრი; მილისებური ყვავილები მუქი 
წითელია. ახასიათებს უხვი ყვავილობა ივნისის ბოლოდან 
სექტემბრამდე.  
ამ სახეობიდან მიღებულია სხვადასხვა ჯუჯა ან შედარებით 
მცირე ზომის (30-60 სმ სიმაღლის) ჯიშები:  Chrysanthemum 
carinatum “Court Jesters”; Chrysanthemum carinatum “German 
Flag”. 

ქრიზანთემას ესაჭიროება ქარისგან დაცული კარგად განათებული ნაკვეთები; მსუბუქი, ზომიერად 
ნაყოფიერი, ტენიანი, მაგრამ წყალგამტარი, ნიადაგები. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, რაბატებში, მიქსბორდერებში 
და სხვ.  
 
Brassica oleracea var.acephala – დეკორატიული კომბოსტო 

ოჯ.  Brassicaceae (Cruciferae) 
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ორწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც 
გამოიყენება როგორც ერთწლოვანი. 
კულტურაში მოჰყავთ მხოლოდ 
დეკორატიული ფორმები: f.crispa hort. – 60 სმ 
სიმაღლის მცენარეა  ლამაზად დასერილი, 
კიდეებზე დახუჭუჭებული, მწვანე ან 
ალისფერ-იისფერი ფოთლებით; f.laciniata hort.  
– 60 სმ სიმაღლის მცენარეა გადაღუნული, 
მახვილი, კიდეებზე ღრმად ამოჭრილი მწვანე, 
წითელი, ან მოთეთრო-მწვანე, ჭრელი ან 
შერეული შეფერილობის ფოთლებით; f.palifolia 
hort. – 200 სმ სიმაღლის მცენარეა ღეროს 
წვერში როზეტად შეკრებილი ფოთლებით. 
ფოთლები ვიწროა, გადაღუნული, 

ზარისმაგვარი, მუქი მწვანე, 40 სმ სიგრძის; f.prolifera hort.  – 60 სმ სიმაღლის მცენარეა, დიდი, კიდეებში 
ტალღოვანი, დაკბილული, ძარღვების დაბოლოებებზე გამონაზარდიანი, წითელი, ვარდისფერ-წითელი, 
მოთეთრო-ჭრელი ფოთლებით. სრულ განვითარებას აღწევენ ზაფხულის ბოლოს და ამიტომ 
დასაფასებლები არიან, როგორც შემოდგომის მცენარეები. 
მრავლდება თესლით. 
სიცივისამტანია. საჭიროებს უხვ რწყვას და დროდადრო სასუქით გამოკვებას. კარგად იზრდება როგორც 
მზეზე, ისე ჩრდილში. ფოთლები ფერად შეფერილობას ღებულობენ მხოლოდ სიცივეების დადგომის 
შემდეგ. 
გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობაში, ბორდიურებში, მიქსბორდერებსა და სოლიტერებად. 
 
 
 
   

მრავალწლოვანი საგაზაფხულო მცენარეები 
 
Convallaria  majalis - შროშანა  

ოჯ.  Liliaceae 
გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპასა და 
აზიაში. 20-30 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა თოკისებური მხოხავი ფესურით. ფოთლები 
ჩვეულებრივ 2-ია, იშვიათად 1-3, გამოდიან მიწის 
ზედაპირიდან, ფართოლანცეტა ან უკუკვერცხისებური. 
საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, 30 სმ სიმაღლის. 
ყვავილედი – ცალმხრივი  მეჩხერი მტევანია, რომელიც 6-20 
ზარისებური თეთრი ყვავილისგან შედგება. ყვავილები 
ჩაქინდრულია, ძლიერი, სასიამოვნო სურნელით. 
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ყვავილობს აპრილიდან ზაფხულის დასაწყისამდე. ნაყოფი – წითელი კენკრაა.  
ჩრდილისამტანია. ესაჭიროება მხსუბუქი, ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგი, რომლის pH 5-ის 
ტოლი უნდა იყოს. ზრდის პერიოდში საჭიროებს უხვ რწყვას. ზამთარში პრაქტიკულად არ ირწყვება. 
დროდადრო საჭიროა წყლის შესხურება. 
მრავლდება ფესურის დაყოფით გვიან შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე და თესლით.  
ზიანდება აბლაბუდა ტკიპებით.  
გააჩნია რამდენიმე ფორმა: ღოსეა – ვარდისფერი ყვავილებით, Flore Pleno – დიდი თეთრი ყვავილებით, 
პროლოფერანსი – ბუთხუზა ყვავილებით, Albistratia – მოყვითალო-თეთრი ყვავილებით, Variegata – 
ზოლიანი ფოთლებით და  სხვ. 
 
 
 
 
Primula macrocalyx - დიდჯამა ფურისულა 
ოჯ.   Primulaceae 

სამშობლო – ევროპა, კავკასია. გავრცელებულია უმთავრესად 
ტყეებში. მოკლეფესურიანი, 10-30 სმ სიმაღლის მცენარეა. 
ფოთლები კვერცხისებრ წაგრძელებულია, დანაოჭებული, 
ღია მწვანე, იშვიათად ფრთიან ყუნწად შევიწროვებული. 
ყვავილები ყვითელია, 2,5 სმ დიამეტრის, ნარინჯისფერი 
ლაქით, გრძელყვავილსაჯდოიმზე. შეკრებილნი არიან 6 სმ-
მდე დიამეტრის  მეჩხერ  ქოლგა ყვავილედად. ყვავილობს 
აპრილ-მაისში. 
ტენისა და ჩრდილისმოყვარულია. ღია, მზიან ადგილებში 
წყვეტს ყვავილობას და ყვავილები ფერმკრთალდება. 
ესაჭიროება მსუბუქი, კარგი წყალგამტარი ნიადაგები. 
მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით 
დაყვავილებისთანავე ან ადრე გაზაფხულზე. 
არასტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ყვავილნარებში 
მისი დიდი ჯგუფები დაყვავილების შემდეგ ულამაზოდ 
გამოიყურება. გამოიყენება მცირე ჯგუფებად 
მიქსბორდერებში, წყალსატევების გასამწვანებლად, 
ალპინარიუმებში, ბუჩქნარების კიდეებზე. შეუცვლელია 

დაჩრდილული ადგილების გასამწვანებლად. 
 
Scilla sibirica  - ცისთვალა 
ოჯ.  Liliaceae 
ფართოდაა კულტურაში გავრცელებული. 10-12 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ფოთლები ხაზურია 
(2-4), ფესვთანური, 10-15 სმ სიგრძის. ჩნდებიან ყვავილედთან 
ერთად ან გაცილებით ადრე. საყვავილე ღერო შეუფოთლავია, 
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არც თუ ისე მაგარი. ყვავილები შეკრებილია კენწრულ მტევანა ყვავილედად ან მარტოულია, მოლურჯო-
ცისფერი. ცნობილია მისი თეთრი, ვარდისფერი და კაშკაშა ლურჯი ფორმები. ბოლქვი მომრგვალოა, 
კვერცხისებური ან წაგრძელებულ-კვერცხისებური. ყვავილობს მარტიდან აპრილამდე. 
უპირატესობას ანიჭებს დაჩრდილულ ადგილებს ხეების ან ბუჩქების ძირში. ესაჭიროება ფხვიერი, ნოტიო, 
ნეშომპალით მდიდარი ნიადაგი. ვერ იტანს მჟავე და დაჭაობებულ ნიადაგებს. 
მრავლდება ბოლქვებით და თესლით. იძლევა უხვ თვითნათესს. 
გამოიყენება როკარიუმებში, ხეების ჩრდილქვეშ. 
 
Iris germanica - ზამბახი 
ოჯ.  Iridaceae  

ველურად არ გვხვდება. როგორც დეკორატიული მცენარე, 
კულტივირებულია მთელ მსოფლიოში. 40-100 სმ სიმაღლის 
მცენარეა. ფესურა ჰორიზონტალურია, სქელი, დატოტვილი. 
ღეროები მარტოულია, ზედა ნაწილში დატოტვილი. 
ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანეა, მახვილისებური. 
ღეროსეული ფოთლები ფესვთანურთან შედარებით 
მოკლეა. ყვავილები მოკლე ყვავილსაჯდომითაა, 
სურნელოვანი, იისფერი, სიმეტრიული. ნაყოფი 
სამწახნაგოვანი კოლოფია. თესლი – ნარინჯისფერი ან 
მოყავისფრო-წითელი. ძალზე მნიშვნელოვანი 
ეთერზეთოვანი მცენარეა. გამოიყენება მედიცინაში, 
პარფიუმერიაში, კვებისა და ღვინის მრეწველობაში.  
ერთ ადგილზე, გადარგვის გარეშე, შეიძლება 10 წლის 
მანძილზე იზარდოს. უპრეტენზიოა. მრავლდება ფესურის 
დაყოფით. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ფართოდ 
გამოიყენება ჯგუფებში, მიქსბორდერებში. ფოთლები 
დიდხანს ინარჩუნებენ დამახასიათებელ სილუეტს. 
ზამბახებისგან ქმნიან მონობაღებს, რომლებსაც 

ირიდარიუმები ეწოდებათ. 
 
 

 
Helleborus caucasicus  - ხარისძირა 

ოჯ.  Ranunculaceae 
გავრცელებულია ჩრდილოეთ კავკასიასა და 
საქართველოში. კავკასიის ენდემია. იზრდება 
მთის ქვედა და შუა სარტყელში, ტყესა და 
ტყისპირებზე. 20-50 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 
ტყავისებური მოზამთრე ფესვთანური 
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ფოთლები, რომლებიც დაყოფილია 15 სმ-მდე სიგრძის 5-11 ელიფსურ ხერხკბილა სეგმენტად. ღერო 
მარტივია, ზემოთ სუსტად დატოტვილი. საყვავილე ღეროზე ვითარდება 1-3 ყვავილი, რომელთა 
დიამეტრიც 8 სმ-მდეა. ყვავილი მომწვანო-მოთეთროა, იშვიათად ყვავილსაფრის ქვედა მხარეზე წითელი 
წერტილები აქვს; სანექტრე მწვანეა, წვერზე თითქმის თანაბრად ამოკვეთილი; სამტვრე და ძაფი ყვითელია. 
ყვავილის ყუნწი მაგარია. მომსხო და მოკლე. ყვავილობს ზამთარში და ადრე გაზაფხულზე.  
 
Cyclamen vernum  - ყოჩივარდა 
ოჯ.  Primulaceae 

გავრცელებულია კავკასიასა და ყირიმში. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა მსხვილი, 
შებრტყელებული ბოლქვებით. ფოთლები 
გრძელყუნწიანია, მომრგვალო-კვერცხისებური, 
გულისებურად ამოკვეთილი ფუძით, ზედაპირზე 
მომწვანო-მოვერცხლისფრო ნახატით. ყვავილები 
მარტოულია, ჩაქინდრული, 
შეზრდილფურცლებიანი, ღია იისფერ-
ვარდისფერი გვირგვინით და ხუთნაწილიანი 
ჯამით. ნაყოფი სფეროსებური ან კვერცხისებური 
კოლოფია. ყვავილობს ადრე გაზაფხულზე.  
მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. 
გამოიყენება ალპური გორაკების გაფორმებაში.  

 
Cerastium tomentosa - პირთეთრა 
ოჯ.  Caryophyllaceae 

გავრცელებულია ევროპაში.  მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა. ქმნის მკვრივ ხალიჩას. 
ფოთლები ხაზურ-ლანცეტაა, მარადმწვანე, 
ვერცხლისფრად შებუსვილი. საყვავილე 
ღეროები 10-20 სმ სიმაღლისაა. ყვავილები 
თეთრია, 2 სმ დიამეტრის. ყვავილობს აპრილ-
მაისში. არსებობს მისი საბაღე ფორმა  ჩ.ტ. ვარ. 
ცოლუმნაე - 10-15 სმ სიმაღლის.  
 
სინათლისმოყვარულია, გვალვაგამძლე. 
ზიანდება დამდგარი წყლებით. ნიადაგის 
მიმართ მომთხოვნი არაა. მისთვის საუკეთესო 
ადგილია როკარიუმის სიახლოვეს და ქვებს 
შორის. გაზაფხულზე მეტისმეტად 

გადაზრდილ მცენარეებს ამოკლებენ.  
მრავლდება ბუჩქის საგაზაფხულო და საშემოდგომო დაყოფით,  თესლით და კალმებით.  
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მავნებელ-დაავადებებით პრაქტიკულად არ ზიანდება. იყენებენ დაბალ ბორდიურებად. რგავენ 
კონტეინერებსა და ალპინარიუმებში 
Hyacinthus orientalis  - სუმბული 
ოჯ.  Liliaceae 

სამშობლო – მცირე აზია, ირანი, მესოპოტამია. ფოთლები 
ქამრისებურია, ღარიანი, 5-8 ცალი ერთად როზეტადაა 
შეკრებილი. საყვავილე ღეროს სიმაღლე 20-50 სმ-ია და 
მთავრდება 12-75 ზარისებური ყვავილით შექმნილი მტევანა 
ყვავილედით. ბოლქვი მრავალწლოვანია, სფერული ან სხვა 
ფორმის, გარსშემოხვეული კრემისფერი ან ცისფერ-ალისფერი 
ქერქლით. ყვავილები დოქისებური ან ზარისებური ფორმისაა, 
2-4,5 სმ დიამეტრის, მარტივი ან ბუთხუზა, გადაღუნული 
ფურცლებით, სურნელოვანი. 
ამრავლებენ ხელოვნურად, შვილეული ბოლქვებით. 
ესაჭიროება ქარისგან დაცული, კარგად განათებული 
ადგილები. ნიადაგი მსუბუქი, ქვიშნარი და ნოყიერი უნდა 
იყოს. 
გამოიყენება რაბატებში, ჯგუფებში, ბორდიურებად, ასევე 
ასაჭრელად.   
 
Narcissus hybridus  - ნარგიზი 

 ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებულია ნარგიზის კულტურული 
ფორმები. დღეისათვის არსებობს 30 000 ჯიში, რომელიც 
ყოველწლიურად კიდევ 200 ახალი ჯიშით ივსება. ჯიშები ყვავილის 
ფორმის მიხედვით 12 ჯგუფად იყოფა. 
ბოლქვი შედგება კონცენტრირებულად განლაგებული შეზრდილი 
ქერქლებისაგან. ცენტრში მსხვილი ხორცოვანი ქერქლებია, ხოლო 
კიდეებზე შედარებით თხელი. ფოთლები შეიძლება იყოს მწვანე ან 
ლეგა, ვიწრო, ლენტისებური, სწორმდგომი ან დახრილი, 35-50 სმ 
სიგრძის და 0,5-3,5 სმ სიგანის. ფოთლები შეკრებილია ფესვთანურ 
კონებად. ყვავილს გააჩნია მარტივი, ზოგჯერ ბუთხუზა 
ყვავილსაფარი, რომელიც შედგება ორ რიგად განლაგებული 6 
სეგმენტისაგან. მათ აქვთ გამონაზარდები, რომლებიც ქმნიან 
სხვადასხვა ფორმისა და სიმაღლის თანაგვირგვინს. 
სინათლისმოყვარული მცენარეა, მაგრამ იტანენ მსუბუქ 
დაჩრდილვასაც. ნიადაგის მიმართ ნაკლებმომთხოვნია. ტენის 
მოყვარულია, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს. 

ამრავლებენ ბოლქვებით და შვილეული ბოლქვაკებით.  
ფართოდ გამოიყენება გამწვანებაში მასივების შესაქმნელად, გაზონებზე ჯგუფებად, ხეებსა და ბუჩქებს 
შორის; მინიატურული ჯიშები კი ეფექტურია ალპინარიუმებში; სათაიგულედ.  
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Viola odorata  - სურნელოვანი ია 
ოჯ. Violaceae  

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 
მსხვილი, მოკლე, დატოტვილი ფესურით. 
მხოხავი ყლორტები ფესვიანდება კვანძებში. 
ფოთლები გულისებურია, თითქმის 
მომრგვალო, გრძელყუნწიანი. ყვავილები 
მარტოულია, სურნელოვანი, იისფერი, 1,5-2 სმ 
დიამეტრის. ყვავილობს გაზაფხულზე - აპრილ-
მაისში. 
არსებობს ჯიშები თეთრი, ვარდისფერ-წითელი, 
ცისფერი, მუქი იისფერი შეფერილობის 
ყვავილებით; ასევე ბუთხუზა ფორმებიც. ტენიან 
პირობებში ზაფხულის ბოლოს  ახასიათებს 
მეორე ყვავილობა. არსებობს რემონტატული 
ჯიშების ჯგუფიც, რომლებსაც ახასიათებთ 

ხანგრძლივი ყვავილობა, ხოლო განსაზღვრულ პირობებში – მთელი წლის მანძილზეც კი. 
სიცივისამტანია. იზრდება ჩრდილსა და ნახევრადჩრდილში ზომიერად ტენიან, ფხვიერ, ნოყიერ 
ნიადაგებზე. გვალვის დროს აუცილებელია მორწყვა. შესაფერის პირობებში ინტენსიურად იზრდება და 
თვითნათესსაც იძლევა. 
მრავლდება თესლით, დაფესვიანებული ყლორტებით და ბუჩქის დაყოფით. 
რგავენ ერთეულად ან ჯგუფებად გაზონებზე, იყენებენ ბორდიურებად. გამოიყენება როგორც 
ნიადაგმფარავი მცენარე. 
 
Bergenia  - ჩაგირი 

ოჯ.  Saxifragaceae 
მრავალწლოვანი ფესურიანი ბალახოვანი 
მცენარეა. აქვს მსხვილი, მუქი მწვანე, 
ტყავისებური, მოზამთრე ფოთლები, 
რომლებიც შეკრებილია ფესვთანურ როზეტად. 
ყვავილები წითელი, ვარდისფერი ან თეთრია. 
ისინი შეკრებილნი არიან საგველა 
ყვავილედად. 
ჩრდილისამტანი და ზამთარგამძლე მცენარეა. 
კარგად იზრდება ნახევრადჩრდილსა და 
ჩრდილში. ღია მზიან ადგილებზე მისი 
დაკნინება ხდება. ნიადაგის მიმართ 
მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ ვითარდება 
მსუბუქ, ნოყიერ და კარგი დრენაჟის მქონე 
ნიადაგებზე. 
მრავლდება თესლით, კალმებით და ბუჩქის 

552 
 



დაყოფით. 
ავადდება ფესვის სიდამპლით. აზიანებენ ლოქორები. 
იყენებენ ყვავილნარებში. 
 
Paeonia albiflora  - თეთრყვავილა იორდასალამი 
ოჯ.  Paeoniaceae  

სამშობლო – ევროპა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
ან ნეხევრადბუჩქოვანი მცენარეა დანაკვთული 
მწვანე ფოთლებით. ყვავილები მსხვილია 
(მარტივი ან ბუთხუზა), ფართო გვირგვინის 
ფურცლებით. აქვს ძლიერი ფესვთა სისტემა, 
ხორცოვანი, თითისტარისებური ან ფარისებური. 
ახასიათებს ყვავილობის მოკლე პერიოდი – 10-15 
დღე. გააჩნია ადრე და გვიანმოყვავილე ჯიშები, 
რომლებიც  შეფერილობით შეიძლება იყოს 
თოვლისებრ-თეთრი, ვარდისფერი, მუქი წითელი, 
ყავისფერ-წითელი, კრემისფერი და  სხვ. ზოგიერ 
მათგანს აქვს ნაზი სურნელი. 

იორდასალამს შეუძლია ერთ ადგილზე იზარდოს 10 და მეტი წელი. 
გამწვანებაში გამოიყენება თეთრყვავილა იორდასალამის სხვა სახეობებთან შეჯვარების გზით მიღებული 
ჯიშები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება აგებულებით, სიმაღლით, ყლორტების განლაგებით, 
ზომით, ყვავილების აგებულებითა და შეფერილობით, ყვავილობის ვადებისა და ხანგრძლივობის 
მიხედვით.  
ყვავილის აგებულების მიხედვით იორდასალამები იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად: მარტივი, 
ნახევრადბუთხუზა და ბუთხუზა.  
მარტივი ფორმების 5 დიდი გვირგვინის ფურცელი ოქროსფერ-ყვითელი მტვრიანებიანი ხორცოვანი 
დისკის გარშემო ერთ რიგადაა განლაგებული. 
ნახევრადბუთხუზა ფორმების გვირგვინის ფურცლები შეიძლება ერთ რიგად იყოს განლაგებული, მაგრამ 
დისკზე მტვრიანების მაგივრად განვითარებულია მათი მსგავსი სტამინოდიუმები.  ასევე გვირგვინის 
ფურცლები შეიძლება 2-3 რიგად იყოს განთავსებული და მათ შორის იყოს მრავალრიცხოვანი მტვრიანები. 
ბუთხუზა იორდასალამების გვირგვინის ფურცლები განლაგებულია რამდენიმე რიგად. ისინი იყოფა სამ 
ქვეჯგუფად: ნახევრადსფერული, გვირგვინისებური და რქისებური. 
გამწვანებისთვის რეკომენდებულია იორდასალამების შემდეგი ჯიშები: მონბლანი, ეჟენ ვერდიე, 
ლონგფელო, მის ედუარდ ხარდინგი, დენისი, მერი ვუდბერი, სოლანჟი და  სხვ. 
იორდასალამს ამრავლებენ ბუჩქის დაყოფით, ღეროს და ფესვის კალმებით, ასევე თესლებით. კარგად 
იზრდება ამაღლებულ ადგილებზე, ცუდად იტანს დაბალ, ნესტიან ადგილებსა და ნიადაგში კირის მაღალ 
შემცველობას. 
გამოიყენება სოლიტერად და ჯგუფურ ნარგაობებში, მიქსბორდერებში, ყვავილნარებში, ასაჭრელად. 
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Vinca minor – პატარა გველის სურო 

ოჯ.  Apocynaceae  – ქენდირისებრნი 
გავრცელების არეალი: კავკასია, მცირე აზია, ყირიმი, ბალკანეთი. 
ბუნებრივად გვხვდება საქართველოს დასავლეთ ნაწილში. 10 სმ-
მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 
გართხმულია. ფოთლები ელიფსურია, მოკლეყუნწიანი, სიგრძით 
2.5-5 სმ, სიგანით  2,5-3 სმ. ზამთრის პერიოდში ინარჩუნებს მუქ 
მწვანე პრიალა ფოთლებს. ყვავილი მარტოულია, ლურჯი. 
ყვავილობს მაის-ივნისში, განმეორებით - სექტემბერში.  
მრავლდება ვეგეტატიურად კალმებით (გაზაფხულზე), ბუჩქის 
დაყოფით (შემოდგომით).  
ყინვაგამძლეა, მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. ფართოდ 
გამოიყენება დეკორატიულ მებაღეობაში. განსაკუთრებით 
ეფექტურია კლდე-ბაღების დეკორაციაში.  
აქვს ულამაზესი ფორმა: Vin. minor – f. argenteo  - ჭრელფოთოლა 
გველის სურო. 
 
Pulsatilla vulgaris – მედგარა 

ოჯ.  Ranunculaceae 
ველურად იზრდება დასავლეთ 
ევროპაში, გარდა მისი სამხრეთი 

ნაწილისა. 
ღერო 15-20 სმ სიმაღლისაა. ყვავილები ზარისებურია, 
ლურჯი, იშლება ფოთლებზე ადრე. ყვავილობს აპრილში. 
ზამთარგამძლეა. უძლებს -23°C ყინვას. აქვს მრავალი ფორმა და 
ჯიში, მაგ.: მშვენიერი - var. amoena hort ., მსხვილი მოწითალო-
იისფერი ზარისებური ყვავილებით, ყვავილობს ძალზე ადრე; მუქი 
წითელი -  var. atrosanguinea hort. - წითელი, ვიწრო დანაკვთული 
ფოთლებით და მუქი წითელი ჩაქინდრული ყვავილებით; 
დიდი - var. grandis Gurke - აქვს განსაკუთრებით დიდი 

ყვავილები;  “Mrs van der Elst” - ნაზი ვარდისფერი ყვავილებით. 
კარგად იზრდება ღია ადგილებზე კარგი დრენაჟის მქონე ნოტიო 
ნიადაგებზე. იტანს ნახევრადჩრდილსაც. მოზრდილი მცენარეები ცუდად იტანენ გადარგვას. ერთ 
ადგილზე შეიძლება იზრადოს 10 წელი. 
მრავლდება თესლით. ითესება თესლის აღებისთანავე ივნისში, ზამთრის პირზე ან გაზაფხულზე. 
მავნებელ-დაავადებების მიმართ გამძლეა.  
ფრთხილად!  შხამიანი მცენარეა.  
რგავენ ჯგუფებად გაზონზე, ბუჩქებს შორის, მიქსბორდერების წინა პლანზე, როკარიუმებში. 
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Сheirantus cheiri - ჰეირანთუსი, ლაკფიოლი 

ოჯ.  Cruciferae 
სამშობლო - ხმელთაშუაზღვეთი. 
გაველურებული სახით გვხვდება 
კავკასიასა და ყირიმში.  
60-100 სმ სიმაღლის მარადმწვანე 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე ან 
ნახევრადბუჩქია. 
ზამთარგამძლეა, უძლებს -18°C ყინვას.  
ღეროები დატოტვილია, სწორი ან 
წამოწეული, ფუძესთან გახევებული, 
ბეწვებით დაფარული. ფოთლები 
ლანცეტაა, მოკლეყუნწიანი, მახვილი, 
კიდემთლიანი. ზედა ფოთლები 
მჯდომარეა, ზოგჯერ  წვრილკბილა. 

ყვავილები დიდია, ოქროსფერ-ყვითელიდან ნარინჯისფერ-მურამდე, მოტკბო სურნელით, შეკრებილნი 
არიან კენწრულ მტევნებად. ჯამის ფოთოლი 4-ია, ხაზურ-ლანცეტა, გარედან შებუსვილი, ხავერდოვანი. 
გვირგვინი 4-ფურცლიანია. გვირგვინის ფურცლის სიგრძე 2 სმ-მდეა. მტვრიანა 6-ია, მათგან 4 უფრო 
გრძელია. ნაყოფი 5-7 სმ სიგრძის ოთხწახნაგა შეჭყლეტილი პარკია. თესლი წვრილია, მომრგვალო, ღია 
ყავისფერი, 3 მმ სიგრძის. 
კულტურაში მოჰყავთ ისეთი კომპაქტური ფორმები, რომელთა სიმაღლეც 45 სმ-ს არ აღემატება. ხშირად 
გვხვდება ბუთხუზა ფორმები. 
ყვავილობს ივნის-ოქტომბერში. 
ძირითადი ჯიშებია: 
“Bedder”  - ნარევი: ყვავილები ნაცრისფერი და ოქროსფერ-ყვითელია, ნარინჯისფერი ან კაშკაშა წითელი. 
მცენარის სიმაღლე 30 სმ.   
“Goldkleid” - ადრემოყვავილე.  ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია.  მცენარის სიმაღლე 50-70 სმ.   

“Golgkonig” - ყვავილები ოქროსფერ-ყვითელია.  მცენარის სიმაღლე 40-50 სმ.   

“Riesen-Goliath-Lack” - ყვავილები წითელ-ყავისფერია.  მცენარის სიმაღლე 60 სმ.    

“Tom 'Thumb” - ნარევი: ოქროსფერ-ყვითელი, მარჯნისფერ-წითელი, წითელ-ყავისფერია. სიმაღლე 25-30 
სმ.   
 
Fritillaria caucasica - ღვინა  

ოჯ.  Liliaceae  
გავრცელებულია ცენტრალურ კავკასიაში. 
იზრდება ქვა-ღორღიან და დაკორდებულ 
ადგილებზე, ბუჩქნარებში მთის ქვედა და შუა 
სარტყელში. იშვიათი მცენარეა, შეტანილია 
წითელ წიგნში. 15-25 სმ სიმაღლის  ბოლქვოვანი 
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ეფემეროიდია. ღერო მარტოულია და მთავრდება ზარისებური ფორმის, მუქი იისფერ-ღვინისფერი 
ჩაქინდრული ყვავილით (ზოგჯერ ყვავილი ორია). სხვა სახეობებისგან განსხვავებით ღვინას ყვავილს 
ჭადრაკული მოხატულობა არა აქვს. გვირგვინის ფურცლები ცვილისებური ნადებითაა დაფარული. 
ფოთლები ლეგაა, ასევე ცვილით დაფარული. მიწისქვეშა ნაწილი წარმოადგენს მცირე ზომის ბოლქვს. 
ყვავილობს ივნისში. 
მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. ესაჭიროება მსუბუქი და კარგი აერაციის ნიადაგი. 
დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ მდგრადია. 
ეფექტურია ჯგუფურ ნარგაობებსა და მიქსბორდერებში.  
Fritillaria imperialis - საიმპერატორო ღვინა 

ოჯ.  Liliaceae  
დიდი ზომის, 
150 სმ-მდე 
სიმაღლის, 
ბოლქვიანი 
მცენარეა. 
ბუნებრივად 
გავრცელებუ
ლია 
აღმოსავლეთ 
ჰიმალაიში. 
ქვედა 
ფოთლები 
ზედაზე 
უფრო 
დიდია. აქვს 

საკმაოდ უჩვეულო იერი – ღეროს წვერზე განთავსებულია მუქი მწვანე, ხაზური ფოთლების კონა, 
რომელიც სამეფო გვირგვინს მოგვაგონებს. მის ძირში ჩამოკიდებულია მსხვილი ზარისებური, კაშკაშა 
ნარინჯისფერი ყვავილები. ზოგ ჯიშს ყვითელი ყვავილები აქვს. მათი რაოდენობა, როგორც წესი, 6-ია. 
აქვს ჯიშები: “Rubra”, “Aurora”, “Lutea”, “Premiere”, “Prolifera”, “Sulpherino”, “William Rex”.  ისინი 
ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ყვავილის მიხედვით. 
უპირატესობას ანიჭებენ თბილ, ნახევრადდაჩრდილულ ადგილებს. არაა საჭირო ნიადაგის გაფხვიერება, 
რადგან ზედაპირული ფესვები აქვს. ყინვაგამძლეა. არ ავადდება ვირუსული დაავადებებით. 
მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. თესლით გამრავლება პოპულარული არ არის, რადგან ამ შემთხვევაში 
პირველი ყვავილობა დათესვიდან 7-10 წლის შემდეგ იწყება. 
გამოიყენება გაზონებზე ჯგუფურად დასარგავად მარადმწვანე ბუჩქების ფონზე. კარგია სათაიგულედ.  
 
 
 
 
Sternbergia lutea - შტერნბერგია 

ოჯ.  Amaryllidaceae 
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სამშობლო - აღმოსავლეთ კავკასია, 
ხმელთაშუაზღვისპირეთი. ველურად იზრდება 
მშრალ ფერდობებზე.  
ერთ-ერთი გვიანმოყვავილე, გვალვაგამძლე 
ბოლქვიანი მცენარეა. უხვად ყვავილობს 
ოქტომბრიდან ნოემბრამდე. ერთ მცენარეზე 
ვითარდება 13 ლიმონისფერ-ყვითელი, ნაზი 
არომატის მქონე ყვავილი, რომელთაგანაც 
თითოეული 5-6 დღეს ცოცხლობს. ფოთლები მუქი 
მწვანეა, მკვრივი, ძალზე მბრწყინავი. ისინი გვიან, 
მასიური ყვავილობის დროს ჩნდებიან. იანვრის შუა 
რიცხვებისთვის მცენარე 15 სმ-ს აღწევს სიმაღლეში 
და ხშირ ნარგაობებში ქმნის ერთიან ლამაზ კაშკაშა 

მწვანე ხალიჩას, რომელიც თავის დეკორატიულობას აპრილამდე ინარჩუნებს. ბოლქვები ფართო 
მომრგვალებულია, 4 სმ სიმაღლის და 3 სმ სიგანის. ისინი იძლევიან დიდი რაოდენობით შვილეულ 
ბოლქვებს. კულტურაში თესლს არ ივითარებს და მრავლდება მხოლოდ შვილეული ბოლქვებით, 
რომლებსაც გრუნტში რგავენ სექტემბერში. ზომიერი ტენის პირობებში მისი მორწყვა აუცილებელი არაა. 
მოვლა მდგომარეობს გამარგვლასა და ნიადაგის გაფხვიერებაში.     
 
Galanthus nivalis  -  ცხენისკბილა 
ოჯ.  Amaryllidaceae 

ბოლქვი ოვალურია, სიმაღლით 1,5-2 სმ, სიგანით 
1,2-1,5 სმ. ფოთლები ბრტყელია, მუქი მწვანე, 
ლეგა. საყვავილე ღეროს სიმაღლე 9-12 სმ-ია. 
ყვავილები თეთრია, 3 სმ სიგრძის, დიამეტრი 1,5 
სმ. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ყვავილობა 
გრძელდება ორ კვირაზე მეტ ხანს. ყვავილობის 
დამთავრების შემდეგ ფოთლები საგრძნობლად 
გრძელდება, ივნისისთვის კი საერთოდ კვდება. 
კარგად იზრდება ღია,  მზიან ადგილებზე და 
ნახევრადჩრდილში. უპირატესობას ანიჭებს 
ღრმა, კარგად ჰუმუსირებულ ნიადაგებს. 
მრავლდება ვეგეტატიურად და თესლით.  

გამოიყენება ჯგუფურ ნარგაობებში, 
ალპინარიუმებში, სათაიგულედ. 
 
Aubrieta  - აუბრიეტა 

ოჯ.  Brassicaceae 
 
8-12 სმ სიმაღლის მცენარეა. ბუჩქის სიგანე 60 
სმ-ს აღწევს. ყვავილები მოვარდისფრო-
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ცისფერია, 1,5 სმ დიამეტრის. ფოთლები მონაცრისფრო-მწვანეა, შებუსვილი, მოზამთრე. აქვს მრავალი 
ჰიბრიდი. 
ჯიშები:  “Aureovariegata” (ფოთლის კიდეები ოქროსფერია, ყვავილები - ღია ლილისფერი); 
 
“Alix Brett” (ბუთხუზა ჟოლოსფერი ყვავილებით);  
 “Astolat”  (ჭრელი ფოთლებით, ყვავილები ალისფერი); 
“Bressingham Pink” (ბუთხუზა, ვარდისფერი); 
“Doctor Mules” (ალისფერი); 
“Red Carpet” (წითელი). 
ესაჭიროება კარგი დრენაჟის მქონე, არამჟავე ნიადაგი და მზიანი ადგილი. 
მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და კალმებით.  
გამოიყენება საშუალო ზომის ალპინარიუმებში, ბორდიურის წინა კიდეზე. თავისი მცირე ზომის გამო ის 
მიქსბორდერებში იკარგება, ამიტომ ამ მიზნით არ იყენებენ. ის შეიძლება კასკადად დაეშვას კედელზე. 
განსაკუთრებით კარგად გამოიყურება კედლის კიდესთან. 
 
Crocus vernus  - კროკუსი 
ოჯ.  Iridaceae 
 

გავრცელებულია ევროპასა და აზიაში. 20 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი ტუბერ-ბოლქვოვანი მცენარეა. 
ფოთლები ვიწროა, ხაზური. ყვავილები დიდია, 
ლილისფერი ან თეთრი, ზოგჯერ ზოლებიანი. 
მტვრიანები ლიმონისფერ-ყვითელია. ყვავილობს 
აპრილში 15-20 დღის განმავლობაში. მის ჯიშები სამ 
ჯგუფად იყოფა: 1. თეთრი, 2. იასამნისფერი, 
ლილისფერი ან იისფერი, 3. ბადისეური ხაზებით ან 
ზოლებით. 
გამრავლების ძირითადი მეთოდია ტუბერ-ბოლქვების 
ბუდის დაყოფა. 
ესაჭიროება კარგად განათებული ადგილები და 

მსუბუქი და ნოყიერი ნიადაგები. ნახევრადჩრდილში ყვავილები მთლიანად არ იშლება და ამის გამო 
დეკორატიული ეფექტი არა აქვთ. იყენებენ ჯგუფებად, კვლებში და მდელოებზე მასივების შესაქმნელად, 
მიქსბორდერებსა და ალპინარიუმებში. 
 

Phlox subulata - ფლოქსი 

ოჯ. Polemoniaceae  
10-15 სმ სიმაღლის, დაბალმოზარდი გართხმული, 
უხვად შეფოთლილი მრავალწლოვანი მცენარეა. 
ფოთლები ნემსისებურია. ყვავილები მარტოული ან 
სამ ცალამდეა ღეროზე, ღია ლილისფერი, 
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ვარდისფერი, თეთრ-მოცისფრო ელფერით. ყვავილობს მაის-ივნისში.  
გავრცელებული ჯიშებია: Apple Blossom (ვარდისფრი),Temiscaming (წითელი), G.F. Wilson (ღია 
ლილისფერი). 
ადვილი მოსავლელი მცენარეა. მრავლდება ვეგეტატიურად (ბუჩქის დაყოფით) და თესლით. 
იყენებენ კლუმბებში, რაბატებში, ბორდიურებში. 
Muscari armeniaca - ყაზახა 

ოჯ.  Liliaceae 
იზრდება სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიასა და 
ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში. აქვს 2,5-3 სმ 
სიგრძის და 1,8-2,2 სმ სიგანის ბოლქვი. ფოთლები 3-
7-ია, 15-20 სმ სიგრძის და ფუძესთან 0,5-08 სმ 
სიგანის; ზემოთკენ ისინი თანდათანობით 
ვიწოვდება. საყვავილე ღერო 20 სმ სიმაღლისაა, 
მრავალყვავილიანი, თითქმის სფერული 
ყვავილედით, კენწეროში რამდენიმე უნაყოფო 
(სტერილური)  ყვავილით. ყვავილობს გაზაფხულის 
მიწურულიდან 20-25 დღის მანძილზე. იზამთრებს 
ფოთლების გარეშე. ზამთარგამძლეა. 
იყენებენ ალპინარიუმებში, რაბატებში, 

მიქსბორდერებში და გაზონებზე დასარგავად, ასევე ასაჭრელად. 
 
Iberis sempervirens  - იბერისი 
ოჯ.  Brassicaceae 
 

სამშობლო – სამხრეთ ევროპა, მცირე აზია. 
მრავალწლოვანი ნახევრადბუჩქოვანი, 30-40 სმ 
სიმაღლის მარადმწვანე მცენარეა. ფოთლები 
წაგრძელებულია, კიდემთლიანი, მუქი მწვანე, 
პრიალა, 7 სმ სიგრძის. ყვავილები თეთრია, 1,5 სმ 
დიამეტრის, შეკრებილნი არიან ქოლგისებურ 
ყვავილედში, რომლის სიგანეც 5 სმ-მდეა. 
ახასიათებს უხვი ყვავილობა მაის-ივნისში, 
ზოგჯერ კი განმეორებითიც – ზაფხულის 
მიწურულს. გააჩნია ჯიშები. 
სინათლისმოყვარულია, მაგრამ იტანს მცირე 
დაჩრდილვასაც; სიცივისამტანია. 

დეკორატიულობის შესანარჩუნებლად დაყვავილების შემდეგ საჭიროა ყვავილედების მოცილება.  
მრავლდება თესლით და კალმებით. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. ძირითადად გამოიყენება ალპინარიუმებსა და ბორდიურებში, ასე 
ყვავილნარებში. 
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Brunnera macrophylla - ბრუნერა  

ოჯ.  Boraginaceae 
მრავალწლოვანი მცენარეა მსხვილი, გრძელი 
ფესურით, საიდანაც ამოდის 30 სმ-მდე სიმაღლის 
რამდენიმე დატოტვილი ღერო, რომელიც 
ყვავილობის ბოლომდე 40 სმ-ს აღწევს. ღეროები 
ხეშეში შებუსვითაა. ფოთლები ზემოდან მუქი 
მწვანეა, ქვემოდან – მონაცრისფრო და შებუსვის 
გამო ხეშეში, წაგრძელებული, 25 სმ სიგრძის. 
ყვავილები კესანეს ყვავილების მსგავსია, მუქი 
ცისფერი, ცენტრში თეთრი ლაქით, 0,7 სმ 
დიამეტრის. შეკრებილნი არიან კენწრულ 
საგველა-ფარისებრ ყვავილედად. ყვავილობა 
იწყება აპრილში და ერთი თვე გრძელდება. 
თბილი, ხანგრძლივი შემოდგომის პირობებში 

ახასიათებს მეორადი ყვავილობა. თესლი მწიფდება ივნის-ივლისში. 
ზამთარგამძლეა. დეკორატიულია აპრილიდან პირველ ყინვებამდე, რადგან მუდმივად ჩნდება ახალი 
ფოთლები. 
დილის საათებში ესაჭიროება განათებული, შემდეგ კი დაჩრდილული ადგილები; ზომიერად ტენიანი და 
ნოყიერი ნიადაგი. აუცილებელია რეგულარული გათოხნა. მორწყვას და დამატებით კვებას არ საჭიროებს. 
მრავლდება ფესურის დაყოფით, მისი გადანაჭრებით და თესლით. 
მავნებელ-დაავადებებით პრაქტიკულად არ ზიანდება. 
რგავენ მიქსბორდერებსა და ბორდიურებში.     
 
 
Aquilegia vulgaris - წყალიკრეფია  
ოჯ.  Ranunculaceae  

სამშობლო – ჩრდილოეთ ამერიკა. მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა მოკლე ფესურით, მსხვილი ფესვებით და სწორმდგომი 
დატოტვილი ღეროთი, რომელიც სიმაღლეში 60 სმ-ს აღწევს. ქვედა 
ფოთლები ყუნწიანია, ორმაგ-სამმაგ დანაკვთული. ყვავილები 
მსხვილია, ასიმეტრიული, დეზიანი, ლურჯ-იისფერი, ვარდისფერი 
ან კრემისფერ-თეთრი. ჯამი ხუთფურცელაა, შეფერილი; გვირგვინი 
ხუთფურცლიანია, დეზებში გადადის; მტვრიანა – მრავალი; ბუტკო – 
რამდენიმე; ნაყოფი – კრებადი ფრთიანა. ყვავილობს მაის-ივნისში. 
მრავლდება თესლით ან ბუჩქის დაყოფით. 
მისი განვითარებისათვის საუკეთესო ადგილია ოდნავ 
დაჩრდილული ნაკვეთები  ტენიანი, კარგად განოყიერებული  
ნიადაგით. დაყვავილებული ნაწილების მოცილების შემდეგ ადგილი 
აქვს განმეორებით ყვავილობას. ერთ ადგილზე აჩერებენ 3-5 წლის 
განმავლობაში, შემდეგ კი ბუჩქს ცვლიან. იძლევა უხვ თვითნათესს. ამ 
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შემთხვევაში შეფერილობა უმთავრესად ლურჯია. წყალიკრეფია – არასტაბილური დეკორატიული 
მცენარეა. ყვავილნარებში მას მცირე ჯგუფებად ათავსებენ, რათა მისი დაყვავილების შემდეგ დარჩენილი 
ცარიელი ადგილები ადვილად დაიფაროს სხვა მცენარეებით. 
 
Doronicum caucasicum - ყვითელი გვირილა 

ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 
ველურად იზრდება კავკასიაში, ცენტრალურ ევროპაში, 
ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და მცირე აზიაში. 30-50 სმ სიმაღლის 
მრავალწლოვანი მცენარეა ჰორიზონტალური კრიალოსნისმაგვარი 
ფესურით. ფესვთანური ფოთლები კვერცხისებრ-მომრგვალოა, 
დაკბილული, გრძელყუნწიანი; ღეროსეული – მჯდომარე, 
კვერცხისებრ-ელიფსური. კალათები მარტოულია, 3-5 სმ დიამეტრის, 
გრძელ საყვავილე ღეროებზე. ენისებური ყვავილები ღია ყვითელია. 
მილისებური – ყვითელი. ყვავილობას იწყებს მაისიდან, რომელიც 
გრძელდება 30-40 დღე. ნაყოფმსხმოიარობს. თესლი მწიფდება 
ივნისში. ამის შემდეგ მცენარე მკვეთრად კარგავს დეკორატიულობას, 
ფოთლები კვდება, ამიტომ უმჯობესია ნარგაობაში ის მეორე პლანზე 
გამოვიყენოთ. ცნობილია მისი ორი ჯიში: Spring Beauty 

(Fruhlingspracht) — 45 სმ სიმაღლის, ყვავილედი კაშკაშა ყვითელია, ბუთხუზა. 

Gold Dwarf  – 15 სმ სიმაღლის ადრემოყვავილე ჯუჯა მცენარეა. უკანასკნელ წლებში ამერიკელი 

სელექციონერების მიერ მიღებულია ამ სახეობის დაბალი, კომპაქტური ჯიში -    “Little Leo”, 30-35 სმ 
სიმაღლის.   
 
Eremurus robustus - ერემურუსი (შრეში) 

ოჯ.  Liliaceae 

 
3 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 
თითისტარისებური, 1,5 მ სიგრძის და 1,5-2 სმ დიამეტრის, 
ყავისფერი ფესვები. ფოთოლი ფართოხაზურია, მუქი მწვანე, ლეგა 
ნაფიფქიანი. ღერო მუქი მწვანეა, ლეგა ნაფიფქით, შიშველი. 
მტევანა ყვავილედი ცილინდრულია, 60-120 სმ სიმაღლის. მასზე 
ვითარდება 1000-მდე ღია ვარდისფერი, იშვიათად თეთრი 
ყვავილი, რომლებიც ერთმანეთზეა გადმოსული. გვირგვინის 
ფურცლები 1,8-2 სმ სიგრძისაა, ოდნავ უკან გადახრილი. 
დაყვავილების შემდეგ სწორდებიან და თანდათანობით 
ვარდებიან. 
ყვავილობს გაზაფხულის ბოლოს-ზაფხულის დასაწყისში. 
თესლები მწიფდება და მიწისზედა ნაწილი კვდება ზაფხულის 
შუა რიცხვებში. 
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ესაჭიროება მაღალი, მზიანი, ქარისგან დაცული ადგილები, კარგი დრენაჟის მქონე, ფხვიერი ნიადაგები. 
გამოიყენება ყვავილნარებში, მიქსბორდერებში, ჯგუფებად. 
 
 
 
 
 
Gnaphalium  lanatum - გნაფალიუმი 
ოჯ.  Asteraceae (Compositae) 

სამშობლო - სამხრეთ ევროპა. 40-50 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი 
ფოთოლდეკორატიული მცენარეა მონაცრისფრო-მოვერცხლისფრო 
წვრილი, ქეჩისებურად შებუსვილი ფოთლებით. სიმშრალის 
მოყვარული. იყენებენ, როგორც ამპელურ მცენარეს. კარგად იტანს 
კრეჭვას. მისი ყლორტები სუბსტრატთან შეხებისას ადვილად 
ფესვიანდება და წარმოიქმნება ხალიჩოვანი საფარი.  
კარგია აივნების გასაფორმებლად. 
მრავლდება გაზაფხულზე კალმებით. 
მისი გაზრდა შეიძლება კეცებსა და ყუთებში, დასადგმელ და 
ჩამოსაკიდ ბრტყელ ვაზებში, საიდანაც ყლორტები ლამაზად 
გადმოეკიდება და ქმნის ლამაზ დეკორატიულ ლაქებს.  
 
Echeveria  secunda - ლეგა ეჩევერია 
ოჯ.  Crassulaceae 

სამშობლო – ამერიკა. სუკულენტური მცენარეა მკრთალი 
მომწვანო-მოცისფრო, სქელი, ხორცოვანი ფოთლებით, 
რომლებიც მკვრივ როზეტადაა შეკრებილი. ფოთლები 
ოვალურია, წამახვილებული და  
ფუძისკენ შევიწროვებული. 
საყვავილე ღეროები ხორცოვანია, მეჩხერად განლაგებული 
წვრილი ფოთლებით. ყვავილები მოწითალო-
ნარინჯისფერია, გვერდულა მტევნებად შეკრებილი. 
გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდში ადვილად მრავლდება 
წინასწარ სპეციალურად შემჭკნარი ფოთლებით ან 
მოშწილი წვრილი როზეტებით. მათ აფესვიანებენ სველ 
ქვიშაში ან კერამზიტში. მრავლდება ასევე თესლითაც.  
ტიპიური ოთახის მცენარეა, მაგრამ იყენებენ 

ყვავილნარებშიც. 
Fuchsia - ფუქსია 
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ოჯ.  Onagraceae 
 
გვარის 
წარმომა
დგენლე
ბი 
გავრცე
ლებულ
ია 
სამხრე
თ 
ამერიკა
ში, 
მექსიკას
ა და 

ახალ ზელანდიაში. 
ხალიჩოვანი ყვავილნარების გასაფორმებლად იყენებენ ჯიშთა ჯგუფს, რომლებიც გაერთიანებულია ერთი 
სახელწოდებით - ჰიბრიდული ფუქსია (Fuchsia hybrida). მათ აქვთ სხვადასხვა შეფერილობის ფოთლები: 
მოყვითალო-ოქროსფერი (ჯიში “ოქროს კაბა”), ყვითელი ბრინჯაოსფერი ელფერით და წითელი ძარღვებით 
(ჯიში “მეტეორი”). 
მრავლდება კალმებით ადრე გაზაფხულზე. გასამრავლებლად იყენებენ ფოთლებსაც. მათ ხელის მკვეთრი 
და სწრაფი მოძრაობით აცლიან ღეროს. ყუნწის ფუძესთან არსებული მძინარე კვირტები ადვილად 
იზრდება და ახალ მცენარეებად ყალიბდება.  
იყენებენ ყვავილნარებში. ხალიჩის ეფექტის მისაღებად მათ კრეჭენ 15-20 სმ სიმაღლეზე.   
 
Coleus blumei  - კოლეუსი  
ოჯ.  Lamiaceae (Labiatae)  
გვარი აერთიანებს მრავალწლოვან ბალახოვან მცენარეებს და 
ნახევრადბუჩქებს, რომლებიც იზრდებიან ტროპიკულ აზიასა 
და აფრიკაში. ცნობილია კოლეუსის 200 სახეობაზე მეტი. 
მცენარის დეკორატიულობა განპირობებულია ფოთლების 
სიჭრელით. მეყვავილეობაში ყველაზე ხშირად იყენებენ 
ბლუმეის კოლეუსს და მის საბაღე ფორმებს, რომლებიც 
ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ფოთლების შეფერილობით. 
ყველაზე ცნობილი ფორმებია: ჰერო - თითქმის შავი 
ფოთლებით, იულკე - წითელი ხავერდოვანი, 
ოქროსფერკიდეებიანი ფოთლებით; მულტიკოლორი – 
სამფერა ფოთლებით. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. 
ესაჭიროება მზიანი ადგილები და ნოყიერი ნიადაგი. 
ჩრდილში ფოთლების შეფერილობა მკრთალდება. 
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იყენებენ ყვავილნარებში.    
 
 
Pelargonium zonale - პელარგონიუმი 
ოჯ.  Geraniaceae  

მის ჯიშებს ახასიათებთ დაბალმოზარდობა, კაშკაშა 
შეფერილობის ყვავილედები და ჭრელი ფოთლები 
(განსაკუთრებით დეკორატიულია ჭრელფოთოლა 
ჯიშები: პოლოკი, სოლერი, ლაინი). უკანასკნელ 
პერიოდში სულ უფრო პოპულარული ხდება F1 
ჰიბრიდები, რომლებიც ადვილად მრავლდება თესლით 
და ამავე დროს ინარჩუნებს დეკორატიულობას. ესენია 
შემდეგი ჯგუფის ჯიშები: Irene - ძლიერი, 
უხვადმოყვავილე მცენარეები ნახევრადბუთხუზა 
ყვავილებით; Deacon - უხვად და ხანგრძლივად 
მოყვავილე,  წვრილყვავილებიანი ოთახის მცენარეები; 
ღასებუდ – ვარდის მსგავსი ყვავილებით და  სხვ.   

მრავლდება თესლით და კალმებით. 
გვალვაგამძლეა. ესაჭიროება ქარისგან დაცული მზიანი ადგილები და მსუბუქი, ნოყიერი ნიადაგები.  
გამოიყენება ყვავილოვანი ხალიჩების შესაქმნელად. 
  
Digitalis purpurea  - სათითურა  
ოჯ.  Scrophulariaceae 

სამშობლო – სამხრეთ სკანდინავია, დასავლეთ ევროპა. იზრდება 
ნათელ ტყეებში. 2 მ-მდე სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა. ფესვთანური ფოთლები ღია მწვანეა, მსხვილი, 
ბუსუსებით დაფარული, ოდნავ დანაოჭებული. საყვავილე 
ღეროზე ვითარდება ცალმხრივი მტევანი. მსხვილ ყვავილებს აქვთ 
ხუთკბილა  ჯამი და ორტუჩა მილისებურ-ზარისებური ალისფერ-
წითელი (ზოგჯერ თეთრი) გვირგვინი, რომელიც შიგნიდან 
ლაქებითაა მოფენილი. ნაყოფი ორბუდიანი კოლოფია. ყვავილობს 
ივნის-ივლისში. ნაყოფი მწიფდება  ივლის-აგვისტოში. 
მრავლდება თესლით.  
გამოიყენება ყვავილნარებში. 
 
 
Alyssum  - ალისუმი 
ოჯ.  Brassicaceae 
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 სამშობლო – ცენტრალური ევროპა, 
ბალკანეთი, ყირიმი. 25 სმ-მდე სიმაღლის 
ძლიერად დატოტვილი მრავალწლოვანი 
მცენარეა. ქმნის 30-40 სმ სიგანის  
ნახევარსფერულ ბუჩქებს. ღეროები 
დატოტვილია, ფუძესთან – გახევებული. 
ფოთლები წაგრძელებულია ან 
უკუკვერცხისებური, ნაცრისფრად სქლად 
შებუსვილი, ხშირ როზეტად შეკრებილი. 
ყვავილები წვრილია, ყვითელი, 
დამოკლებულ მკვრივ მტევნებში შეკრებილი. 

გვხვდება ბუთხუზაყვავილებიანი ფორმებიც. ყვავილობს აპრილ-მაისში.. 
ადვილას მოსავლელი მცენარეა, სინათლისმოყვარული და გვალვაგამძლე. ესაჭიროება ფხვიერი, 
ნეიტრალური ან სუსტი ტუტე ნიადაგი. ვერ იტანს ჭარბ ტენს. 
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. 
სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. უმთავრესად გამოიყენება ქვიან ნაკვეთებში, საყრდენი კედლების 
გასაფორმებლად და მიქსბორდერებში. 
 
Arabis  alpina - არაბისი 
ოჯ.  Brassicaceae 

35 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი მცენარეა 
გართხმული და დაფესვიანების უნარის მქონე 
ყლორტებით. გენერაციული ყლორტები 
სწორმდგომია, ვეგეტატიური – ძლიერად 
დატოტვილი, მიწაზე გაკრული. ქმნის 
ბალიშებს, რომლებიც ზამთარში არ კვდება. 
ფოთლები შებუსვილია, ვერცხლისფერი, 
ძირითადად მჯდომარე. ყვავილი შეიძლება 
იყოს თეთრი, ვარდისფერი ან ალისფერი, 
იშვიათად ყვითელი; 1-1,5 სმ დიამეტრის, 
მარტივი ან ბუთხუზა, მტევნად შეკრებილი. 
სურნელოვანი მცენარეა. ყვავილობს აპრილ-

მასიში; ზოგჯერ განმეორებით - შემოდგომაზე, მაგრამ ძალზე სუსტად. 
ესაჭიროება ღია, მზიანი ადგილები. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა, მაგრამ უკეთ იზრდება მსუბუქ, 
ქვიშნარ, მრალ ნიადაგებზე. 
მრავლდება თესლით; ბუთხუზა ფორმები – კალმებით და ბუჩქის დაყოფით. 
ძირითადად იყენებენ ქვიან ნაკვეთებზე, ბორდიურებსა და მიქსბორდერებში.  
 
Euphorbia marginata - რძიანა 
ოჯ. Euphorbiaceae 
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1 მ-მდე სიმაღლის ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 
შებუსვილია. ფოთლები ოვალურია, კოკრიანობის 
დაწყებამდე მწვანე, შემდეგ კი კიდეებზე თეთრი 
არშიები უჩნდებათ. ყვავილობს ივლისიდან 
ოქტომბრამდე. გვალვაგამძლე მცენარეა. უპირატესობას 
ანიჭებს მზიან ადგილებს, მაგრამ კარგად იზრდება 
ნახევრადჩრდილშიც. შემოდგომაზე მცენარეს 
მიწისზედა ნაწილებს აჭრიან. 
მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით (სექტემბრის 
პირველ ნახევარში ან აპრილში) და კალმებით. 
 სტაბილურად დეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება 
მიქსბორდერებში, რაბატებში, ჯგუფურ ნარგაობებში, 

როგორც სოლიტერი. 
 
Heracleum barbatum  - დიყი 
ოჯ. Apiaceae 
ცნობილია Heracleum-ის 70-მდე სახეობა, რომლებიც 
გავრცელებულია თითქმის მთელ დედამიწაზე. კულტურაში კი 
იყენებენ H.barbatum (H.lanatum)-ს. ის 1,5-2,5 მ სიმაღლის და 
ასეთივე სიგანის მრავალწლოვანი მცენარეა მძლავრი ღეროთი. 
ფოთლები დიდია – 50 სმ-მდე სიგრძის და სიგანის, ფრთისებრ 
დანაკვთული, დიდი სეგმენტებით, უხეში, ხეშეში. ყვავილები 
მცირე ზომისაა, მრავალრიცხოვანი, თეთრი, სპეციფიური სუნით. 
ისინი შეკრებილნი არიან დიდ ზომის რთულ ქოლგა 
ყვავილედად. ყვავილობს ივნის-ივლისში. მთელი მცენარე 
დაფარულია ბეწვებით, რომლებსაც ძლიერი დამწვრობის 

გამოწვევა შეუძლიათ. 
ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. მაგრამ მდიდარ ნიადაგებზე ბევრად უფრო მძლავრი მცენარეები 
ვითარდება. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ იზრდება ნახევრადჩრდილშიც. ერთ ადგილზე შეიძლება 7 
წლის განმავლობაში იზარდოს. 
მრავლდება ფესურის დაყოფით და თესლით.  
გამოიყენება ტყე-პარკებსა და პარკებში, ჯგუფებში ან მარტოულად. 
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3. 4. საორანჟერეო მცენარეები და მათი აგროტექნიკა 
 
 

3.4.1  ყვავილდეკორატიული საორანჟერეო მცენარეები 
 
Hibiscus rosa-sinensis – ჩინური ვარდი (ჰიბისკუსი) 
ოჯ. Malvaceae – მალვასებრნი 
სამშობლო სამხრეთ ჩინეთი და ინდოეთი. მარადმწვანე 
მერქნიანი მცენარეა, აქვს დაკბილული, ღია მწვანე პრიალა 
ფოთლები და ძაბრისებრი უბრალო, ხშირად ბუთხუზა – 
თეთრი, პირისფერი, წითელი ან ყვითელი ყვავილები. 
ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. ერთი ყვავილის 
ყვავილობის ხანგრძლივობა ერთი დღეა. თუ 
მოღრუბლული ამინდია, ყვავილობა მეორე დღესაც 
გადადის. Uუყვარს განათებული ადგილები, მხოლოდ 
პირდაპირ მზის სხივებს ვერ იტანს. ოთახის 
ტემპერატურაზე კარგად იზრდება, მაგრამ აუცილებელია ოთახის განიავება. ზაფხულში უყვარს 
რეგულარული რწყვა, ზამთარში შემცრებული. მოითხოვს შემდეგი სახის ნიადაგს: 2 წილი ყამირის, 1 წილი 
ნაკელის, 1 წილი ნეშომპალა მიწის ნარევს. მრავლდება გამერქნებული კალმებით, თითქმის მთელი წლის 
განმავლობაში. ადვილად ფესვიანდება. Gგამოიყენება ოფისებისა და ოთახების ინტერიერებში.  
ფორმები:  H Hibiscus rosa – sinensis – H.Hamburg – ყვავილები ბუთხუზა წითელი;  
Hibiscus rosa – sinensis – H. Rosa – ნახევრადბუთხუზა ვარდისფერი;  
Hibiscus rosa – sinensis – H.Anita Buis – ყვავილები მარტივი მოყვითალო-ნარინჯისფერი 
 
Fatsia japonica  (Aralia) – Fფაცია, არალია იაპონური 
ოჯ. Araliaceae – არალიასებრნი  
სამშობლო - კორეა და იაპონიაა. მარადმწვანე მერქნიანი 
მცენარეა. აქვს დიდი თათნაირი, მუქი მწვანე, პრიალა და 
სქელი ლამაზი ფოთლები. გვხვდება აგრეთვე 
ჭრელფოთოლაც. სინათლის მოყვარულია. მოითხოვს 
გრილ ადგილს და ნოყიერ ნიადაგს. ახალგაზრდა 
მცენარეები ყოველ წელს გადაირგვება, დიდი ხნის კი 3-5 
წელიწადში ერთხელ. ზაფხულში უხვად ირწყვება, 
ზამთარში კი პირიქით. Mმრავლდება თესლით და კალმებით. 
კალმებით გამრავლებისას იჭრება კენწერო ერთწლიანი 
ნაზარდებიდან. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნეშომპალის და 1 წილი 
ქვიშის ნარევში. გამოიყენება დიდი დარბაზების ინტერიერებსა და სახლებში. 
ფორმები: Fatsia japonica – F. araenteimarginatis -  ფოთლები თეთრი არშიით; 
Fatsia japonica – F. aureimarginatis – ფოთლები  ყვითელი არშიით 
 Fatsia japonica – F. moseri – F. მოსერი – მჭიდრო 
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გვხვდება ფარიანები. 
 
Acalypha marginata – ბანჯგვლიანი აკალიფა 
ოჯ. Euphorbiaceae – რძიანასებრნი 
 
ბუნებრივად გავრცელებულია 
აღმოსავლეთ ინდოეთში. მარადმწვანე ნახევრად 
ბუჩქია. ფოთლები ჭრელია, გრძელი 
ყვავილები შეკრებილი თავთავებში. ისინი 40 
სმ-მდე სიგრძისაა და ბუსუსებიანი. იგი სითბოსა 
და სინოტივის მოყვარულია. 20-220ჩ 
ტემპერატურაზე ნორმალურად 
ვითარდება. ზამთარში 180ჩ- ზე დაბალი არ უნდა 
იყოს. ვერ იტანს ორპირ ქარს. მთელი წლის 
განმავლობაში ყვავილობს. აქტიური ზრდის პერიოდში ნიადაგი მუდამ ტენიანი უნდა იყოს. იტანს კრეჭვას 
და მცენარეს შეიძლება ნებისმიერი კომპაქტური იერი მივცეთ. 
მრავლდება კალმებით, რომლებიც იჭრება კენწრული ტოტებიდან. ადვილად ფესვიანდება. უკვე 
დაფესვიანებული მცენარეები გადაირგვება 1 წილი კორდის, 1 წილი ტორფის, 1 წილი ფოთლისა და 1 
წილი ქვიშის ნარევში. გამოიყენება ოთახების გასალამაზებლად.  
ფორმები: Acalypha  godseffiana – ფოთლები ყავისფერია; 
                    Acalypha  godseffiana musuica– ფოთლები ბრინჯაოსებრ მწვანეა. 
 
 
Euphorbia  splendens – მშვენიერი რძიანა 
ოჯ. Euphorbiaceae – რძიანისებრი 
გავრცელებულია ტროპიკულ, სუბტროპიკულ და 
ზომიერ რაიონებში. 1 მ-მდე სიმაღლის 
მრავალწლიანი ლამაზად მოყვავილე საოთახო 
მცენარეა. ფოთოლი ოვალურ- ნიჩბისებრია, ძალიან 
მოკლე ყუნწით. ღერო დაფარულია ეკლებით. 
ყვავილი უკუკვერცხისებრია, წითელი და 
ნარინჯისფერი. კარგი განათებისა და მოვლის 
პირობებში ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. 
მისი წვენი შხამიანია. სინათლის მოყვარულია. 
გაზაფხულიდან შემოდგომამდე ისე უნდა 
ირწყვებოდეს, რომ ნიადაგი მუდამ ნოტიო იყოს. 
მცენარის გადარგვა ნებიესმიერ დროს შეიძლება. 
Mმრავლდება კალმით. დაკალმებამდე კალმები უნდა გამოშრეს. შემდეგ ირგვება გარეცხილ ქვიშაში. 
ზამთარში ტემპერატურა 100c-ზე დაბალი არ უნდა იყოს. კარგად იზრდება 1 წილი კორდი, 1 წილი 
გადამწვარი ნაკელი, 1 წილი ფოთლის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. გამოიყენება ქვიანი ნაკვეთებში ჯგუფურ 
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ნარგაობაში (გაზაფხული, ზაფხული). ფორმები: E Euphorbia splendens – Eu. Milii;   Euphorbia splendens – Eu. 
lutea. 
 
 
Hortensia (Hydrangea hortensis) – ჰორტენზის ჰორტენზია 
Saxifragaceae (Hydrangeaceae) – ფხიჯასებრნი 
 
 
სამშობლო ჩინეთ-იაპონიაა. დაბალმზარდი ბუჩქია. 
ფოთლები მუქი მწვანეა, ოვალური, კიდეები 
დაკბილული და ოდნავ დანაოჭებული. 
ერთწლიანი ყლორტების ბოლოებზე ვითარდება 
ბურთისებრი ყვავილები. ზაფხულის 
განმავლობაში ჰორტენზიის ყვავილები იცვლის თავის 
შეფერილობას. ჯერ ცისფერია, შემდეგ 
თანდათანობით თეთრდება, ხოლო შემოდგომის 
დადგომისას ვარდისფერი ხდება. თბილისის 
პირობებში ვერ იზამთრებს, იგი საუკეთესო ყვავილ-
დეკორატიულ საოთახო მცენარედ ითვლება. 
Mმრავლდება კალმებით, რომლებიც იჭრება 
კენწრული ყლორტებიდან. 14-160ჩ-ზე ადვილად 
ფესვიანდება. ცვალებად ტემპერატურას ვერ იტანს. 
მოზრდილ მცენარეებს უყვართ მჟავე ნიადაგები და უხვი 
რწყვა გაზაფხულიდან შემოდგომამდე. კარგად იზრდება 
4 წილი ფოთლის, 4 წილი კორდის, 1 წილი ტორფის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
გამოიყენება ზამთრის ბაღებში კუთხეების გასალამაზებლად. 
ფორმები:  H. eclaireur – ვარდისფერი ყვავილებით; 
H. M - mecoiland – რძესავით თეთრი ყვავილებით; 
H. Helge – მუქი მწვანე ყვავილებით; 
H. Monte rosa – ყვავილები მსხვილი, ვარდისფერი; 
H. Mailliere – დაბალი, მსხვილი თეთრი ყვავილებით;  
 H. Reingold – კომპაქტური ბუჩქია მოლილისფრო-ღია ვარდისფერი  ყვავილებით.  
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Anthurium andreanum – ანთურიუმი 
oj. Araceae – ნიუკასებრთა 
სამშობლო კოლუმბიის ტროპიკული 
ტყეებია. ანთურიუმი მრადამწვანე უღერო 
ეპიფიტი მცენარეა. ფოთლები 
გრძელყუნწიანია, წაგრძელებული, 
გულისებრი, ტყავისებური და პრიალაა. 
ყვავილი ტაროსებრია, რომელსაც 
აფრასავით აქვს შემოხვეული სხვადასხვა 
შეფერილობის ყვავილსაფარი. 
ანთურიუმი ლამაზად მოყვავილე 
მცენარეა. Mმრავლდება თესლით, ბუჩქის 
დაყოფით და კალმებით. კალმები დედა 
მცენარიდან იჭრება გაზაფხულზე. ამ მცენარის ფესვები მსხვილი და მტვრევადია. ზრდის პერიოდში 
უხვად ირწყვება, ხოლო ნოემბრიდან (მოსვენების პერიოდი) ზომიერად. ფარდობითი ტენიანობა 
ყოველთვის ერთნაირი უნდა იყოს. ანთურიუმი ირგვება ნარევში: 2 წილი ფოთლის მიწა, 1 წილი 
ნეშომპალა, 1 წილი კორდის და 1 წილი დამტვრეული აგური, ხის ნახშირი და 1 წილი ქვიშა. ვერ იტანს 
მზის პირდაპირ სხივებს. ზამთარში მინიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს 160ჩ, ხოლო მთელი წლის 
საშუალო ტემპერატურა 200ჩ. ნიადაგი მთლიანად არ უნდა გამოშრეს. Gგამოიყენება ინტერიერებში, 
დარბაზებში და ოთახის გასალამაზებლად. F  
ფორმები: Antrhurium  andreanum – ჰიბრიდები ცნობილია A. x cultorum hort – სახელწოდებით.  
მავნებლები: ფოთლის იღლიებში გვხვდება ცრუფარიანები. 
 
Clivia miniata – კვლივია მინიატა 
oj. Amaryllidaceae – ამარილისებრთა 
 

სამშობლო სამხრეთ აფრიკაა. მარადმწვანე, 
მრავალწლიანი, ბალახოვანი, უღერო მცენარეა. 
ფოთლები პრიალა, ლანცეტისებრია. ყვავილობს 
ზამთრის ბოლოს ან ადრე გაზაფხულზე. თითო 
საყვავილე ღეროზე ვითარდება 20-25–მდე 
ნარინჯისფერი ან ყვითელი ფერის ყვავილი. 
სინათლის მოყვარულია, ზაფხულში არ უყვარს 
პირდაპირი მზე. ზაფხულში რეგულარულად 
ირწყვება, ზამთარში პირიქით. მრავლდება 
თესლით და ბუჩქის დაყოფით. ითესება თესლის 
აღებისთანავე. Kკარგად ხარობს: 1 წილი 
კორდის, 2 წილი ფოთლის, 1 წილი გადამწვარი 
ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. გამოიყენება 

ინტერიერებში და დარბაზების გასაფორმებლად.  
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მავნებლებიდან შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
 
Billbergia nutans – ბილბერგია 
 oj. Bromeliaceae  – ბრომელიასებრთა 
 
სამშობლო  სამხრეთ ამერიკაა. ფოთლები ვიწრო- 
წაგრძელებულია. კიდეები პატარა ეკლებიანია და 
მონაცრისფრო იერი დაკრავს. წარმოქმნიან როზეტს, რომლის 
შუა გულიც მუდმივად ნოტიო მდგომარეობაში უნდა იყოს. 
Bბილბერგიას გრძელ, ლამაზ ვარდისფერ თანაყვავილედზე 
ჩამოკიდებული ვარდისფერი, ცისფერი ან სალათისფერი ყვავილები 
აქვს. დედა მცენარე გადაყვავილების შემდეგ იღუპება, 
სამაგიეროდ დიდი რაოდენობით ამონაყარს ივითარებს. ყვავილობს 
თითქმის მთელი წლის განმავლობაში. თუმცა მისი აქტიური 
ყვავილობის პერიოდი გაზაფხული და ზაფხულია. სინათლის 
მოყვარული მცენარეა. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. ნიადაგის 
მიმართ არ არის მომთხოვნი. Kკარგად იზრდება 2 წილი ფოთლის, 1 
წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი ტორფისა და 1 წილი ქვიშის ნაზავში. Mმრავლდება ბუჩქის დაყოფით. 
ჭირვეული მცენარე არ არის. გამოიყენება ოთახში, ფანჯრების რაფების  გასალამაზებლად.  
 
Hoya bella – ცვილისებური სურო 
ოჯ. Asclepiadaceae  
 

გავრცელებულია ბირმის ტყეებში. მრავალწლიანი 
მცოცავი მცენარეა. ფოთლები მუქი მწვანეა, სქელი, 
მკვრივი ოვალური ფორმის. ყვავილობს თითქმის ყოველ 
წელს. ყვავილი თეთრია, შუაგულში მოვარდისფრო 
ვარსკვლავის ფორმისაა, შეკრებილია როზეტებად. 
თითოეული ყვავილედის ყვავილობის ხანგრძლივობა 
რამდენიმე კვირაა. რაც უფრო დიდი ხნისაა მცენარე, 
მით უფრო უხვად ყვავილობს. უყვარს მზიანი მხარე. 
ჩრდილში მისი ყვავილობა სუსტია ან საერთოდ არ 
აღინიშნება. მრავლდება კალმებით. იტანს ყლორტების 
შეკვეცას. ეს ნაჭრები გამოიყენება კალმით 
გამრავლებისას. მრავლდება გაზაფხულზე და 
შემოდგომითაც. Kკარგად იზრდება კორდის, ფოთლის 

მიწის, ტორფისა და ქვიშის ნაზავში შეფარდებით: 1:1:1:1. მოზრდილი მცენარეები 2-3 წელიწადში ერთხელ 
გადაირგვება. გამოიყენება ვერტიკალურ გაფორმებისას.  
 
Kalanchoe blossfeldiana –ბლოსფელდიანას კალანხოე 
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ოჯ. Crassulaceae – მსუქანისებრთა 
ბუნებრივად გავრცელებულია მადაგასკარზე. 
სწორმდგომი, ნახევრდაბუჩქია. სიმაღლე 30 სმ-მდე 
აღწევს. ფოთლები კვერცხისებრია. 
მრავალრიცხოვანი ყვავილები შეკრებილია 
ქოლგისებურ ყვავილედებად. Yყვავილობს უხვად და 
ხანგრძლივად. Uუყვარს განათებული ადგილი. 
Kკარგად ხარობს ოთახის პირობებში. ზამთარში 
8-100ჩ ტემპერატურაა საჭირო. ვინაიდან ხორციანი 
ფოთლები აქვთ, წყალი ნაკლები სჭირდებათ. 
მორწყვიდან მორწყვამდე დროდადრო საჭიროა 
ნიადაგის შეშრობა. მრავლდება თესლით და 
ვეგეტატიურად (კალმით და ფოთლებით). ადვილად 
ფესვიანდება. Kკარგად იზრდება 1 წილი ფოთლის, 1 
წილი ტორფის, და 1 წილი ქვიშის ნარევში. Aახალგაზრდა მცენარეები გადაირგვება ყოველწლიურად. 
Dდიდი ხნის - 2-3 წელიწადში ერთხელ. კარგად იტანს გაკრეჭვას, რის შემდეგაც მცენარე უფრო 
კომპაქტური ხდება. გადანაჭრები კი გამოიყენება გასამრავლებლად. Gგამოიყენება ოთახებში კუთხეების 
გასალამაზებლად.  
ფორმები:  K. jeltamensis hort; 
                       K. eurensis hort. 
  
 
Clerodendrum  splendens – ბრწყინვალე კლეროდენდრონი 
ოჯ. Verbenaceae -  ვერბენასებრთა 
გავრცელებულია ტროპიკულ აზიასა და 
აფრიკაში. მარადმწვანე ხე, ბუჩქი ან ხვიარა 
მცენარეა. ფოთლები მომრგვალო 
კვერცხისებრი და ოდნავ 
წაწვეტებულია. წითელი ყვავილები 
გამოდის ფოთლის იღლიებიდან და 
შეკრებილია საგველა 
ყვავილედებად. უხვად ყვავილობს თითქმის 
მთელი წლის განმავლობაში. ვინაიდან ეს 
მცენარე ხვიარაა და მისი სიგრძე 6 მ-ზე უფრო 
გრძელია, საოთახო (ქოთნის მცენარედ) 
გამოყვანა შესაძლებელია ყოველი ყვავილობის დამთავრების შემდეგ ტოტების გაკრეჭვით სასურველ 
სიმაღლემდე. მრავლდება კალმებით, 22-250ჩ ტემპერატურის პირობებში კარგად ფესვიანდება. ნიადაგი 
სჭირდება: 1 წილი ქვიშის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი ფოთლის და 1 წილი ქვიშის ნარევი. 
მოსვენების პერიოდში მორწყვა შენელებული უნდა იყოს. უყვარს განათებული ადგილები, მაგრამ მზის 
პირდაპირ სხივებს უნდა მოვარიდოთ. საჭიროა ჰაერის მაღალი სინოტივე. გამოიყენება ინტერიერებსა და 
ზამთრის ბაღებში. 
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Camellia japonica – იაპონური კამელია 
Theaceae – ჩაისებრთა 
გავრცელებულია ჩინეთის, იაპონიისა და 
კორეის ტყეებში. 10-12 მეტრამდე 
სიმაღლის, მრავალწლიანი ხე ან ბუჩქია. 
ფოთლები ელიფსისებურია ან 
კვერცხისებრი, მუქი-მწვანე, პრიალა და 
ტყავისებრი. ყვავილები ვითარდება წყვილ-
წყვილად ან თითო-თითოდ. თბილისში ღია 
გრუნტში უჭირს, მაგრამ როგორც ოთახის 
მცენარე, იდეალურია. უყვარს კაშკაშა 
სინათლე, ოღონდ მცხუნვარე მზეს ვერ იტანს. 
ზაფხულში უხვად ირწყვება, ზამთარში კი 
ნიადაგი ოდნავ ტენიანი უნდა იყოს. იტანს 
კრეჭვას. განაკრეჭი ტოტები გამოიყენება 
კალმებად. კარგად იზრდება 2 წილი ფოთლის, 1 წილი კორდის, და 1 წილი ქვიშის ნარევში. საუკეთესოა 
დიდი დარბაზებისა და ინტერიერების გასალამაზებლად.შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
ფორმები:  C. Sinensis;   C.Bohea;   C.Kuntre.  
 
Cyclamen persicum – სპარსული ყოჩივარდა 
Primulaceae – ფურისულასებრნი 
სამშობლოა მცირე აზია და საბერძნეთი. არსებობს 
მისი მრავალი ჰიბრიდული ფორმა. ყოჩივარდა 
გამოირჩევა არა მხოლოდ ეფექტური ყვავილებით, 
არამედ დიდი და მიმზიდველი ვერცხლისფრად 
დალაქული ფოთლებითაც. გვხვდება იისფერი, 
ვარდისფერი, თეთრი, ზოლებიანი, ტალღოვანი, 
არშია-დაყოლებული და უხვყვავილიანი. ყვავილებს 
უვითარდება გრძელი საყვავილე ღერო. ყოჩივარდა 
მრავლდება მხოლოდ თესლით. ითესება სხვადასხვა 
დროს. კარგია ნეშომპალას, ყამირი მიწის და ქვიშის 
ნაზავი. ზამთარში ტემპერატურა 15-200ჩ დაბალი არ 
უნდა იყოს. ერთი ბოლქვიდან ვითარდება 30-50 
ცალამდე ყვავილი. ბოლქვები (ტუბერები) ისე უნდა 
დაირგას, რომ მათი ნახევარი მოჩანდეს; ისე უნდა 
მოირწყას, რომ ტუბერს წყალი არ მოხვდეს, ამიტომ 
რწყვა ქვემოდან უნდა ხდებოდეს. მცენარე პირველ 
ყვავილს დათესვიდან 18 თვის შემდეგ გამოიღებს. 
გადაყვავილების შემდეგ რწყვა თანდათან მცირდება 
მანამ, სანამ ფოთლები არ გაუყვითლდება. მას შემდეგ 
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მცენარე გადადის მოსვენების პერიოდში. ფოთლის იღლიებში შეიმჩნევა ცრუფარიანები.  
 

Catharanthus roseus – ვარდისფერი კატარანთუსი 
(ვინკა) 
ოჯ. Apocinaceae – გველისსუროსებრნი  
გავრცელებულია მადაგასკარის ნოტიო ტყეებში. 
ვარდისფერი კატარანთუსი 30-60 სმ სიმაღლის 
ნახევრად ბუჩქია. ფოთლები ლანცეტისებრია, 
ფუძესთან შევიწროებული, კიდემთლიანი და 
მოთეთრო ფერის ძარღვით. Yყვავილები თეთრია, 
მოვარდისფრო ან ლილისფერი. კარგ პირობებში 
ყვავილობა გრძელდება თითქმის მთელი წელი. 
მრავლდება თესლით და კალმით. კალმები იჭრება 

გადაზამთრებული ყლორტებიდან. ადვილად ფესვიანდება 18-200C პირობებში. ზაფხულში რწყვა წარმოებს 
ინტენსიურად, ზამთარში ზომიერად. ზაფხულში მისი გამოყენება შეიძლება გარეთ, ღია გრუნტში 
ყვავილნარებში (ჯგუფურ ნარგაობაში).  
ფორმები: Catharanthus roseus – Lochera rosea მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
Agapanthus africanus –აფრიკული აგაპანტუსი 
ოჯ. Alliaceae (Liliaceae) – ხახვისებრთა 
სამშობლო სამხრეთ აფრიკაა. 
მრავალწლიანი ბალახოვანი, 
სქელფესვებიანი (ხორციანი) მცენარეა. 
ფოთლები ხაზურა, 30-60 სმ-ის სიგრძის, 
ტყავისებრი. ყვავილის ისარი ფოთლებზე 
გრძელია, რომელიც ივითარებს ღია ცისფერ 
ქოლგა თანაყვავილედს. ყვავილობს უხვად 
ივლისიდან გვიან შემოდგომამდე. ეგუება 
ნახევრად დაჩრდილულ ადგილს. ზამთრობს 
გრილ ნათელ ოთახში (4-60C). ზაფხულში 
მოითხოვს კარგ რწყვას, ხოლო ზამთარში 
ზომიერს. ნიადაგი საჭიროა: 2 წილი, ნეშომპალა 2 წილი ყამირის მიწა, 2 წილი ტორფი და 1 წილი ქვიშის 
ნარევი. მრავლდება თესლით და დაყოფით.  გამოიყენება ოთახებისა და ოფისების გასალამაზებლად, 
როგორც ერთ-ერთი ლამაზად მოყვავილე მცენარე.  
ფორმები: Agananthus africanus – A. variegatus – ფოთლები მწვანე-თეთრი ზოლებით; 
    Agananthus africanus – A. albus – ყვავილები თეთრია 
 
Justicia pohliana – პოლის იუსტიცია (დაჟესტიცია) 
  ოჯ. Acanthaceae 
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სამშობლო ბრაზილია. მარადმწვანე ლამაზად 
მოყვავილე მცენარეა. სიმაღლე 1-1,5 მ-მდე აღწევს. 
ფოთლები მოგრძო ელიფსურია, რომლებსაც 
შინდისფერი გადაკრავთ, სიგრძით 10-15 სმ, სიგანით - 6- 8 სმ-
მდე. ღეროს წვეროში ივითარებს თავთავისებრ მუქ-
ვარდისფერ ყვავილებს. Yყვავილობს ზაფხულში, 
ხშირად იანვარ-თებერვალშიც. ვინაიდან იუსტიცია 
ძალიან სწრაფად იზრდება მისი გადარგვა ხდება 
ყოველწლიურად. Uუფრო კომპაქტური რომ იყოს 
ამისათვის აუცილებელია ბუჩქის გასხვლა (ტოტების 
დამოკლება). Gგანასხლავი მასალა გამოიყენება კალმით 
გამრავლების დროს. Kკარგია წუნწუხით რწყვა. კალმით 
გამრავლება შეიძლება წლის ყველა პერიოდში. არაჩვეულებრივი მასალაა ყვავილნარებში ჯგუფურ 
ნარგაობაში გამოსაყენებლად. კარგად იტანს ნახევრად ჩრდილს და განათებულ ადგილებს.  
ფორმები: Justicia pohliana – I. velutina; 
                   Justicia pohliana – carnea; 
                   Justicia pohliana – Obtusior. 
 
Gloxinia speciosa (sinningia)– მშვენიერი გლოქსინია 
ოჯ. Gesneriaceae – გესნერიასებრნი 
სამშობლოა სამხრეთ ბრაზილია. მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი, 20 სმ სიმაღლის ბოლქვიანი მცენარეა. 
ფოთლები კვერცხისებრ-წაგრძელებულია. ფოთლის 
უბეებიდან გამოდის სხვადასხვა შეფერილობის და 
ფორმის, დაწინწკლული, რამოდენიმე ერთად, ზარის 
(გრამაფონის) მაგვარი ყვავილები. ფოთლები 
ბუსუსებიანია, სქელი. მრავლდება თესლით და 
ვეგეტატიურად. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი 
უპირატესობაც და ნაკლიც. თესლით გამრავლებისას 
საჭიროა 200ჩ ტემპარატურა და საკმაოდ დიდი დრო-
ვიდრე ისინი შეიძენენ დეკორატიულ თვისებებს და 
აყვავდებიან (მეექვსე თვეს). გამრავლების ვეგეტატიური 
ხერხის დროს გასამრავლებელ მასალად გამოიყენება დედა მცენარის სხვადასხვა ნაწილი: ფოთლის და 
ბოლქვის ნაწილები. Aაყვავილებული მცენარე მოითხოვს საშუალო ტენიან ჰაერს. განათებულ ადგილს და 
ზომიერ რწყვას. მორწყვისას წყლის წვეთები ფოთლებს არ  უნდა მოხვდეს, რადგან ამის შედეგად მათ 
ზედაპირზე ჩნდება მოყვითალო ლაქები. გადაყვავილების შემდეგ გადადის მოსვენების პერიოდში. 
თებერვალში კვლავ ხდება მათი მოვლა. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. გამოიყენება როგორც 
ლამაზად მოყვავილე მცენარე სახლებისა და ოფისების რაფების გასალამაზებლად. ფოთლებზე ჩნდება 
ცრუფარიანები. 
ფორმები:  Sinningia speciosa var. Salbiflora; 
                      Sinningia speciosa var. rubra; 
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                      Sinningia speciosa var. caulescens; 
                      Sinningia speciosa var. regina Sprague. 
 
 
Bougainvillea peruviana– პერუვიანას ბუგენველია 
(ქაღალდის ყვავილი) 
ოჯ.  Nictaginaceae – ნიქტაგინასებრნი 
გავრცელებულია პერუსა და კოლუმბიაში. მცოცავი, 
ხვიარა მცენარეა. ბუნებრივ გარემოში მაღალი და 
ძლიერი იზრდება. მისი ეკლიანი ღერო ნებისმიერ 
საყრდენს ებღაუჭება. რეგულარული კრეჭვის 
შემთხვევაში სასურველ საუცხოო ქოთნის მცენარედ 
ჩაითვლება. თითქმის მთელი წლის განმავლობაში 
უხვად ყვავილობს. ყვავილი კაშკაშა ვარდისფერია. 
მცენარემ კარგად რომ იყვავილოს. სინათლე არ უნდა 
მოაკლდეს. მისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა 18-
220C-ია. ზაფხულის პერიოდში მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. მრავლდება გამერქნიანებული, 
წვეროსეული კალმებით. კარგად ვითარდება 1 წილი კორდის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი 
ფოთლისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მაღალდეკორატიული მოყვავილე მცენარეა. Gგამოიყენება 
ვერტიკალურ გამწვანებაში, საოთახე მცენარედ და ზამთრის ბაღებში. F 
ფორმები: B. spectabile – მოყავისფრო-წითელი;  
B. Crimson – მონარინჯისფრო-წითელი; 
B. Millarii – მოყვითალო. 
 
 
 
Strelitzia reginae - სამეფო სტრელიცია (სამოთხის ჩიტი) 
Strelitziaceae (Musaceae) – სტრელიციასებრნი  
 

ველურად იზრდება სამხრეთ აფრიკაში. მარადმწვანე, ფესურიანი 
მცენარეა. სტრელიაციას ფოთლები დიდია, მოგრძო-ელიფსისებრი, 
და გამოდიან ფესურებიდან, რომელსაც გრძელი ყუნწი აქვს. 
Yყვავილობას იწყებს სიცოცხლის მე-3-4 წელს. ყვავილობის 
ხანგრძლივობა 2-2,5 თვეა. Mმოგვაგონებს ჩიტის თავს, რომელიც 
უფოთლო საყვავილე ღეროზე ზის. Gგვირგვინის ფურცლები 
ასიმეტრიულია. ყვავილი ბუდიდან თანდათანობით მორიგეობით 
გამოდის. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად (ბუჩქის 
დაყოფით). დაყოფისას თითოეულ ნაწილს უნდა ჰქონდეს საკუთარი 
ფესვი. Kკარგად ხარობს კორდის, გადამწვარი ნაკელის, ფოთლის 
მიწის და ქვიშის ნარევში. მოზრდილი მცენარის გადარგვა ხდება 2-3 
წლიწადში ერთხელ. ზამთარში 12-140ჩ ტემპერატურა და 
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განათებული ადგილები უყვარს. ზაფხულში მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. ზამთარში - 
საჭიროებისამებრ. 
სტრელიცია მაღალდეკორატიული მცენარეა როგორც ყვავილობის პერიოდში, ისე როგორც 
ფოთოლდეკორატიული. ამიტომ გამოიყენება ინტერიერებში, ოფისებში, დარბაზებში და ზამთრის 
ბაღებში, აგრეთვე სათაიგულედ.  
მავნებლები: შეიმჩნევა ცრუფარიანები.  
 
Fuchsia magellanica - მაგელანის ფუქსია (პატარძლის ყვავილი)  
ოჯ. Onagraceae   
 
 სამშობლო ჩილე და არგენტინაა. საკმაოდ ცნობილი და 
გავრცელებული ოთახის მცენარეა. Fფუქსიის მრავალი ჯიში 
არსებობს. ბუთხუზა ან ცალპირა, დიდყვავილა 
წვრილყვავილა და ხვიარა. ახასიათებს უხვი და 
ხანგრძლივი ყვავილობა. იგი მრავალწლიანი მცენარეა. 
ფოთლები კვერცხისებურ-ლანცეტისებრია. ძარღვები წითელი 
ფერისაა. ყვავილები ჩაქინდრულ-ძაბრისებრი, წითელი. 
Gგვირგვინის ფურცლები ლალისფერ-ცისფერია. 
მრავლდება კალმით და თესლით. სადედე მცენარე მოკლედ 
უნდა გადაიკრიჭოს, რომ ბევრი საკალმე ტოტი 
გამოიტანოს. ფესვიანდება 15-20 დღეში. ზამთარში კარგად ეგუება გრილ ოთახს. კარგად იზრდება 1 წილი 
გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი ფოთლის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. Fფუქსია საუცხოო დეკორატიულ 
ეფექტს აძლევს აივნებს, ფანჯრებსა და ქორკანდელებს.  
ფორმები:  F. magellanica var. discolor. 
                    F. magellanica  var. conica 
                    F. magellanica  var. macrostemma 
შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
Oxalis hedysaroides – მჟაველა  
ოჯ. Oxalidaceae – მჟაველასებრთა 
გავრცელებულია პერუში, ვენესუელაში, კოლუმბიასა და 
ბრაზილიაში. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა 25- 35 სმ 
სიმაღლის, ინვითარებს წვრილ ბოლქვებს. ეკუთვნის როგორც 
ფოთლოვან დეკორატიულ, ისე ძალიან ორიგინალურ დეკორატიულ 
ყვავილოვან მცენარეთა ჯგუფს. გამოჰყავთ თბილ ორანჟერეებში. 
ფოთოლი სამფოთოლაკიანია გრძელი ღეროთი, რომელიც 
მუქი შინდისფერი შეფერილობისაა. საყვავილე ღერო ფოთლებზე 
მაღალია და ყვავილობს წვრილი ვარდისფერი ყვავილებით. 
თითქმის ყვავილობს მთელი წლის განმავლობაში. ზამთარში 
ტემპერატურა 8-100C უნდა იყოს. სინათლის მოყვარულია, 
ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. ზაფხულში ზომიერი 
რწყვა, ზამთარში იშვიათად. მრავლდება თესლით და 
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ვეგეტატიურად (ფოთლის და ბუჩქის დაყოფით და ბოლქვაკებით). იძლევა თვითნათესს. საუკეთესოა, 
როგორც ოთახის მცენარე.  
 

ფოთოლდეკორატიული საორანჟერეო მცენარეები 
 
Dieffenbachia seguine - სეგუინეს დიფენბახია 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
ბუნებრივად გავრცელებულია ტროპიკულ ამერიკაში. 
მრავალწლოვანი ნახევრადბუჩქია. ღერო მწვანეა, ფოთლები 
მორიგეობითაა განლაგებული, Mმჯდომარე, პრიალა, 
კიდემთლიანი, სიგრძით 30-40 სმ, სიგანით 16 სმ-მდე. მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე ინარჩუნებენ მიმზიდველ გარეგნულ იერს. 
Yყვავილი მარაოსებრია. ღია მომწვანო გვირგვინის 
ფურცლები ტაროზე აფრასავითაა შემოხვეულია. 
Dდიფენბახია ტენის მოყვარული მცენარეა. ტემპერატურის მიმართ 
ძალიან მგრძნობიარეა. ზამთარში +50Cმომაკვდინებლად 
მოქმდებს. მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს. კარგად იზრდება 
განათებულ და ნახევრად დაჩრდილულ ადგილებში.  
გამოიყენება ინტერეიერებში და დიდი დარბაზების 
გასაფორმებლად. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. თესლი 
ჩვენს (თბილისის) პირობებში მომწიფებას ვერ ასწრებს. კალმით 
(ვეგეტატიური) გამრავლებისას კვირტის ქვეშ იჭრება კენწრული და ღეროსეული კალამი, რომელზედაც 
უნდა დარჩეს 2-3 კვირტი. Fფესვიანდება 1-1,5 თვეში. საჭიროა პატარა მცენარეების ყოველწლიური 
გადარგვა. როდესაც ზრდასრულ ასაკს მიაღწევს, გადარგვა ხდება 3-4 წელიწადში ერთხელ. სასურველი 
ნიადაგია 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის ½1:2 ½ და ქვიშის ნარევი. 
სახესხვაობები: nobilis, decora;  სახეობა – Diffenbachia magnifica.  
 
Syngonium podophyllum – ფეხფოთოლა სინგონიუმი 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
 ბუნებრივად გავრცელებულია მექსიკის, 
გვატემალას, კოსტა-რიკის ნესტიან ტყეებში. 
მარადმწვანე ლიანაა. თუ მცენარე ჩრდილშია 
მოთავსებული, ფოთლის შეფერილობა მუქი მწვანეა და 
შიგადაშიგ ღია ფერის ბრტყელი ზოლები დაჰყვება. 
თუ, პირიქით, ნათელ ადგილას მოვათავსებთ, 
ფოთლების შეფერილობა ღია ფერის ხდება (ღია 
მონაცრისფრო-სალათისებრი). ახალგაზრდა ფოთლები 
შუბის ფორმისაა, ძველი კი ტერფის მსგავსი. უყვარს 
გაბნეული შუქი, ვერ იტანს მცხუნვარე მზეს. კარგია 
ოთახის ტემპერატურა 16-180C. უფრო მაღალი 
ტემპერატურის პირობებში მაღალი ტენიანობა სჭირდება. ნიადაგი მთელი წელი ტენიანი უნდა იყოს, 
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მაგრამ მორწყვიდან მორწყვამდე დროდადრო უნდა შეშრეს. მაღალდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება 
ინტერიერებსა და დიდი დარბაზების გასაფორმებლად. მრავლდება კენწრულ კალმებით. ვინაიდან მცენარე 
ლიანაა, თუ გვინდა, რომ მივიღოთ კომპაქტური ბუჩქი აუცილებელია ახალგაზრდა მცენარეების 
კენწეროების წაჩქმეტა. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის და 1:2 წილი  
ქვიშის ნარევში .  
აქვს ფორმები: Syngonium albovirens, 
                              Syngonium atrovirens. 
 
 
Monstera deliciosa – მიმზიდველი (მშვენიერი) მონსტერა 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
 გავრცელებულია ცენტრალურ და სამხრეთ 
ამერიკის ტროპიკულ ტყეებში. საოცრად 
ლამაზი მარადმწვანე მცენარეა მცოცავი 
ღეროებით (ლიანაა). ახალგაზრდა მცენარეების 
ფოთლები მთლიანია. ზრდასთან ერთად 
უვითარდებათ ნაჩვრეტები. შემდგომში კი 
ფოთლის კიდეები ღრმადაა ჩაჭრილი. 
იზრდება დიდი ზომის – ორანჟერეაში 10-12 მ-
მდე, ოთახში კი  - 3-4 მ-მდე. არაა მომთხოვნი 
სინათლის მიმართ. ზაფხულში თაკარა მზეს 
ვერ იტანს. ტემპერატურა ზამთარში უნდა იყოს არანაკლებ 10-120C-ისა, რწყვა - ზომიერი. ახალგაზრდა 
მცენარეები ყოველწლიურად ირგვება, მოზრდილი კი - 2-4 წელიწადში ერთხელ. 4-5 წლის მცენარე 
ყვავილობს ყოველწლიურად. ყვავილი ტაროსებრია. Gგვირგვინის ფურცლები თეთრია და აფრასავითაა 
ტაროზე შემოხვეული. მაღალდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება ინტერიერებში და დიდი დარბაზების 
გასაფორმებლად. Mმრავლდება ვეგეტატიურად ღეროს ნაჭრებით და კენწრული კალმებით. კარგად 
იზრდება მსუბუქი კორდის, ფოთლის, ნაკელის და ქვიშის ნარევში. ზაფხულში ზრდის პროცესში მცენარე 
ირწყვება უხვად.  სასურველია აზოტოვანი სასუქით (1 გ 1 ლ წყალზე) გამოკვება. საჰაერო ფესვები 
უმჯობესია მიწაში მოვათავსოთ.  
ფორმები:  M. obliqua – ირიბი;   M. pertusa. 
 
 
 
Philodendron scandens – მცოცავი ფილოდენდრონი  
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა. ფილოდენდრონი 
მაღალდეკორატიული მცენარეა. Bბუნებრივ პირობებში 200 მ-მდე 
სიგრძისაა და ინვითარებს საჰაერო ფესვებს, რის 
საშუალებითაც ეხვევა საყრდენს. Aამ საჰაერო ფესვებით ხდება 
მცენარის დამატებითი კვება ჰაერიდან (იღებს ტენს). სითბოს მოყვარული 
მცენარეა. Kკარგად იზრდება ოთახის ტემპერატურაზე - 18- 220C, 
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ზამთარში კი - 14-150ჩ-ზე. აქტიური ზრდის პერიოდში რეგულარულად უნდა მოირწყას, რათა ნიადაგი 
მუდამ ტენიანი ჰქონდეს. ზამთარში, როცა ზრდა ნელდება (მოსვენების პერიოდი), ნიადაგი დროდადრო 
უნდა შეშრეს. ვერ იტანს ორპირ ქარს. ფილოდენდრონი ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება 
ვერტიკალურ გაფორმებაში. მრავლდება სადედე მცენარის ბუჩქის დაყოფით და ღეროსეული კალმებით. 
ჩვენს პირობებში არ ყვავილობს. კარგად იზრდება 1 წილი, ნაკელი, 2 წილი ტორფის, 1 წილი კორდის და 1 
წილი ქვიშის ნარევში. მოვლა მდგომარეობს ნიადაგის გაფხვიერებაში, მარგვლასა და ფოთლების 
რეგულარულ წმენდაში. 
ფორმები: Ph. Scandens – Berman selloum; 
                     Ph. Scandens – Miniatur selloum; 
                     Ph. Scandens – Uroguay.  
 
Xanthosoma violaceum – იისფერი ქსანტოსომა  
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
იზრდება ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის ნოტიო 
ტყეებში. მრავალწლოვანი 
ფოთოლდეკორატიული 0,8-2 მ სიმაღლის 
ბოლქვისმაგვარფესურიანი მცენარეა  (ფოთლებსა და 
ფესურებს სამშობლოში საკვებად იყენებენ). ფოთლები 
მოგრძოა, კვერცხისებური ფორმის, ყუნწი გრძელი და 
სქელია. ფოთლები და ყუნწი მუქი იისფერია. სინათლის 
მოყვარული მცენარეა. ვერ იტანს მზის პირდაპირი 
სხივებს. ზამთრობით, მოსვენების პერიოდში, იშვიათად 
ირწყვება. ვეგეტაციის პერიოდში კარგია ნაკელის წუნწუხით 
მორწყვა. საუკეთესო ოთახის მცენარეა და მისი გამოყენება 
შეიძლება ოთახის გასალამაზებლად. მრავლდება 
ვეგეტატიურად ფესურების დაყოფით და შვილეული 
ბოლქვების მიცელებით. სასურველია 20-24C ტემპერატურა, ზამთარში კი არანაკლებ 18C-ისა.  
კულტურაში გავრცელებულია:  
X. lindenii – ლინდენის,     X. robustrum –დიდი ,    X. atrovirens – მუქი მწვანე                                           
 
Scindapsus aureus (Epipremnum aureum) – 
ოქროსფერი სცინდაპსუსი 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრნი 
სამშობლო სამხერთ-აღმოსავლეთი აზია. 
მრავალწლოვანი მცოცავი (ლიანა) მცენარეა. 
ფოთლები ჭრელია, მწვანე-მოყვითალო 
ლაქებიანი, ტყავისებური და პრიალა. არ 
ყვავილობს. შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 
მაღალდეკორატიული მცენარე  ვერტიკალური 
გაფორმების ელემენტებში. სინათლის 
მოყვარულია, მაგრამ ნახევრად ჩრდილსაც იტანს.  
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განათებულ ადგილებში ფოთლების სიჭრელე მკვეთრადაა გამოსახული. მისთვის საკმარისია 18-20C 
ოთახის ტემპერატურე, ზამთარში კი 12-14C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. იტანს ტოტების შეჭრას, რის 
შემდეგაც მცენარე ინტესიურად იტოტება. მრავლდება ვეგეტატიურად კენწრული კალმებით და ღეროს 
ნაჭრებით. ზაფხულში საჭიროა რეგულარული რწყვა, ზამთარში კი შედარებით იშვიათი. მოვლა 
მდგომარეობს ნიადაგის გაფხვიერებასა და სარეველების მოცილებაში. 
ფორმა: Scindapsus pictus var. argyreus. 
 

უოლესის სპატიფილუმი – Spathiphyllum wallisii 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
ბუნებრივად გავრცელებულია ვენესუელას, კოლუმბიის, გვინეის 
ნოტიო ტროპიკულ ტყეებში. ფოთოლდეკორა-ტიული და ლამაზად 
მოყვავილე მრავალწლოვანი ბალახოვანი, მოკლე-ფესურიანი 
მცენარეა. ფოთლები ფესვთანურია, ოვალური ან ლანცეტა, 
კიდემთლიანი და პრიალა. კარგად აქვთ განვითარებული 
ცენტრალური ძარღვი. ფოთლის ყუნწი ძირში მსხვილდება. ყვავილი 
ტაროსებრია და აფრასავით აქვს შემოხვეული თეთრი ფერის, დიდი 
ზომის ყვავილსაფარი. მცენარის სიმაღლე 50 სმ-მდეა. ფოთლები 
როზეტებადაა განლაგებული ნიადაგის ზედაპირზე. უყვარს 
მომატებული ტენი და ზაფხულის ცხელ დღეებში წყლით შესხურება. 
ფესვები ყოველთვის ნოტიო მდგომარეობაში უნდა იყოს. სინათლის 
მიმართ მომთხოვნი არაა. კარგად იზრდება ნახევრად ჩრდილში და 

ხელოვნურად განათებულ შენობაში. მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს. Gგამოიყენება ინტერიერებში, 
დარბაზების გასაფორმებლად. საუკეთესოა ყვავილობის პერიოდში. მრავლდება ვეგეტატიურად ბუჩქის 
დაყოფით. Dდაყოფილი მცენარეები ყვავილობას იწყებენ გადარგვიდან მე-4 თვეზე. Kკარგად იზრდება 18-
20C ტემპერატურაზე და ტორფისა, ფოთლის მიწის და ქვიშის ნარევში შეფერადებით 1:2:1. 
 
 
ფართოფოთოლა ასპიდისტრა – Aspidistra elatior 
ოჯ. Liliaceae – შროშანისებრთა 
ბუნებრივად გავრცელებულია იაპონიაში, ჩინეთში და 
აღმოსავლეთ ჰიმალაიმდე. ასპიდისტრა მარადმწვანე ბალახოვანი 
მცენარეა, რომელიც ინვითარებს გართხმულ ფესურებს. ფოთლები 
გრძელია, ელიფსური და მუქი მწვანე. მოზრდილ მცენარეებს მიწის 
ზედაპირზე  უვითარდებათ ხორციანი, მუქი სოსანის ფერის, მჯდომარე, 
ხორციანი ყვავილები. კარგად იტანს სინათლეს, მაგრამ საუკეთესო 
მასალას წარმოადგენს ნახევრადჩრდილიანი ადგილების 
გასაფორმებლად. ერთი ფოთლის სიცოცხლის 
ხანგრძლივობა დიდია (თითქმის 5 წლამდე). მრავლდება 
გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ფესურის დაყოფით. თითოეულ ნაწილს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ფესვები. 
დაირგვა უნდა განხორციელდეს უფრო ღრმად, ვიდრე ადრე იყო. ასპიდისტრა ტენისა და ნიადაგის მიმართ 
ინდეფერენტულია.  
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ფორმა: Aspididistra elatior variegata. 
უჩნდება  ფარიანები ფოთლის ორივე მხარეზე.  
 
Cyperus papyrus - პაპირუსი 
ოჯ. Cyperaceae – ისლისებრნი 
ეს უძველესი დროის მრავალწლიანი მცენარე იზრდება 
ნილოსის ჭაობიან ნაპირებზე.  მას ძველად 
ამრავლებდენენ როგორც კულტურულ მცენარეს. 
მისგან მზადდებოდა მოყვითალო ფერის საწერი 
ქაღალდი, რაზედაც იწერებოდა ეგვიპტის, 
პალესტინის, საბერძნეთისა და სხვა ქვეყნების 
ათასწლოვანი ისტორიები. პაპირუსი ივითარებს 
მოგრძო, ერთ მეტრამდე სიმაღლის მრგვალ ან 
წახნაგოვან შიშველ ღეროს, რომელსაც წვერში 
გამოაქვს ქოლგისებრი მწვანე ან ჭრელი ფოთლები. 
იგი მოითხოვს ჭარბ ტენს, რისთვისაც საჭიროა, რომ ზაფხულში მისი ქოთანი წყლიან თასში იდგეს. 
საუკეთესო ოთახის მცენარედ ითვლება და გამოიყენება ინტერიერებისა და დიდი დარბაზების 
გასაფორმებლად. Mმრავლდება ფესურის დაყოფით და კენწრული კალმებით, რომლებსაც უმოკლებენ 
ფოთლებს და ისე ათავსებენ წყლიან ჭურჭელში, რომ ღერო მაღლა იყოს. მცენარეს უყვარს მჟავე ნიადაგი, 
მზიანი და თბილი ადგილი, თუმცა ეგუება გრილ ოთახსაც. ორანჟერეასა და აკვარიუმებში გამოიყენება C. 
anipulaceae Good,  C.japonica 
 
Pilea cadieri – კადიეს პილეა (ვერცხლისფერი პილეა) 
ოჯ. Urticaceae - ჭინჭრისებრთა 
იზრდება ინდონეზიის ნახევარკუნძულის ტროპიკულ 
ტყეებში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, იშვიათად 
ნახევარბუჩქი. ფოთლები დაჭმუჭნული და 
ვერცხლისფრად დალაქულია. ფოთლები 
ელიფსურია, მოკლეყუნწიანი. ყვავილები მოთეთრო 
– სალათისფერია, ფოთლის იღლიებში ქოლგისებრ 
შეკრებილი.  ეკუთვნის ფოთოლდეკორატიულ მცენარეებს 
და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 
ინტერიერებში, ისე შერეულ კომპოზიციებში. აქტიური 
ზრდის პერიოდში მუდმივი ტენი ესაჭიროება, სიცხის დროს აუცილებელია წყლის შესხურება. ზამთარში, 
როცა მცენარე ისვენებს, იშვიათად ირწყვება, მიწას შეშრობა უნდა ვაცადოთ. ზამთრის მინიმალური 
ტაპერატურა 11-14C-ია. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და ღეროსული კალმებით წლის ყველა დროს, მაგრამ 
უმჯობესია გაზაფხულსა და ზაფხულში.  
ოთახის პირობებში კარგად ვითარდებიან პილეას შემდეგი სახეობები:  
Pilea spruceana – სპრუსის პილეა; Pilea nummularifolia – მონეტაფოთოლა პილეა; Pilea microphylla – 
წვრილფოთოლა პილეა. 
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Arum odorum (Alocasia odora)- სურნელოვანი არმა 
ოჯ. Araceae – ნიუკასებრთა 
არმას სამშობლო ინდოეთი, კუნძული ცეილონია. მარადმწვანე, ბალახოვანი ტროპიკული მცენარეა, მისი 
ფოთლები ისრისებრ ოვალურია. ფართო, ღია მწვანე 
ფერის. ყვავილი მოთეთროა, ტაროსებრი და 
ვითარდება ფოთლის მოგრძო ყუნწზე. ყვავილი 
და გვირგვინის ფურცელი ტაროზე 
აფრასავითაა შემოხვეულია. ზაფხულში არმა უხვ 
რწყვას მოითხოვს. ნესტიან ამინდში ფოთლის 
ბოლოებიდან წყალი წვეთებად სდის. მისი წვენი 
შხამიანია, ამიტომ მოვლისას სიფრთხილე 
გვმართებს. გამოიყენება დიდი დარბაზების, 
ინტერიერების გასაფორმებლად და შერეულ 
კომპოზიციებში. ძალიან ხშირად სჭირდება 
შემოტრიალება, რათა გვერდულად არ გაიზარდოს. მრავლდება თესლით და ამონაყარით, რომელიც 
მცენარეს ფესვის ყელიდან წარმოექმნება. მისი მოცილება დედა მცენარისგან ფრთხილად ხდება. ადგილის 
დაავადების აცილების მიზნით ჭრილობაზე დანაყილი ნახშირის ფხვნილი უნა დაეყაროს. 
 
Ficus pumila -პატარა ფიკუსი 
ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა 
 

გავრცელებულია სუბტროპიკებსა და ტროპიკებში: 
ჩინეთი, იაპონია, მალაის არქიპელაგი. მარადმწვანე 
ხე, ბუჩქია, ან ლიანაა. გართხმული ძალიან 
მოკლეყლორტებიანია. ზოგჯერ ეპიფიტია. 
ფოთლები მომრგვალო-ლანცეტისებრია, ახა-
სიათებს მოკლე ყუნწი. ეს ფიკუსი 
ნიადაგმფარავიცაა. მაღალდეკო-რატიული 
მცენარეა. შეიძლება გამოვიყენოთ ვერტიკალური 
გაფორმების დროს, აგრეთვე როგორც ამპელური. 
Aადვილად მრავლდება და მთლიანად ფარავს 
თავისუფალ ადგილს. Mმრავლდება კალმებით და 
ძალიან მალე ფესვიანდება. გამრავლება შეიძლება 
მისი პატარა-პატარა ნაწილებითაც. ძირითადი 

მოვლა მდგომარეობს მცენარეების რწყვასა და შესხურებაში. უნდა ვეცადოთ, რომ მზის პირდაპირი სხივები 
არ მოხვდეს. ზამთარში ტემპერატურა 14-16C ნაკლები არ უნდა იყოს. ყველა ფიკუსი სინათლის 
მოყვარულია. ადვილად იტანენ კრეჭვას. Kკარგად იზრდება 1 წილი ტორფის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი 
კორდის, 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
ფორმები: F. pumila – F. minima ფოთლები 1-2 სმ;  F. pumila – F. macrophylla – მსხვილი ფოთლებით. 
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Tetrastigma voinierianum – ვუანიეს ტეტრასტიგმა (ვაზი) 
ოჯ. Vitaceae -  ვაზისებრნი 
სამშობლო ჩრდილოეთ ვიეტნამი და ლაოსი. მრავალწლიანი ლიანაა უამრავი ბწკალით (ულვაშით). 
ყურძნისებრთა ოჯახის გიგანტური მცენარეა. ფოთოლი მუქი მწვანეა, აღწევს 30 სმ-მდე,  შედგება 5 
ფოთოლაკისგან, აქვს მბზინავი ზედაპირი და დამტვერილი ნაპირები. ფოთლის ქვედა მხარე მოყავისფრო 
ბუსუსებითაა შებუსვილი. სათბურსა და ორანჟერეაში სწრაფად იზრდება, იძლევა დიდ ნაზარდებს. ღეროს 
სიგრძე ათეულმეტრობით იზომება და საჭიროებს მყარ საყრდენს. სუფთა ჰაერისა და ტენის მოყვარულია. 
აქვს წვრილი ყვავილები, რომლებიც ქოლგისებრ ყვავილედადაა შეკრული. ითვლება 
ფოთოლდეკორატიული ხვიარა 
მცენარედ.  
გამრავლება წარმოებს კალმით 
(წელიწადის ყველა დროს). კარგად 
იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი 
ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
ზამთრის ტემპერატურა 6-100ჩ  უნდა იყოს. 
სინათლის მოყვარულია, მაგრამ 
ჩრდილსაც კარგად იტანს. აუცილებელია მისი 
დაცვა მზის პირდაპირი სხივებისაგან. 
ზაფხულში ირწყვება უხვად. ზამთარში მინის 
კომი არ უნდა გაშრეს. უყვარს ტენი, 
ამიტომ საჭიროებს ფოთლებზე წყლის 
შესხურებას. 
 
 
Beschorneria bracteata – ბეშორნერია 
ოჯ. Amarylldaceae – ამარილისებრთა 
 
სამშობლო მექსიკა. სუკულენტია. ფოთლები 
ქამრისებურია, გრძელი - 80-100 სმ სიგრძის. ღერო სქელია, 
ფოთლები ოდნავ წაწვეტებული, ქმნიან როზეტს. Uუყვარს 
ნათელი ადგილები. იტანს ზამთრის დაბალ 
ტემპერატურას (+6-8C) მთავარია მშრალ ადგილას იდგას. 
აქტიური ზრდის პერიოდში (გაზაფხული, ზაფხული) 
საჭიროა რეგულარული რწყვა. თუმცა მორწყვიდან 
მორწყვამდე მიწა ოდნავ უნდა შეშრეს. ზამთარში იშვიათად 
ირწყვება, მაგრამ ნიადაგი მთლიანად არ უნდა გამოშრეს. ამ 
მცენარეს განსაკუთრებული პირობები არ სჭირდება. 
მრავლდება ამონაყარით. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი 
არაა. კარგად იზრდება 1 წ წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 
წილი ნეშომპალის, 2 წილი ქვიშის ნარევში.  
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Sanseviera cylindrica - ცილინდრული სანსევიერა 
ოჯ. Agavaceae (Liliaceae) – აგავასებრნი (შროშანისებრნი) 

 
სამშობლოა ტროპიკული დასავლეთ აფრიკა. საუკეთესო საოთახო 
ტროპიკული, მრავალწლიანი მცენარეა. კარგად იტანს ოთახის სიმშრალეს. 
აქვს სქელხორციანი, ცილინდრისებრი ფოთლები.მისი ფესურა მხოხავი და 
სქელია. სანსივიერა ინდოეთში სართავი კულტურაა. იძლევა ბოჭკოს, 
რომლისგანაც უხეშ ქოვილებსა და თოკებს ამზადებენ. Gგამოიყენება 
ოთახებსა და დიდ დარბაზებში კომბინირებულად. Mმრავლდება დაყოფით 
და ფოთლის კალმებით. გაზაფხულზე კალმებად იღებენ ძველ ფოთლებს, 
რომლებიც იჭრება 4-8 სმ სიგრძის ნაჭრებად და ირგვება სილიან მიწაში. 
ფესვიანდება 1-2 თვეში. Gგანათებულ ადგილას ფოთოლი იღებს ინტენსიურ 
შეფერვას. ჭარბად რწყვა საზიანოა, მითუმეტეს ზამთარში. ფესვთა სისტემა 
ვითარდება უმთავრესად მაღლა, რისთვისაც მას რგავენ დაბალ და განიერ 
ქოთნებში. ესაჭიროება ფხვიერი მიწა: 4 წილი ყამირისა და კომპოსტის, 2 
წილი ნეშომპალა და 1 წილი ქვიშის ნარევი. მოითხოვს კარგ დრენაჟს. 

მცენარის გულში წყალი არ უნდა  ჩავასხათ, რადგან ბევრი წყლისაგან ძირში ფოთლები ულპება. გადარგვა 
ხდება 2-3 წელიწადში ერთხელ, გაზაფხულზე.  
 
Pლეცტრანტჰუს აუსტრალის – ავსტრალიური პლექტრანთუსი  

ოჯ. Labiatae – ტუჩოსნები 
გავრცელებულია აფრიკის, აზიის, ავსტრალიის, პოლინეზიის 
ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რაიონებში. ჩრდილის 
მოყვარული ბალახოვანი მცენარეა. იგი იზრდება გართხმულად 
და მთლიანად ფარავს ნიადაგის. მისი ყლორტები ქოთნებიდან 
ჩამოშვებულია და შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ამპელური 
მცენარე ვერტიკალური გაფორმების დროს. ფოთლები 
ოვალურია, წვერში წაწვეტებულია, დაძარღვა ღია ფერისაა და 
მკვეთრად გამოსახული. ოთახის ტემპერატურაზე კარგად 
იზრდება. ზამთარში კი 10-12C-ზე ნიადაგი მუდმივად ნოტიო 

მდგომარეობაში უნდა იყოს. ზაფხულის პერიოდში საჭიროებს ჰაერის მაღალი სინოტივეს და წყლის 
შესხურებას. 
მრავლდება კალმებით. ადვილად ფესვიანდება 2-3 კვირაში. ნიადაგის შემადგენლობა: 1 წილი ფოთლის, 1 
წილი ნეშომპალია 1:2 წილი ქვიშის ნარევი. იტანს კრეჭვას, რის შემდეგაც მცენარე კარგად იბუჩქება.  
შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
 
 
Cyperus alterifolius - ქოლგისებრი პაპირუსი 
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ოჯ. Cyperaceae - ისლისებრნი 
სამშობლო მადაგასკარია.  იზრდება ჭაობიან ნაპირებზე. საკმაოდ 
გავრცელებული ოთახის მცენარეა. მარადმწვანე მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც 2 მ სიმაღლემდე იზრდება. ღერო 
სწორია, ჩვეულებრივად მრგვალი, იშვიათად სამკუთხა, მთავრდება 
მჭიდროდ შეფოთლილი ქოლგისებური ვარჯით. ფოთლები 
ხაზურაა, ვიწრო. ფოთლის იღლიებიდან ვითარდება საგველა 
ყვავილედი. გამოიყენება ინტერიერებში. მრავლდება 
ვეგეტატიურად ბუჩქის დაყოფით და კენწეროს კალმებით. 
ზაფხულში უხვად ირწყვება, ზამთარში კი ზომიერად. მოითხოვს 
ნოყიერ ნიადაგს, ხანდახან მზიან ადგილას, ოღონდ დიდ ხანს არ 
უნდა იყოს პირდაპირი მზის ზემოქმედების ქვეშ. მოვლა 
მდგომარეობს შემხმარი ფოთლების მოცილებაში, არ უყვარს 
ორპირი ქარი.  
Adiantum capillus-veneris – ვენერას თმა 
ოჯ. Adianthaceae – ადიანტისებრნი 

 
გვხვდება შორეული აღმოსავლეთის, კავკასიისა და შუა აზიის 
Nნოტიო და დაჩრილულ ტყეებში. მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი, მოკლეფესურიანი მცენარეა. სოლის მსგავსი 
ფოთლის ყუნწები მოშავო- რუხი ფერისაა, ფოთლები კი - ღია 
მწვანე. გამოიყენება ნახევრად ჩრდილში, კომპოზიციებში. 
გაზაფხულზე მრავლდება დაყოფით და სპორებით. ზამთარში 
მოითხოვს სითბოს. არ უყვარს მზის პირდაპირი სხივები. 
მისთვის საკმარისია 18-24C ტემპერატურა, თუმცა 10C-საც 
იტანს. ნიადაგი მთელი წლის განმავლობაში ტენიანი უნდა 
იყოს. თუ ფესვები გამოშრა, ფოთლები მოიჭმუჭმნება, რაც 
უფრო მაღალია ოთახის ტემპერატურა, მით მეტი ტენი 
სჭირდება. იტანს კრეჭვას და შეიძლება სასურველი იერი 
მიეცეს. ახალი ყლორტები მალევე ამოდის. ეს პროცედურა 

სჯობს გაზაფხულზე ჩატარდეს. 
 
Begonia manicata – მანჟეტა ბეგონია  
ოჯ. Begoniaceae - ბეგონიასებრნი 
სამშობლო მექსიკა, გვატემალა. გვხვდება ნოტიო ტროპიკულ ტყეებში. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ცნობილია მისი მრავალი 
სახეობა, როგორც ბუჩქი, ისე ხვიარა და გადმოფენილი. მანჟეტა ბეგონია 
40-45 სმ-ის ბუჩქისმაგვარი ბალახოვანი მცენარეა შემოკლებული 
ღეროთი, ძლიერ შებუსვილი. იზრდება თითქმის ჰორიზონტალურად. 
მსხვილი, მომრგვალო ფოთლების კიდეები დაყოფილია. ძარღვები ღია 
ფერისაა. ყვავილობს თითქმის მთელი წლის განმავლობაში. 
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მიეკუთვნება ფოთოლდეკორატიულ მცენარეებს. გამოიყენება შერეულ კომპოზიციებში. ადვილად 
მრავლდება თესლით, ღეროს და ფოთლის კალმით. ფოთლის კალმით გამრავლებისას მისი 2/3 მიწის 
ზემოთ უნდა დარჩეს. უყვარს კაშკაშა სინათლე, ოღონდ არა პირდაპირი მზის სხივები. ყველაზე უკეთ 
ოთახის ტემპერატრაზე (18-20C) ხარობს. თუ მცენარე ქოთანს მთლიანად ფარავს და ბუსუსებიანი ღეროები 
აქვს, წყალი პირდაპირ მიწაზე უნდა დაესხას. ამით ავიცილებთ ფოთლებისა და ყვავილების ლპობას. 
რეგულარულად უნდა მოშორდეს დაყვავილებული ნაწილები და დაზიანებული ფოთლები. ზამთარში 
ირწყვება ფრთხილად, როდესაც ნიადაგი შეშრება. მოითხოვს ნოყიერ ნიადაგს, კორდის, ფოთლის მიწის, 
გადამწვარი ნაკელის, ტორფის და ქვიშის ნარევს. შეიმჩნევა ცრუფარიანები.  
 
Coleus blumei – ბლუმის კოლეუსი 
ოჯ. Lamiaceae – ტუჩოსანთა 
სამშობლო - კუნძული იავა. კოლეუსი ბალახოვანი მცენარეა, წააგავს ჭინჭარს იმ განსხვავებით, რომ მისი 
ფოთლები მრავალფეროვანი, მკვეთრი არშიებითაა მოხატული, ან დანაოჭებული, მსხვილი, ან პატარა 

ლაქებით. Lლაქები სხვადასხვა შეფერილობისაა – წითელი, მოყვითალო, 
მუქი მეწამული, მოოქროსფერო, მოყავისფრო. ყვავილი 
დეკორატიულობით არ გამოირჩევა. თუ მცენარეს თესლის მიღება არ 
გვსურს, უმჯობესია ყვავილობისას საყვავილე ღეროს მოცილება, 
ვინაიდან იგი საკვებსაც ართმევს მცენარეს და მის დეკორატიულობასაც  
აქვეითებს. Kკოლეუსი ოთახის საუკეთესო მცენარეა, ამავე დროს იგი 
შესანიშნავ მასალას წარმოადგენს ყვავილნარების გასაფართოებლად. 
Dდარგვა შეიძლება ღია გრუნტში გაზაფხულზე - აპრილის ბოლოს და 
მაისის დასაწყისში, ხოლო შემოდგომით, ყინვების დაწყებამდე, საჭიროა 
გამოსაზამთრებლად შენობაში გადატანა. მრავლდება როგორც თესლით, 
ისე კალმებით. სინათლის და სითბოს მოყვარული მცენარეა. განათებულ 
ადგილზე უფრო ინტენსიურ, მკვეთრ შეფერილობას იღებს და 
გაცილებით ლამაზი ხდება. დარჩდილულ ადგილას მცენარეს 
მუხლთაშორისები უგრძელდება და მიმზიდველობას კარგავს. 

გაზაფხულსა და ზაფხულში უმჯობესია მოვარიდოთ მზის მწველ სხივებს, ზამთარში კი განათებულ 
ადგილზე დავდგათ.  კალმებით გამრავლება შეიძლება წლის ყველა დროს. 1-2 კვირაში იწყებს 
დაფესვანებას, რის შემდეგაც შეიძლება გადაირგას ნიადაგში. მცენარე რომ კარგად დაბუჩქდეს, კენწეროს 
ყლორტები უნდა შეაკვეცოთ. მოითხოვს ნოყიერ ნიადაგს: 1 წილი კორდი, 2 წილი ფოთლის მიწა, 1 წილი 
გადამწვარი ნაკელი და 1 წილი ქვიშა. კარგია ზაფხულში წუნწუხით მორწყვა. შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
 
Setcreasea purpurea – წითელი სეტკრეცია 
ოჯ. Commelinaceae – კომელინასებრნი 
გავრცელებულია ტეხასში (აშშ) და მექსიკაში. მრავალწლიანი 
ბალახოვანი მცენარეა გართხმული ღეროებით, ფოთლები მეწამულ- 
შინდისფერია, მოგრძო ლანცეტისებრი, 10-18 სმ სიგრძის და 3-4 სმ 
სიგანის. Yყვავილობს წვრილი ვარდისფერი ყვავილებით. ძალიან 
დეკორატიული მცენარეა. სინათლის მოყვარულია. მისი შეფერვა 
დამოკიდებულია სინათლის ინტესივობაზე - რაც უფრო კარგი 
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განათებაა, მით უფრო კარგი შეფერვა აქვს. კარგად იტანს ჩრდილსაც. ამრავლებენ როგორც 
ფოთოლდეკორატიულ მცენარეს (ორანჟრეებში, ზამთრის ბაღებში, ოთახის პირობებში). გამოიყენება 
როგორც ხალიჩოვანი მცენარე ფონის შესაქმნელად. ზამთრის ტემპერატურა 12C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. 
ზაფხულში ირწყვება უხვად, დროდადრო სჭირდება ფოთლებზე წყლის შესხურებაც; ზამთარში - 
საჭიროების მიხედვით. ადვილად მრავლდება კალმით წლის ნებისმიერ დროს. გამოიყენება ზამთრის 
ბაღების და ინტერირების გასაფორმებლად.  მავნებლები და დაავადებები არ შეიმჩნევა.  
 Nephrolepis exaltata – ამაღლებული ნეფროლეპისი 
ოჯ. Nephrolepidaceae – ნეფროლეპისებრნი 

გავრცელებულია აღმოსავლეთ აზიის ტროპიკულ 
ქვეყნებში. Mმრავალწლოვანი ბალახოვანი, ფესურიანი 
მცენარეა. ფოთლები მჭიდროდაა განლაგებული. 
ფოთლის ქვედა მხარეზე ვითარდება სპორები. 
გვხვდება გრძელფოთლიანები, ხუჭუჭა და სხვადასხვა 
სიგრძის ფოთლებიანი ფორმები. მისი ქოთნიდან 
გადმოსული (გადმოფენილი ფოთლები) მწვანე 
შადრევანს მოგვაგონებს. უყვარს განათებული 
ადგილები, მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს, მაგრამ 
სინათლე არ უნდა მოაკლდეს. მისი ნორმალური 
განვითარებისათვის კარგია 18-24C ტემპერატურა 

ზაფხულის პერიოდში. ზამთრის მინიმალური ტემპერატურა 10C-ია. ზაფხულში უყვარს წყლის შესხურება. 
ნიადაგი მუდმივად ნოტიო უნდა იყოს. გამხმარი ქვედა ფოთლები სისტემატურად უნდა მოსცილდეს. 
ნეფროლეპისი არაჩვეულებრივია ინტერიერების და დარბაზების და ოთახების გასალამაზებლად, აგრეთვე 
საუკეთესო მასალაა თაიგულების გასაფორმებლად. წყალში ძლებს 8-10 დღე. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით 
და სპორებით. კარგად იზრდება ტორფის, ფოთლის ნეშომპალის, გადამწვარი ნაკელის და ქვიშის ნარევში.  
ფორმები:  Nefrolepis exaltata – N. Bostoniensis; Nefrolepis exaltata – N. Hillsii;   Nefrolepis exaltata – N. 
Superbissima. 
 
 
Peperomia caperata – ნაოჭა პეპერომია 
ოჯ. Piperaceae – წიწაკისებრთა 
გავრცელებულია ტროპიკული ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთის 
ნოტიო ტყეებში. მარადმწვანე ფოთოლდეკორატიული 
დაბალმზარდი მცენარეა. მისი ფოთლები ხორციანია. ყველა 
პეპერომია ერთი საერთო ნიშნით - ყვავილედის ფორმით 
განსხვავდება სხვა მცენარეებისაგან. ყვავილედი თაგვის აპრეხილ 
კუდს წააგავს და მცენარეს ორიგინალურ იერს აძლევს. გამოიყენება 
შერეულ კომპოზიციებში. მრავლდება თესლით, ბუჩქის დაყოფით 
და ფოთლებით. ინტენსიური ზრდის პერიოდში სჭირდება 
რეგულარული რწყვა და დაცვა მზის პირდაპირი სხივებისაგან. 
სიცივეს ვერ იტანს. 18-22C ტემპერატურაზე კარგად ხარობს. 
ზამთრის პერიოდში იშვიათად უნდა მოირწყას, ადვილად ლპება. 
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ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა ფოთლის მიწის, ნეშომპალის, კორდის და ქვიშის ნარევში 
დარგვა. ფორმები: ეპერომია ცაპერატა – წითელი ფოთლებით; პეპერომია ცაპერატა -  ნაცრისფერი 
ფოთლებით. 
 
 
Euphobia pulcherima (Poinsettia) – Euphobia pulcherima (Poinsettia) 
ოჯ. .Euphorbiaceae – რძიანასებრნი 

 
სამშობლო მექსიკა, გვატემალა, კოსტა-რიკა. დატოტვილია, 
ტოტები მსხვილი და შიშველია; ფოთლები - მოგრძო-
ოვალური, ძირში ძაბრისებრი, ხოლო კენწეროში 
წაწვეტებლი, შებუსვილი. ყვავილები შეკრებილია 
როზეტად. წითელი ფერის და ვარსკვლავისებური ფორმის 
თანაყვავილების გამო პუანსეტია ტრადიციულ საშობაო 
მცენარედ იქცა. თუ გსურთ საშობაოდ აყვავებული 
პუანსეტია მომავალი შობამდე შეინარჩუნოთ, როდესაც 
რტოები ჭკნობას დაიწყებენ, ტოტები სიგრძეში 10 სმ-ზე 
გადაჭერით. ზამთარსა და ადრიან გაზაფხულზე 
სასურველია მცენარის სითბოსა და თითქმის სიმშრალეში 
ყოფნა. აპრილიდან უხვად უნდა მოირწყას, რათა 

ინტესიური ზრდა დაიწყოს. როდესაც წამოიზრდება, ნიადაგის გამოცვლაა საჭირო. პუანსეტიას ზრდის 
ყველა ეტაპზე უყვარს კაშკაშა, გაბნეული შუქი, თაკარა მზე კი უარყოფითად მოქმდებს. Gგამოიყენება 
ოთახების გასალამაზებლად. იდეალური ოთახის ტემეპრატურა 18-200ჩ- ია. Aარ უყვარს ორპირი ქარი. 
მრავლდება ვეგეტატიურად – კალმებით. რწყვა ზომიერი – როდესაც ფოთლები მოიწყენს, უხვად მოირწყას. 
კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ფოთლის მიწა 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
Euphorbia pulcherima – ყვითელი; 
Euphorbia pulcherima – ნარინჯისერი. 
 
 
Ficus lyrata – ლირისმაგვარი ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა 
სამშობლო - დასავლეთ აფრიკა. მარადმწვანე ხეა. ფოთლები 
ფართოკვერცხისებრია, მსხვილი, 50 სმ-მდე სიგრძის და 10-15 სმ 
სიგანის, მუქი მწვანე ღია ფერის ძარღვებით, ტყავისებრი, ფორმით 
ლირას მოგვაგონებს. სამშობლოში  30 მ-მდე იზრდება. ზამთარში 
12C-ზე ნაკლები ტემპერატურა არ უნდა იყოს. მზის პირდაპირ 
სხივებს  და ხშირ გადარგვას ვერ იტანს. მორწყვიდან მორწყვამდე 
საჭიროა დროდადრო ნიადაგის გამოშრობა. სინათლის 
მოყვარულია. იტანს კრეჭვას. მაღალდეკორატიული  მცენარეა. 
გამოიყენება ოთახების გასალამაზებლად. მრავლდება კალმებით 
ზაფხულის პერიოდში. კარგად იზრდის 2 წილი კორდის,  1 წილი 
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ტორფის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Cycas revoluta – ჩაქინდრული ციკასი 

ოჯ. Cycadaceae – ციკასისებრნი 
 
სამშობლოა ჩინეთი, იაპონია. მრავალწლოვანი 
ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. ვიზუალურად პალმას 
მოგვაგონებს. იგი საგოვანთა ტიპის წარმომადგენელია და 
შიშველთესლიანებს ეკუთვნის. ფოთლები ტყავისებრია, პრიალა, 
ღია როზეტს ქმნის, საიდანაც პატარა, ბუსუსებიანი, ანანასის 
მსგავსი ღერო მოჩანს. მოზრდილი მცენარე 2-3 მ-ის სიმაღლისაა. 
უყვარს კაშკაშა სინათლე, კარგად იზრდება 12-180ჩ 
ტემპერატურაზე. მშრალ გარემოში კი დაბალ ყინვასაც იტანს. 
ზამთარში ტემპერატურის დაცემისას, შედარებით იშვიათად 
უნდა მოირწყას.  ზომიერ კლიმატში მცენარე ზაფხულობით 
შეიძლება გარეთ გაიდგას. ესაჭიროება ნოყიერი ნიადაგი. 
გამოიყენება ინტერიერებში და დიდი დარბაზების 

გასალამაზებლად, აგრეთვე ზაფხულში გარე ექსპოზიციებში. მრავლდება თესლით და ამონაყარით. 
აუცილებელია შენობის განიავება და ფოთლების სველი ნაჭრით გასუფთავება.  
ფოთლებზე შეიმჩნევა ფარიანები და ცრუფარიანები.  
Zebrina pendula - ზებრინა, ჩაქინდრული (დაკიდებული)  ჭორიკანა  

ოჯ. Commelinaceae - კომელინასებრი 
სამშობლო - მექსიკა, ცენტრალური ამერიკა. 
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები 
გართხმული და დაკიდებულია, ხშირად მოწითალო მწვანე 
ლაქებით. ფოთლები მოგრძო კვერცხისებრია. ყვავილები 
წვრილია, მოვარდისფრო-იისფერი. ზამტარში 
ტემპერატურა 80ჩ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. სინათლის 
მოყვარულია. ცოტა ხნით მზის პირდაპირ სხივებსაც იტანს. 
გაზაფხულიდან შემოდგომამდე უვად ირწყვება, ზამთარში 
- ზომიერად.  ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. 
გამოიყენება როგორც ამპელური აივნების 
გასაფორმებლად (ადრე გაზაფხულიდან შემოდგომამდე). მრავლდება ღეროს კალმებით წლის ყველა დროს. 
ფორმები: Zebrina pendula – Z. guadricolor hort. 
                   Zebrina pendula – Z. purpusii. 
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Fatshedera lizei – ლიზეს ფასტხედერა 

ოჯ. Araliaceae – არალიასებრთა 
სამშობლო - საფრანგეთი. კარგად დაბუჩქული მარადმწვანე ხე ან 
ბუჩქია. ფოთოლი ტყავისებრია, თათისებრი, მუქი მწვანე. ფართოდ 
გამოიყენება ინტერიერებისა და დარბაზების გასაფორმებლად. 
ადვილად მოსავლელი მცენარეა. საყრდენს ეხვევა. ზამთარში 
უძლებს 30ჩ ტემპერატურას. სინათლის მოყვარულია. 
გაზაფხულიდან შემოდგომამდე უხვად ირწყვება, ზამთარში - 
ზომიერად. ტენის მოყვარულია და ზაფხულში ხშირად მოითხოვს 
შესხურებას. მრავდება კალმებით, რომლებიც იჭრება ღეროსეული 
ღეროებიდან. ადვილად ფესვიანდება. გადარგვა ხდება 
ყოველწლიურად. კარგად ხარობს 1 წილი კორდის, 1 წილი 
ფოთლის, 1 წილი ნაკელის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლები 
და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Ficus elastica – რეზინისებრი ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae - თუთისებრთა 
 

სამშობლო - აღმოსავლეთ ინდოეთი და ინდონეზიის ჯუნგლები. 
მრავალწლოვანი ხეა. ტექნიკური მცენარეა - იძლევა კაუჩუკს. აქვს დიდი (20-30 სმ 
სიგრძის) ელიფსური, ტყავისებრი, კიდემთლიანი, მუქი მწვანე ფოთლები. არ 
ინვითარებს გვერდით ტოტებს. დატოტიანებული, დაბუჩქული ვარჯის 
მისაღებად გაზაფხულზე ზრდის დაწყებამდე მცენარეს წვერო უნდა წაეჭრას, რაც 
იწვევს ტოტების წარმოქმნას და ბუჩქის მიღებას. ფიკუსი ძლებს ჩრდილშიც, 
მაგრამ სინათლეში ყოფნა უფრო სასურველია. კარგად ხარობს ოთახის პირობებში 
15-18C დროს. ადვილად ეჩვევა ოთახის პირობებს. ფოთოლდეკორატიული 
მცენარეა.  გამოიყენება ინტერიერების, დარბაზების, ოთახების და ოფისების 
გასალამაზებლად. მრავლდება კალმით, ოღონდ ჭრილობიდან გადმოსული 
რძისებრი სითხე თბილი წყლით უნდა ჩამოირეცხოს. ირგვება ქვიშაში ან 
თავსდება წყლიან ჭურჭელში. ერთი თვის ან თვენახევრის შემდეგ ფესვიანდება. დაფესვიანებული მცენარე 
უნდა ჩაირგას 1 წილი ყამირის, 1 წილი ნეშომპალის, 1 წილი ტორფის და 1:2 წილი ქვიშის და 1 წილი 
ფოთლის მიწის ნარევში. ახალგაზრდა მცენარე ირგვება ყოველ წელს, დიდი კი 3-5 წელიწადში 
ერთხელ.შეიმჩნევა ფარიანები.  
ფორმები: Ficus elastica – F. decora; 
                     Ficus elastica – F. variegata 
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Calathea macoyana – მაკოის კალატეა 

ოჯ. Maranthaceae – მარანტისებრნი 
ბუნებრივად გავრცელებულია ბრაზილიის ტროპიკულ 
ტყეებში. 30-50 სმ სიმაღლის მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეა. ფოთლები ძალიან ეფექტურია – მოხატულია 
სხვადასხვა გეომეტრიული ნახაზით და მათი შეფერილობაც 
ნაირგვარია, მუქ მწვანე ფონზე ორიგინალურადაა მოხატული 
და დაძარღვული. ფოთლის ქვედა მხარე მუქი შინდისფერ-
ლილისფერია. კალატეა დიდ ყურადღებას მოითხოვს, 
მოსწონს ჩრდილიანი გარემო, არ უყვარს მზის პირდაპირი 
სხივები. ზაფხულში საჭიროა რეგულარული რწყვა. არ 
უყვარს ორპირი ქარი. ფოთოლდეკორატიული მცენარეა, გამოიყენება შერეულ კომპოზიციებში. მრავლდება 
ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. ადვილად ფესვიანდება. კარგად ხარობს 1 წილი ყამირი მიწის, 2 წილი 
ფოთლის, 1 წილი ქვიშის და 1 წილი გადამწვარ ნაკელის ნარევში.  
ფორმები: Calathea sanderiana; 
                  Calathea roseolineata. 
ფოთლის იღლიებში შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
 
Chlorophytum comosum- ქოჩორა ქლოროფიტუმი 

ოჯ. Liliaceae – შროშანასებრთა 
გავრცელებული სამხრეთ აფრიკაში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი ოთახის 
მცენარეა. ფოთლები შუბისებრია, მწვანე ან თეთრ-ყვითელი, ჭრელი. 
ინვითარებს საჰაერო ყლორტებს რომელზედაც ვითარდება ახალი მცენარე, 
რომლის ფოთლები როზეტებადაა შეკრებილი. ფოთლების სიხასხასის 
შესანარჩუნებლად მოითხოვს ნათელ ადგილს. კარგად იზრდება +16-18C-
ზე, ზამტარში კი 8C უძლებს. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე - აქტიური 
ზრდის პერიოდში, ნიადაგი ტენიანი უნდა იყოს. ზაფხულის პერიოდში 
გამოიყენება ღია გრუნტში – ყვავილნარების მოწყობაში (საბორდიურე ან 
ვერტიკალურ გამწვანებაში), აგრეთვე ინტერიერებისა და ოთახების 
გასალამაზებად. მრავლდება ბუჩქის დაყოფით და შვილეული 
როზეტებით. ადვილად მრავლდება. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 
წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის და ქვიშის ნარევში. 
ფორმები: Clorophytum comosum – Chloropytum variegatum 

 
 
 
 
 
 
 

592 
 



Ficus benjamina – ბენჟამინის ფიკუსი 

ოჯ. Moraceae – თუთისებრთა ოჯახი 
ბუნებრივად გავრცელებულია აზიის ტროპიკულ ტყეებში. 
მარადმწვანე  მრავალწლოვანი ხეა, 15-18(30)მ სიმაღლისა. 
ფოთლები ოვალურ-კვერცხისებრია, ტყავისებრი, პრიალა და 
ოდნავ ტალღისებრი კიდეებით. სინათლის მოყვარულია, თუმცა 
ნახევრად ჩრდილისაც კარგად იტანს. ზაფხულის ცხელ დღეებში 
სჭირდება წყლით შესხურება. მორწყვა: ზაფხულში უხვად, 
ზამთარში - ზომიერად. ულამაზესი ფოთოლდეკორატიული 
მცენარეა. გამოიყენება საცხოვრებელი სახლების და დიდი 
დარბაზების დასამშვენებლად. მრავლდება ღეროს მწვანე 
კალმებით ზაფხულის თვეებში. იტანს კრეჭვას, განაკრეჭი 
ტოტები გამოიყენება კალმებად. აუცილებელია ფოთლების 
გაწმენდა. ფოთლის იღლიებში გვხვდება ცრუფარიანები.  
 
Cariota mitis – მიტის კარიოტა  

ოჯ. Arecaceae (Palmae) –პალმისებრნი 
სამშობლო - ინდოჩინეთი. მარადმწვანე ფოთოლდეკორატიული, 7-9 მ სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები 

ორმაგფრთისებრ დანაკვთულია, შუაზეა ჩაჭრილი. სწორედ ეს არის ამ 
პალმის დამახასიათებლი ნიშანი. ფოთლები მოგვაგონებს თევზის კუდს. 
ოთახის პირობებში 2-3 მეტრამდე იზრდება. კარიოტას პრაქტიკული 
მნიშვნელობაც აქვს, მისგან იღებენ პალმის ღვინოს - „თოგგუ”. 
სინათლისმოყვარულია. ზაფხულში საჭიროა დაცვა მზის პირდაპური 
სხივებისაგან. მცენარე ცალგვერდა რომ არ განვითარდეს, საჭიროა მისი 
დროდადრო სინათლისკენ მიბრუნება. გამოიყენება დიდი დარბაზების, 
ოთახების, ოფისების გასალამაზებლად. მრავლება თესლით. კარგად 
იზრდება 3 წილი ყამირი, 1 წილი ნეშომპალას, 1 წილი ფოთლის მიწის და 1 
წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 

 
Iresine herbstii – ჰერბსტის ირეზინე 

ოჯ. Amaranthaceae – ჯიჯლაყისებრნი 
სამშობლო სამხრეთ ამერიკაა – ეკვადორი. დაბალმზარდი 
ხალიჩოვანი მცენარეა. ფოთოლი ზედა მხრიდან მეწამული 
ფერისაა, ღერო კაშკაშა წითელია, ყვავილედი საგველაა. 
ყვავილები შეუხედავია, სასურველია მათი მოცილება. 
ფოთოლი მომრგვალოა, კენწერო გაორებულია. ირეზინე 
კარგად იტანს კრეჭვას და შეიძლება სასურველი სიმაღლეც 
მივცეთ. გაკრეჭვის შემდეგ კარგად იბუჩქება. უნდა 
ვეცადოთ, რომ არ მივცეთ სიმაღლეში გაზრდის საშუალება. 
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უყვარს განათებული ადგილები. ვერ იტანს მზის პირდაპირ სხივებს და ნიადაგის გამოშრობას. 
არაჩვეულებრივი ხალიჩოვანი მცენარეა, რომელიც გამოიყენება (გაზფხულ-ზაფხულის პერიოდში) 
ყვავილნარებში სხვადასხვა ლაქების შესაქმნელად. გარდა ყვავილნარებისა, გამოიყენება როგორც ოთახის 
მცენარე. მრავლდება კალმებით. ამისთვის საუკეთესო ვადაა თებერვალ-აპრილი. კალმები იჭრება სადედე 
მცენარიდან 10-150ჩ ტემპერატურის პირობებში. ადვილად ფესვიანდება. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 
1 წილი ფოთლის მიწის, და 1:2 წილი ქვიშის ნარევში. მავნებლებიდან შეიმჩნევა ცრუფარიანები. 
 Asparagus sprengeri – შპრენგერის სატაცური 
ოჯ. Lილიაცეაე – შროშანისებრთა 

სამშობლო - სამხრეთ აფრიკა. მრავალწლოვანი 
ბალახოვანი მცენარეა, გადმოფენილი ღეროებით. 
ინვითარებს 1,5-2,0 მ სიგრძის ღეროებს. კარგად 
იტანს დიდ განათებას. ზაფხულში საჭიროა 
ზომიერი მორწყვა, ზამთარში - იშვიათი. იტანს 5-
80ჩ-საც. ზახულის ცხელ დღეებში სასურველია 
წყლის შესხურება. სატაცური ძალიან სწრაფად 
ვითარდება და თუ დროზე არ მოხდა მისი 
გადარგვა, ფესვები ისე გაიჭედება თავისი პატარა 
ტუბერებით, რომ წყლის ჩასხმისას  სითხეს ვეღარ 
ატარებს. ზოგჯერ ისე გაიჭედება, რომ ჭურჭელიც 
ტყდება. ამიტომ სასურველია ყოველწლიურად 
გადარგვა. სატაცური ფოთოლდეკორატიული 

მცენარეა და გამოიყენება გაფორმებისას. წარმატებით გამოიყენება აგრეთვე საორანჟერეო საქმეში. მისი 
წიწვოვანი ტოტები ამშვენებენ თაიგულებსა და კალათებს. მრავლდება თესლით და ბუჩქის დაყოფით. 
კარგად იზრდება 2 წილი თიხა-ყამირის, 1 წილი ნეშოპალის, 1 წილი ნაკელისა და 1:2 წილი ქვიშის ნარევში.  
 
Dracaena deremensis – დერემის დრაცენა 

ოჯ. Dracaenaceae – დრაცენასებრნი (აგავასებრნი) 
 
ბუნებრივად გავრცელებულია აზიასა და აფრიკაში. მრავალწლოვანი, 
დეკორატიულ-ფოთლოვანი მცენარეა. ფოთლები გრძელი, ხაზურა, 
ვიწრო ლანცეტაა, მწვანე, ჭრელი ან მოწითალო ფერის. ფოთლები 
მჯდომარეა. ყვავილები სპილოს ძვლისფერია, საგველა ყვავილედებად 
შეკრებილი და სურნელოვანი. სინათლის მოყვარულია, მაგრამ ვერ 
იტანს მზის პირდაპირ სხივებს. ზაფხულში მოითხოვს უხვ რწყვას, 
ზამთარში - ზომიერს. გამოიყენება ინტერიერებში, დარბაზების, 
ოფისების გასალამაზებლად და ჯგუფურ ნარგაობებში. მრავლდება 
თესლით და ვეგეტატიურად ღეროსეული, ღეროს კენწრული 
კალმებით და ამონაყარებით. ფესვიანდება 2-2,5 თვის მანძილზე. 
ახალგაზრდა მცენარეები ირგვება ყოველწლიურად. მოზრდილ 
მცენარეებს ჭურჭელი უნდა გამოეცალოს 4 წელში ერთხელ. კარგად იზრდება 1 წილი, კორდის, 1 წილი 
ფოთლის,  1/2 წილი ქვიშის ნარევში.  
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ფორმები: Dracaena dermensis – კაშკაშა მწვანე ვერცხლისფერი ზოლებით;  
         Dracaena dermensis – ღია სალათისებრი ზოლებით; 
         Dracaena dermensis – ბრტყელი მუქი მწვანე ზოლებით 
შეიმჩნევა ფოთლის იღლიებში ცრუფარიანები. 
 
Chamaedorea elegans – ელეგანტური ხამედორეა, მთის პალმა 

ოჯ. Arecaceae (Palmae) – პალმისებრთა 
 

სამშობლო - ტროპიკული ამერიკა. 
ფოთოლდეკორატიული მცენარეა. აქვს რამდენიმე 
აღმართული ღერო და პალმისათვის დამახასიათებელი 
ფოთლები, რომლებიც ზრდის პროცეში გადაირკალება. 
აღწევს 1,5 მ-მდე. ყვავილობს ყოველწლიურად. 
ყვავილები შეკრებილია ყვითელი ფერის ყვავილედებად. 
ტემპერატურე ზამთარში 16C-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. 
კარგად ხარობს ოთახის პირობებში. ზაფხულში 
სჭირდება ხშირი რწყვა. ნიადაგი მუდამ ნოტიო უნდა 
იყოს. აუცილებელია კარგი დრენაჟი, რათა ნიადაგში 
წყალი არ შეჩერდეს, რაც გამოიწვევს მცენაის ლპობას. არ 

უყვარს მზის პირდაპირი სხივები. კარგად იზრდება 1 წილი კორდის, 1 წილი ნეშომპალის, 1 წილი 
ტორფის, 1 წილი ფოთლის მიწის და 1/2 წილი ქვიშის ნარევში. 
ფორმები: Chamaedoea elegans – Ch. humilis  
მითითითებულია ცრუფარიანები ფოთლის იღლიებში და ქვედა მხარეზე. 
 
Coffea Arabica – ყავის ხე 

ოჯ. Rubiaceae - ენდროსებრნი 
 
ბუნებაში ხარობს სამხრეთ აფრიკაში. მრავალწლიანი, მარადმწვანე 
ტროპიკული ხეა, მუქი მწვანე, ტყავისებრი ფოთლებით. ფოთლის 
ფირფიტის სიგრძე 10-15 სმ-ია, სიგანე 5-7 სმ. ყვავილობს და ნაყოფს 
იძლევა. ფოთლები მოპირდაპირედაა განწყობილი.  ნორჩ მცენარეს 
აქვს ერთი ღერო, მოგვიანებით ინვითარებს მოპირდაპირედ 
განლაგებულ გვერდით ტოტებს. ნაყოფი კენკრაა, ჯერ მწვანე, შემდეგ 
კი მუქი წითელი. სინათლის მოყვარულია. ოთახის და სათბურის 
პირობებში იზრდება 1,5 – 2 მ-მდე. ზაფხულობით საჭიროებს დაცვას 
მზის პირდაპირი სხივებისაგან. მაღალი ტემპერატურის  დროს 
საჭიროა წყლის შესხურება. ზამთრობით რწყვა ხდება საჭიროების 
მიხედვით. გამოიყენება როგორც ფოთოლდეკორატიული მცენარე 
ოფისებში, სახლებში და სხვა დაწესებულებების გასალამაზებლად. 
მრავლდება თესლით და ღეროს კალმებით. თესლი ითესება 
შეგროვებისთანავე. ვეგეტატიური გამრავლებისას კალმები უნდა 
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აიჭრას გასული წლის ყლორტებიდან. კარგად იზრდება: 1 წილი კორდის, 1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 
წილი ქვიშის და 1 წილი ფოთლის მიწის ნარევში. გვხვდება ფარიანები და ცრუფარიანები.  
Aristolochia elegans – ელეგანტური არისტოლოხია 

ოჯ. Aristolochiaceae – არისტოლოხიასებრთა  
 სამშობლო - ბრაზილია. მარადმწვანე, 19 მ-მდე სიმაღლის ლიანაა. ფოთლები 
ფართოგულისებრია, ყუნწთან ღრმად ჩაჭრილი და წაწვეტებული. ფოთლის 
ზედაპირი მუქი მწვანეა, ხოლო ქვედა მხარე ლეგა-მწვანე. ყვავილები 
ვითარდება ფოთლის იღლიებიდან. ყვავილის გვირგვინის ფურცლის ფონი 
მუქი შინდისფერია და მოხატულია ღია ფერის ლაქებით. მაღალდეკორატიულ, 
ლამაზად მოყვავილე მცენარედ ითვლება. ნაყოფი კოლოფია მრავალრიცხოვანი 
თესლებით. მრავლდება თესლით და კალმებით. ყვავილობს დათესვიდან 
პირველსავე წელს. გამოიყენება ვერტიკალური გაფორმებისას,  საუკეთესოა 
ქორკანდელებში. სითბოს მოყვარულია და კარგად იზრდება 1 წილი ფოთლის, 
1 წილი გადამწვარი ნაკელის, 1 წილი კორდისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
მავნებლებიდან შემჩნეულია ცრუფარიანები. 
 

Neoregelia carolinae – კაროლინას ნეორეგელია 

ოჯ. Bromeliaceae – ბრომელიასებრნი 
გავრცელებულია ბრაზილიასა და გვინეაში. მრავალწლოვანი მაღალდეკორატიული უღერო, ბალახოვანი, 
მონოკარპული მცენარეა. ფოთლები შეკრებილია 
როზეტებად. მათი  სიგრძე 40 სმ-ს აღწევს და 
ქამრისებურად არიან 
წაგრძელებული. ფოთლის ტყავისებური 
კიდეები დაკიდებულია. შუაგულში განლაგებული 
ფოთლები დაფარულია მოწითალო ლაქებით. 
ყვავილი მოცისფრო-იისებრია. ყვავილობა 
იწყება ზაფხულში და 3 თვე გრძელდება. 
უყვარს ნოტიო ჰაერი. როდესაც ყვავილი 
გაშლილია, მცენარის შესხურებისგან თავი უნდა 
შევიკავოთ. მისთვის იდეალურია ოთახის 
ტემპერატურა 18-24C. მორწყვიდან მორწყვამდე 
დროდადრო ნიადაგი უნდა შეშრეს. უყვარს განათებული ადგილი. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არაა. 
ესაჭიროება შემდეგი შემადგენლობის ნიადაგი: 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნეშომპალის და 1 წილი ქვიშის 
ნარევი. გამოიყენება ინტერიერებში.  
ფორმები: Neoregelia carolinae – Tricolor 
                   Neoregelia carolinae – coneentrica 
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Amaryllis vittata – ზოლიანი ამარილისი (ჰიპეასტრუმი) 

ოჯ. Amaralidaceae – ამარალისებრთა 
 ამარილისის სამშობლო პერუა. ლამაზად მოყვავილე ბოლქვიანი 
მცენარეა. ფოთლები ხაზურაა. გრძელი, შიშველი. საყვავილე ღეროზე 
ვითარდება .3-6 ყვავილი, რომელთა დიამეტრი 15-დან 20 სმ-მდეა. 
ყვავილობს ადრე გაზაფხულზე (მარტი, აპრილი, მაისი). სინათლის 
ნაკლებობისას არ ყვავილობს. მისი მოსვენების პერიოდი ზამთრის 
თვეებია. სასურველია, ამარილისი მჭიდროდ იჯდეს ქოთანში, ამით 
მისი ყვავილობა უფრო აქტიური ხდება. მრავლდება შვილეული 
ბოლქვებითა და თესლით. რაც უფრო დიდია ბოლქვი (20-25 სმ), მით 
უფრო  ღონიერ მცენარეს და მოზრდილ ყვავილს იძლევა. ერთი 
ბოლქვიდან ვითარდება ერთი საყვავილე ღერო. გადარგვა ხდება 2-3 
წელიწადში ერთხელ ადრე გაზაფხულზე. კარგად ხარობს 1 წილი 
ყამირი მიწის, 2 წილი ნეშომპალის, 1 წილი ფოთლის მიწისა და 1 
წილი ქვიშის ნარევში. გამოიყენება ინტერიერებში და კალათების 
არანჟირებისათვის.  

 
ჩალცეოლარია ჰყბრიდა – ჰიბრიდული კალცეოლარია 
ოჯ. შცროპჰულარიაცეაე – შავწამალასებრთა  
სამშობლო - ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა. ლამაზად 
მოყვავილე, ძალზე ეფექტური ბალახოვანი მცენარეა. 
ყვავილები დაწინწკლულია, ორტუჩა. ქვედა ტუჩი 
ბუშტივით  გაბერილია, ზედა კი უფრო პატარა. 
ვითარდება 30-50-მდე ყვავილი. ფოთლები დიდი 
ლანცეტისებრია. ყვავილობის პერიოდში მოითხოვს უხვ 
რწყვას. 12-15C ტემპერატურაზე კარგად ვითარდება. 
უყვარს კაშკაშა, გაფანტული სინათლე. ჰაერის მაღალ 
სინოტივესა და ორპირ ქარს ვერ იტანს. მასზე 
უარყოფითად მოქმედებს ყვავილზე წყლის წვეთების 
მოხვედრა. მრავლდება თესლით. იმავე წელს გვაძლევს 
ყვავილს. საჭიროა ნოყიერი ნიადაგი: 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ნაკელის, 1 წილი კორდის და 1 წილი ქვიშის 
ნარევი.  
ფორმები: თეთრი ,ყვითელი,  ნარინჯისფერი, წითელი 
დაავადებები არ შეიმჩნევა, ხოლო მავნებლებიდან აღინიშნება აბლაბუდიანი ტკიპა.  
Azalea Simsii – სიმსიის აზალია (იელი, როდოდენდრონი) 

ოჯ. Ericaceae - მანანასებრთა 
გავრცელებულია ინდოეთში, ჩინეთსა და იაპონიაში. ლამაზი და 
უხვად მოყვავილე ბუჩქია. ყვავილების სიმრავლით ცოტა მცენარე თუ 
შეედრება. ყვავილობისას ისინი  მთლიანად ფარავენ ფოთლებს. 
ფოთლები მუქი მწვანეა და მოგრძო. გვხვდება როგორც ცალპირა ისე 
ბუთხუზა ფორმები. აზალია ლამაზად მოყვავილე მცენარებს 
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ეკუთვნის. კარგად ეგუება ოთახის პირობებს. მრავლდება კალმებით. ნახევრად-გამერქნებული 6-8 სმ 
სიგრძის კენწრული კალმები იჭრება მაის-ივნისში. ფესვიანდება 1-1,5 თვეში. მჟავე ნიადაგის მოყვარული 
მცენარეა. აუცილებელია ნიადაგში ტორფის შეტანა. ირწყვება რბილი ნადგამი წყლით. სინათლის 
მოყვარულია, მაგრამ მზის პირდაპირ სხივებს ვერ იტანს. ზაფხულში შეიძლება გარეთ დადგმა გრილ და 
ხეებით დაჩრდილულ ადგილას. ვერ იტანს მშრალ ჰაერს. გამოიყენება ზამთრის ბაღებში და ოთახების და 
ოფისების დეკორირებისათვის.  
ფორმები: Araleas Simsii 
                    Araleas Simsii Mad john Hearens 
                    Araleas Simsii ‘Alaska’ 
                    Araleas Simsii Rose pesicat’ 
                    Araleas Simsii Goral Bells! 
 
Cineraria hybrida – ჰიბრიდული ცინერარია 

Asteraceae – ოჯ. 
ასტრასებრთა 
ჰიბრიდული 
ცინერარია 
წარმოშობით 
კანარის 
კუნძულებიდანაა. 
ორწლოვანი 
ბალახოვანი, 
ლამაზად 
მოყვავილე 
მცენარეა. 

ფოთლები დიდია, კიდედაკბილული. მისი კულტივირება ხდება თბილ ორანჟერეებში. ყვავილობს 
აღმოცენებიდან 7-8 თვის შემდეგ. ადრე გაზაფხულზე მოყვავილე მცენარეა. ცნობილია ბუთხუზა და 
მარტივყვავილებიანი ცინერარია. გაცილებით უფრო ლამაზია ცალპირა მარტივყვავილებიანი ფორმები. 
ფერისა და იერის მიხედვით არსებობს მრავალი ჯიში. იგი საუცხოო საოთახო ქოთნის მცენარეა, 
სამრეწველო მეყვავილეობაშიც კარგ ასაჭრელ მასალას იძლევა. ადრე გაზაფხულზე შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს ღია გრუნტში ყვავილნარებში ცალკეული ლაქების შესაქმნელად. ითესება გაზაფხულზე ან 
შემოდგომით. მოითხოვს რამდენჯერმე გადარგვას ქოთნებში. საბოლოო გადარგვსას საჭიროა ქოთნების 
დადგმა დახურულ-დახშულ სათბურებში და კარგად დაფესვიანების შემდეგ თანდათანობით სუფთა 
ჰაერის შეჩვევა. სინათლის მოყვარული მცენარეა. მოითხოვს ზომიერ რწყვას და შეზავებულ ნოყიერ ბაღის 
მიწას. ფორმები:  თეთრი პირისფერი, მუქი ლურჯი, ცისფერი, იისფერი, წითელი, ზოლიანი ჭრელი და სხვ. 
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Crinum asiaticum – აზიური კრინუმი 

ოჯ. Amaryllidaceae – ამარილისებრთა 
სამშობლო - სამხრეთ აფრიკა, ტროპიკული აზია და ამერიკა. 
მსხვილბოლქვიანი მცენარეა, პრიალა და განიერი ხაზურა ფოთლებით. 
გრძელ საყვავილე ღეროზე ივითარებს სურნელოვან თეთრ ან პირისფერ 
ქოლგისებრ ყვავილებს, რომლებიც ამარილისის ყვავილებს წააგავს. 
ყვავილობს გაზაფხულსა და ზაფხულში. მრავლდება დაყვავილების 
შემდეგ ფესვის ბოლქვაკებით. თესლი ადვილად ღივდება მიწის 
ზედაპირზეც. დიდი ხორციანი ფესვის გამო მოზრდილ ჭურჭელს 
მოითხოვს. კარგად ეგუება ოთახის სიმშრალეს და ნათელ ოთახს. 
მოითხოვს: ნოყიერ ყამირს, ნეშომპალას, ფოთლის მიწისა და სილის 
ნარევს. ზამთარში ესაჭიროება მცირე რწყვა, ზაფხულში ხშირი. 

საუკეთესო ლამაზად მოყვავილე ოთახის მცენარედ ითვლება.  
Callistemon speciosus – მშვენიერი კალისტემონი  

ოჯ. Myrtaceae – მირტისებრთა  
 
სამშობლო - სამხრეთ-დასავლეთი ავსტრალია. 4 მეტრი სიმაღლის ხე ან 
ბუჩქია. ყლორტები წახნაგოვანია, მოგვიანებით მომრგვალო ხდება. 
შეფერილობა მონაცრისფრო-ყავისფერია. ფოთლები 
ვიწროლანცეტისებრი, ბლაგვი ან წაწვეტებულია. ყვავილები შეკრებილია 
თავთავისებურ ყვავილედებად. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში. 
მაღალდეკორატიული მცენარეა. გამოიყენება, როგორც საქოთნე 
კულტურა. იგი შეიძლება კარგად ვითარდებოდეს ცივ ორანჟერეებში. 
მცენარე მრავლდება კალმებით და თესლით. კალმები იჭრება 
გამერქნებული ყლორტებიდან, რომლებსაც ათავსებენ 18-20C 
ტემპერატურის პირობებში.  დაფესვიანებული კალმები ირგვება 1 წილი 
კორდის, 1 წილი ფოთლის, 1 წილი ტორფის და 1 წილი ქვიშის ნარევში. 
ზაფხულში ირწყვება ხშირად. ტოტების გასხვლისას კალისტემონი 
ლამაზად იბუჩქება. 2-3 წლის შემდეგ იწყებს ყვავილობას. მავნებლები და 
დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Beloperone plumbaginifolia – პლუმბაგინიფოთოლა ბელოპერონე 

ოჯ. Acanthaceae – აკანტასებრთა 
 
 სამშობლო - ბრაზილია. ნაკლებად დატოტვილი 
ნახევრადბუჩქია. ტოტები სწორია. ფოთლები ლანცეტისებრაა 
წაწვეტებული, ოდნავ ტყავისებრი და შიშველი. ყვავილები 
მეწამულ-წითელია. ისინი ვითარდება ფოთლის იღლიებიდან 
ან ყლორტების წვეროებიდან. ყვავილობს მთელი წლის 
განმავლობაში. კარგია როგორც საოთახო მცენარე. კარგად 
იტანს კრეჭვას, რის შედეგადაც იღებს კომპაქტური ბუჩქის 
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ფორმას და ყვავილებიც ბევრი უვითარდება. უყვარს განათებული ადგილები. მრავლდება კალმით მთელი 
წლის განმავლობაში,  20C-ის პირობებში. ადვილად ფესვიანდება. კარგად ხარობს: 1 წილი კორდის, 1 წილი 
ნეშომპალის, 2 წილი ტორფისა და 1 წილი ქვიშის ნარევში. რწყვა: ზაფხულის პერიოდში უხვად, ზამთარში 
კი ნაკლებად. მართალია სინათლის მოყვარულია, მაგრამ პირდაპირ მზის სხივებს ვერ იტანს. გამოიყენება 
ზამთარის ბაღებში და ოთახების გასალამაზებლად. 
 
Impatiens walleriana – ვალერის იმპატიენსი 

ოჯ. Balsaminaceae – ბალზამინასებრთა 
 გავრცელებულია აღმოსავლეთ აფრიკის ტროპიკულ 
რაიონებსა და ზანზიბარში. მრავალწლოვანი ბალახოვანი, 
ან 30-40 სმ სიმაღლის ნახევრადბუჩქია. ყლორტები 
მსხვილი და ხორცოვანია, მხოხავი. ფოთლები 
ელიფსისებრ-ლანცეტისებრია. ყვავილები ვითარდება 
ფოთლის იღლიებში. ისინი მონარინჯისფრო-წითელია, 
წითელი, თეთრი, ვარდისფერი და სხვ. ყვავილობს უხვად 
მთელი წლის განმავლობაში. საუკეთესო ოთახის 
მცენარედ ითვლება, მაგრამ გამოიყენება ღია გრუნტშიც - 
ყვავილნარებში. მრავლდება კალმით და თესლით. 
კალმდება რამდენიმე დღეში. თესვა ტარდება თბილ 
ორანჟერეებში. ორივე შემთხვევაში მცენარე ყვავილობას იწყებს მოკლე პერიოდში, რომელიც ადრე 
გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე გრძელდება. ადვილად იტანს ტოტების შეჭრას, რაც ხელს უწყობს 
დაბუჩქებას. ყვავილობისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 18-20C,  ზამთარში კი 15C-16C.  
ფორმები: Impatiens walleriana – თეთრი 
                   Impatiens walleriana – მონარინჯისფრო-წითელი 
                   Impatiens walleriana – მოყვითალო 
 
Eucharis candida  - თეთრი ეუხარისი 

ოჯ. Amaryllidaceae – ამარილისებრნი 
 გავრცელებულია კოლუმბიაში. მრავალწლოვანი ბოლქვოვანი მცენარეა. ბოლქვი 
მომრგვალოა, შემოხვეული აქვს მოყავისფრო ქერქი. ფოთლები ფართო კვერცხისებრია 
და გრძელყუნწიანი. ყვავილობს ზაფხულში. ყვავილი თეთრია, სასიამოვნო 
სურნელით. ტემპერატურის მიმართ ძალიან მგრძნობიარეა  -  150ჩ-ზე ნაკლები არ 
უნდა იყოს. გადარგვა ხდება 3-4 წელიწადში ერთხელ. კარგი განვითარებისათვის 
სჭირდება: 2 წილი ფოთლის, 1 წილი კომპოსტის, 1 წილი თიხის და ½1/2 წილი ქვიშის 
ნარევი. მრავლდება შვილეული ბოლქვებით. მოსვენების პერიოდში მცენარე არ 
ირგვება. უყვარს განათებული და ნახევრადჩრდილიანი ადგილები. ვერ იტანს მზის 
პირდაპირ სხივებს. გამოიყენება ოთახებისა და ინტერიერების გასაფორმებლად.  
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ნიადაგმფარავიმცენარეები 
 

 

1. ბალახოვანინიადაგმფარავიმცენარეები 

Cerastium argenteum – ვერცხლისფერიპირთეთრა 
Cerastium arvense – მდელოსპირთეთრა 
Cerastium tomentosum – ქეჩისებრიპირთეთრა 
Cerastium grandiflorum – მსხვილყვავილაპირთეთრა 
Phlox drumondii – დრუმონდისფლოქსი 
Phlox subulata _ სადგისისებრიფლოქსი 
Sedum album – თეთრიკლდისდუმა 
Sedum acre – მწვანეკლდისდუმა 
Duchesnea indica – ინდურიგველისმარწყვა 
Mesembrianthemum cristallinum – ბროლისბალახი 
Portulaca grandiflora – მსხვილყვავილადანდური 
Minuartia laricifolia _ ლარიქსფოთოლამინუარცია 
 

 

2. მერქნიანინიადაგმფარავიმცენარეები 

Jasminum nudiflorum – ჩინურიჟასმინი 
Vinca herbaceae – ბალახოვანიგველისსურო 
Vinca puescens – შებუსვილიგველისსურო 
Vinca minor – პატარაგველისსურო 
Ceratostigma plumbaginoides – ცერატოსტიგმა 
Hypericum moserianum – მოზერისკრაზანა 
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ბალახოვანინიადაგმფარავიმცენარეები 
 
Caryophyllaceae  –  მიხაკისებრნი 
Cerastium– პირთეთრა 
Cerastium argenteum – ვერცხლისფერიპირთეთრა 
 
ვერცხლისფერიმრავალწლოვანი მცენარეა, სიმაღლით 10-15 სმ, 
ღეროხშირფოთლიანია. 
არეალი _ კავკასია. ფოთლები ვიწროხაზურია, 
თეთრქეჩისებრშებუსვილი, მოპირისპირედგანლაგებული. 
ყვავილებითეთრია 0,7-1,0 სმდიამეტრის. 
ყვავილობაიწყებამაისიდანდაივლისისპიველდეკადამდეგრძელდება. ნაყოფიკოლოფია. 
მრავლდებათესლითდავეგეტატიურად (დაყოფით, დაკალმებით). პირთეთრამოითხოვსღია, 
მზიანადგილსამყოფელს. გვალვადაყინვაგამძლემცენარეა. მორწყვა: ზომიერი, დროგამოშვებით. 
საქართველოშიგავრცელებულია: ქართლში, თრიალეთში, თბილისისმიდამოებშიდაა.შ.  
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა. 
ფართოდგამოიყენებალანდშაფტურიდაორნამენტულიყვავილნარების, 
კერძოდკლუმბებისდარაბატისგაფორმებისას. განსაკუთრებით ეფექტურიაკლდე-ბაღებისდეკორაციაში.  
 
 

 
Caryophyllaceae– მიხაკისებრნი 
Cerastium_ პირთეთრა 
Cerastium arvense– მდელოსპირთეთრა 
 
10-15 სმსიმაღლისმრვალწლოვანიმცენარეა, 
მჭიდროდშებუსვილიმოკლეღეროებით. 
გავრცელებასაქართველოში: აფხაზეთი, სვანეთი, რაჭა. 
იმერეთი, სამხ. ოსეთი, მთიულეთი, თუშ-ფშავ-
ხევსურეთში. იზრდებამდელოებზე, საძოვრებზე, 
ტყისპირებზედაა.შ. ფოთლებიმოგრძო-
ხაზურააანლანცეტა. მოთეთროქეჩისებრიშებუსვით. 
ყვავილებითეთრია, მარტოული, 0,1-1 სმდიამეტრის. 
ყვავილობსივნის-ივლისში. ნაყოფიკოლოფია. 
თესლიმწიფდებაზაფხულში. ყინვადაგვალვაგამძლეა. 

მაღალდეკორატიულობისგამოფართოდგამოიყენებაყვავილნარებისადა კლდე-ბაღებისდეკორაციაში.  
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Caryophyllaceae – მიხაკისებრნი 
Cerastium _ პირთეთრა 
Cerastium tomentosum– ქეჩისებრიპირთეთრა 
 
დაბალმზარდი, 8-10 სმსიმაღლისმრავალწლოვანიმცენარეა. გართხმულიღეროებითეთრიქეჩისებრია. 
არეალი: კავკასია, ამერიკა, ევროპა, ყირიმი, იტალია. 
ფოთოლიხაზურააანლანცეტა, წვრილი. 
ფოთლებიდაღეროდაფარულიავერცხლისფერი 
ქეჩისებურიბეწვებით. ყვავილებიპატარაა, 0,5-0,7 სმ-
მდედიამეტრის. 
საყვავილეღეროწამოწეულიადამისისიმაღლე 10 სმ-
მდეა. ყვავილობსმაის-ივნისში. ნაყოფიკოლოფია. 
თესლიწვრილი, შავი, მწიფდებაზაფხულში. 
მრავლდებათესლითდაკალმებით. 
ყინვადაგვალვაგამძლეა. 
მოითხოვსგანათებულმზიანგარემოს. 
საჭიროაზომიერიმორწყვა. მაღალდეკორატიული 
ნიადაგმფარავიმცენარეა, საუკეთესოაყვავილნარების გასაფორმებლად, კლდე-ბაღებშიდამშრალი 
ფერდობებისდეკორაციაში.  
 
 
 
Caryophyllaceae– მიხაკისებრნი 
Cerastium– პირთეთრა 
Cerastium grandiflorum– 
მსხვილყვავილაპირთეთრა 
 
10-15 სმსიმაღლისმცენარეა,  
როზეტსარინვითარებს, ფუნჯაფესვიანია, 
მრავალწლოვანი. არეალი: კავკასია, ყირიმი.  
ფოთლებიმოთეთროქეჩისებრია. 
ყვავილითეთრია, დიდიზომის. 
ყვავილობსუხვად. ყვავილობსმაის-ივნისში. 
თესლიმწიფდებაზაფხულში. 
მრავლდებათესლით, 
კალმებითდაბუჩქისდაყოფით. იზრდებამდელოებზე, კლდეებზექვა-ღორღიანადგილებზე. 
კულტურაშიმოითხოვსწელი-წადშიერთხელკრეჭასდაპერიოდულრწყვას. მაღალ-
დეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა. გამოიყენებაკლუმბების, რაბატების, 
ალპინარიუმებისადაქვითგაფორმებულიბორცვებისდეკორაციაში.  
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Polemoniaceae – პოლიმონიასებრნი 
Phlox– ფლოქსი 
Phlox drumondii– 
დრუმონდისფლოქსი 
 
30 სმ-მდესიმაღლისსწორმდგომი 
დატოვილი ბუჩქია. არეალი: 
ამერიკისსამხრეთნაწილი. 
ფოთლებიმჯდომარეა 
დამოპირისპირედააგანლაგებული. 
ისინისხვადასხვაგვარია: 
ფართოლანცეტისებური, სამკუთხა, 
გულისებრი. ფოთლები, 
ღეროებიდაჯამისფოთოლაკები შებუსვილიაუხეშიბეწვებით. ყვავილებიორმაგიყვავილ-
საფრითააწარმოდგენილი: წითელი, თეთრიდავარდისფერი, სურნელოვანია, 
შეკრებილიაქოლგისებრყვავილედში. ყვავილობსივლისიდანგვიანშემოდგომამდე. 
თესლიმწიფდებაზაფხულში. სინათლისადასითბოსმოყვარულიმცენარეა. 
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავია.  
 
Polemoniaceae – პოლიმონიასებრნი 
Phlox– ფლოქსი 
Phlox subulata_ სადგისისებრიფლოქსი 
 
10-15 სმ-მდესიმაღლისუროზეტო, 
ფუნჯაფესვიანი, 
დაბალმზარდიმრავალწლოვანიმცენარეა 
გართხმულიდატოტ-ვილიყლორტებით. არეალი: 
ჩრდილოამერიკა. 
ფოთლებიწვრილიასადგისისებრი, წაწვე-
ტებული, ღიამწვანე, სიგრძით _ 2 სმ, სიგანით _ 
0,2 სმ. ყვავილებიმრავალრიცხოვანია, ვარდისფერიანლილისფერი. პატარამტევნებადშეკრებილი. 
ყვავილობისპერიოდშიმცენარემთლიანადყვავილებითიფარებადაწარმოქმნისვარდისფერხალიჩას.  
ყვავილობსაპრილ-ივნისში. მრავლდებათესლით. ფართოდგამოიყენებაგამწვანებაში, 
ლანდშაფტურიდაორნამენტულიყვავილნარებისათვისითვლებაერთ-
ერთპერსპექტიულნიადაგმფარავმცენარედ. განსაკუთრებითეფექტურიაყვავილობისპერიოდში. 
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Crassulaceae – მსუქანასებრნი 
Sedum – კლდისდუმა 
Sedum album– თეთრიკლდისდუმა 
 
დაბალმზარდი, 5-10 სმსიმაღლისმცენარეა, 
ყლორტებიმხოხავია, 
მჭიდროდშეფოთლილი. მრავალ-
წლოვანია. არეალი: კავკასია, 
ხმელთაშუაზღვეთი, აფრიკადაა.შ. 
ფოთლებიცილინდრულია, მორი-
გეობითგანლაგებული, მოგრძო-
კვერცხისებრი, ხორციანი. მათისიგრძე 0,8-
1,0 სმ-ია, სიგანე _ 0,1-0,2 სმ. ყვავილედიფარისებრია, დატოტვილი. ყვავილებითეთრია, პატარა, 
მრავალრიცხოვანი. ყვავილი 2-4 მმსიგრძისაა. ყვავილობსივლისში. თესლიმწიფდებააგვისტოში. 
მრავლდებათესლითდავეგეტატიურად. 
თეთრიკლდისდუმაბუნებრივადგვხვდებასაქართველოსბევრრაიონში: სვანეთი, ყაზბეგი, ქართლი, 
მესხეთი, მთიულეთიდაა.შ. კულტურაშიმოითხოვსმზიანდაგანათებულგარემოს. 
მორწყვასაჭიროაპერიოდულად. ფართოდგამოიყენებადეკორატიულმებაღეობაში. 
საუკეთესოაალპინარიუმებისადაკლდე-ბაღებისდეკორაციაში. 
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა.  
 
 
Crassulaceae – მსუქანასებრნი 
Sedum – კლდისდუმა 
Sedum acre– მწვანეკლდისდუმა 
 
5-10 სმსიმაღლისდაბალმზარდიმცენარეა. 
თხელიმხოხავი, ფესურებით. 
ღეროებიდაფარულიაწვრილი, 
მარტივიფოთლებით. არეალი: ამიერკავკასია, 
მცირეაზია, ევროპა. ფოთლებიმოკლეა, ხორციანი, 
მსხვილი. ყვავილედიქოლგისებრია, ყვითელი, 
მჯდომარე, 0,8-1,2 სმდიამეტრის. 
ყვავილობსაპრილ-ივლისში. 
თესლიმწიფდებააგვისტოში. მრავლდებავეგეტა-
ტიურად: კალმებითადაბუჩქისდაყოფით, აგრეთვეთესლით. 
ბუნებრივადგავრცელებულიასაქართველოსბევრრაიონში. 
კარგადვითარდებამზიანდაგანათებულადგილებში. მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა.  
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Rosaceae – ვარდისებრნი 
Duchesnea - გველისმარწყვა 

Duchesnea indica -ინდურიგველისმარწყვა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20 სმ-მდესიმაღლისმცენარეა, ღეროებიმარტივია, მცოცავი, გრძელი _ 30-100 სმ-მდე, 
მუხლებშიდაფესვიანებული, ბეწვებიანიყლორტებით, 
რომლებიცმუხლებთანფესვიანდებადაიძლევაახალინდივიდებს. არეალი: აზია – ინდოეთი. 
ფოთლებიყუნწიანია, მრავალრიცხოვანი, მუქიმწვანე. მარწყვისმსგავსიმცენარეა. ყვავილებიყვითელია, 2-3 
სმდიამეტრის, გრძელწვრილყუნწებზეგანლაგებული. ყვავილობსმაის-ივნისში. 
ნაყოფიმოგრძოკვერცხისებრია (მარწყვისმსგავსი). თესლიწვრილიამოწითალო. 
მრავლდებათესლითდავეგეტატიურად. ტენისმოყვარულია. კულტურაშიმოითხოვსმორწყვას. 
იტანსნახევრადდაჩრდილულგარემოს. ბუნებრივადგვხვდებასაქართველოსბევრრაიონში: აფხაზეთი, 
სამეგრელო, იმერეთი, გურია, აჭარა. გველისმარწყვაწარმოადგენსერთ-ერთპერსპექტიულმცენარეს, 
რომელიცგამოიყენებალანდშაფტურდაორნამენტულყვავილნარებში. 
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა.  
 
 
Crassulaceae – მსუქანასებრნი 
Mesembrianthemum– მეზემბრიანთემუმი 
Mesembrianthemum cristallinum – ბროლისბალახი 
 
მრავალწლოვანი, გართხმულიმცენარეა, 10 სმ-
მდესიმაღლის. არეალი _ სამხრეთაფრიკა. 
ფოთოლიდაღერომომწვანოფერისაა, მსხვილი, 
ხორცოვანი. ყვავილიიისფერია, წითელი, 
იშლებამზიანამინდში. 
ყვავილობსმთელიზაფხული. 
მრავლდებათესლითდადაკალმებით. 
სითბოსმოყვარულიმცენარეა. 
საჭიროებსზომიერმორწყვას. 
გამოიყენებადეკორატიულმებაღეობაში, 
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როგორცმაღალ-დეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარე. 
განსაკუთრებითეფექტურიაყვავილობისპერიოდში. საუკეთესოაყვავილოვანკომპოზიციებში, 
პარტერულგაფორმებაში, კლუმბებში, რაბატებშიდაორნამენტულყვავილოვანხალებში. 
კულტურაშიგვხვდებაბროლისბალახისსახეობა – Mesembrianthemum cordifolium. 
ესსახეობაგამოირჩევაძლიერიზრდით. არეალი _ სამხრეთაფრიკა. ფოთლებიმოყვითალოა, მახვილი, 
ხორცოვანი. ყვავილებიმოწითალო-იასამნისფერია. იშლებამხოლოდმზიანამინდში. 
ყვავილობსმთელიზაფხული. მრავლდებათესლითადაკალმებით. 
დაკალმებაშეიძლებამარტიდანმაისისჩათვლით. კალმებსრგავენქვიშიანმიწაში. 
ხშირიმორწყვასაჭიროარარის. კარგადიზრდებათბილ, მზიანგარემოში. ივითარებსმხოხავღეროებს. 
ხანგრძლივადმოყვავილემცენარეა. ეფექტურიაყვავილობისპერიოდში. საუკეთესოაროგორცნიადაგმფარავი.  
 
Portulacaceae_ დანდურისებრნი 
Portulaca– დანდური 
Portulaca grandiflora – 
მსხვილყვავილადანდური 
10-15 სმსიმაღლისმრავალწლოვანი 
გართხმულიბალახია. არეალი: 
სამხრეთამერიკა, ჩილე, ბრაზილია. 
ფოთლებიღიამწვანეა, ხორცოვანი, წვრილი, 
მომრგვალო, მორიგეობითგანლაგებული. 
ყვავილებიმსხვილია, მარტივიანბუთხუზა, 2-4 
სმდიამეტრიც, სხვადასხვაფერის: თეთრი, 
ვარდისფერი, წითელი, ყვითელი, 
ჟოლოსფერი. 
ყვავილობსმთელიზაფხულისმანძილზე. ყვავილებიიშლებამხოლოდმზიანდღეებში. 
მოღრუბლულამინდშიისინიიხურება. ნაყოფიკოლოფია, მრავალრიცხოვანითესლით. მრავლდებათესლით. 
თესლითირკმლისებრია, ხორკლებითდაფარული, მწიფდებააგვისტოში. 
ესმცენარესაქართველოშიკულტივირებულია. გვალვაგამძლეა, სითბოსდასინათლისმოყვარული. 
თბილისისპირობებშიდანდურიერთწლოვანია. ითესებაგაზაფხულზე. 
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა. განსაკუთრებითეფექტურიაყვავილობისპერიოდში. 
გამოიყენებაკლუმბების, რაბატების, ალპინარიუმებისდეკორაციაში. 
 
Caryophyllaceae_ მიხაკისებრნი 
Minuartia_ მინუარცია 
Minuartia laricifolia_ ლარიქსფოთოლამინუარცია 
მრავალწლოვანიფუნჯაფესვიანიმცენარეა, როზეტისგარეშე. 
დაბალმზარდია _ სიმაღლით 10-12 სმ-მდე. 
ყლორტებიწვრილია, დატოტვილი. არეალი _ ევროპა. 
ფოთლებიხაზურაა, სადგისისებრი, ღიამწვანე. 
ყვავილითეთრია, 0,5-0,7 სმდიამეტრის. 
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ყვავილობსივნის-ივლისში. თესლიმწიფდებააგვისტოში. მრავლდებათესლითდავეგეტატიურად 
(ბუჩქისდაყოფით). მოითხოვსკარგადგანათებულმზიანგარემოს. ნიადაგისადმიმომთხოვნიარარის. 
გვალვადაყინვაგამძლეა. საჭიროებსზომიერმორწყვას. მარალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა. 
ფართოდგამოიყენებაბაღ-პარკებშიყვავილნარებისდასაერთოკომპოზიციისათვისფონისშესაქმნელად.  
 

მერქნიანინიადაგმფარავიმცენარეები 
 
Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
Jasminum– ჟასმინი 
Jasminum nudiflorum– ჩინურიჟასმინი 
2-3 მ-მდესიმაღლისფოთოლმცვივანი, 
ნიადაგმფარავიბუჩქია, მისიგრძელი, წვრილი, 
დაკუთხული, 
შიშველიყლორტებიდაშვებულადიზრდება. 
ბუნებრივადგავრცელებულიაჩინეთში. 
ფოთლებისამყურაა, მოპირისპირედგანლაგებული, 
ფოთოლაკებიკვერცხისებურია, 3 სმსიგრძის. 
ყვავილებიყვითელია, მარტოული. 
ყვავილობსუხვადფოთლისგაშლამდე. 
იანვრიდანჟასმინი, თავისიულამაზესიკვირტებით, ძალიანმიმზიდველია. 
ყვავილობსთებერვლიდანაპრილისბოლომდე. საქართველოსპირობებშიიშვიათადმსხმოიარობს. 
მრავლდებაბუჩქისდაყოფითდაკალმებით. თბილისისპირობებშიგაველურებულია. ყინვადაგვალვაგამძლეა. 
ბევრიაბუნებრივადღიაადგილებსადაფერდობებზე. მაღალდეკორატიულია, ზამთარმოყვავილე. 
ურწყავადგილებშიცშეიძლებამისიდეკორაციაშიგამოყენება. კარგიახრიოკი, 
კლდოვანიფერდობებისგამწვანებაში. 
ზოგჯერყლორტებითამრავლებენდაზრდიანშტამბიანმტირალაფორმისცალკებუჩქებს. 
თბილისისკლიმატსკარგადააშეგუებული. მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა. 
მავნებლებიდადაავადებებიმითითებულიარარის. 
 
Apocynaceae – ქენდირისებრნი 
Vinca– გველისსურო 
Vinca herbaceae– ბალახოვანიგველისსურო 
 
10 სმ-მდესიმაღლისდაბალმზარდი 
მრავალწლოვანიმცენარეა. ღეროგართხმულია. 
არეალი: კავკასია, ყირიმი, თურქეთი, სამხ. ევროპა. 
ფოთოლიმოგრძო-ლანცეტაა, პრიალა, ტყავისებრი. 
ზამთარშიცვივა. ყვავილიმარტოულია, ლურჯი-
იისფერი, 3 სმდიამეტრის, გრძელყუნწიანი, 
ფოთლისიღლიაშიაგანთავსებული. 
ყვავილობსაპრილ-მაისში. 
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მრავლდებავეგეტატიურადკალმებითდაბუჩქისდაყოფით. საქართველოშიგვხვდებათბილისისშემოგარენში, 
ქართლში, კახეთში, თრიალეთისქედზე. იზრდებაბუჩქნარებში, ტყისპირებსადამშრალფერდობებზე. 
ბალახოვანიგველისსუროკარგადიზრდებანახევრადდაჩრდილულადგილებში. 
მოითხოვსრეგულარულმორწყვას. თბილისისბაღ-პარკებშიხშირადიყვნენ. 
მაღალდეკორატიულინიადაგმფარავიმცენარეა.  
 
Apocynaceae – ქენდირისებრნი 
Vinca– გველისსურო 
Vinca puescens– შებუსვილიგველისსურო 
 
მრავალწლოვანიბალახოვანიმცენარეა, როზეტისგარეშე. 
აქვსფუნჯაფესვები. ღეროებიშებუსვილია, გართხმული, 
სიგრძე 100-130 სმ-მდე. არეალი: კავკასია, ყირიმი, 
თურქეთიდაა.შ. ფოთლებიმოგრძო-ლანცეტაა, სიგრძით 20 
სმ. ფოთოლმცვენია. ყვავილიგრძელყუნწიანია, 
მარტოული, იზრდებაფოთლისუბიდან. 
გვირგვინისფურცლებიმუქილურჯია. ყვავილობსაპრილ-
მაისში. მრავლდებავეგეტატიურად _ 
კალმებითდაბუჩქისდაყოფით. საქართველოშიგვხვდება: 
აფხაზეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარაიმერეთი. 
იზრდებატყეებსადატყისპირებზე, ბუჩქნარებში. ყინვაგამძლეა, 
კულტურაშიგვალვებისდროსმოითხოვსრეგულარულ მორწყვას. გამოიყენებადეკორატიულ-მებაღეობაში, 
ქმნისმწვანეხალიჩასდაფონსსაკომპოზიციოელემენტებისგანლაგებაში. 
ნიადაგმფარავიმცენარისსახითკარგეფექტსიძლევაფერდობებისდეკორაციაში.  
 
Apocynaceae– ქენდირისებრნი 
Vinca– გველისსურო 
Vinca minor– პატარაგველისსურო 
 
10 სმ-მდესიმაღლისმრავალწლოვანიბალახოვანიმცენარეა. 
ღეროგართხმულია. არეალი: კავკასია, მცირეაზია, ყირიმი, 
ბალკანეთი. ფოთლებიფორმითელიფსურია, მოკლეყუნწებით. 
ზამთრისპერიოდშიინარჩუნებსმუქმწვანეპრიალაფოთლებს, 
სიგრძე 2.5-5 სმ-ია, სიგანე 2,5-3 სმ. ყვავილიმარტოულია, ლურჯი. 
ყვავილობსმაის-ივნისში, განმეორებითყვავილობსსექტემებრში. 
მრავლდებავეგეტატიურადკალმებით (გაზაფხულზე), 
ბუჩქისდაყოფით (შემოდგომით). 
ბუნებრივადგვხვდებასაქართველოსდასავლეთნაწილში. 
ყინვაგამძლეა, მოითხოვსრეგულარულმორწყვას. 
ფართოდგამოიყენებადეკორატიულმებაღეობაში. 
განსაკუთრებითეფექტურიაკლდე-ბაღებისდეკორაციაში.  
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აქვსულამაზესიფორმა: Vin. minor – f. argenteo  _ ჭრელფოთოლაგველისსურო 
 
 
 
Plumbaginaceae– ტყვიაბალახასებრნი 
Ceratostigma – ცერატოსტიგმა 
Ceratostigma plumbaginoides– ცერატოსტიგმა 
 
30 სმ-მდესიმაღლისმაღალდეკორა-
ტიულინიადაგმფარავიმცენარეა, 
ღეროსქვედანაწილისყლორტებიმერქნიანია. არეალი: 
ჩინეთი. ფოთლებიუკუკვერცხისებურია, სიგრძით 5 სმ. 
კიდემთლიანი, ნაპირებიხშირ-წამწამიანი. 
ყვავილებიმუქიცისფერია, 1-2 
სმდიამეტრისკენწრულთავაკადშეკრებილი. 
ყვავილობსხანგრძლივად _ 
ზაფხულიდანგვიანშემოდგომამდე. მრავლდებათესლითდაბუჩქისდაყოფით. 
კულტივირებულიადასავლეთსაქართველოში. ყინვაგამძლეა. ნიადაგისმიმართმომთხოვნიარარის. 
თბილისისპირობებისთვისპერსპექტიულია, ზაფხულშიმოითხოვსმორწყვას. 
ეფექტურიაყვავილებისპერიოდში. როგორცსაუკეთესონიადაგმფარავიმცენარე, გამოიყენებაკლუმბებში, 
ყვავილნარებში, ალპინარიუმებში, კლდე-ბაღებში,. 
 
Gultiferae– კრაზანასებრნი 
Hypericum - კრაზანა 
Hypericum moserianum – მოზერისკრაზანა 
ჰიბრიდი _ H. calycinum X H. patulum 
 
1 მ-მდესიმაღლისმარადმწვანებუჩქია. ტოტებიაღმამდგომია, 
ხშირადქვემოთდახრილი, მომწვანო-მოწითალო. 
ფოთლებიკვერცხისებურია, 4-8 სმსიგრძისდა  2-4 სმსიგანის, 
მოპირისპირედგანწყობილი. ტყავისებური, მჯდომარე. 
ყვავილებიდიდია, კაშკაშაოქროსფერ-ყვითელი, 6-7 
სმდიამეტრის. ყვავილობსივლის-სექტემბერში. ნაყოფი 5-
ბუდიანიკოლოფია. 
მრავლდებათესლითდაბუჩქისდაყოფით. 
კულტურაშიარისნიკიტისბოტანიკურბაღში. 
შეიძლებამისითბილისშიშემოტანადაგამრავლება. 
საუკეთესონიადაგმფარავიმცენარეა. 
ყვავილობსხანგრძლივად. 
განსაკუთრებითეფექტურიაყვავილობისპერიოდში.  
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3.5. ვარდები და მათი აგროტექნიკა 
 
 
არც ერთ ყვავილს არ ეძღვნება იმდენი ლეგენდა, თქმულება და გადმოცემა, რამდენიც ვარდს. მათ 
მოსათხრობად ცალკე წიგნის გამოცემა გახდებოდა საჭირო, ამიტომ შევჩერდეთ მხოლოდ რამდენიმეზე. 
ვარდზე პირველი ლეგენდები  ძველ ჩინეთში, ინდოეთსა და სპარსეთში შეიქმნა. ჩინეთში მას 
იმპერატორის  ბაღებში აშენებდნენ. არსებობს გადმოცემა, რომ ჩინეთის იმპერატორის ბიბლიოთეკაში 500 
მეტი წიგნი ვარდს ეძღვნებოდა, მაგრამ ამ დიდებულმა მემკვიდრეობამ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. 
ძველი ინდური ლეგენდის მიხედვით დედამიწაზე ყველაზე ლამაზი ქალი - ლაქშმი ვარდის  კოკორში 
დაიბადა. სამყაროს მფარველმა ღმერთმა ვიშნუმ დაინახა რა ის ვარდის კოკორში მძინარე, ვერ მოითმინა 
და აკოცა. ამ კოცნამ ლაქშმი მის ცოლად და  სილამაზის ქალღმერთად აქცია, ხოლო ვარდი წმინდა ყვავილი 
გახდა. ვარდებით ამშვენებდნენ ტაძრებსა და  სამეფო სასახლეებს, რელიგიური ზეიმების დროს მის 
ფურცლებს ფენდნენ ღვთაებათა სავარაუდო გამოსავლელ გზებზე; იყო დრო, როცა გადასახადებსაც კი 
ვარდით იხდიდნენ. 
ძველ სპარსეთში არსებობდა ლეგენდა, რომლის მიხედვითაც  ღმერთებმა თოვლივით თეთრი ვარდი 
ყვავილების მეუფედ დანიშნეს. ეს რომ დაინახა, მისი სილამაზით მოხიბლულმა ტკბილხმოვანმა  
ბულბულმა, ის გულზე მიიკრა. მაგრამ ვარდის ბასრმა ეკლებმა ბულბულის პატარა სხეული გამსჭვალეს, 
მისმა სისხლმა ვარდის ფურცლები ალისფრად შეღება. ასე გაჩნდა დ/ედამიწაზე წითელი ვარდი.  მეორე 
სპარსული ლეგენდა კი ყვითელი ვარდის გაჩენის შესახებ მოგვითხრობს. ლაშქრობიდან დაბრუნებული 
სულთანი მაშინვე თავისი საყვარელი ცოლისკენ გაეშურა. ქალი ქმარს კისერზე ჩამოეკიდა და თავისი 
სიყვარულისა და ერთგულების დასამტკიცებლად ფიცი დაუწყო. მაგრამ ამ სიტყვების გაგონებაზე, თეთრი 
ვარდი, რომელიც იქვე ბაღში იზრდებოდა, უეცრად გაყვითლდა. სულთანი ყველაფერს მიხვდა. ყვითელი 
ვარდი კი ამ დღიდან ღალატის სიმბოლოდ იქცა. 
ძველ საბერძნეთსა და რომში ვარდის აყვავებას უკავშირებდნენ სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთის  
აფროდიტეს (რომაულ მითოლოგიაში – ვენერა) დაბადებას. ქალღმერთი კუნძულ კვიპროსზე ზღვის 
თეთრი ქაფიდან დაიბადა. ამავე ქაფიდან გაჩნდნენ ვარდებიც, რომელთა გვირგვინიც დაადგეს 
ქალღმერთს. ყველგან, სადაც კი ის ფეხს დაადგამდა, ყვავილები იშლებოდა და ჰაერი ნელსურნელებით 
ივსებოდა. აფროდიტეს უკავშირდება წითელი ვარდის გაჩენაც. როცა ქალღმერთმა გაიგო, რომ მისი 
შეყვარებული ადონისი ტახზე ნადირობისას დაიღუპა, მთებში გაეშურა მისი სხეულის საძებნელად. 
წვეტიანმა ქვებმა და ძეძვის ეკლებმა აფროდიტეს ფეხები დაუსისხლიანეს. სისხლის წვეთები მიწაზე კვალს 
ტოვებდნენ. ბოლოს მან იპოვა შეყვარებულის ცხედარი და ისურვა, რომ ჭაბუკის ხსოვნის უკვდავსაყოფად 
მის მიერ დაღვრილი სისხლიდან ყვავილი გაჩენილიყო.   მას შემდეგ ყოველ გაზაფხულზე მზიური 
ადონისი იშლება, ხოლო თავად აფროდიტეს  სისხლის წვეთებიდან კი დიდებული წითელი ვარდები 
გაიზარდნენ. 
ვარდის გაჩენაზე სხვა ლეგენდებიცაა ცნობილი. ერთ-ერთი მათგანის მიხედვით, როცა ნადირობის 
ქალღმერთმა დიანამ გაიგო, რომ მის სატრფო ამურს ნიმფა როზალია შეუყვარდა, განრისხებულმა მეტოქე 
კვრინჩხის ბუჩქში გადააგდო. ამური მის დასახმარებლად გაეშურა, მაგრამ დააგვიანა და უბედური ნიმფა 
ბასრი ეკლებით დაიღუპა. ამური ატირდა უსიცოცხლო სხეულის დანახვაზე, მისი ცრემლები ბუჩქს 
ეცემოდა და მან უეცრად ულამაზესი ყვავილები გამოისხა. ასე გაჩნდა ახალი ყვავილი, რომელსაც 
როზალიას საპატივსაცემოდ ვარდი (როზა) უწოდეს. 
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მსგავსი გადმოცემა დაკავშირებულია ქრისტიანულ წმინდან  დომინიკთან: კვრინჩხი, რომლითაც მისი 
სხეული დაისერა, ვარდად გადაიქცა. მეორე ქრისტიანული ლეგენდის მიხედვით მთავარანგელოზმა 
გაბრიელმა ღვთისმშობლისთვის დაწნა სამი გვირგვინი  თეთრი, წითელი და ყვითელი ვარდებისგან. 
თეთრი ვარდების გვირგვინი განასახიერებდა სიხარულს, წითელი – განცდას, ყვითელი კი ღვთისმშობლის 
დიდებას. ასე რომ ყვითელ ვარდებს აქვთ სხვა მნიშვნელობაც – ისინი დიდების სიმბოლოდ იქცნენ. 
თუ ქრისტიანებს ვარდის სიყვარული კვლავ მხოლოდ XII საუკუნეში, ჯვაროსნული ლაშქრობების შემდეგ 
განუახლდათ, აღმოსავლეთში ვარდს ყოველთვის სცემდნენ პატივს. მისი სიყვარული სპარსელებისგან 
მთელ მუსულმანურ სამყაროზე გავრცელდა. ყურანის თანახმად, თეთრი ვარდი წარმოიქმნა მუჰამედის 
ოფლის წვეთებისაგან, როცა ის ღამით ცაზე ავიდა. ამავე დროს წითელი ვარდი წარმოიქმნა მუჰამედის 
თანმხლები მთავარანგელოზ გაბრიელის, ხოლო ყვითელი მათთან ერთად მიმავალი ცხოველის ოფლის 
წვეთებისაგან. ამიტომ, მუსულმანების აზრით, ვარდს გააჩნია განმწმენდი ძალა. როცა 1187 წელს 
სულთანმა სალადინმა იერუსალიმი დაიპყრო, რომელიც ადრე ჯვაროსნებს ეკავათ, მან ბრძანა ვარდის 
წყლით მოერეცხათ ჯვაროსნების მიერ ეკლესიად გადაქცეული ტაძარი და  იგი კვლავ  ომარის მეჩეთად 
ექციათ. ამგვარად მოიქცა სულთანი მაჰმედ II, რომელმაც 1453 წელს  დაიპყრო კონსტანტინეპოლი. წმინდა 
სოფიის ქრისტიანული ტაძრის სილამაზით მოხიბლულმა, გადაწყვიტა იგი მეჩეთად ექცია. იმისათვის რომ 
სხვა რწმენის სული განედევნა, მან ბრძანა ტაძარი თავიდან ბოლომდე ვარდის წყლით ჩამოერეცხათ.  
ძალზე საინტერესოა ხავსის ვარდთან დაკავშირებული ლეგენდების გახსენება. ერთ-ერთი მათგანის 
მიხედვით, ის გაჩნდა ჯვრის ქვემოთ მოზარდ ხავსზე დაცემული ქრისტეს სისხლის წვეთებიდან. სისხლით 
გაჟღენთვის შემდეგ,  ხავსი უეცრად კოკრებად გადაიქცა, რომლებიც საოცრად ლამაზ ვარდებად 
გადაიშალა. ეს ვარდი ჩვენი ჩვენი ცოდვების გამო წამებული ქრისტეს დაღვრილ სისხლს უნდა 
გვაგონებდეს. 
ხავსის ვარდი გვხვდება ბრუნგილდის შესახებ არსებულ გერმანულ თქმულებებშიც. ვალკირიად გახდომის 
შემდეგ მას სამშობლოსთვის დაღუპულ მებრძოლთა სულები  ვალგალაში უნდა გადაეტანა. ერთხელაც მან 
აღთქმა დაარღვია და ორთაბრძოლის ბედში ჩაერია  – გამარჯვებულად გამოიყვანა მეფე, რომელსაც ომის 
ღმერთმა ვოტანმა  სიკვდილი განუსაზღვრა. განრისხებულმა ღმერთმა ურჩობისთვის მისი დასჯა 
განიზრახა და ძილის დროს თავქვეშ ხავსისმაგვარი გამონაზარდებიანი ველური ვარდის ტოტი დაუდო, 
რომ აღარ გაღვიძებოდა. მისი ძილი ძალიან დიდ ხანს, მანამ გაგრძელდა, სანამ ის პრინცმა არ ნახა და 
თავისი კოცნით არ გააღვიძა. ალბათ ამ თქმულებამ საფუძველი დაუდო ზღაპარს  მძინარე მზეთუნახავის 
შესახებ. 
ეს გადმოცემები იმითაა საინტერესო, რომ ისინი ევროპაში წარმოიშვნენ ხავსის ვარდის  აღმოჩენამდე. 
სპეციალისტები კი თვლიან, რომ ის გაჩნდა XVIII საუკუნეში, უკიდურეს შემთხვევაში კი XVII საუკუნის 
დასასრულს. მაშ, საიდან წარმოიქმნა ეს  ლეგენდები? ე.ი. ადრე ბუნებაში ხავსის ვარდი არსებობდა, და 
შემდეგ დაიკარგა? ნუთუ საუკუნეებითა და სივრცით დაშორებული ეს ორი ლეგენდა მხოლოდ ადამიანთა 
წარმოსახვის ნაყოფია?  
როგორც ჩანს, ვარდი გვიზიდავს არა მხოლოდ სილამაზითა და სურნელებით, არამედ მასში არის 
იდუმალება და მრავალსახეობა. შესაძლოა ამის გამო გახდა ის ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი და  
სამახსოვრო ყვავილი, რომელთანაც განუყრელად ვართ ჭირსა და ლხინში. ალბათ აქედან წამოვიდა 
ტრადიცია ვარდისთვის სახელოვანი ადამიანების ან მნიშვნელოვანი მოვლენების სახელების მინიჭება. 
ბელიუზმა თავისი პოპულარული და ლამაზი ვარდი უძღვნა დედოფალ ჟოზეფინას ცნობილ ბაღს 
მალმეზონს (‘Souvinier de la Malmaison’). თავისი სილამაზისა და დასახელების წყალობით ეს ჯიში დღემდე 
გვაგონებს XIX საუკუნის დასაწყისში შექმნილი ყვავილოვანი სამოთხის ამ საოცარ კუთხეს. ხოლო მეორე 
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ვარდმა საუკუნეებში გამოატარა ამ კუთხის მფლობელის სახელი – ‘Imperatrice Josephine’. ასევე ცნობილი 
ფრანგის დესემეს მიერ XVIII საუკუნის ბოლოს და ინგლისელი აიტონის მიერ XIX საუკუნის დასაწყისში 
მიღებული ვარდები დღემდე ბაღების მშვენებად ითვლება და გამოცანად რჩება ისტორიის 
მოყვარულთათვის. 
ალბათ, XIX საუკუნის  ბოლოსთვის ყველაზე პოპულარული ვარდი იყო შეუდარებელი ჩაის ვარდი 
(მხედველობაშია ნაზი შეფერილობის), რომელსაც სახელი მარშალ ნიელის (‘Marechal Niel’) 
საპატივსაცემოდ ეწოდა. ის ინგვარი პოპულარობითა და სიყვარულით სარგებლობდა, რომ სპეციალურად 
მისთვის გამოიგონეს მაღალი ვაზები, რომლებიც იკავებდნენ სუსტ ყვავილსაჯდომს და იძლეოდნენ 
ყვავილით ტკბობის საშუალებას. 
ცნობილმა ფრანგმა სელექციონერმა ლევემ არაჩვეულებრივი, იორდასალამის ყვავილივით დიდი ზომის 
ვარდი მიუძღვნა თავის  მეგობარსა და მეზობელს, სამედიცინო ინსტიტუტის ახალგაზრდა სტუდენტსა და  
ვარდების დიდ მოყვარულს პოლ ნეურონს (‘Paul Neyron’) პოლი ომში წავიდა სამშობლოს 
გერმანელებისაგან დასაცავად და 1871 წელს დაიღუპა. გაიგო რა მისი დაღუპვის შესახებ, ლევემ შექმნა 
კიდევ ერთი ჯიში ‘მეგობრის ხსოვნას’ .მაგრამ ამ ახალგაზრდის ნამდვილ ძეგლად  მაინც ამ ჯიშებიდან 
პირველი იქცა, რომელიც დღესაც მოჰყავთ ევროპის ბაღებში. 
მეორე სევდიანი ისტორიას ადგილი ჰქონდა საფრანგეთში, უკვე XX საუკუნეში. სათნო გოგონა ჟოელს 
ძალიან უყვარდა ვარდები და მთელ თავისუფალ დროს ბაღში ატარებდა. უვლიდა ვარდებს, უზიარებდა 
მათ თავის საიდუმლოებებს, ეფერებოდა როგორც პატარა ფაფუკ ცხოველებს. ვარდებიც თანაგრძნობით 
პასუხობდნენ, - უხვად ყვავილობდნენ და ირგვლივ  ნაზ სურნელს აფრქვევდნენ. მაგრამ გოგონა 
განუკურნებელი სენით – ლეიკემიით იყო ავად. სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე მან დედას გაანდო 
თავისი ოცნება: “მინდა რომ თეთრ ან წითელყვავილებიან ვარდად გადავიქცე, რომ შენ და მამას 
გახარებდეთ”.  მწუხარე დედამ თხოვნით მიმართა საფრანგეთის ვარდების სპეციალისტების საზოგადოებას 
დახმარებოდნენ ქალიშვილის ოცნების განხორციელებაში. და აი, 1976 წელს სელექციონერმა  კრილოფმა  
შექმნა ჯიში ‘ჟოელი”(‘Joelle’). თეთრი, ოდნავ ვარდისფერგარეული, ფაიფურივით ფურცლებიანი ვარდი 
ბავშვური სინაზისა და სინატიფის ცოცხალ განსახიერებად იქცა. ფრანგმა მევარდეებმა გადაწყვიტეს ამ 
ჯიშის გაყიდვიდან შემოსული თანხა სიმსივნურ დაავადებებთან ბრძოლის ნაციონალურ ფონდში 
გადაერიცხათ. 
თითქმის მისტიკური ისტორია აქვს  მეორე თეთრ ვარდს, რომელიც გამოყვანილია ინგლისელი 
სელექციონერის  ჰარკნესის მიერ. 1997 წლის ზაფხულის დასაწყისში პრინცესა დაიანა ირჩევს ვარდს, 
რომელსაც მისი სახელი უნდა დაერქვას. მან თავისი არჩევანი შეაჩერა თოვლივით ქათქათა, ოდნავ 
დატალღულ და ძალიან ნაზფურცლებიან ვარდზე, რომლის შუაგულიდანაც ოქროსფრად აჭყეტდა 
მტვრიანების პატარა კონა. მაგრამ ‘უელსის პრინცესას’ (‘Princess of Walles’) გაყიდვაში გამოჩენიდან ცოტა 
ხნის შემდეგ პრინცესა იღუპება და მიცვალებულის სასახლეს სწორედ ამ ვარდებით რთავენ. ამ ჯიშს 
დღემდე ჰყავს თაყვანისმცემლები მიუხედავად იმისა, რომ ის არა მხოლოდ მშვენიერია, არამედ ისეთივე 
არამდგრადია გარე სამყაროს წინაშე, როგორც თავად ქალი, რომელმაც თავისი სახელი აჩუქა. მაგრამ 
მშვენიერი ლედი დის საპატივსაცემოდ ბევრი მეყვავილე მაინც სათუთად ევლება თავს ამ ვარდს თავის 
ბაღში. 
 
ვარდის კულტურის ისტორია XIX საუკუნემდე  
ვარდზე ლეგენდებისა და გადმოცემების სიუხვე განპირობებულია არა მხოლოდ მისდამი სიყვარულით, 
არამედ იმითაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ათასობით წელია ადამიანის გვერდითაა, ის 
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ძველებურად  მრავალ საიდუმლოს მალავს თავის თავში. ვარდების სელექციის თანამედროვე ისტორიის 
ათვლაც კი ცალკეული ავტორების მიერ ეჭვქვეშ დგება. მაშ რა უნდა ითქვას უფრო ადრეულ დროზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ ველური ვარდები მთელს ჩრდილოეთ ნახევარსფეროშია გავრცელებული, 
კულტურაში ისინი პირველად აზიაში შეიყვანეს. მათი გაფურჩქვნის ცენტრებად იქცა ერთმანეთისაგან 
დამოუკიდებელი  ორი ადგილი – სპარსეთი და ჩინეთი. ძველ სპარსეთში ვარდებს  ყველგან აშენებდნენ, 
რის გამოც ქვეყანამ პოეტური სახელიც კი მიიღო – გიულისტანი – ვარდების ქვეყანა. სპარსელებმა 
ისწავლეს სხვადასხვა შეფერილობის ბუთხუზა ვარდების გამოყვანა. სწორედ აქედან მოხვდნენ ვარდები 
ევროპაში. უფრო სწორედ, სპარსეთიდან ვარდი ჯერ  ახლო აღმოსავლეთში გადავიდა, იქიდან ძველ 
საბერძნეთსა და ძველ ეგვიპტეში, მოგვიანებით კი ძველი რომი დაიპყრო. მაგრამ ვარდის გზა ევროპელთა 
გულებისკენ მარტივი არ იყო. საჭირო გახდა სამი “მოსვლა”, სანამ ის საბოლოოდ  გახდებოდა  ყველაზე 
საყვარელი და აღიარებული ყვავილი ევროპაში. 
ძველი რომაელების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად იტალიაში უზარმაზარ ფართობებზე 
მოჰყავდათ ვარდები და ეგვიპტიდან გემებით შემოჰქონდათ. იმის გამო, რომ სეზონის განმავლობაში 
ბუჩქები მხოლოდ ერთხელ ყვავილობდნენ, ყვავილობის პერიოდის გასახანგრძლივებლად ძველ რომში 
ისწავლეს მათი მოყვანა  თბილ სახლებში (როგორც ჩანს, ისინი გახდნენ  მსოფლიოში პირველი სასათბურე 
კულტურები). 
ძველმა ჯიშებმა ჩვენამდე ვერ მოაღწია. თუმცა ბევრი მკვლევარი თვლის, რომ დღეს არსებული რიჩარდის 
და ‘ბიფერის’ ვარდები იმ დროიდანაა შემორჩენილი. რიჩარდის ვარდი (R. x richardii, sin. R.sancta Richard),, 
ერთ-ერთი უძველესი დამასკური ვარდია (R.damascena) მარტივი, მკრთალი ვარდისფერი ყვავილებით. ის 
ნაპოვნი იქნა XIX საუკუნეში აბისინიაში, ბოტანიკურ ბაღში. სავარაუდოა, რომ ამ ვარდით ძველ ეგვიპტეში  
მუმიებს რთავდნენ.   
ზოგი მკვლევარი თვლის, რომ ეს ვარდი იზრდებოდა კრეტაზე მინოსის ბაღებში. სხვები თვლიან, რომ იქ 
აშენებდნენ ვარდ ‘ბიფერას(‘Bifera’) ბუთხუზა ვარდისფერი ყვავილებით, რომელიც ლიტერატურაში უფრო 
ხშირად ‘ქიატრ სეზონის’ (‘Quatre Saisons’)ან (‘Autumn Damask’)  სახელით გვხვდება. ეს ერთ-ერთი 
უძველესი ვარდია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა  მრავალ ევროპულ ჯიშს, რომლებსაც ახასიათებთ 
განმეორებითი ყვავილობა. ის გამოყვანილ იქნა მცირე აზიაში და ჰეროდოტეს მიერ აღიწერა როგორც 
ვარდი მიდასის ბაღებიდან; ხოლო ვირგილიუსის მიერ როგორც ვარდი, რომელიც სეზონის მანძილზე 
ორჯერ ყვავილობს პესტუმის ბაღებში. ეს ალბათ უფრო გალური და მუსკუსის ვარდების ჰიბრიდია. 
ჩვენამდე მოღწეული  უძველესი ვარდის წოდების კიდევ ერთი კანდიდატია ‘როზ დე რეშ (‘Rose de Resht’), 
სიტყვა-სიტყვით – ‘ვარდი რეშიდან’, რომელიც მიეკუთვნება დამასკური რემონტანტული ვარდების 
ჯგუფს. ის კულტურაში შეყვანილია მის ნენსი ლინდსეის (Miss Nancy Lindsay)  მიერ, რომელმაც ის 
ირანიდან ჩამოიტანა. ითვლება, რომ სწორედ ეს ვარდი ამშვენებდა  ძველი სპარსეთის ქალაქ რეშის ბაღებს. 
მაგრამ ავი ენები იმასაც ამბობენ, რომ ეს ვარდი მის მიერ საფრანგეთშია აღმოჩენილი და არ გააჩნია ესოდენ 
ძველი ისტორია. 
ძველ საბერძნეთსა და რომში დამასკური ვარდების გარდა ცნობილი იყო სხვა ვარდებიც. პლინიუს 
უფროსის ტექსტების მიხედვით, ძველი საბერძნეთის ბაღებში  მოჰყავდათ შემდეგი ვარდები: მუსკუსის 
(R.moschata),, გალური (R.gallica),  ალბა (R.alba),, ძლიერ ეკლიანი  (R.spinosissima)  და მარადმწვანე 
(R.sempervirens). 
ძველი რომის დაცემასთან ერთად, ვარდებისადმი ევროპელების სიყვარულიც ჩაქრა. პირველი 
ქრისტიანები მას გარყვნილების ყვავილად თვლიდნენ, თითქოს ყვავილი ყოფილიყო დამნაშავე ადამიანთა 
მანკიერებაში. ამგვარად, ევროპის ბაღებიდან და მდელოებიდან ვარდი ქრება და ხელახლა მხოლოდ XIII 

614 
 



საუკუნეში ჩნდება. ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს ვარდმა მოინადირა ჯვაროსანთა გულები, 
რომლებმაც ევროპაში დაბრუნების შემდეგ აქტიურად დაიწყეს ვარდების გაშენება საკუთარ ბაღებში. 
ამჯერად ქრისტიანულმა ეკლესიამ ვარდი ღვთისმშობლის ყვავილად გამოაცხადა. მისი გამოსახულება 
გაჩნდა სურათებზე, დაიწყეს მოშენება მონასტრის ბაღებში. ასე დაიწყო ევროპაში ამ მშვენიერი 
ყვავილისადმი სიყვარულის აღორძინება. ვარდის გავრცელებას ხელი შეუწყო არა  მხოლოდ მისმა 
დეკორატიულმა თვისებებმა, არამედ პრაქტიკულმა ღირებულებამაც - უძველეს დროსა და შუა 
საუკუნეებში ყვავილის ცალკეული ნაწილები ფართოდ გამოიყენებოდა მედიცინაში. 
მის სამკურნალო თვისებებს იყენებდა შუა აზიისა და სპარსეთის ცნობილი ექიმი ავიცენა. უძველეს 
ტრაქტატში – “ბალახების თვისებების შესახებ” – ფრანგი ექიმი ოდო წერდა:    “. . . ვარდი არა მხოლოდ 
არომატითა და სილამაზით გვახარებს, არამედ სასარგებლოა სამკურნალო თვისებების სიუხვით”. 
შემთხვევითი არაა, რომ გალური ვარდის დღემდე მოღწეულ …ჰიბრიდს (‘officinlis’) სააფთიაქო ვარდსაც 
(‘Apothecary’s  Rose’) უწოდებდნენ. როგორც ჩანს, ეს წითელი ვარდი, ჩამოტანილი იქნა ჯვაროსნული 
ლაშქრობებიდან XIII საუკუნეში. 1430 წლიდან ის გამოსახულია გენტის კათედრალური ტაძრის  ცნობილ 
ამბიონზე. ის იყო ლანკასტერების სახლის სიმბოლო ცნობილ ალისფერი და თეთრი ვარდების 30-წლიან 
ომში. 
ვარდები მოჰყავდათ იმჟამად ახლადჩასახულ პარფიუმერულ მრეწველობაში გამოსაყენებლადაც. 
თავდაპირველად ვარდის ზეთის მიღებაში საფრანგეთი იყო ლიდერი, მხოლოდ მოგვიანებით 
გადაინაცვლა ძირითადმა წარმოებამ ბულგარეთში. შედეგად ცნობილმა დამასკურმა ‘Trigintipetala’  მიიღო 
თავისი მეორე სახელწოდებაც  -  კაზანლიკური (‘Kazanlyk’), იმ ადგილის მიხედვით, სადაც მისი 
პლანტაციებია გაშენებული. 
შუა საუკუნეებიდან ჩვენამდე ასევე მოაღწია ძალზე მცირე რაოდენობის ჯიშებმა, რომელთა დიდი ნაწილი, 
სამწუხაროდ, დაკარგული აღმოჩნდა. შეიძლება დიდი დამაჯერებლობით ვამტკიცოთ, რომ ისინი იყო 
გალური, დამასკური და ალბას ჯიშები. 
გალური, ანუ ფრანგული ვარდი, შეადგენს ძველი ვარდების საფუძველს, და ბევრი ჯიშის (2000-ზე მეტი) 
წინამორბედად ითვლება. ბუნებრივად ის იზრდება ევროპაში და აღწევს მცირე აზიამდე. სწორედ XIII 
საუკუნიდან საფრანგეთში თავის ფართო გავრცელების წყალობით მიენიჭა მას თავისი  დასახელება. მაგრამ 
ზოგი მკვლევარი თვლის, რომ საფრანგეთში მცენარე მხოლოდ ნატურალიზდა. საერთოდ, ამ ვარდთან 
დაკავშირებით დიდი გაუგებრობაა. ძველად მას “ძმრის ვარდსაც” უწოდებდნენ, თუმცაღა მისგან ძმარს 
არასოდეს ღებულობდნენ. გაუგებრობას ქმნის ასევე  ორფერი მოთეთრო-წითელი გალური ვარდი 
‘ვერსიკოლორი’ ანუ ‘ვარდი მუნდი’ , რომელსაც ზოგჯერ ლანკასტერებისა და იორკების ინგლისის სამეფო 
სახლების შერიგების სიმბოლოდ თვლიან. 
უძველესი ვარდების სპეციალისტები ზოგჯერ დამოუკიდებელ ჯგუფად გამოყოფენ ტურბინატის 
ვარდების, ჯგუფს – გალური ვარდისა და მაისის ვარდის ჰიბრიდებს. მშვენიერი მუქი ვარდისფერი 
‘იმპერატრის ჯოზფინ’ , რომელსაც სახელი ეწოდა ნაპოლეონის მეუღლის საპატივსაცემოდ, - ამ ჯგუფის 
ყველაზე ცნობილი ჯიშია. 
ღ. ალბა იორკების სახლის თეთრი ვარდის სიმბოლოდ იქცა ინგლისის სამეფო გვირგვინისთვის ბრძოლაში. 
იმპერატრიცა ჯოზეფინას თანამედროვეებს მალმოზენის ბაღში თავისი არაჩვეულებრივი ყვავილებით 
აღაფრთოვანებდა ჯიში ‘ა ფეილ დე შანვრ’ (‘A ფეუილლეს დე ჩჰანვრე’). მაგრამ ისტორიის ქარტეხილმა ეს 
ვარდიც გააქრო ჩვენი ბაღებიდან. 
ვარდების მესამე ჯგუფი, რომელიც საუკუნეების სიღრმეებიდან მოვიდა ჩვენამდე – დამასკური ვარდია. 
როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, ის ჩვენთან დამასკოდან მოხვდა ჯვაროსანთა ლაშქრობების შედეგად. 
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ითვლება, რომ საფრანგეთში ის ჩამოიტანა რაინდმა რობერტ დე ბრიმ. ვარდების ეს კლასი 
არაერთგვაროვანია და გონივრული მისი  ორ ჯგუფად გაყოფა – დამასკური და დამასკური რემონტანტული 
ვარდები.  
ორფერა თეთრ-წითელი დამასკური ვარდი ‘ვერსიკოლორი’ ლანკასტერებისა და იორკების სახლების 
შერიგების სიმბოლოდ  იქცა ინგლისის ტახტისთვის 30-წლიან ომში. ამგვარად, ძველი ვარდების სამივე 
კლასი  შევიდა ინგლისის ისტორიაში – ალისფერი და თეთრი ვარდების ომის ისტიორიაში. 
დამასკური რემონტანტული ვარდები პირველები იყვნენ ევროპაში, რომლებსაც განმეორებითი ყვავილობა 
ახასიათებდათ. ისინი საფუძვლად დაედო თანამედროვე ჯიშების გამოყვანას. XIX საუკუნეში მათზე 
აქტიურად მუშაობდა  დიდი ფრანგი სელექციონერი ჟან-პიერ ვიბერი, რომელმაც დაგვიტოვა, დღესაც 
ძალზე მნიშვნელოვანი, ჯიშების დიდი რაოდენობა. 
ძველი ვარდების სპეციალისტები ზოგჯერ ცალკე გამოყოფენ  ჯგუფ აგატ როზესს, წარმოადგენენ 
დამასკური ვარდების რთულ ჰიბრიდს სავარაუდოდ ფრანკოფურტანთან. ამ ჯგუფის ყველაზე ცნობილი 
ჯიშია  ‘მარია-ლუიზა’ , მუქი ვარდისფერი ყვავილებით. 
XVI-XVII საუკუნეებში  ევროპის მეყვავილეობის ცენტრი ხდება ჰოლანდია. აქ საფუძველი ეყრება  
ყვავილების სამრეწველო წარმოებას, რომელიც გათვალისწინებულია არა მხოლოდ ბაღებში მოსაყვანად, 
არამედ თაიგულებისთვის, გირლიანდებისთვის და სხვ. ეს ტენდენცია აისახება ხელოვნებაშიც. 
ჰოლანდიელი მხატვრები ნატურმორტებში ხშირად იყენებენ ყვავილების თაიგულიან სიუჟეტებს. სწორედ 
ამ დროს მოაქვს  ვარდს მორიგი სიურპრიზი-გამოცანა. ნატურმორტებზე ჩვენ ვხედავთ დიდებულ 
ვარდებს, რომლებიც  გვირგვინის ასობით ფურცლისაგან შედგება, რის გამოც ისინი ღებულობენ 
სახელწოდებას – ცენტიფოლია,  სიტყვა-სიტყვით – “ასფურცელები”. ფურცლების ასეთმა სიუხვემ  
წარმოშვა მეორე, უფრო მიწიერი დასახელება – “კომბოსტოს ვარდი” . 
ამ ვარდების გაჩენა შემთხვევითი არაა, რადგან ისინი შესანიშნავად ეხამება  იმ ეპოქის სტილსა და მოდას. 
ვარდის ფურცლების სიუხვე ძალზე ორგანულად ეხამება იმ დროს მოდური  საყელოს ნაკეცებს. თითქოს, 
ერთიცა და მეორეც ერთმა ოსტატმა შექმნა. ბევრი სპეციალისტი თვლის, რომ ეს ჯიშები ჰოლანდიელმა 
მებაღეებმა შექმნეს, რომლებიც იმ წლებში აქტიურად  იყვნენ დაკავებული ტიტების, სუმბულების, 
მიხაკების და სხვა მცენარეთა სელექციით და ასობით ახალ ჯიშს ქმნიდნენ. 
მაგრამ ასევე ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ თეოფრასტეს ჰქონდა აღწერილი ვარდი ასამდე გვირგვინის 
ფურცლით, რომელსაც ცენტიფოლია უწოდა. შემდგომში პლინიუსმა გაიმეორა თეოფრასტეს აღწერილობა  
და დაამატა, რომ ეს ვარდი მოჰყავთ  იტალიასა და მაკედონიაში. ის იმასაც ამტკიცებდა, რომ ეს ვარდი 
ბუნებაშიც იზრდებოდა. და მაინც, ცენტიფოლია ევროპაში ალბათ ძველი სპარსეთიდან მოხვდა, სადაც 
თავის დროზე გამოყვანილ იქნა. ხოლო მისი ‘ბუნებრივი არეალი” ძველი სპარსეთის საზღვარზე 
მდებარეობს და იმ დროის სელექციის ნატურალიზებულ ნარჩენებად ითვლება. 
ვარდი ცენტიფოლია ასოცირდება  ძველი შირაზის  ცნობილ ვარდთანაც და თვლიან, რომ ის 
მოხსენიებულია ომარ ხაიამის რუბაიებში.  
თავის დროზე გამოყვანილი იყო  ვარდ ცენტიფოლიას არაჩვეულებრივი ჯიშები მიხაკისა და 
ფრინტასმაგვარი ყვავილებით, რომლებიც მოგვიანებით დაიკარგა. ასფურცელა ვარდებს შორის ხშირად 
გამოყოფენ ასფურცელა ბურთულისმაგვარი (პომპონისმაგვარი) ვარდების ჯგუფს რომელიც ყვავილობდა 
წვრილი (2,5-4 სმ) ბუთხუზა ყვავილებით.  
თუკი ასფურცელა ვარდის გაჩენა საიდუმლოებითაა მოცული, ნამდვილად დადგენილია, რომ ის 
წარმოადგენს ვარდების სამყაროს საოცარი ქმნილების – ხავსის ვარდის საწყისს. ის ნამდვილად 
უნიკალური ყვავილია, რომლის ყვავილსაჯდომი, ჯამი და ჯამის ფურცლები დაფარულია 
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მრავალრიცხოვანი მწვანე ან მომწვანო-ლეგა ბეწვისმაგვარი “ჯაგრებით”. ისინი ისე უხვად ფარავენ კოკორს, 
რომ ერთგვარად “ხავსის” საფარველის ილუზია იქმნება, რის გამოც მიიღეს ეს სახელწოდება. ამ 
გამონაზარდებში ჩაფლულია ჯირკვლები, რომლებიც გამოყოფენ ძლიერ არომატულ ნივთიერებებს  
სასიამოვნო ბალზამური სურნელებით. ხავსის ვარდები წარმოიქმნა R.centifolia-ს მუტაციის შედეგად. 
მაგრამ თუ კი შეკითხვა - “როგორ გაჩნდნენ ეს ქმნილებები?”, უკვე აღარავის უჩნდება, კითხვა - “როდის და 
სად მოხდა ეს?” - ბოლომდე ჯერ კიდევ გაურკვეველია. შედარებით დამაჯერებლად დადგენილია, რომ 
ხავსის ვარდები  წარმოიშვნენ XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში ჰოლანდიაში, ინგლისში ან იტალიაში. 
მაგრამ არის ცნობები მათი უფრო ადრეული წარმოშობის შესახებაც. ამ მონაცემების თანახმად, ისინი 
პირველად გაჩნდა საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილში, კარკაზონში 1696 წელს.  
მსგავსი ტიპის მუტაცია მოგვიანებით გამოვლინდა  დამასკურ რემონტანტულ ვარდებშიც. პირველი ასეთი 
ვარდი წარმოიქმნა  ვარდ ბიფერას კვირტის მუტაციის შედეგად 1835 წელს. 
1844 წელს მორეს მიერ ჰიბრიდიზაციის გზით შეიქმნა  ხავსის ვარდის პირველი ჯიში. ეს ხავსის ვარდები 
უფრო მეტად დამასკურ ან რემონტანტულ ვარდებს ჰგვანან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წარმოიქმნენ 
რემონტანტული დამასკური ვარდებისგან, ყველა ჯიში არ ყვავილობს განმეორებით. მაგ., პოპულარული 
ჯიში ‘ბლანშ მორო’ სეზონის განმავლობაში ფაქტობრივად ერთხელ ყვავილობს. ჰიბრიდიზაციის შედეგად 
ხავსის ვარდების მიღების შემდეგ ამ საბაღე ჯგუფის უფრო აქტიური სელექცია დაიწყო.  
XVIII საუკუნეში ვარდი კვლავ განაგრძობს გამოცანების წარდგენას და ინგლისში (დაახლოებით 1775 წელს) 
პორტლენდური ვარდის გამოჩენა დღემდე გაურკვეველი რჩება. მის დაბადებას უკავშირებენ ვარდების 
დიდი მოყვარულის, პორტლენდის მეორე ჰერცოგინიას, მარგარეტ კავენდიშ ბენტინკის სახელს, რომლის 
საპატივსაცემოდად მის ბაღში მოზარდმა  ნახევრადბუთხუზა  ჟოლოსფერმა ვარდმა მიიღო სახელწოდება - 
პორტლენდური. ეს ვარდი გამოირჩეოდა დაბალი (0,5-0,7 მ) ბუჩქებით და ძალიან ხანგრძლივი 
ყვავილობით, რაც იმ დროისათვის იშვიათობა იყო. მაგრამ როგორ გაჩნდა ეს ვარდი ბაღში, გაუგებარია. 
ჰერცოგინიას ინგლისი არასოდეს დაუტოვებია; ცხადია, ვარდი ვიღაცამ მოუტანა, მაგრამ ვინ და საიდან? 
ყველაზე ხშირად გვხვდება ვერსია, რომ ვარდი ჩამოტანილია იტალიიდან, მაგრამ იტალიაში ასეთი ვარდის 
არსებობის სარწმუნო ცნობები არ არსებობს. ასევე ბურუსითაა მოცული  ამ კულტივარის წარმოშობაც. 
ზოგი მას დამასკური რემონტანტული ვარდის სახესხვაობად თვლის, სხვები - დამასკური რემონტანტული 
ვარდის ჰიბრიდად R.galicca -სთან, ხოლო მესამენი თვლიან, რომ ჰიბრიდიზაციაში მონაწილეობდა ჩინური 
ვარდი. ისევ გამოცანები. . . …   
XIX საუკუნეში ჰიბრიდიზაციის გზით  გამოჰყავთ ამ ვარდების მთელი რიგი ჯიშები. ხშირად ამ ჯგუფს 
დამასკურ რემონტანტულ ვარდებთან ერთად აერთიანებენ  დამასკური რემონტანტული ვარდების, ანუ 
პორტლენდური დამასკური ვარდების ჯგუფში. მაგრამ საბაღე კლასიფიკაციაში პორტლენდური ვარდები 
ცალკე კლასს მიეკუთვნებიან. 
 
ვარდის კულტურის ისტორია XIX საუკუნეში  
ვარდების თანამედროვე კლასიფიკაციის თანახმად ჯიშთა მთელი მრავალფეროვნება დაყოფილია ორ დიდ 
ჯგუფად: ძველებურები (Old Garden Roses) და თანამედროვე (Modern Roses).  თუმცაღა ასეთი მარტივი 
დაყოფა არ ასახავს კულტურის რეალურ  განვითარებას, რადგან შეუძლებელია ერთი ეპოქიდან მეორეში 
ერთბაშად “გადახტომა”. ასეთი დაყოფისას  “ვარდება” ვარდების ისტორიის ძალზე საინტერესო და 
ნაყოფიერი თითქმის მთელი ასწლეული, რადგან XIX საუკუნეში  მიღებულ იქნა ახალი კლასები, 
რომლებიც საფუძვლად დაედო ახალი თანამედროვე ჯიშების გამოყვანას. 
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გარდამავალი პერიოდი დაკავშირებულია ევროპელების მიერ ჩინეთისა და იაპონიის აღმოჩენასთან. ამ 
ქვეყნების ხელოვნების ნიმუშებთან ერთად ევროპაში ჩამოაქვთ  მცენარეებიც. ჩინეთი იყო ვარდის 
უძველესი კულტურის  მეორე ცენტრი, სადაც ის ჩაისახა და  ინტენსიურად ვითარდებოდა  მრავალი 
ასწლეულის, და შესაძლოა ათასწლეულის მანძილზეც კი. აქ გამოიყვანეს  შესანიშნავი ჯიშების დიდი 
რაოდენობა, რომლებიც თანამედროვეებში აღფრთოვანებას იწვევდნენ და ლეგენდებსაც კი თხზავდნენ 
მათზე.  
დიდი ჩინელი ფილოსოფოსი კონფუცი ვარდს ყვავილების დედოფლად თვლიდა. მიუხედავად ამისა, 
ჩინეთში ვარდი მაინც არ გახდა საყოველთაოდ საყვარელი ყვავილი. როგორც ჩანს, ეს დაკავშირებულია 
იმასთან, რომ ვარდები მოჰყავდათ მხოლოდ იმპერატორის  ბაღებში და უბრალო მოკვდავებს სიკვდილისთ 
დასჯის მუქარით  ეკრძალებოდათ მისი მოშენება. 
XVIII საუკუნის ბოლო ათწლეულში ევროპაში იკარგება ჩინური ვარდის ((R.chinensis) პირველი ორო ჯიში: 
წითელი ‘სლეიტერს კრიმსონ ჩაინა’ (‘Slater’s Crimson China’)  და ვარდისფერი ‘პარსონს  პინკ ჩაინა’ (‘Parsons’ 
Pink China’), ანუ ‘ოლდ ბლანში’ (‘Old Blansh’), რომელიც დღესაც გვახარებს თავისი სილამაზით. 
ჩამოტანილი R.chinensis    ევროპელებს ანცვიფრებს თავისი  უხვი და უწყვეტი ყვავილობით. მაგრამ თბილი 
საფრანგეთიც კი მეტისმეტად ცივი აღმოჩნდა მისთვის. იწყებენ ამ ვარდის აქტიურ მოყვანას ორანჟერეებსა 
და შემდეგ კი ოთახის პირობებში. მან ფართო გავრცელება ჰპოვა სწორედ როგორც ოთახის მცენარემ. ბევრი 
დღემდე იხსენებს შესანიშნავ  ბენგალურ ვარდებს (ჩინური ვარდების მეორე სახელწოდება), რომლებიც 
ჩვენი დიდი ბებიების ფანჯრის რაფებს ამშვენებდა. 
XIX საუკუნეში ევროპაში ჩამოაქვთ სულ ახალ-ახალი ვარდები ჩინეთსა და ინდოეთიდან, რომლებიც 
წარმოადგენდნენ ჩინური ვარდის  სახესხაობებსა და ჰიბრიდებს. და რაც მთავარია, – ჩინური ჯიშებისთვის 
დამახასიათებელი უწყვეტი ყვავილობის მისაღწევად იწყებენ მათ აქტიურ შეჯვარებას ევროპულ 
ჯიშებთან. სელექციონერთა მუშაობის წყალობით ჩნდება ვარდების ახალი კლასები, რომლებმაც “ხიდი” 
გადეს უძველეს ევროპულ და თანამედროვე ჯიშებს შორის. 
სანამ ამ ჰიბრიდებზე საუბარს დავიწყებდეთ, გვინდა გავიხსენოთ ნაპოლეონის პირველი მეუღლის 
ჟოზეფინას ცნობილი როზარიუმი მალმეზონში, სადაც თავმოყრილი იყო იმ დროისთვის ცნობილი  
თითქმის ყველა ვარდი და სადაც დაიწყო მათი გამოკვლევის სისტემატიკური სამუშაოები. მალმეზონში 
მუშაობდა ცნობილი მხატვარ-ნატურალისტი რედუტე, რომელსაც ვარდების რაფაელს უწოდებდნენ. მისი 
დიდებული სურათები გვეხმარებიან გავიგოთ, თუ როგორი ვარდებით ტკბებოდნენ მაშინ ევროპაში. აქ 
მოღვაწეობდა დღეს ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ჭეშმარიტად დიდი სელექციონერი დესემე. ეს როზარიუმი 
ევროპის მევარდეობის ცენტრი გახდა. ჟოზეფინას სიკვდილის შემდეგ ბაღი დაკნინდა, მაგრამ, გადმოცემის 
თანახმად, ვარდების კოლექციის დიდი ნაწილი გადაარჩინა დიდმა ფრანგმა სელექციონერმა ჟ.-
პ.ვიბერმა.რომელმაც ათობით მშვენიერი ჯიში გამოიყვანა. 
მაგრამ ვარდების ისტორიაში ახალი ეპოქა პირველმა გახსნა არა ფრანგმა, არამედ ყველასთვის უცნობმა 
ამერიკელმა ფერმერმა სამხრეთ კაროლინიდან ჯონ ჩამპნეისმა, რომელიც ბრინჯის მოყვანით იყო 
დაკავებული. XX საუკუნის 20-იან წლებში მან ერთმანეთს შეუჯვარა ‘ოლდ ბლაში’ და მუსკუსის ვარდი და 
მიიღო ახალი უხვადმოყვავილე, ღია გრუნტის პირობებში ჩინურ ვარდზე უფრო მეტად მდგრადი 
ჰიბრიდი. ამ ჯიშს მისი მცირე ზომის ჯამისებური ღია ვარდისფერი, ძალზე არომატული, ყვავილედად 
შეკრებილი ყვავილების გამო  (‘Champneys Pink Claster’)’ ეწოდა. ამ ვარდის თესლები ავტორმა თავის 
მეგობარ ფილიპ ნუაზეტს აჩუქა, რომელმაც მისი მოყვანა დაიწყო თავის ბაღში, შემდეგ კი თესლები თავის 
ძმას - ლუი ნუაზეტს გადაუგზავნა, რომელსაც პარიზში სათბური ჰქონდა. ლუის ნათესარების ყვავილები 
უფრო გაჯერებული ტონის აღმოჩნდა, რაც ძალიან მოეწონათ ფრანგებს და ვარდმა სწრაფად დაიწო 
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გავრცელება თავიდან “ნუაზეტის ვარდის”, შემდეგ კი ‘ბლაშ ნუაზეტის’ სახელწოდებით. დაიწყო ამ 
ვარდთან სხვა ვარდების შეჯვარება, რომლის შედეგადაც გაჩნდა ახალი კლასი – ნუაზეტის ვარდები, 
რომლებსაც ჰქონდათ საშუალო ზომის, დიდ ყვავილედებად შეკრებილი ყვავილები. 
მოგვიანებით ნუაზეტის ვარდები შეაჯვარეს ჩაის ვარდებთან. შედეგად გამოყვანილ იქნა  ნუაზეტ-ჩაის 
ვარდები, რომლებსაც ჩვეულებრივ დამოუკიდებელ კლასად არ გამოყოფენ. წინამორბედებისაგან 
განსხვავებით, მათი ყვავილედის ფორმირება ხდება დიდი ზომის ყვავილების მცირე რაოდენობისაგან და 
აქვთ გრძელი, მათრახისებური ყლორტები. ჩაის ვარდების წყალობით გამოყვანილ იქნა იშვიათი და ამავე 
დროს ყვითელყვავილიანი ბევრი ჯიში. უდავოდ ყველაზე ცნობილია - ‘გლუარ დე დიჟონ’ , ყვითელი,  
ჭერმისფერი ელფერით მსხვილი, ბუთხუზა, ძლიერ არომატული ყვავილებით. XIX საუკუნეში 
პოპულარული იყო ბუთხუზა სურნელოვანი ჯიშები: ნაღებისფერ-ყვითელი ‘მარეშალ ნიელი’ ყვითელი, 
ზოგჯერ ვარდისფერგადაკრული ‘რევ დ’ორ’ . ბაღებში დღემდე მოჰყავთ ერთ-ერთი ულამაზესი უძველესი 
ვარდი - ‘მადამ ალფრედ კარიერ’ რძისებრ-თეთრი, ბუთხუზა, არომატული ყვავილებით. მაგრამ ნუაზეტის 
ვარდები კარგია მხოლოდ სამხრეთ ევროპისათვის, რადგან ისინი არასაკმაოდ ზამთარგამძლენი არიან. 
XIX საუკუნის დასაწყისში მოხდა კიდევ ერთი  მნიშვნელოვანი მოვლენა. კუნძულ ბურბონზე (ამჟამად 
რეიუნიონი) აღმოჩენილ იქნა ნათესარი, რომელიც მიღებული იყო გვერდიგვერდ მოზარდი 
რემონტანტული დამასკური ვარდისა და ჩინური ვარდი ჯიშ ‘ოლდ ბლაშ’-ის თავისუფალი დამტვერვის 
შედეგად. მას ედუარდის ვარდი ეწოდა. ამ ვარდის თესლები და ნათესარი გაიგზავნა მალმეზონის 
როზარიუმში, სადაც მათ ბურბონის ვარდის  სახელწოდება მიანიჭეს. მოკლე ხანში დაიწყო ჩინური ვარდის 
აქტიური შეჯვარება ევროპულ ვარდებთან – დამასკურსა და გალურთან, რის შედეგადაც გამოყვანილ იქნა 
ბურბონული ვარდის უამრავი ჯიში. ისინი გამოირჩეოდნენ ღია გრუნტში მდგრადობითა და 
რემონტანტული ყვავილობით. 
ძალიან მალე ბურბონული ვარდები პოპულარული და საყვარელი ხდებიან და მათი ჯიშების რაოდენობა 
სწრაფად იზრდება. საუკეთესოდ აღიარებული იქნა ბელიუზის მიერ გამოყვანილი ჯიში ‘სუვენირ დე ლა 
მალმეზონ’ ის ყვავილობს მსხვილი, ხშირი ბუთხუზა, სასიამოვნო სურნელის, ნაზი ვარდისფერგადაკრული 
თეთრი ყვავილებით. გადმოცემის თანახმად, იმის გამო, რომ ბელიუზი მოჭრილი ყვავილებითა და 
თაიგულებით ვაჭრობდა, მას არ სურდა, რომ ეს ვარდი სხვა ბაღებშიც ყოფილიყო. ის ამ ვარდს 
გულმოდგინედ მალავდა უცხო თვალთაგან და ყიდდა ნერგებს. თუკი ბელიუზი თავის ბაღში ვინმეს 
მოიწვევდა, გაფაციცებით ადევნებდა თვალს, რომ მას კალმები არ აეჭრა ამ ულამაზესი ვარდიდან. ხოლო 
მისი მეუღლე ქმრის სტუმრებს ფანჯრიდან უთვალთვალებდა. მაგრამ ერთხელ, ცოლის იმედად მყოფმა 
ბელიუზმა ყურადღება მოადუნა და კალმებიც მოიპარეს. ამის შემდეგ მალმოზენის სუვენირმა სწრაფად 
დაიწყო გავრცელება და ბაღების დაპყრობა. ეს ვარდი დღესაც ყვავილობს მოყვარულთა ბაღებში და ჩვენს 
გულებს იპყრობს. ხოლო მევარდეთა საერთაშორისო საზოგადოებამ ის მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო 
ვარდად აღიარა ძველებურ ვარდებს შორის. 
ჟაკ ჰარკნესის აზრით, სიწმინდის ეტალონად შეიძლება ჩაითვალოს ნახევრადბუთხუზა, თითქმის მარტივი, 
მარგალიტისებრ-ვარდისფერი, სურნელოვანი ბურბონული ვარდი ‘სუვენირ დე სტ. ანა’ დღემდე ძალზე 
პოპულარულია ‘ლუიზ ოდიე’ და ხვიარა ჯიში ‘ზეფირინ დრუენ’  
დაახლოებით იმავე დროს ჩინური ვარდისა და ალპური ვარდის შეჯვარებით მიღებულ იქნა ბოურსოლტ 
ვარდები,გრძელი ხვიარა ყლორტებით, ჩვეულებრივ სეზონის მანძილზე ერთხელ მოყვავილე, ზოგჯერ კი 
განმეორებითაც ზაფხულის მეორე ნახევარში. პირველი ჰიბრიდს – ლერიტიერანის ანუ ბოურსოლტის 
ვარდს ახასიათებს უხვი და კაშკაშა ყვავილობა ვარდისფერ-წითელი საშუალო ზომის ყვავილებით და 
საინტერესოა თავისი მაღალი სიცივისამტანობით. 
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ბურბონულმა ვარდებმა დამკვიდრებაც კი ვერ მოასწრეს “ვარდების სამეფოს” ტახტზე, რომ გაჩნდა ორი 
ახალი “სამეფო დინასტია”. თუმცა მათში ამა თუ იმ ხარისხით მაინც ჩქეფდა ბურბონების სამეფო სისხლი. 
ისინი უკვე იმ ახალ კლასებს მიეკუთვნებოდნენ, რომლებიც ბატონობდნენ ბაღებში XIX საუკუნის II 
ნახევრიდან დაწყებული, XX საუკუნის პირველი მესამედით დამთავრებული. ახლადმიღებული 
ბურბონული და ნუაზეტის ვრდები ჩინური და პორტლენდური ვარდების ჰიბრიდებთან ერთად 30-იანი 
წლების დასაწყისიდან აქტიურად გამოიყენება სელექციურ სამუშაოებში. ახალი ჯიშების წინამორბედად 
მრავალი მკვლევარი პორტლენდურ ვარდს ‘როუზ დე რუა’ და ბურბონულ ‘გლიუარ დეს როზომანეს' 
მიიჩნევს, რომლებიც სავარაუდოდ პირველ შეჯვარებებში გამოიყენებოდა და ჰქონდათ ახალი ვარდების 
ზოგიერთი თვისება. 
ანჟერში მ.გერინმა შეაჯვარა რა ჩინური და ევროპული ვარდები, მათ შორის დამასკური რემონტანტულიც, 
მიიღო პირველი რემონტანტული ვარდი – ‘მალტონი’ და ‘გლუარ დე გერინ’ ამავე დროს ვ. ვერდიე 
ბურბონული ვარდის ნათესარებისაგან ღებულობს ‘პერპეტუელ დე ნეილის’ 30-იან წლებში ლიონში 
პლანტიე ქმნის ‘რენ დე ლა გიილოტერს’) და ‘როშამბოს’ ხოლო მისი მოსწავლე ჯ.სისლეი  – ‘სისლეის’ ცოტა 
მოგვიანებით ცნობილ სელექციონერ მიელეს რომლის წყალობითაც იორდასალამის დიდებული ჯიში 
‘ფესტივა მაქსიმა’ გვაქვს, გამოჰყავს თავისი ფსიქეა  
მაგრამ ყველაზე მიზანმიმართულ სამუშაოებს აწარმოებდა ცნობილი ფრანგი სელქციონერი ლაფე პარიზში. 
ის ქმნის ჯიშების მთელ სერიას სახელწოდებით  H Hybride Remontant a Bois Lisse, რის გამოც მას ვარდების 
ახალი კლასის – რემონტანტული ჰიბრიდების (Hybrid Perpetuals) მამად თვლიან. 
რემონტანტული ვარდების სელექციაში მონაწილეობას ღებულობენ ბურბონული, ნუაზეტის, 
პორტლენდური და ჩინური ვარდების სულ ახალი და ახალი კომბინაციები. შედეგად, თუ კი 
რემონტანტული ვარდების პირველ ჯიშებს ჰქონდათ სხვადასხვა ზომის და, როგორც წესი, ხშირი 
ბუთხუზა (“კომბოსტოს” -cabage– ტიპის) ყვავილები, უფრო გვიან მიღებული ჯიშები გამოირჩევიან მკვრივ 
საყვავილე ღეროებზე განვითარებული მომრგვალო-ჯამისებური, მსხვილი სურნელოვანი ყვავილებით. 
მათი შეფერილობა შეესაბამება ძველებური ვარდების შეფერილობას და ვარირებს თეთრიდან 
ვარდისფრისა და წითლის სხვადასხვა ტონალობამდე. არის ზოლებიანფუცლიანი, და ძალზე იშვიათად 
კიდეებზე ვიწროქობიანი ჯიშებიც. ეს ვარდები მშვენივრად იზრდებოდნენ ბაღებში და გამოირჩეოდნენ 
კარგი რემონტანტული ყვავილობით. ევროპის ბაღებში მათი მეფობის წლებში გამოყვანილ იქნა  რამდენიმე 
ათასი ჯიში, რომელთაგანაც დღემდე შემორჩენილია მხოლოდ რამდენიმე ათეული. 
XIX საუკუნის დასაწყისი მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი მოვლენით მებაღეობის ისტორიაში: ევროპაში 
პირველად მოხვდნენ ჩაის ვარდები. თავიდან (1810 წ.) კრემისფერ-ვარდისფერი ‘ჰიუმზ ბლაშ’ (Humes blush) 
ხოლო 1824 წელს – ყვითელი ‘პარკს იელოუ’ ჩაის ვარდი ანუ ინდური ვარდი - ჩინური და გიგანტური 
ჰიბრიდი, მიღებულ იქნა ჩინეთში. იქ ის ფართოდ გამოიყენებოდა ჰიბრიდიზაციაში და მის საფუძველზე 
გამოყვანილ იქნა მრავალი ძველებური ვარდის ჯიში. დასახელება “ჩაის” მან იმის გამო მიიღო, რომ 
ევროპაში ის შემოიტანეს გემით, რომლითაც “ჩაი” შემოჰქონდათ. მეორე ვერსია, რომ ვარდს ეს 
სახელწოდება ჩაის არომატთან მსგავსების გამო ეწოდა, არადამაჯერებელია. 
ამ ვარდმა სწრაფად მოინადირა ევროპელთა გულები, რასაც ხელი შეუწყო უხვმა და უწყვეტმა ყვავილობამ 
და ევროპული ჯიშებისათვის  უცხო, ფერთა ფართო გამამ, რომელთა შორისაც იყო ნაზი ყვითელი, 
კრემისფერი, ალისფერი. ამიტომ აშკარა ნაკლოვანებებმა – დაბალი ზამთარგამძლეობა ევროპის სამხრეთ 
ნაწილშიც კი, ამინდისადმი მგრძნობელობა და სუსტი ყვავილსაჯდომი, რომელიც ვერ უძლებდა ყვავილის 
სიმძიმეს – ვერ შეაჩერეს სილამაზის თაყვანისმცემლები. მათ დაიწყეს ამ სიახლის მოყვანა ზამთრის ბაღებსა 
და სათბურებში. 
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ჩაის ვარდის დიდებულმა თვისებებმა ხელი შეუწყვეს აქტიურ სელექციურ სამუშაოებს, რომლებიც 
ევროპაში პრაქტიკულად მისი გამოჩენისთანავე დაიწყო. ამასთან ორგანიზატორები დიდ ყურადღებას 
უთმობდნენ შესაქმნელი ჯიშების არა მხოლოდ დეკორატიულ თვისებებს, არამედ მათ ამტანობასაც. 
ყველაზე ხშირად გამოყენებული იყო  ბურბონული ვარდების ჯიშები, რომლებთან შეჯვარებამაც  
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა  ახალი კულტივარების “ჯანმრთელობა” და შესაძლებლობა მისცა მათ 
მოყვანას ღია გრუნტში სამხრეთ ევროპაში. სელექციური მუშაობის შედეგად მიღებულ იქნა აგრეთვე  
მკვრივ ყვავილსაჯდომიანი, რომელიც უზრუნველყოფდა მსხვილი, ლამაზი ფორმის ყვავილის 
ვერტიკალურ მდგომარეობაში გაჩერებას, ჯიშები. სწორედ ჩაის ვარდი გახდა პირველი ბოკალისებური 
ყვავილის მფლობელი, რომელიც შემდეგში ვარდის კლასიკურ ფორმად იქნა აღიარებული. 
იმ დროს, როცა ცენტრალურ ევროპაში ფართო გავრცელება ჰპოვეს  რემონტანტულმა ვარდებმა, სამხრეთ 
ევროპაში, სამრეწველო მეყვავილეობაში  ჩაის ვარდების ახალი ევროპული რასა  სწრაფად იკავებდა  
მოწინავე პოზიციებს, გახდა რა ძირითადი ასაჭრელი კულტურა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩაის ვარდებს გააჩნდათ ყვითელი პიგმენტი, მიღებული ჯიშების პალიტრაში არ 
იყო ოქროსფერ-ყვითელი შეფერილობა. ამ ხარვეზის აღმოსფხვრელად ლევემ ჩაის ვარდები შეაჯვარა 
ღ.ფოეტიდა-სთან. 1871 წელს მან შეძლო სანუკვარი ყვითელყვავილიანი ჰიბრიდის ‘მა კაპუცინის’ მიღება, 
მაგრამ ის ძალზე სუსტი და დაავადებების მიმართ არამდგრადი აღმოჩნდა და სამუშაოები შეწყდა. მაგრამ 
1890 წლიდან შეჯვარებისას ღ.ფოეტიდა-ს გამოყენება განაგრძო ლიონელმა “ოსტატმა” პერნიე-დიუშემ. მან 
ღ.ფოეტიდა-სთან შესაჯვარებლად წარმატებით გამოიყენა  რემონტანტული და ჩაის ჰიბრიდული ვარდები 
და სამყაროს აჩუქა პერნეციანური ვარდები.რემონტანტულმა, ბურბონულმა და ნუაზეტის ვარდებმა  XIX 
საუკუნის მიწურულისთვის  პრაქტიკულად გამოდევნეს  ძველი ევროპული ჯიშები: ფრანგული, 
დამასკური, ალბა, ცენტიფოლია და  სხვ., რამაც მათ სრულ მივიწყებამდე მიგვიყვანა. ძველ ევროპულ 
ჯიშებზე აქტიურად მომუშავე უკანასკნელი სელექციონერი იყო ვიბერი, რომელიც ამ ვარდებზე მუშაობას 
განაგრძობდა მხოლოდ მათდამი დიდი სიყვარულის გამო, რადგან ამ უკანასკნელებს უკვე აღარ გააჩნდათ 
კომერციული ღირებულება. 
მაგრამ ბაღების ახალი დედოფლების ხანა გრძელი არ აღმოჩნდა. უკვე საუკუნის მიწურულისათვის 
მიღებულ იქნა ჩაის ჰიბრიდული და პოლიანტური ვარდები, რომლებმაც შეაჩერეს წინამორბედი 
ფავორიტების გამარჯვებით მსვლელობა. მაგრამ ეს უკვე თანამედროვე ჯიშების ისტორიაა. 
 

 
ვარდის ბოტანიკური დახასიათება 
  ვარდი (Rosa L.),.), რომელიც კულტურაში ფართოდაა ცნობილი, ვარდისებრთა ოჯახს (Rosaceae) ეკუთვნის. 
წარმოშობილია ველურად მოზარდი წინაპრისაგან - ასკილისაგან. ისტორიული მონაცემების მიხედვით და 
არქეოლოგიურ გათხრებში ნაპოვნი მასალის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ ასკილი თავისი სასარგებლო 
თვისებებით და სილამაზით ოდითგანვე იქცევდა ყურადღებას. პირველი ცნობები ასკილის ბოტანიკურ 
დახასიათებაზე, ნაყოფის სასარგებლო თვისებებზე, მის გამოყენებაზე მებაღეობაში და  
მოვლა-პატრონობის შესახებ გამოქვეყნებული ჰქონდა თეოფრასტეს “ბუნების ისტორიაში”. ასკილის 
სამეურნეო გამოყენების შესახებ ღვინის, ძმრის, საღებავი და მთრიმლავი ნივთიერებების შემცვლელობაზე 
ცნობები მოცემული აქვთ ჰეროდოტეს და პლინიუსს. ასკილის ნაყოფები გამოიყენებოდა ხალხურ 
მედიცინაში ანთებითი პროცესების, გაციებით გამოწვეული დაავადებების, სხვადასხვა ხარისხის 
დამწვრობის სამკურნალოდ. XX საუკუნეში ღრმად იქნა შესწავლილი ასკილის სამკურნალო თვისებები. ის 
შეიცავს სხვადასხვა სახის ვიტამინებს: 3-17,5%-მდე ვიტამინ C (ასკორბინის მჟავას), ვიტამინი A 
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(კაროტინს), ვიტამინ B2 და P, K, E, პროვიტამინ A. ასევე შეიცავს შაქარს, მთრიმლავ ნივთიერებებს, მთელ 
რიგ მჟავებს, რომლებიც სხვადასხვა სახეობაში სხვადასხვა რაოდენობითაა. ფარმაცევტული წარმოება 
უშვებს სხვადასხვა პრეპარატებს (ხოლოსასი, ასკილის წვენი) და სხვა, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა 
სახის სისხლდენის, დიდხანს შეუხორცებელი ჭრილობების, ტუბერკულოზის, თირკმლისა და ღვიძლის 
დაავადებების სამკურნალოდ. ასკილის მნიშვნელობა ძალზე დიდია პრაქტიკულ ცხოვრებაში. ის 
გამოიყენება სუნამოების, მთრიმლავი ექსტრატების, ღვინის, ეთერზეთების დასამზადებლად; როგორც 
ლამაზი დეკორატიული მცენარე - ხევების, ფერდობების გასამაგრებლად და, რაც მთავარია, კულტურული 
ვარდების საძირედ. ზოგიერთი სახეობის ფოთლები შეიცავს ეთერზეთებს.  
ცნობილია ასკილის 200-მდე სახეობა, მათ შორის საქართველოში 30 (რ. გაგნიძე 2005). ველურ ვარდს 
ახასიათებს შიგასახეობრივი ცვალებადობა, რის შედეგადაც წარმოქმნილია მრავალრიცხოვანი ფორმები და 
ჯიშები. ამჟამად არსებული ვარდის კულტურული ფორმები და რამდენიმე ათასი ჯიში მიღებულია ჯერ 
ველური, შემდეგ კი კულტურული ვარდების სელექციისა და ჰიბრიდიზაციის გზით. 
      გვარ ვარდის წარმომადგენლები სწორმდგომი ბუჩქებია, იშვიათად მცოცავი, ფოთოლმცვენი ან 
მარადმწვანე, სხვადასხვა ზომის - 15-20 სმ-იდან რამდენიმე მეტრის სიმაღლემდე, ზოგიერთის ყლორტის 
სიგრძე 10 მეტრსაც კი აღწევს (Aლბერიც Bარბიერ, Bანცსიაე და სხვა). ღერო სხვადასხვა შეფერილობისაა და 
დაფარულია სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ეკლებით. ზოგიერთის (R.rugosa) ყლორტს, კაქტუსების 
მსგავსად,  წვრილი ნემსისებური ეკლები ფარავს. ზოგიერთი კი ძლიერი, ერთმანეთისგან ზომიერად 
დაშორებული ეკლებითაა მოფენილი. ზოგიერთი ეკალი, როგორც ფორმით, ისე შეფერვით, ჯიშს 
დეკორატიულ იერსაც აძლევს. გვხვდება უეკლო სახეობები და ფორმები. ფოთლები კენტფრთართულია, 5 
ან 9-ფოთოლაკიანი და ღეროზე სპირალურადაა გაწყობილი, თანაფოთლები მეტწილად ყუნწებზეა 
მიზრდილი.. ჩაის ჰიბრიდების ფოთლები უმეტესად 5-ფოთოლაკიანია. ფოთლები ძირითადად 
ტყავისებრია, პრიალა, არის დაჭმუჭნულიც.ნორჩი ფოთლები უმეტესად წითლადაა შეფერილი, რომელიც 
შემდეგ ღია მწვანიდან მუქ მწვანეში გადადის. არის ულამაზესი მოვერცხლისფრო-მწვანე შეფერილობისაც 
(R.glauca)  რის გამოც შეიძლება ის ფოთოლდეკორატიულ ბუჩქების ჯგუფსაც მიეკუთვნოს. არის 
ჭრელფოთოლა ფორმებიც, მწვანე ფოთოლზე ყვითელი ლაქებით. ბუჩქების დეკორატიულობა 
განისაზღვრება ფოთლების სიხშირით. ფესვთა სისტემა ფუნჯაა, ძლიერი შემწოვი ბუსუსებით. ფესვის 
ყელიდან ამომავალ ყლორტებს პირველი რიგის ყლორტები ეწოდება, მათგან გამომავალს – მეორე რიგის 
ყლორტები, მათგან გამომავალს – მესამე რიგის და ა.შ. ნამყენ ვარდებზე ნამყენის ადგილის ქვემოდან 
გამომავალი ყლორტები – ველური ამონაყარია, რომელიც უნდა მოშორდეს.  
ყვავილი ორსქესიანია. სახეობების უმრავლესობას გვირგვინის და ჯამის ფურცლები მარტივი აქვთ. 
ყვავილის ცენტრში მოთავსებულია მტვრიანები სამტვრე მარცვლებით, რომლებიც ნათლად ჩანს, ხოლო 
ბუტკო ყვავილსაჯდომის შიგნითაა დამალული. განაყოფიერების დროს ყვავილის მამრობითი ორგანო - 
მტვრის მარცვლები სვეტის გავლით თესლკვირტში - ყვავილის მდედრობით ორგანოში შედის და 
კვერცხუჯრედს ანაყოფიერებს, საიდანაც წარმოიქმნება თესლი, მთლიანად ყვავილისაგან კი – ნაყოფი.  
  კულტურული ვარდების ყვავილები მრავალფეროვანია, ზომით - 1,8 სმ-დან 16-18 სმ-მდე. გვირგვინის 
ფურცლების რაოდენობა 5-დან 100-მდეა. არსებობს მარტივი ფორმები და ისეთი ყვავილედიც, სადაც 3-დან 
200-მდე ყვავილია. მარტივ ყვავილად ითვლება 5 გვირგვინის ფურცლიანი ვარდი, 8-15 გვირგვინის 
ფურცლიანი ითვლება ნახევრად ბუთხუზად, მეტი გვირგვინის ფურცლიანი – ძლიერ ბუთხუზად. ეს 
დაყოფა პირობითია და ეყრდნობა შთაბეჭდილებას, რომელსაც ყვავილი ერთი შეხედვით ტოვებს. 
ყვავილები ფორმის მიხედვითაც სხვადასხვანაირია, უბრალო გადაშლილი ყვავილი ლამბაქის ფორმისაა, 
არსებობს ფინჯნის ფორმის და ბურთისებრი. ბურთისებრი კოკორი გაშლის შემდეგ ფინჯნის ფორმას 
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იღებს. ბურთისებური ბუთხუზა ფორმები გადაშლის შემდეგ პომპონებს ემსგავსება. განსაკუთრებით კი 
ძველ ჯიშებში კლასიკური ელეგანტური ფორმის ყვავილი აქვთ ჩაის ჰიბრიდებს: ბოკალის ან კონუსის 
ფორმა, როცა შიდა გვირგვინის ფურცლები დახვეულია კონუსის მსგავსად; ხოლო ბოკალის ფორმა აქვს 
ნახევრად გადაშლილ ყვავილს. ხშირად ზოგიერთი ჯიში, განსაკუთრებით კი ძველი ინგლისური 
ვარდებისა, გადაშლის შემდეგ იორდასალამის ფორმას იღებს. არსებობს გიორგინის მაგვარი ქვ. კორდესის 
ჯიში (Lემონ ღანუნცულა), ძალიან ჰგავს ბაიას. დამატებით ეფექტს იძლევა გვირგვინის ფურცლების 
ფორმები - დახვეული, კიდეებდაკბილული, არშიისმაგვარი, გოფრირებული. თუ გვირგვინის ფურცლები 
სწორად არის დაწყობილი, ყვავილი ელეგანტურია; თუ ქაოტურად - ნაზი და მიმზიდველი. ყვავილს 
დამატებით ეფექტს აძლევს ოქროსფერი-მოყვითალო მტვრიანები. ისინი ზოგიერთი ჯიშზე ისე 
გამოიყურებიან, როგორც ანტენები და ბუნების საოცრებას წარმოადგენენ. ასაჭრელად გამოყენებული 
ჯიშებისათვის აუცილებელია ყვავილი მარტოულად იყოს ღეროზე და არ სჭირდებოდეს გვერდითი 
კოკრების მოცილება. ყვავილს ჭრიან მაშინ, როდესაც კოკორი ოდნავი შეფერილობის სტადიაშია ან 
ნახევრადაა გაშლილი. 
 საბაღე ჯიშების უმეტესობის ყვავილები ყვავილედში თავმოყრილი და თანდათანობით ყვავილობს, რაც 
მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს ყვავილობის ეფექტს. ყვავილედი შეიძლება იყოს 3-7-ყვავილიანი, 20-40-
ყვავილიანი და არის ასეულყვავილიანიც (უმეტესად ხვიარა, მინიატურულ, ნიადაგმფარავ ვარდებში). ამ 
უკანასკნელი ჯგუფის ვარდებს საყვავილე ღერო მოკლე აქვთ და ყვავილები ახლოსაა ერთმანეთთან, მაგრამ 
ბოლო დროს სპეციალურად ფლორისტებისათვის გამოყვანილია უფრო გრძელყლორტიანი ვარდები, 
რომელიც ერთ მთლიან თაიგულს მოგვაგონებს. ასეთ ჯიშებს ეწოდებათ სათაიგულე ან სპრეი (შპრაყ). 
გაფორმებისათვის ვარდების შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყვავილის ფორმა, ფერი და 
ყვავილობის ხანგრძლივობა. კლასიკური შეფერილობის ვარდებთან ერთად არსებობს შავი, ყავისფერი, 
იასამნისფერი, მომწვანო და თაგვისფერი ვარდებიც კი. არსებობს უამრავი ჭრელი, ორფეროვანი, 
რამდენიმეფერიანი, მრავალნაირი არშიითა და ლაქებით, შტრიხებით, ქამელეონის ტიპის, გარედან სხვა, 
შიგნით სხვა ფერის, დილით სხვა და საღამოს სხვა ფერის და ა.შ. ვარდი. მიუხედავად ამისა,  უსასრულოდ 
გრძელდება მუშაობა ვარდის ახალი ჯიშების მისაღებად. 
  დიდი მუშაობა მიმდინარეობს სურნელოვანი ვარდების გამოსაყვანად. თანამედროვე მეცნიერებმა 
მიაკვლიეს,  თუ რა ნივთიერებებზეა დამოკიდებული ვარდის ფურცლების სურნელება. ვარდი სურნელება  
დამოკიდებულია განსაზღვრულ კომპონენტებზე. ჯერჯერობით გამოცანად რჩება, რაზეა დამოკიდებული 
იმ კომპონენტების რაოდენობა, რომლებიც გავლენას ახდენენ არომატზე. ყველასთვის ცნობილია ვარდის 
ზეთი, რომელიც მომწვანო-ყვითელი ან მომწვანო-რუხია. 1 გ ზეთის მისაღებად საჭიროა 2000 ყვავილი. 
ყველა ვარდის სურნელი ერთნაირი არ არის. ძირითადად გამოყენებულია დამასკოს ვარდი (ღ. დამასცაენა 
ტრიგინტიპეტალა), რომელსაც ყაზანლიყის ვარდსაც უწოდებენ იმ ადგილის მიხედვით (ბულგარეთში), 
სადაც წარმოებს ამ ვარდის მოყვანა. ზეთს აწარმოებენ საფრანგეთშიც, სადაც დამასკოს ვარდის გარდა, სხვა 
ჯიშის ვარდის ზეთსაც ხდიან. მაგალითად, ივ სენ ლორანმა “პარიზ პრემიერ როზე”-ს საფუძვლად დაუდო 
ღ.ალბა-ს სურნელი.  
  გერმანელმა სელექციონერმა მილერმა 25 ტიპის სურნელიანი ვარდი გამოყო. დიდ ყურადღებას აქცევს 
ვარდების სურნელებას თავის ახალ ჯიშებში ოსტინი. დელბარმა, რომელმაც ვარდის სურნელის აღსაწერად 
პროფესიონალი პარფიუმერი მოიწვია, დაკვირვების შედეგად აღმოაჩინა, რომ სურნელოვანი ჯიშების 
უმეტესობას ძალიან რთული სურნელება აქვს. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ვარდი 
თავისთავად სუნამოა, რომელიც შექმნილია ბუნებისა და სელექციონერების ტალანტის წყალობით. ვარდი 
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ყველაზე სურნელოვანია დილით, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა +220ჩ-ია და  შესაბამისად თბება 
გვირგვინის ფურცლებიც, მაგრამ ატმოსფეროში ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ტენი.  
  საუკეთესო არომატის გამო ვარდების გამოყენება უხსოვარი დროიდანაა ცნობილი. ძველ რომში, 
პატრიციების ლხინის დროს, დარბაზი ვარდებით იყო მორთული და  შადრევნებიდანაც ვარდის წყალი 
იღვრებოდა. პირველი სუნამოების ძირითადი კომპონენტი ვარდის ზეთი იყო და ის დღემდეც რჩება. ივ სენ 
ლორანის ლეგენდარულ Paris-ს საფუძვლად ვარდის არომატი უდევს, რომელსაც დამატებული აქვს იის, 
ბერგამოტისა და ზამბახის სურნელი.“შანელი 5”, რომელიც დღემდე ისხმება უბრალო მართკუთხა 
ჭურჭელში. ვარდის ზეთი შედის შანელის, დიორის, გერლენის, სუნამოებში. მართალია ნაკლებად, მაგრამ 
ვარდი ფიგურირებს მამაკაცების სუნამოებშიც: ლაკოსტა, პაკო რაბანი, ჯანფრანკო ფერრე, ჟივანში. 
სურნელოვანი ვარდები შედის ძირითადად ჩაის ჰიბრიდების ფლორიბუნდას ჯგუფში. იშვიათად 
ხვიარებსა და სხვა ჯგუფებში. კარგი სურნელებით გამოირჩევა ძველი ინგლისური ვარდები.  
ვარდები იმთავითვე ულამაზესი ყვავილებით იპყრობდნენ ყურადღებას, მაგრამ ისინი  არა ნაკლებ 
მშვენიერია შემოდგომით და ზამთრობით სხვადასხვა ფორმის, ფერისა და ზომის ულამაზესი ნაყოფებით. 
ვარდის ნაყოფები გამოირჩევა ვიტამინებისა და სხვა სასარგებლო ნივთიერებების დიდი შემცველობით. 
ნაყოფებში შედის ვიტამინი C, A, P, B2, E, პექტინები, მთრიმლავი და მინერალური ნივთიერებები, 
ორგანული მჟავები. პირველად ვარდის ნაყოფის ამ სასარგებლო თვისებებს სამეფო კარზე იყენებდნენ, 
შემდეგ კი ხალხშიც ფართოდ გავრცელდა. ვარდები თანდათან ვითარდებოდა ესთეტიკური 
მიმართულებით, მაგრამ დღემდე არაა დავიწყებული ნაყოფის სამკურნალო და სამეურნეო გამოყენება. 
ასკილის ნაყოფისაგან ამზადებენ სხვადასხვანაირ ნაყენებს, პიურეს, სეროფს. განსაკუთრებით სასარგებლოა 
ჰეპატიტის და ქოლეცისტიტის წინააღმდეგ პრეპარატი “ხოლოსასი”, კაროტოლინი”, რომელიც გამოიყენება 
კანის სხვადასხვაგვარი დაავადების – ეგზემის, წყლულების, ატროფიული წყლულების სამკურნალოდ. 
თესლისგან მიღებული ზეთით ამზადებენ მალამოს, რომელიც ხელს უწყობს ჭრილობების შეხორცებას, 
გამოიყენება დამწვრობის, წყლულების ნაწოლების, მასტიტების და დერმატიტების საწინააღმდეგოდ, 
ოყნის სახით კოლიტის სამკურნალოდ. ზოგიერთ შემთხვევაში უკეთესია ქაცვის ზეთზე. გამხმარი 
ნაყოფებისაგან ამზადებენ ნაყენს და ნახარშს, რომელიც საუკეთესოა ავიტამინოზის, ცინგის დროს. 
ამაგრებს სისხლძარღვებს, აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას, აწყნარებს ნერვულ სისტემას. ვარდის 
ნაყოფები არა მარტო სასარგებლოა, არამედ საკმაოდ დეკორატიულიცაა: მაგ., რუგოზას დიდი, წითელი 
პრიალა ნაყოფები. შემოდგომაზე ტოტები ნაყოფებით წითლადაა დახუნძლული. ვარდის ძველი სახეობის 
ტოტები მთავრდება სამოთხის ვაშლის მსგავსი წითელი ნაყოფებით. თავისებურად ლამაზია ღ. 
სპინოსისიმა-ს შავი, თითქოს ლაქწასმული ნაყოფები. ვარდების ამ თვისებას ყურადღება მიაქციეს 
ლანდშაფტის არქიტექტორებმა და დიზაინერებმა, რითაც მინიბაღებში შემოდგომის ეფექტი შეიტანეს. 
ბოლო ხანებში ამაზე ფლორისტებმაც გაამახვილეს ყურადღება -  მოდაში შემოვიდა მათი გამოყენება 
თაიგულებსა და ყვავილოვან კომპოზიციებში. 
 
ვარდის კულტურის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა 
   ვარდი, ყვავილთა დედოფალი, სიხარულის, სილამაზის, მშვენიერების, სიცოცხლის, ბედნიერებისა და 
სიყვარულის სიმბოლოდაა აღიარებული. არ არსებობს არც ერთი მცენარე, რომელიც ისე ცნობილი და 
პოპულარული იყოს დედამიწაზე, როგორც ვარდი თავისი დეკორატიული და სამეურნეო მნიშვნელობით. 
ვარდი იმ მცენარეთა რიცხვს ეკუთვნის, რომელიც ადამიანმა უხსოვარი დროიდან გამოარჩია, მოაშინაურა 
და თავისი ცხოვრების თანამგზავრად გაიხადა. მხოლოდ ყვავილთა დედოფალ ვარდს შეუძლია დაატკბოს 
ადამიანი თავის მრავალფეროვნებით, მოხდენილობით, ფერთა სიმრავლით, სინაზით, სინატიფით, 
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სასიამოვნო სურნელებით, რის გამოც იგი დასაბამიდანვე ყვავილების დედოფლადაა აღიარებული. იგი 
ყოველთვის ითვლებოდა თაყვანისცემის, სიამოვნების, სიფაქიზისა და გამარჯვების სიმბოლოდ. ვარდი 
თავისი ღირსშესანიშნავი თვისებებით დღესაც პირველ ადგილზეა დეკორატიულ მცენარეთა შორის, 
ჯიშებისა და ფორმების მრავალფეროვნებით. შეუდარებელია მოჭრილი ყვავილების სილაღე და 
სიმშვენიერე, რომ არაფერი ვთქვათ იმ სილამაზეზე, რომელიც ამშვენებს ბაღებს, პარკებს, სკვერებს,  
ეზოებს, გზის ნაპირებს, შენობების ფასადებს, თაღებს, პერგოლებს და სხვ.  
  უძველესი დროიდან დღემდე ვარდს იყენებდნენ სამკურნალოდაც: გვირგვინის ფურცლებს სახეზე 
იდებდნენ ახალგაზრდული, ნაზი ელფერისათვის; ზეთს იყენებდნენ თმის სამკურნალოდ და თავის 
ტკივილის საწინააღმდეგოდ, ისვამდნენ თვალების გარშემო მხედველობის გასაძლიერებლად. ვარდის 
ზეთი აჩერებს სისხლის დენას ცხვირიდან, ხოლო ხის ნახშირზე დამწვარი გვირგვინის ფურცლების ბოლი 
ყურის ტკივილს აყუჩებს. ვარდის ნაყოფისაგან მიიღება ვიტამინები, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით 
ვიტამინი ჩ, სურნელოვანი ზეთი, ვარდის წყალი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა პროდუქტების, 
სუნამოს, წამლების, ეთერზეთების, ვიტამინების, ძმრის, საღებავი ნივთიერებების, ღვინის, ჩაის, 
მალამოების დასამზადებლად.  
ვარდებს დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან ამრავლებდნენ. 
მრავალრიცხოვანი ისტორიული წყაროების მიხედვით, ვარდის სამშობლოდ აღმოსავლეთის თბილ 
ქვეყნებს: სირიას, ეგვიპტესა და სპარსეთს მიიჩნევდნენ. სპარსეთში ვარდებს ამრავლებდნენ ყველგან, 
ამიტომაც ქვეყანამ მიიღო პოეტური სახელწოდება “გიულისტანი” – ვარდების ქვეყანა. მეორე მხრივ 
ვარდის სამშობლოდ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს – ინდოეთს, იაპონიასა და ჩინეთს თვლიან, 
სადაც დღესაც გავრცელებულია მარადმწვანე ვარდები. ინდოეთი ითვლება მარადმწვანე ვარდების ჯგუფის 
სამშობლოდ, რომელსაც ინდურ ან ჩაის ვარდს (ღ. ცჰინენსის) უწოდებენ (მოროზოვსკი 1973). ვარდის 
კულტურის ისტორია შესაძლოა კაცობრიობის ისტორიაზე ძველიც კი იყოს (ლ. ვერჩერჟი 1971). 
ინგლისელი მეცნიერის ჟოლლეის მონაცემებით, შუმერთა მეფემ სარგონ პირველმა დაახლოებით 5000 
წლის წინათ (2684-2630 ჩვ.წ. აღრიცხვამდე) ქ. ურუში, რომელიც მდინარე ტიგროსსა და ევფრატს შორის 
მდებარეობდა, ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს ჩამოიტანა ვარდები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ეს მცენარე 
მანამდეც არსებობდა სხვა ქვეყნებში. ამასვე ამტკიცებს ქალდეაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 
მოცემული წერილობითი მონაცემები. აღმოსავლეთის ქვეყნების ძველ წერილობით წყაროებში სახეობებისა 
და ჯიშების შესახებ საკმაოდ ძუნწი ცნობები ჩვენამდე მოვიდა მითების, პოემებისა და ლეგენდების სახით 
(საფო, პლინიუსი); აგრეთვე არქეოლოგიური გათხრების მასალების საფუძველზე. 
   პირველი წერილობითი მონაცემები არსებობს მხოლოდ ძველი ბერძნების ჩანაწერებში, სადაც ამ 
კულტურამ უმაღლეს დონეს მიაღწია. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ბერძენი პოეტი ქალი საფო 
ვარდს აღმერთებდა და “ყვავილთა დედოფალს” უწოდებდა. ვარდები ეძღვნებოდა სიყვარულის ღმერთს 
ეროსს და სილამაზის ქალღმერთს აფროდიტას. ვარდი საბერძნეთში დაიბადა, სიყვარულის ღმერთის 
აფროდიტეს (ვენერას) ბანაობის დროს მისი სხეულიდან ჩამონადენი ნაზი ქაფისაგან. ნახა რა ღმერთმა 
ულამაზესი ყვავილი, ნექტარი შეასხურა. ერთ-ერთი ბერძნული თქმულების მიხედვით ბავშვური 
სილამაზისა და სიწმინდის გამომხატველია თეთრი ვარდი. სიყვარულის ქალღმერთის აფროდიტეს ტაძრის 
ეზოში თეთრი ვარდის ბაღები იყო გაშენებული. მოულოდნელმა ცნობამ მისი მეგობრის ადონისის დაჭრის 
შესახებ გაბზარა აფროდიტეს გული. იგი ისე გაიქცა ადონისის საძებნელად, რომ  სირბილის დროს ვერც კი 
იგრძნო, როგორ დაეკაწრა ფეხები და სისხლმა დაუწყო დენა. ქალღმერთის სისხლის რამდენიმე წვეთი 
ვარდებს შეეშხეფა და თეთრი ვარდისაგან წითელი წარმოიქმნა. მეორე ბერძნული თქმულებით: ოლიმპოში 
ღმერთების ნადიმის დროს, ამურმა ცეკვისას თავისი ვარდისფერ-წითელი ფრთებით შემთხვევით 
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გადმოაპირქვავა ნექტარით სავსე ჭურჭელი, რომელიც თეთრ ვარდს გადაევლო, წითლად შეღება და 
გარემოს შესანიშნავი, დამატკბობელი სურნელება მოჰფინა.  
   ძველ საქართველოში და საზღვარგარეთაც, ვარდის პატივსაცემად ყოველწლიურად მაისის თვეში 
ვარდობის დღესასწაული იმართებოდა. საფრანგეთის ქალაქ ტრევიზოში ვარდობის დღესასწაულზე 
ქალაქის ცენტრში აკეთებდნენ სიმაგრეს, რომელსაც ძვირფასი ხალიჩებითა და აბრეშუმის ქსოვილებით 
რთავდნენ. ქალაქის ცნობილი გოგონები სიმაგრეს იცავდნენ, ახალგაზრდა ვაჟები კი გარს 
შემოერტყმებოდნენ და იერიში მიჰქონდათ მის ასაღებად. როგორც გოგონები, ისე ვაჟები შეიარაღებული 
იყვნენ ვარდ-ყვავილებით, რომლებსაც ერთმანეთს ესროდნენ. ქალიშვილები თავდამსხმელებს ვარდის 
წყალს ასხურებდნენ. ამ სანახაობას სხვადასხვა მხრიდან მოსული ათასობით მაყურებელი ესწრებოდა.  
     ჩვენს ერამდე პირველ საუკუნეში, პლინიუს უფროსი ვარდს “ყვავილების პრინცესას”, მინდვრებისა და 
ბაღების უდიდეს მოსართავს უწოდებდა. საუკუნეების მანძილზე ვარდმა, როგორც დედოფლის ტიტულის 
მატარებელმა, საყოველთაო აღიარება ჰპოვა.  
   ალექსანდრე მაკედონელის დროინდელმა მწერალმა და მეცნიერმა, ბოტანიკის მამად წოდებულმა 
თეოფრასტემ, ფუნდამენტალურ საბუნებისმეტყველო ნაშრომში მოგვცა ვარდის კულტურის აღწერა და 
მისი მოვლის წესები, რასაც ბუნებისმეტყველები დიდი ხნის მანძილზე ვერაფერს უმატებენ. მან პირველმა 
აღწერა 5, 15, 20, 100-ფურცლიანი ვარდები. დაამტკიცა, რომ გასხვლა წინაპირობაა უკეთესი ყვავილობისა; 
გამრავლება უმჯობესია არა თესლით, არამედ კალმით, რომ ვარდის ზრდა-განვითარება დამოკიდებულია 
იმაზე, სწორადაა თუ არა შერჩეული დასარგავი ადგილი.  
   ბერძნებმა პირველებმა დაიწყეს ვარდების მოყვანა როგორც ღია გრუნტში, ისე საქოთნე კულტურად. 
შემდეგ ვარდი გავრცელდა ჩრდილო აფრიკაში, კერძოდ ეგვიპტეში, სადაც არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად ფარაონის სამარხში ნაპოვნია 9 ვარდისაგან შემდგარი გირლიანდა. ჩვ.წ. აღრიცხვამდე XV-XIII 
საუკუნეებში 551-479 წ. ჩინეთის სამეფო კარის ბიბლიოთეკაში 600 წიგნი იყო ვარდებზე, სადაც ირკვევა, 
რომ უკვე ცნობილი იყო ვარდის ზეთის წარმოება. ძველ რომში ვარდის კულტურამ განვითარების 
უმაღლეს დონეს მიაღწია. რომაელებმა დააფასეს ვარდის საუკეთესო ნიშან-თვისებები. ნადიმის დროს 
მეგობრობის ნიშნად სტუმარს ღვინით სავსე სასმისში ვარდის თაიგულიდან მოწყვეტილ გვირგვინის 
ფურცლებს ჩაუგდებდნენ ხოლმე.  
   ბრძოლაში გამარჯვებული ჯარის პატივსაცემად გზებსა და მინდვრებს სურნელოვანი ვარდის 
ფურცლებით ფენდნენ, გირლიანდებით მორთულები ხვდებოდნენ და ვარდის თაიგულებს უყრიდნენ. 
გვირგვინის ფურცლებს იყენებდნენ საკვებში. აყენებდნენ ღვინოს, ხმარობდნენ კოსმეტოლოგიაში და 
სამკურნალოდ. ვარდს იყენებდნენ მოსართავად როგორც სადღესასწაულო, ისე სამგლოვიარო 
ცერემონიალის დროს. არც ერთი პოლიტიკური მსვლელობა და რელიგიური დღესასწაული არ ტარდებოდა 
ვარდების გარეშე. ვარდის ფურცლებით ამკობდნენ სატრაპეზო მაგიდებს, ჭურჭელს, სადღესასწაულო 
დარბაზის კედლებს, სვეტებს და იატაკს. შადრევანს ავსებდნენ ვარდის წყლით. გვირგვინის 
ფურცლებისაგან აკეთებდნენ ლეიბებსა და ბალიშებს. ვარდები თამაშობდნენ დიდ როლს ლიტერატურაში, 
რელიგიაში, პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. ჰორაციუსი 2000 წლის წინათ წერდა, რომ რომის იმპერიაში 
მინდვრები, რომლებიც პურითა და ხეხილით იყო დაკავებული, გაახმეს და ვარდები დარგესო, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ვარდის კულტურა უფრო მომგებიანი იყო. ძველი რომაელი ისტორიკოსის გადმოცემით, მეფე 
ნერონმა მთელი კასრი ოქრო გადაიხადა ალექსანდრიიდან გამოწერილ და ჩამოტანილ ვარდებში, ხოლო 
იმპერატორმა ჰელიოგლობალმა სადღედაწაულო დარბაზში ვარდის ფურცლებისაგან ისეთი წვიმის 
მოწყობა ბრძანა, რომ ბევრი სტუმარი მთლიანად დაიმალა შიგ.  
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   შუა საუკუნეებში  თეთრი ვარდი დუმილის სიმბოლოდ ითვლებოდა. მაგიდაზე, სადაც თეთრი ვარდი 
იდგა, ყველამ იცოდა, რომ იქ ნათქვამი სიტყვა არ უნდა გამჟღავნებულიყო. ვარდი დუმილის სიმბოლოს 
წარმოადგენდა და ამიტომ მიეძღვნა იგი მდუმარების ღმერთს ჰიპოკრატს. ვარდები ამშვენებდა გერბებს, 
ბეჭდებს, მედლებს, ორდენებს, მონეტებს და სხვ. შესაბამისად განვითარდა ვარდით ვაჭრობა, თაიგულების 
შეკონვა, გვირგვინების დაწვნა. ვარდებს უმღეროდა იმ დროის ყველა პოეტი: ანაკრეონი, ჰორაციუსი, 
მატციალი, პლინიუს დიდი და სხვა. რომის დაცემასთან ერთად ვარდმაც დაკარგა პოპულარობა, 
ყურადღება მოაკლდა და მხოლოდ ძალიან გამძლე ჯიშები გადარჩა. ქრისტიანული ეკლესია 
თავდაპირველად არ ცნობდა ამ ყვავილს, რადგან იგი რომაული გარყვნილების სიმბოლოდ მიაჩნდა. 
მხოლოდ 400 წლიდან ჩვენს აღრიცხვამდე, ვარდი ისევ გახდა პოპულარული თავისი დეკორატიული, 
სამეურნეო და სამკურნალო თვისებებით.  
   ევროპაში ვარდის კულტურის ხელახლა გავრცელებას ხელი შეუწყეს ჯვაროსნებმა, რომლებმაც მჭიდრო 
კავშირი დაამყარეს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. ისევ შემოიტანეს აღმოსავლური ვარდები. 
ქრისტიანულმა ეკლესიამ ვარდი ღვთისმშობლის ყვავილად აღიარა. ყველა სურათზე ვარდი იყო 
გამოხატული, მისი მოშენება დაიწყეს მონასტრებში. ვარდმა საყოველთაო აღიარება მოიპოვა პრაქტიკული 
თავლსაზრისითაც, განსაკუთრებით კი მედიცინაში. სამკურნალოდ იყენებდნენ მის ცალკეულ ნაწილებს, 
მაგ., შუა აზიასა და სპარსეთში ცნობილი ექიმი ავიცენა. ძველ ტრაქტატში “ბალახების თვისებები” – ფრანგი 
ექიმი ოდო წერდა “მარტო სურნელებითა და სილამაზით კი არ აღგვაფრთოვანებს ვარდი, არამედ თავისი 
სამკურნალო თვისებებით”. ჩვენამდე მოღწეულ ვარდს - გალიკას ჰიბრიდს სააფთიაქო ვარდი 
(ოფფიცინალის) ეწოდება. ეს წითელი ვარდი შემოტანილი იყო ჯვაროსნული მოძრაობის დროს XIV 
საუკუნეში. ამ დროს მიმდინარეობდა ბრძოლა ლანკასტერებს და იორკების საგვარეულოებს შორის, 
რომელთა გერბებზეც თეთრი და ალისფერი ვარდები იყო გამოსახული. ეს ბრძოლა ისტორიაში ისტორიაში 
შევიდა “თეთრი და წითელი ვარდების ოცდაათწლიანი ომის” სახელწოდებით.  
  მეთოთხმეტე საუკუნიდან ინგლისში დაიწყო ვარდის კულტურის აღორძინება. მან გავრცელება მეფის 
ბაღიდან დაიწყო და ადამიანის ტანსაცმლის ნაწილიც კი გახდა. გერმანიაში მეფე ფრიდრიხ ვილჰელმმა 
თავის შესანიშნავ პარკში ვარდის კუნძული მოაწყო, სადაც დიდებულების ქორწილები ეწყობოდა. 1804 
წელს ნაპოლეონ პირველის მეუღლის, ჟოზეფინას ბრძანებით გაშენდა როზარიუმი. მან შეიძინა იმ 
დროისათვის ყველაზე პოპულარული ჯიშები. გაჩაღდა მუშაობა, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია 
მსოფლიოში ვარდების განვითარებაზე. საფრანგეთში ახლაც უდიდესი მუშაობა მიმდინარეობს ვარდებზე, 
გამოჰყავთ უამრავი ახალი ჯიში, ხდება მათი რეალიზაცია. ეროვნულ სიამაყეს წარმოადგენს პარიზის 
ბაგატელის პარკის როზარიუმი (24,5 ჰა), სადაც ხშირად ტარდება ვარდების საერთაშორისო კონკურსი. 
ყველა დროისა და ხალხების როზარიუმი, ვარდების ნამდვილი მუზეუმი არის გერმანიაში ქ. 
ზანგერჰაუზენში სადაც თავმოყრილია 6000-ზე მეტი ჯიშის ვარდი. ჰოლანდიაში, სადაც უმაღლეს დონეზეა 
მეყვავილეობა, ყოველ შემოდგომასა და გაზაფხულზე ეწყობა ყვავილების დღესასწაული. ბულგარეთში 
დიდი სახელმწიფო მნიშვნელობა აქვს ვარდების გამრავლებას. საყოველთაოდაა ცნობილი ყაზანლიყის 
ვარდისაგან მიღებული სურნელოვანი ზეთი.  
   რუსეთში ვარდი მეთექვსმეტე საუკუნეში შემოვიდა. გერმანელი გერბენშტეინის (1517-1562) ჩანაწერების 
მიხედვით პირველად ვარდი გაშენებულ იქნა მეფის სასახლის ეზოში. XVIII საუკუნეში, მიხეილის მეფობის 
პერიოდში უკვე ცნობილია ბუთხუზა ვარდების არსებობა, ხოლო პეტრე I-ის დროს, პეტროზავოდსკის 
საქალაქო “ბაღი მოწყობილია და დარგულია პეტრე პირველის საკუთარი შრომისმოყვარე ხელებით 1703 
წელს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწერდა ვარდებს, განსაკუთრებით კი, სურნელოვანს”. დიდი 
ღვაწლი მიუძღვით ყინვაგამძლე მცენარეების გამოყვანაში მიჩურინს, კიჩუნოვს, კოსტეცკის, შტანკოს, 
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სუშკოვს, კლიმენკოებს. მათ მიერ გამოყვანილი ჯიშები ცნობილია როგორც რუსეთში, ისე მსოფლიოს 
თითქმის ყველა ქვეყანაში.  
  საქართველოში ვარდის კულტურის მოშენებას უხსოვარი დროიდან მისდევდნენ, რაც ხელსაყრელი 
კლიმატური პირობებით იყო განპირობებული. თბილისი და მისი შემოგარენი ყველა სახის ვარდებით 
ყოფილა შემკული. ოდითგანვე ცნობილია ბუთხუზა, წითელი ფერის მაისის ვარდი, რომლის სურნელება 
დღესაც ატკბობს ადამიანს.  
 ველურ ყვავილთა მოშინაურებასა და “სავარდეთა” მოწყობის საქმეში დიდი დამსახურება აქვს ვახტანგ VI-
ს. უპირველესი სავარდე მას თბილისში, თავის სასახლესთან ჰქონია, რომელიც აღწერილი აქვს შარდენს.  
 ვახტანგ VI-ის სახელთანაა დაკავშირებული საქართველოში საირიგაციო მშენებლობა, ხვნა-თესვისა და 
მებაღეობა-მევენახეობის  ინტენსიური განვითარება. ქართველი ხალხისთვის ვარდის წყალი და ვარდის 
ზეთი დიდი ხნის წინათ იყო ცნობილი. დიდი ყურადღება ექცეოდა ვარდის წყლის გამოხდას. მე-7 
საუკუნეში, საქართველოს მეფე ვახტანგ VI თავის “დასტურდამადში” სხვა საქმიანობასთან ერთად ვარდის 
წყლის გამოხდაზეც მიუთითებს. ფრანგი მოგზაურის შარდენის (1643-1713), ფრანგი ბოტანიკოსის 
აკადემიკოს ტურნეფორის (XVII საუკუნის დამლევი) და ცნობილი  გეოგრაფის ვახუშტი ბატონიშვილის 
(XVIII საუკუნის პირველი ნახევარი) გადმოცემით, შაჰ-აბაზისაგან საქართველოს აოხრების, გადაწვისა და 
განადგურების შემდეგაც ჩვენში, თბილისში, გორში, ქუთაისსა და სხვ., გაშენებული ყოფილა შესანიშნავი 
ბაღები სურნელოვანი ვარდებით, საჩრდილობელი და ძვირფასი დეკორატიული ხეებითა და ხეხილით.  
  საქართველოში ვარდების უძველეს კულტურაზე მიუთითებს მათი გამოსახულება არქეოლოგიური 
გათხრების შედეგად ნაპოვნ არქიტექტურულ ძეგლებზე, საეკლესიო და საოჯახო ნივთებზე (ხატი, ჯვარი, 
ნაკურთხი წყლის ჭურჭელი, საოჯახო და საეკლესიო ქსოვილების ნაქარგობანი) მკაფიოდაა გამოხატული 
ვარდი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცულია V საუკუნით დათარიღებული ბოლნისის სიონის 
ეზოში აღმოჩენილი ღვინისფერი ქვისაგან გამოთლილი ჯვარი, რომლის ოთხივე ბოლოზეც ვარდებია 
ამოკვეთილი. მინანქრული ხელოვნების შესანიშნავი ნიმუშია IX-XI საუკუნის ოქროს ხატზე ტიხრული 
მინანქრით გამოხატული ვარდულები. ზარზმის ღვთისმშობლის მოოქროვილ ხატზე (XII საუკ., სოფ. 
შემოქმედი) აგრეთვე სტილიზებული ხელოვნების ვარდულებია. ჩხოროწყუში ნაპოვნია XVII საუკუნის 
ძვირფასი სამლიტრიანი აიაზმის ჭურჭელი, რომლის შუაწელზე ჭედური ვარდულებია გამოსახული. 
საზღვარგარეთიდან დაბრუნებულ ნივთებს შორის ღვთისმშობლის ხატზე (#1170, იმერეთიდან), რომელიც 
1730 წლით არის დათარიღებული, ოქროთი დაფერილ ვერცხლზე ჭედური ხელოვნებით ვარდია 
ამოკვეთილი.  
 ვარდი დიდი გემოვნებითა და სინატიფითაა ამოქარგული მრავალ ნივთზე, რომელიც XIII-XIX საუკუნით 
თარიღდება.  
 ვარდი რომ უძველესი დროიდან არსებობს, ეს იქიდანაც მტკიცდება, რომ ნაპოვნია 4 ათასი წლის 
წინანდელი ლითონის ფული, რომელზედაც ვარდია ამოკვეთილი.  
  აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის მონაცემებით, ყვავილთა მეფის ვარდის ყვავილობა  არნახულ ზარზეიმს 
იწვევდა. ვარდფურცლობას მაისში, ვარდის გაშლისთანავე იხდიდნენ, მას ვარდმოფენის დღე - 
“შვიდმაისობა” ერქვა. უძველესი დროიდან მოდის, რომ ყველა ლხინი და ნადიმი ვარდებით უნდა 
ყოფილიყო დამშვენებული. ვარდებით დაწნული გვირგვინებით თავებს იმკობდნენ, ვარდის ფურცლებს 
თავზე იყრიდნენ და სხვებსაც აყრიდნენ. “ვარდებით რთავდნენ და ფენდნენ იატაკს, კარებს, ფანჯრებს, 
ბანებს, ფარდებს, ყრიდნენ სარეცელზე. ვარდებით სკამებს ამკობდნენ, მაგიდას ვარდებით ავსებდნენ. 
მწდნენნი, მოლხინენი, მროკველნი, მომღერალნი ვარდებით ირთვებოდნენ, ჭურჭელნი და სამოსი 
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ვარდებით იყო შემკული საპატიო სტუმრის შეხვედრა და გაცილება ვარდებით ხდებოდა”. (ი. 
ბალახიშვილი 1967).  
   წინათ საქართველოში ასეთი წესი იყო, მაისის საღამოს ვაჟებს ტყიდან მოჰქონდათ ცოცხალი 
დეკორატიული ხის ტოტები და ვარდყვავილების კონები, რომლითაც რთავდნენ იმ სახლს, სადაც თავის 
სატრფო ეგულებოდათ. თუ ქალი თანაუგრძნობდა, მაშინ ვარდყვავილებს ოჯახში შეიტანდა და მეორე 
დილით იმ ვარდებით მოირთვებოდა.   თუ ქალს არ სურდა ვაჟთან მეგობრობა, მაშინ ყვავილებს ხელს არ 
ახლებდა. ეს იყო გარკვეული უსიტყვო პასუხი ვაჟის მიმართ, რომელიც შემდეგ მსჯელობის საგნად არც 
შეიძლება გამხდარიყო. წარმართობის პერიოდიდანაა დამკვიდრებული რწმენა ვარდ-ყვავილთა 
სიმბოლიკისა. წითელი ვარდი არის სიყვარული, ქორწილი, ბედნიერება. იგი არის სიმბოლო სილამაზისა 
და სიყმაწვილის; ლხინისა და მხიარულების მომასწავებელი. თეთრი ვარდი სიყვარულზე უარის ნიშანია. 
ვინ იცის რამდენი ქალ-ვაჟის გული დაწყვილებულია წითელი ვარდის ან კიდევ პირიქით - თეთრი ვარდის 
მიღებით.  
  ძველთაგანვე ვარდის სიმბოლიკა ანდაზებშიც კი აისახა: “ვარდი უეკლოდ არავის დაუკრეფია”, “კარგი 
შვილი დედის გულის ვარდიაო”, “ვარდი მოკრიფე და ეკალს ცეცხლი წაუკიდეო”, “ვარდი სანეხვეზეც 
გაიზრდებაო”.  
    ვარდის სიყვარულთან და მშვენებასთან არის დაკავშირებული ჩვენში გავრცელებული სახელები: ვარდო, 
ვარდიკო, ვარდოფინე, გვარები; ვარდოსანიძე, ვარდიაშვილი, ვარდუკაძე; სოფელი ვარდისუბანი 
ლაგოდეხის, თელავის, ყაზბეგის, თერჯოლის, მცხეთის, დმანისის, გულრიფშის რაიონებში. თბილისში 
მთაწმინდის რაიონის ერთ-ერთ ქუჩას ვარდისუბნის ქუჩა ერქვა. შესაძლებელია, ეს დაკავშირებულია 
იმასთან, რომ ძველ ვერაზე, ამ უბანში შესანიშნავი ბაღი ყოფილა გაშენებული.  
    
 
ვარდების კლასიფიკაცია 
 
ვარდის ყველა ბუნებრივი სახეობა ეკუთვნის გვარ ვარდს (Rosa L.), რომელიც 10 სექციად იყოფა.  
Banksiae 
Bracteatae 
Caninae 
Carolinae 
Cassiorhodon (Cinamomeae) 
Chinensis 
Callicanae 
Larviegata 
Pimpinelifoliae 
Synstylae 
  სექციებში გაერთიანებულია გვარები, რომლებიც ერთმანეთს ჰგვანან ბოტანიკური დახასიათებით. 
ვარდების ასეთი კლასიფიკაცია თითქოს ძალზე მარტივია, მაგრამ სინამდვილეში ის ბოტანიკოსებისათვის 
დღესაც თავსატეხია. ბოტანიკური კლასიფიკაციის დამაარსებელი კარლ ლინე ამბობდა: “ვარდის სახეობები 
ერთმანეთისაგან ძნელად გასარჩევი და ძნელად გასარკვევია”. 
  ველური ვარდების სახეობები დღესაც არ არის დადგენილი და ალბათ ვერასოდეს ვერ გაირკვევა, რადგან 
ბუნებაში განუწყვეტლად მიმდინარეობს ჯვარედინი დამტვერიანება. ეს პრობლემა აისახა ვარდების 
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საბაღო კლასიფიკაციაზე, რომელსაც საფუძვლად სახეობათა მრავალფეროვნება უდევს. ვარდები ადვილად 
წარმოქმნიან სექციათა და სახეობათა  შორის ჰიბრიდებს, ამიტომ რთულია განსაზღვრა, რომელ კლასს 
ეკუთვნის ახლადმიღებული ნათესარი. თანამედროვე საბაღე კლასიფიკაციას საფუძვლად დაედო არა 
მარტო ჯიშების წარმოშობა, არამედ გამძლე საბაღე ნიშნები -  დეკორატიული და ბიოლოგიური 
თავისებურებანი. მსოფლიო ვარდების ფედერაციამ  მიიღო კლასიფიკაციური სქემა, რომლის მიხედვითაც 
ვარდები სამ ჯგუფად იყოფა: სახეობები ანუ ბუნებრივი ვარდები ძველი საბაღე ვარდები და თანამედროვე 
საბაღე ვარდები.  
    მისი არსებობის დიდი ხნის მანძილზე, ვარდების კლასიფიკაციაში არაერთხელ მომხდარა ცვლილებები, 
რაც დაკავშირებულია ასორტიმენტის განუწყვეტლივ ზრდასა და ცვლილებებთან. ამ საკითხისადმი 
მიდგომა არაერგვაროვანია სხვადასხვა ქვეყანაში. უცხოურ ლიტერატურაში პერიოდულად ჩნდება ახალი 
კლასები, ფორმები და საბაღე ჯგუფები. საერთაშორისო სახელმძღვანელოებში არსად არ არის 
მოხსენიებული  პატიოს ჯგუფი ირლანდიიის, დიდი ბრიტანეთის, ახალი ზელანდიიის საფირმო 
კატალოგების გარდა. პატიოს ჯგუფი გამოყო ირლანდიელმა სელექციონერმა პატუ დიკსონმა 
ფლორიბუნდას შედარებით დაბალი, კარგად დაბუჩქული და მინიატურული ვარდების მაღალი ჯიშების 
საფუძველზე. სხვადასხვა შეხედულების არიან მსოფლიოს მევარდეები ნიადაგმფარავი ვარდების ცალკე 
ჯგუფად გამოყოფის შესახებაც. 1970 წლის გამოშვების კორდესის კატალოგში შეტანილია ნიადაგმფარავი 
ვარდების რამდენიმე ჯიში  ერთჯერადი ყვავილობით. 
   

 
 
 
 
 
 
ახალი ტიპის 
ნიადაგმფარა
ვი ვარდები 
გამოირჩევა 

მრავალჯერადი, დიდებული ყვავილედით, რომელიც მთელი სეზონის განმავლობაში გრძელდება. არის 
ორი ტიპის –პირველი - დაბალმოზარდი, გართხმული ჰორიზონტალური ყლორტებით და მეორე - მაღალი, 
რკალისებური, გადაშლილი ტოტებით. მინიატურული ვარდები გულგრილს ვერავის ტოვებს თავისი 
ულამაზესი, უხვადმოყვავილე, პაწაწინა ბუჩქებით. ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა ძველი 
ინგლისური ვარდები, რომლებიც არაა  მოხსენიებული საერთაშორისო კატალოგში. ბოლო ხანებში, 
განსაკუთრებით 1990 წლიდან, მოხდა უდიდესი ცვლილებები. გამოყვანილ იქნა 150-ზე მეტი ახალი 
საუკეთესო ჯიში, რომელმაც ძირფესვიანად შეცვალა ძველი კლასიფიკაცია, შეიცვალა ძველმოდური 
ვარდები. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ვარდის კულტურის ისტორია ამით არ სრულდება. 
უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით შეგვიძლია ვისარგებლოთ დოქტორ ხესსაიონის კლასიფიკაციით, 
რომლის მიხედვითაც ქვემოთ თითოეული ჯგუფის წარმომადგენლებს ცალ-ცალკე დავახასიათებთ.  
 
ჩაის ჰიბრიდები 
 

სამრეწველო და დეკორატიული ვარდები პირობითად შვიდ ჯგუფად იყოფა, ესენია:  
1. ჩაის ჰიბრიდები 
2. ფლორიბუნდა 
3. პატიო 
4. მინიატურული 
5. ნიადაგმფარავი 
6. ხვიარა 
7. ბუჩქისებრი 
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ვარდი ხსენებაზე ჩვენს თვალწინ აუცილებლად იშლება კლასიკური, ბოკალის ფორმის ჩაის ჰიბრიდი, 
რომელიც ასწლეულების განმავლობაში აღაფრთოვანებდა კაცობრიობას ფორმის დახვეწილობით, 
ათასნაირი გარდამავალი ფერითა და სასიამოვნო სურნელით. ნიშანდობლივია, რომ ვარდის თაიგულის 
საჩუქრად მირთმევა ღრმა პატივისცემის ნიშანია. მისი ყოველი ყვავილი, არისტოკრატული ჩაის ვარდისა 
იქნება, თუ ბუჩქსა და შტამბზე, ხელოვნების ნიმუშია. ეს ნამდვილი “კლასიკური” ვარდია, თავისი მოგრძო, 
წვეტიანი კოკრით, მრავალრიცხოვანი ხავერდა ან ატლასისებური ნაზი, გვირგვინის ფურცლით, 
ცენტრისკენ ამაღლებული მაღალი კონუსით, უამრავი ფერთა ტონით და საშუალო ან ძლიერ გამოხატული 
სურნელებით.  
ეს საოცრება დაიბადა 1867 წელს, როცა ფრანგმა სელექციონერმა ანდრე გიიომ გამოიყვანა პირველი ჩაის 
ჰიბრიდი “ლან ფრანს”-ი. ეს იყო მიობელის და ჩაის ვარდის ჯვარედინად დამტვერვის შედეგად მიღებული, 
ულამაზესი მოვერცხლისფრო-ვარდისფერ ყვავილიანი ჯიში.  
ამის შემდეგ სელექციონერებმა დაიწყეს მუშაობა აზიური ტიპის ვარდების ევროპულთან შეჯვარებაზე. 
მიზნად დასახული იყო ყვითელი ვარდის მიღება. ამ მიზნით აჯვარებდნენ პორტლენდის, ბურბონის, 
ნუაზეტის, დამასკოს რემონტანტულ ჯიშებს ჩინურ და ჩაის ვარდებთან. გაუმჯობესება მოხდა ფრანგი 
სელექციონერის ლაშარმის და ინგლისელი ბენეტის ცდებით, რომლებმაც განახორციელეს ჩაის 
ჰიბრიდების შეჯვარება რემონტატულ ვარდებთან, მაგრამ ბევრი მცდელობის მიუხედავად ყვითელი 
ვარდი მაინც ვერ მიიღეს. სანაცვლოდ მიიღებულ იქნა მთელი სერია შესანიშნავი ვარდებისა, რომლებიც 
დღესაც პერსპექტიულია. ამ ვარდებმა (Pედიგრეე Hყბრიდს ოფ ტჰე თეა ღოსე”), პედიგრი ჰაიბრიდს ოფ ზე 
თია როზ)-ის ვარდების ამ სერიას მოგვიანებით შეუმოკლეს სახელი და დაარქვეს (Hყბრიდს თეა). 
შემდგომში ამ ჯგუფს შეუერთდა მრავალი საუკეთესო ჯიში, მათ შორის ყვითელი ვარდი “გოლდენ 
ოფელია”. უამრავი ფირმა დღესაც მუშაობს ახალ-ახალი ჯიშების გამოსაყვანად და მუშაობა ალბათ 
უსასრულოდ გაგრძელდება.… 
 1900 წელს კატალოგში შევიდა და საერთო აღიარება ჰპოვა მრავალმა ჩაის ჰიბრიდულმა ვარდმა. ამ წელს 
გამოჩნდა პირველი ყვითელი ჩაის ჰიბრიდი შოლეილ დ’Oრ, ფურორი იყო II მსოფლიო ომამდე გლორია 
დეის – Pეაცე-ს მიღება. ჩაის ჰიბრიდების მოვლა სხვებთან შედარებით რთულია; ის მოითხოვს ზედმეტად 
კარგ პირობებს, განსაკუთრებით დახურულ გრუნტში. ამჯამად ჩაის ჰიბრიდებს დეკორატიულ 
მებაღეობაში წამყვანი ადგილი უკავია. ისინი გამოირჩევიან ყვავილების ჰაბიტუსისა და ფერების სიუხვით, 
ძლიერი სურნელებით, რემონტანტული ყვავილობით და სხვ. ამ ჯგუფის წარმომადგენელთ დიდი 
უმრავლესობა სოკოვან დაავადებათა მიმართ საკმაოდ გამძლეა.  
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 მაინზერ ფასტნახტი – Mainzer Fastnacht 
 
      ჯერჯერობით ყველაზე ცნობილი მოცისფრო-
იასამნისფერი ვარდია. საკმაოდ მაღალი კოკრით, რომელიც 
უფრო მუქი ფერისაა. გადაშლილი ღია იასამანისფერია, 
ძალზეE სურნელოვანი, ფინჯნის ფორმა აქვს. ყვავილი 
საკმაოდ დიდია (10-12 სმ), 40-45 ფურცლიანი. 60-70 სმ 
სიმაღლის ბუჩქია, ღია ფერის ტოტებით, ასევე ღია მწვანე 
ფერის დიდი ფოთლებით, ოდნავ ავადდება ნაცრით. 
საუკეთესოა ასაჭრელად.  
 
 

 ბურგუნდი – Burgund 
   კოკორი ოვალური, ოდნავ წაწვეტებული, დიდი ზომის, 
ყვავილი მუქი წითელი, ხავერდა, გამძლე, ლამაზი ფორმის, 
დიდი ზომის (10-12სმ), ბუთხუზა (30-35 ფურცელი), 
სასიამოვნო სურნელით, უმეტესად ერთეულადაა ძლიერ, 
სქელ ღეროზე. ფოთოლი დიდი ზომისაა, მუქი მწვანე. 
ახალგაზრდა ფოთლები და ღერო მოწითალო-ყავისფერია. 
სწორმდგომი, ძლიერი, კარგად დაბუჩქული ბუჩქის 
ღეროებზე ეკლები თანაბრადაა განაწილებული. ყვავილობა 
ზომიერი, საუკეთესოა შემოდგომის ყვავილობა. 
გამოიყენება ასაჭრელად და ჯგუფურად დასარგავად.  

 

  ფოლკლორი – Folclore 
  კოკორი გრძელი, წვეტიანი, ყვავილები ნარინჯისფერი, 
გადადის ვარდისფერში (შერეული ფერებით), მაღალი 
ცენტრით, დიდი ზომის (10-11 სმ), ბუთხუზა (40-45 
გვირგვინის ფურცლით), სურნელოვანი, უხვად მოყვავილე. 
ძლიერ საყვავილე ღეროზე მარტოულადაა. ფოთლები 
დიდი ზომის, პრიალა. ბუჩქი საშუალო ზომის, 50-60 სმ 
სიმაღლის. ეფექტურია ჯგუფში დასარგავად და 
ასაჭრელად.   
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 ლოლიტა – Lolita 
 
 კოკორი მომრგვალო, ოდნავ წვეტიანი, ყვავილები 
ნარინჯისფერი, გადადის ბაჯაღლო ოქროსფერში, 
გადაშლილი კი მუქი მოვარდისფრო-წითელი ფერისაა, 
ფიალისებრი, დიდი ზომის (10-11 სმ), ბუთხუზა (30-40 
ფურცელი), სურნელოვანი. ძლიერ ღეროზე მხოლოდ ერთი 
ყვავილია. რემონტანტულია; სწრაფად იმეორებს 
ყვავილობას. ბუჩქი კომპაქტურია, 70-90 სმ სიმაღლის. 
ყლორტები ძლიერი, ღია ფერის ეკლებით და საშუალო 
ზომის, ტყავისებრ პრიალა ფოთლებითაა შემოსილი. 
ავადმყოფობების მიმართ საკმაოდ გამძლეა. გვალვას კაგად 
იტანს. ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს თავისი ნაზი 
შეფერილობით. გამოიყენება ასაჭრელად.  

  
 ინტერფლორა – Interflora 
 კოკორი დიდი, ნარინჯისფერი, ყვავილები მუქი 
ნარინჯისფერი, ფურცლები შიგნით უფრო ღია ფერისაა, 
ბოკალის ფორმის, დიდი ზომის (12-14 სმ), ძალიან 
ბუთხუზა (90-95 ფურცელი). ძლიერ ღეროზე 
მარტოულადაა, იშვიათად ორი-სამი. ყვავილობა 
ხანგრძლივია (9-10 დღე) გვიან იშლება. აჭრილი ყვავილები 
შედარებით უფრო დიდ ხანს ძლებს. ბუჩქი დიდი ზომისაა 
100-110 სმ. სწორმდგომი, ღია ფერის ღეროთი, რომელიც 
დაფარულია იშვიათი, მაგრამ ლამაზი ეკლებით. ასევე ღია 
ფერის, დიდი ზომის ტყავისებური პრიალა ფოთლებით. 
გვალვაგამძლეა. იშვიათად ავადდება სოკოვანი 
დაავადებებით.  
 
 

 

მაბელა – Mabella 
 კოკორი მოგრძო – კვერცხისგულისფერი, გადაშლილი ღია 
ყვითელი ფერის, ძალიან ლამაზი  ფორმის, მზეზე არ 
ხუნდება. დიდი ზომის (11 სმ) ბუთხუზა (30-40) ფურცელი, 
სასიამოვნო სურნელებით, გრძელ, ძლიერ ყლორტზე 
ერთეულადაა, იშვიათად 2-3. ხასიათდება უხვი 
ყვავილობით. დიდი ზომის ბუჩქი (145-50 სმ), საკმაოდ 
კომპაქტურია, ღია მწვანე ფერის ფოთლებით, რომელიც 
ნაკლებად ავადდება. დიდ სიცხეს ვერ იტანს. საუკეთესოა 
ასაჭრელად. 
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დოლჩევიტა – Dolce Vita 
 
 კოკორი მოგრძო, მოვარდისფრო-ორაგულისფერი, შიგნითა 
მხარეს გვირგვინის ფურცლები ღია ფერისაა. ყვავილი 
ბოკალის ფორმისაა, დიდი ზომის (11-12 სმ), ბუთხუზა (38-
40-ფურცელი), სურნელოვანი, გრძელ ყლორტზე 
მარტოულად განვითარებული. ხასიათდება ზომიერი 
ყვავილობით. ავადდება ნაცრით. ბუჩქი საკმაოდ ძლიერია, 
სწორმდგომი, კარგად შეფოთლილი ღია მწვანე ფერის 
ფოთლებით. გამოიყენება ჯგუფურად და ასაჭრელად, 
სათაიგულედ.  

 

ნორიტა - Norita 
კოკორი ბურთისებრი, ოდნავ წაწვეტილი, თითქმის შავი, 
ყვავილები მუქი წითელი, ხავერდა, მოშავო ფერის, გამძლე, 
ლამაზი ფორმის, ნელა იშლება, ოდნავ მაღალი ცენტრით და 
გადაღუნული გვირგვინის ფურცლებით. ყვავილი დიდი 
ზომისაა (10-12 სმ), ბუთხუზა 177-80 ფურცელი). 
მარტოულად ან 2-3 ყვავილია ძლიერ ღეროზე. ბუჩქი 
ძლიერი 80 -100 სმ სიმაღლის, ძლიერი დატოტვილი, მუქი 
ფერის ყლორტები შემოსილია მუქი ტყავისებრი 
ფოთლებით და მოწითალო ეკლებით. ავადდება ნაცრით. 
გამოიყენება ძირითადად ასაჭრელად და აგრეთვე 
კლუმბების შესაქმნელად.  

 
 
 

ფლორიბუნდას ჯგუფი 
 ფლორიბუნდა ჰიბრიდული პოლიანტური ვარდების სინონიმია. მიღებულია ჰიბრიდიზაციის გზით 
პოლიანტური და ჩაის ჰიბრიდების შეჯვარების შედეგად. ფლორიბუნდას ჯიშის ვარდები რთული 
სახეობათაშორისი ჰიბრიდებია. მათ წინაპრად ითვლება ჩინეთისა და იაპონიის სუბტროპიკული 
რაიონების მარადმწვანე, უხვად მოყვავილე ვარდები, რომლებმაც შთამომავლობას გადასცეს უხვი და 
უწყვეტი ყვავილობის უნარი გაზაფხულიდან ყინვების დაწყებამდე, რაც დეკორატიულ მებაღეობაში ერთ-
ერთი ძვირფასი ნიშან-თვისებაა.  
     1924 წელს პოლიანტური ვარდების ჩაის ჰიბრიდებთან შეჯვარებით დანიელმა სელექციონერმა პალსენმა 
მიიღო ჰიბრიდულ პოლიანტური ვარდები, რომელშიც კარგადაა შერწყმული ორივე მშობლის საუკეთესო 
ნიშან-თვისებები. ისინი პოლიანტებს ჰგვანან ყვავილის ხასიათითა და გამძლეობით; ხოლო ყვავილის 
ზომითა და ფორმით ბევრ შემთხვევაში – ჩაის ჰიბრიდებს. მრავალრიცხოვანი ჯიშებით ისინი ძალიან 
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პოპულარული გახდნენ შემდგომში. ჰიბრიდული პოლიანტების მეორადი შეჯვარების შემდეგ ისევ ჩაის 
ჰიბრიდებსა და მუსკუსის ვარდებთან, წარმოიშვნენ ჯიშები, რომლებიც გაერთიანდნენ ფლორიბუნდას 
ჯგუფში. შემდგომში ამ ჯგუფს მიაკუთვნებენ ყველა იმ ჯიშს, რომლებიც დგანან (ახლადგამოყვანილი) 
პოლიანტებსა და ჩაის ჰიბრიდებს შორის.  
    ფლორიბუნდას ჯგუფის ვარდებს ტოლი არ მოეძებნებათ ფერთა სიუხვეში, უხვ და ხანგრძლივ 
ყვავილობაში, ნაზ და სასიამოვნო სურნელებაში, გვალვისა და ყინვების მიმართ გამძლეობაში, 
ავადმყოფობებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობაში. ისინი სეზონის განმავლობაში საჭიროებენ 
რამდენჯერმე შესხურებას. ლანდშაფტურ გაფორმებაში მათ მთავარი ადგილი უჭირავთ კაშკაშა ფერების 
მასივების შესაქმნელად. ეფექტურია ბორდიურებად, შტამბებზე, მრგვალი კლუმბებისთვის - ცენტრში 
შედარებით მაღალმოზარდი ჯიშები, გარშემო კი უფრო დაბალი. ბორდიურებში - წინ დაბალი და უკან 
შედარებით მაღალი, ფერების  სათანადო შეხამებით. საუკეთესოა ასაჭრელად, განსაკუთრებით 
ფლორისტიკაში გამოსაყენებლად, საქოთნე კულტურად, ინტერიერების, აივნების გაფორმებისათვის, 
რადგან აქვთ უხვი ყვავილობა გაზაფხულიდან წაყინვებამდე. აქვთ უფრო მკვეთრად გამოხატული 
სურნელება, ვიდრე ჩაის ჰიბრიდებს, განსაკუთრებით წითელ ფერს. ზაფხულში საჭიროებს შესაბამისი 
აგროტექნიკის გატარებას (განსაკუთრებით აუცილებელია გადაყვავილებული ყვავილების დროულად 
მოშორება). შესაძლებელია უწყვეტი ყვავილობის ტალღის მიღება, რადგან სხვა ჯგუფის ვარდები 
ზაფხულის ცხელ დღეებში ყვავილობას წყვეტენ, ისინი შედარებით უკეთ გრძნობენ თავს. ფლორიბუნდას 
ჯგუფის ვარდები ელეგანტურ ჩაის ჰიბრიდებს არ ჩამორჩებიან ყვავილის ზომით, სილამაზით და 
სურნელებით; აქვთ ზოგი უპირატესობაც. ამ ჯგუფის ვარდები ცალკეული ტალღებით კი არ ყვავილობენ, 
არამედ მთელი ზაფხულის განმავლობაში უწყვეტი ყვავილობა ახასიათებთ, გაცილებით მეტ ყვავილებს 
იკეთებენ და უფრო ამტანნიც არიან.  
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რუმბა – Rumba 
    
კოკორი მრგვალი, ყვავილები მოწითალო-
სტაფილოსფერი, ცენტრში ყვითელი, დაყვავილების 
შემდეგ მუქ შინდისფერს იღებს. ყვავილები 
გადაშლილი, წვრილი (4-5 სმ), ბუთხუზა (35 
ფურცელი), ყვავილედში 5-20 ცალია. ყვავილობა 
უხვი, რემონტანტული, თითქმის ზამთრის 
დადგომამდე. ფოთოლი მუქი მწვანე, ტყავისებრი, 
პრიალა. 70-75 სმ-ის სიმაღლის ძლიერი ბუჩქია, 
საკმაოდ კომპაქტური. გამძლეა მავნებლების და 
დაავადებების მიმართ. საუკეთესოა გაფორმებაში 
ჯგუფურად დასარგავად და ასაჭრელად 
მინიატურული თაიგულებისათვის.  
 

  
პლამია ვოსტოკა – Plamja Vostoka 
 კოკორი მრგვალი, ბურთისებრი, ყვავილები 
მოწითალო-ჟოლოსფერი, მუქი ხავერდოვანი 
ელფერით, მზეზე არ იწვის. გადაშლილი ყვავილი 
ჯამის ფორმისაა, საშუალო ზომის (6-7 სმ), ბუთხუზა 
(20-25 ფურცელი), ოდნავ სურნელოვანი, გრძელ 
ღეროზე, მარტოულად ან ყვავილედში 3-21 ყვავილია. 
ყვავილობა უხვი და ხანგრძლივია. ბუჩქი 90-100 სმ-ის 
სიმაღლისა, სწორმდგომი, ხშირი ძლიერი ღეროებით, 
დიდი ზომის ეკლებით, ფოთლები დიდი ზომის, 
მუქი მწვანე, ტყავისებრი პრიალა. გამძლეა 
დაავადებისა და ავადმყოფობების მიმართ, 
გამოიყენება ჯგუფურად დასარგავად უკანა პლანზე.  

 ნორდია  - Nordia 
კოკორი მრგვალი, ყვავილი მუქი წითელი, ალისფერი 
ელფერით, ჯამის ფორმის, გამძლე, ვერცხლისებრი 
გვირგვინის ფურცლებით, საშუალო ზომის (4-5 სმ), 
ბუთხუზა (35-40 ფურცელი), მაღალ ყუნწებზე ხან 
მარტოულად, ხან კი რამოდენიმე ყვავილია, ბუჩქი 
50-52 სმ სიმაღლისაა, სწორმდგომი, კომპაქტური, 
ყვავილობა საშუალო, ხანგრძლივი. ფოთოლი ღია 
მწვანე. ავადდება, გამოიყენება გაფორმებაში და 
მინიატურული თაიგულებისათვის.  
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პრომინენტი – Prominent 
კოკორი მოგრძო, ყვავილები კაშკაშა ნარინჯისფერი, 
ყვითელი ფუძით მიმაგრებულია ნასკვზე. მზეზე არ 
იწვის. ყვავილები საშუალო ზომისა (9-10 სმ), 
ბუთხუზა (24-28 ფურცელი), სუსტი სურნელით, 
მარტოულად ან 3-5-ყვავილიან ყვავილედში, ძლიერ, 
სწორმდგომ მრავალეკლიან ყლორტებზე; ფოთლები - 
ღია მწვანე. ბუჩქი დიდი ზომისაა (80-100 სმ), 
სწორმდგომი ღეროებით. ოდნავ ავადდება ნაცრით. 
ძალიან კარგია ასაჭრელად  და ჯგუფურად 
დასარგავად.  

 პუსტა – Pussta 
კოკორი მრგვალი, ოდნავ წაწვეტილი, ყვავილები 
მუქი კაშკაშა წითელი, ჯამის ფორმის, დიდი ზომის 
(8-10 სმ), ბუთხუზა (38-40 ფურცელი). ნაზი 
სურნელების, ყვავილედში 12-22 ცალია. გამოირჩევა 
უხვი ყვავილობით; სრული ყვავილობის დროს 
ფოთლები არც კი უჩანს. ფოთლები დიდი ზომის, 
მუქი მწვანე, ტყავისებრი, პრიალა. გაზაფხულზე 
ავადდება ნაცრით, ბუჩქი 50-60 სმ სიმაღლისაა, ხშირი 
ძლიერი ყლოტებით. მოყვავილე ბუჩქი ულამაზესია 
კვლებში დასარგავად, ბორდიურებზე წინა პლანზე, 
ჯგუფებად მწვანე ფონზე და ასაჭრელად 
მინიატურული თაიგულებისათვის.  

 ფლამინგო – Flamingo 
კოკორი გრძელი, ყვავილები მარჯნისფერი, ოდნავ 
გადაჰკრავს ვარდისფერი, ბურთის ფორმის, ნელა 
იშლება, დიდი ზომის (7-8 სმ), ბუთხუზა (20-25 
ფურცელი), სურნელოვანი. ყვავილი მარტოულადაა 
ან ყვავილედში 3-6 ცალი, უხვად და შეუწყვეტლად 
ყვავილობს. ბუჩქი სწორმდგომია (60-80 სმ), კარგად 
დატოტვილი; კაუჭა, პატარა ზომის, ღია ფერის 
ეკლებით. ფოთლები დიდი ზომის, მუქი მწვანე, 
ტყავისებრი, პრიალა. ოდნავ ავადდება ნაცრით. 
საუკეთესოა ასაჭრელად და გაფორმებაში ჯგუფურად 
დასარგავად.  
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 ფაირ კინგი - Fire King 
 კოკორი ოვალური, მწვანე ფერის, ყვავილი 
ცეცხლისფერი წითელი. ხანდახან უფრო მუქი 
კიდეებით, გადაყვავილებული უფრო მუქი ფერისაა, 
ჯამისებრი, მაღალი ცენტრით, საშუალო ზომის (6-7 
სმ), ბუთხუზა (45-50 სმ), ოდნავ სურნელოვანი, 
ყვავილედში 3-15 ყვავილია. ფოთოლი დიდი 
ზომისაა, მუქი მწვანე, ტყავისებრი პრიალა, ღეროები 
უხვადაა შეფოთლილი, ოდნავ ავადდება. საუკეთესოა 
საბორდიურედ, ჯგუფურად დასარგავად და 
მინიატურული თაიგულებისთვის.  
 

 ქუინ ელიზაბეტი - Queen Elizabeth 
კოკორი წვეტიანი. ყვავილები სუფთა ვარდისფერი, 
კაშკაშა, მაღალი ცენტრით, გადაშლილს ჯამის ფორმა 
აქვს, დიდი ზომის (10 სმ), ბუთხუზა (30 ფურცელი), 
სურნელოვანი, უმეტესად ყვავილედშია 
განლაგებული, რომელიც შეუწყვეტლად და უხვად 
ყვავილობს მთელი სავეგეტაციო პერიოდის 
განმავლობაში, თუ დაყვავილებულ ყვავილებს 
დროზე მოვაჭრით. ბუჩქი დიდი ზომისაა, 
სწორმდგომი, ხშირი, ძლიერი ყლორტები შემოსილია 
დიდი ზომის, პრიალა ტყავისებრი, მუქი მწვანე 
ფოთლებით და დიდი ზომის ეკლებით. საუკეთესოა 
ჯგუფურად, ასაჭრელად, სათბურისთვის, შტამბიანი 
კულტურისათვის. მთელ მსოფლიოში დიდი 
პოპულარობით სარგებლობს.  

 
 

ფოლკლორი – Folklore 
კოკორი გრძელი, წვეტიანი, ყვავილები 
ნარინჯისფერი, გადადის ვარდისფერში (შერეული 
ფერებით), მაღალი ცენტრით, დიდი ზომის (10-11 სმ), 
ბუთხუზა (40-45 ფურცელი), ოდნავ სურნელოვანი, 
უხვად მოყვავილე. ძლიერ საყვავილე ღეროზე 
მარტოულადაა. ფოთლები დიდი ზომის, პრიალა. 
ბუჩქი საშუალო სიმაღლის 50-60 სმ. ეფექტურია 
ჯგუფურად დასარგავად და ასაჭრელად.  
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მასკარადი – Masquerade 
კოკორი ოვალური, ყვავილები სუფთა ყვითელი, 
გადაშლის შემდეგ გადაჰკრავს ორაგულისფერი – 
ვარდისფერი და ბოლოს ღებულობს მუქ წითელ 
ფერს. დიდი ზომის (8 სმ), ნახევრადბუთხუზა (12-20 
ფურცელი). ყვავილედში 10-25 ყვავილია. 
ყვავილობის პერიოდში  სხვადასხვა ფერის. უხვად და 
ძალიან ლამაზად ყვავილობს. ბუჩქი საკმაოდ დიდი 
ზომისაა, კარგად ექვემდებარება სხვადასხვა 
სიმაღლეზე გასხვლას. ფოთლები მუქი ტყავისებრი, 
პრიალა. არ ავადდება, გვალვა და ყინვაგამძლეა. 
საუკეთესოა ჯგუფურად დასარგავად.  

 

ნიადაგმფარავი ვარდები 
XX საუკუნის 80-იან წლებში გართხმული ვარდების ჯიშები იმდენად გაიზარდა და მათ ისეთ მაღალ 
შეფასებას აძლევდნენ, რომ აუცილებელი გახდა მათი ცალკე ჯგუფად გამოყოფა ბუჩქისებური 
ვარდებიდან.  
მაგრამ ნიადაგმფარავი ვარდების ისტორია აქედან არ დაწყებულა. ვიხურის ჯგუფის ვარდებს დიდი ხნით 
ადრე იყენებდნენ ნიადაგმფარავად, რომელიც სიგანეში   6 მ-ს და მეტს აღწევდა. სელექციონერებმა გასულ 
საუკუნეში გამოიყვანეს უფრო კომპაქტური, პრიალაფოთლებიანი, ერთჯერადი ყვავილობის ჯიშები. მათ 
შორის იყო ჯიში ნოზამი განმეორებითი ყვავილობით, წვრილი პრიალა ფოთლებით და წვრილი 
ვარდისფერი ყვავილებით მხოხავ ღეროებზე, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა.   
გათვალისწინებული იქნა მშენებლების მოთხოვნილება, სელექციონერებმა 1970 წლიდან დაიწყეს მუშაობა 
ჯიშების გასაუმჯობესებლად. უდიდესმა ფირმებმა დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიაში, გერმანიასა და 
საფრანგეთში ერთბაშად დაიწყეს მუშაობა და ბაზარს მოაწყდა უამრავი ახალი ჯიში განუწყვეტელი 
ყვავილობით, დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ გამძლეობით, კარგად დატოტვილი ღეროებით, 
ნაკლებ შრომატევადი აგროტექნიკით.  
    ნიადაგმფარავი ვარდები გარდა ქალაქის გამწვანებისა, სულ უფრო ფართოდ გამოიყენებოდა კერძო 
ბაღებში. ეს ვარდები ფართოდაა გამოყენებული დამრეცი ფერდობების, ბაღის მიტოვებული ადგილების, 
სადაც იშვიათად იზრდება სხვა მცენარე სარეველების გარდა, გასაფორმებლად. ის კარგად გამოიყენება 
ქალაქის ბაღებში, სადაც ცუდი ჰაერია, რადგან მათთვის გამონაბოლქვი გაზები პრობლემა არაა და რაც 
მთავარია, კარგად გრძნობენ თავს დიდი ავტოტრასების ცენტრალურ ხაზზე. საუკეთესოა მინიბაღების და 
აივნების ქოთნებისათვის.  
ნიადაგმფარავი ვარდები ორ ჯგუფად იყოფა. პირველი ჯგუფის წარმომადგენელთა ზომებია: 23 სმ 
სიმაღლე და 1-1,2 მ დიამეტრი; მეორე ჯგუფის წარმოამდგენლები უფრო დიდია: 60 სმ სიმაღლის და 3,5-46 
მ სიგანის. როგორც ყველა ვარდი, ისინიც მოითხოვენ დარგვის წინ ნიადაგის კარგად დამუშავებასა და 
სარეველებისაგან კარგად გასუფთავებას. დასარგავ ორმოში დიდი რაოდენობით უნდა იქნას შეტანილი 
ორგანული და მინერალური სასუქები. მაგრამ როდესაც ეს ვარდი გაიხარებს, მისი მოთხოვნილება 
მინიმალურია. ხშირი გართხმული ბუჩქი ხელს უშლის სარეველების განვითარებას. თითქმის არ 
საჭიროებს გასხვლას.  
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მინიატურული ვარდები 
   დეკორატიული ღირსების მიხედვით მინიატურული ვარდები, ანუ ლილიპუტები, “ჯგუფები”, საოცრებაა 
თავისი სილამაზით, ფორმების სრულყოფილებით, პროპორციებით. როგორც ყველა მინიატურა, ისინიც 
შესაბამის გარემოცვას მოითხოვენ, რომ არ დაიკარგონ, ამიტომ მათ რგავენ პატარა ბაღებში, ტერასებზე, 
ბორდურებად, შემაღლებულ ფერდობებზე და საქოთნე კულტურად.  
    მინიატურული ვარდები - “Miniature”, ევროპაში პირველად შემოტანილ იქნა ჩინეთიდან 1810 წელს 
საქოთნე კულტურად “Pompon de Paris"  სახელწოდებით, რომელიც საუკუნის ბოლოს მთლიანად დაიკარგა. 
ხოლო 1918 წელს ვინმე მაიორ რაულეტიმ იგი აღმოაჩინა შვეიცარიის ერთ-ერთ ქალაქში, ჩამოიტანა და 
ამის გავრცელდა R. Raulett-ის სახელწოდებით. შემდგომში ის საფუძვლად დაედო თანამედროვე 
მინიატურული ვარდების ჯიშების. ცნობილმა სელექციონერებმა პეტრო დოტიმ, იან დე ვინკამ და რალფ 
მურიმ ხანგრძლივი შრომის შედეგად გააფართოვეს და გააუმჯობესეს მათი ასორტიმენტი. მინიატურული 
ვარდები თავისი გარეგნული ნიშნების მიხედვით ძალიან ჰგვანან ბენგალის და პოლიანტურ ვარდებს, 
მაგრამ მათგან განსხვავებით, მისი ბუჩქი დაბალია, აქვს გაცილებით წვრილი ყვავილები და ფოთლები. 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჯგუფს აქვს მინიატურების სახელწოდება, მათ შორის არის როგორც 
“გოლიათები”, ასევე “ჯგუფები”. ყველაზე პატარა ბუჩქის სიმაღლე აღწევს 25 სმ-ს, ხოლო ყველაზე დიდის - 
45 სმ-ს. შესაბამისად ყვავილების დიამეტრიც პატარასი  1,5-2 სმ-ია და დიდის 4,5 სმ. ყვავილები 
ერთეულად ან რამოდენიმეა ყვავილედში. გვირგვინის ფურცლები მრავალფეროვანია, ხშირად 
სურნელოვანი. ყვავილობს უხვად, თითქმის მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში. დიდი 
ყურადღება ექცევა პატარა პრიალა ფოთლების (ღია მწვანიდან მუქ მოწითალო ფერამდე) და ნაყოფების 
დეკორატიულობას. არსებობს ხვიარა ფორმებიც, ერთი ან განმეორებითი ყვავილებით. ასევე შედარებით 
მაღალი და დაბუჩქული ფორმებიც – Climbing -ხვიარები. გამომდინარე ანალოგიური ჯიშიდან 
მაგ:(Climbing Baby Masquerade”.) 
  დეკორატიული თვალსაზრისით მინიატურული ვარდები ფართოდაა გამოყენებული ულამაზეს 
ბორდიურებში, პატარა შემაღლებული კლუმბებში, ალპინარიუმებში, მინიატურული ბაღებში; ულამაზესია 
ტერასებზე ქოთნებში ჩარგული; სათანადო განათებისა და ჰაერის მაღალი ტენიანობის შექმნის 
შემთხვევაში - როგორც საოთახე საქოთნე კულტურა.  
   საქოთნე კულტურის მინიატურული ვარდის ჩასარგავად საჭიროა შედარებით განიერი და დაბალი 
ქოთანი, რომელიც ავსებული იქნება ვარდებისათვის განკუთვნილი ნოყიერი ნიადაგით. ნახევრად 
აკოკრილი ვარდი შეაქვთ შენობაში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 18-200 უნდა იყოს, და დგამენ განიერ 
ლანგარზე (დიდ ჭურჭელზე), რომელზეც დაყრილია საშუალო ფრაქციის ხრეში 2-3 სმ-ის სისქეზე. ხრეში 
მუდამ ნოტიო მდგომარეობაში უნდა იყოს, მაგრამ არა წყლით მთლიანად დაფარული. შექმნილი 
მიკროკლიმატი ხელს უწყობს მცენარის კარგად განვითარებას, უხვ და ხანგრძლივ ყვავილობას 
გაზაფხულიდან შემოდგომამდე. შემოდგომაზე, ყვავილობის დამთავრების შემდეგ, ქოთნები იანვრამდე 
გარეთ გაგვაქვს. იანვარში ისინი ისხვლება და იდგმება ცივ შენობაში ორი კვირით. დაავადებებზე 
შესაბამისი შემოწმების შემდეგ, მაინც საჭიროა სანიტარული შესხურება. მის შემდეგ გადააქვთ თბილ 
შენობაში 20-22C  ტემპერატურაზე. წარმოებს რეგულარული წყვა და ნიადაგის გაფხვიერება, ყურადღება 
ექცევა ახალგაზრდა ყლორტებზე მავნებლებსა და დაავადებებს. ოთახი ხშირად უნდა ნიავდებოდეს და 
განათება იყოს ნორმალური.  
   მინიატურული ვარდები ძირითადად მრავლდება ვეგეტატიურად: კალმით, ბუჩქის დაყოფით, 
გადაწვენით, მყნობით. ვეგეტატიურად გამრავლებული ვარდები ინარჩუნებენ ბუჩქის ფორმას, ზომას, 
ყვავილობის ხარისხს და რაოდენობას, მაგრამ სუსტია ნამყენთან შედარებით. ნამყენი ძლიერია, მაგრამ 
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იცვლის ზომას (უფრო დიდია) და ისე ზღაპრულადაც აღარ გამოიყურება. აგროტექნიკა ისეთივეა, როგორც 
ჩვეულებრივი ვარდების.  

 სნოუ ბალლეი – Snow Ballet 
ნახევრად ხვიარა. კოკორი მრგვალი, გადაშლილი 
ყვავილები - ქათქათა თეთრი. ნახევრად ბუთხუზა (10-
14 ფურცელი), პატარა ზომის (2-3 სმ). ადრე 
გაზაფხულზე უხვად ყვავილობს, შემდეგ კი 
ნაკლებად. ბუჩქი 50 სმ სიმაღლისაა, ღია მწვანე ფერის 
ფოთლებით. ავადდება ნაცრით. გამოიყენება 
ფერდობებზე ჯგუფურად დასარგავად. 

 ავე მარია – Ave Maria 
  
ნახევრად ხვიარა. ყვავილები მოთეთრო-კრემისფერი, 
ღია ვარდისფერი ცენტრით, მოზრდილი (6 სმ), 
ძალიან ბუთხუზა (80 ფურცელი), ძალიან 
სურნელოვანი. ყვავილედში 5-15 ყვავილია. 
ყვავილობს უხვად. ბუჩქი გადაშლილი, ძლიერ 
მოზარდი, დრეკადი ყლორტებით; ფოთლები 
მოზრდილი, პრიალა, ტყავისებრი. ნაკლებად 
ავადდება სოკოვანი დაავადებებით. გამოიყენება 
ჯგუფების შესაქმნელად. 
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 გრინ აისი – Green Ice 
  კოკორი მრგვალი, მომწვანო-თეთრი, ყვავილები 
თეთრი, ნაზი მომწვანო ელფერით. ფიალისებური, 
გადაშლილი, წვრილი (2-2,5 სმ), ბუთხუზა (40-45 
ფურცელი), სუსტი სურნელით, პატარა ყვავილედში. 
უხვად ყვავილობს მთელი სეზონის განმავლობაში. 
ბუჩქი 30-40 სმ სიმაღლისაა, ძლიერ დაბუჩქული; 
ღერო მოწითალო ეკლიანი; უხვად შეფოთლილი ღია 
მწვანე, ტყავისებრ პრიალა, ჯანმრთელი ფოთლებით. 
საუკეთესოა პატარა ჯგუფების შესაქმნელად და 
საოთახე კულტურად.  
 

 მეჯიკ კერუსელი – Magic Carrousel 
  კოკორი მოგრძო; ყვავილები თეთრი, წითელი 
არშიით, გამძლე. ყვავილობის დროს გვირგვინის 
ფურცლები დაბლა იღუნება. ყვავილი მსხვილია (4 სმ), 
ბუთხუზა (21 ფურცელი), ოდნავ სურნელოვანი, არის 
როგორც ყვავილედში, ისე მარტოულად. უხვად 
მოყვავილეა მთელი სეზონის განმავლობაში. ბუჩქი 
დაბალია, გადაშლილი. ღერო დაფარულია 
მოწითალო, წვრილი, წაწვეტებული ეკლებით. 
ახალგაზრდა ღერო და ფოთლები მუქი შინდისფერია. 
გამოიყენება მინიატურული ბაღებისთვის და საქოთნე 
კულტურად. ყინვაგამძლეა.  
 

 პერლა დე ალკანადა – Perla de Alcanada 
 კოკორი წვრილი, ოვალური, ყვავილები 
მოშინდისფრო-წითელი, წვრილი (2 სმ), 
ნახევრადბუთხუზა (20-23 ფურცელი). დიდ 
ყვავილედში 15-20 ყვავილია. ძალიან უხვად 
ყვავილობს. ბუჩქი 35 სმ სიმაღლისაა, ხშირად 
დატოტვილი, კომპაქტური. ფოთოლი მუქი მწვანეა, 
პრიალა. ოდნავ ავადდება ნაცრით. საუკეთესოა 
ჯგუფურად, ბორდიურებისთვის და საქოთნე 
კულტურად.  
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პერლა დე მონსტერატი – Perla de Monsterat 
 კოკორი მოგრძო წვეტიანი, ყვავილი ვარდისფერი, 
მარგალიტისფერი კიდეებით, გადაშლილი, წვრილი, 
ნახევრად ბუთხუზა (18 ფურცელი). ყვავილედში 15-
20 ყვავილია. უხვად ყვავილობს. ბუჩქი დაბალია, 
ძალზე კომპაქტური, წვრილი ეკლებით. ფოთლები 
წვრილი, წვეტიანი, ღია მწვანე. საუკეთესოა 
საქოთნედ, ჯგუფურად დასარგავად, საბორდიურედ, 
მინიატურული თაიგულებისა და 
ალპინარიუმებისათვის.  
 

 

ლავენდერ ჯუელი – Lavender Jewel 
მოგრძო, ყვავილი მოვარდისფრო-იასამნისფერი, მზის 
პირდაპირ სხივებზე ოდნავ ხუნდება, პატარა ზომის 
(3-3,5 სმ) ბუთხუზა (35-40 ფურცელი), სუსტი 
სურნელით. ყვავილობს უხვად და ხანგრძლივად. 
ბუჩქი საშუალო ზომისაა კომპაქტური; ფოთლები 
მუქი, ტყავისებრ პრიალა. ნაკლებად ავადდება. 
ყლორტი მწვანე, იშვიათად ეკლებით. საუკეთესოა 
საქოთნე კულტურად, საბორდიურედ და 
მინიატურული თაიგულებისთვის.  
 

 ლითლ ბუკარო – Little Buckaroo 
საკმაოდ ძლიერმოზარდი გადაშლილი ბუჩქია, 
საუკეთესოა საბორდიურედ. პრიალა, ტყავისებრ 
ფოთლებს ოდნავ ოქროსფერი გადაკრავს. კოკორი 
მოგრძოა, ყვავილები წითელი, თეთრი ცენტრით, 
წვრილი, სასიამოვნო სურნელით. ყვავილი 25-
ფურცლიანია. ერთ-ერთი უძველესი ჯიშია, 
გამოყვანილია 1965 წელს. დღემდე ინარჩუნებს 
მოწონებას და გამძლეა სოკოვანი დაავადებების 
მიმართ.  
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 კოლიბრი – Colibri 
 კოკორი მოგრძო ოვალური, ყვავილი 
მონარინჯისფრო-ყვითელი, ძალიან გადაშლილი, 
საშუალო ზომის (3-4 სმ), ბუთხუზა (20-25 ფურცელი), 
სურნელოვანი. ყვავილედში 3-5 ყვავილია. ბუჩქი 30 სმ 
სიმაღლისაა, ძლიერი ღეროებით, უხვად მოყვავილე. 
ფოთოლი მუქია, ოვალური, ტყავისებრი პრიალა, 
საკმაოდ ჯანსაღი. გამოიყენება პატარა 
ჯგუფებისათვის, მინიატურული ბორცვებისა და 
მინიატურული თაიგულებისათვის.  
 

 

ილლუჟენი – Ilusion 
 კოკორი ბურთისებრი; ყვავილები სისხლისფერ-
წითელი, ფინჯნის ფორმის, დიდი ზომის (3-4 სმ), 
ბუთხუზა (60-65 ფურცელი), სურნელოვანი, საკმაოდ 
დიდ ყვავილედში თავმოყრილი. უხვად და 
ხანგრძლივად ყვავილობს მთელი სეზონის 
განმავლობაში. ბუჩქი უხვად დატოტვილია, 
გადაშლილი, ხვიარა ყლორტებით. აქვს ძალიან 
ლამაზი ნაყოფები. გამოიყენება საქოთნე კულტურად, 
კლდებაღებში და საბორდიურედ. 

 

რობინი – Robin 
კოკორი მრგვალია, ყვავილები კაშკაშა წითელი. 
გვირგვინის ფურცლები წვრილი, მილისებრ 
ჩახვეული, სრიალა. ყვავილობს უხვად და 
ხანგრძლივად. ყვავილის დიამეტრი 3სმ-ია, ბუთხუზა 
(45-50 ფურცელი); ყვავილედში 3-5 ყვავილია. ბუჩქი 
დაბალია (25-30 სმ), თანაბრად მოზარდი, 
დატოტვილი; ფოთლები ღია მწვანე, ტყავისებრი, 
პრიალა. გამძლეა მავნებლებისა და დაავადებების 
მიმართ. გამოიყენება მინიატურულ ბაღებში, ლამაზი 
ჯგუფებისათვის და საქოთნე კულტურად. 
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ხვიარა ვარდები 
ხვიარა მცენარეები – ძალზე მოხერხებული მასალაა ბაღის მოსართავად და  დასამშვენებლად. მათი 
დახმარებით ხერხდება ლანდშაფტის გაფორმებისათვის ვერტიკალური შტრიხების დამატება, რომელიც 
უფრო შთამბეჭდავს ხდის მას. ასეთი მცენარეების დახმარებით ადვილად აწყობენ ბაღის მყუდრო 
დასავენებელ კუთხეებს, “ცოცხალ ოთახებს”. მათი დახმარებით შეიძლება შეინიღბოს შეუხედავი კედლები, 
ერთფეროვანი, მოსაწყენი ღობეები, დაიმალოს სამეურნეო კუთხეები, ლამაზად მოირთოს პერგოლები, 
ვერანდები, შეინიღბოს გამხმარი ხეები; ისინი გამოიყენება ნიადაგმფარავად და სხვა ვერტიკალური 
გაფორმებისთვისაც.  
   ხვიარა ვარდებისთვის აუცილებელია ლამაზი საყრდენები, რომელიც უფრო მიმზიდველს და 
საინტერესოს ხდის ბაღს. ხვიარა ვარდები ბუჩქებია გრძელი ხვიარა ყლორტებით, რომელიც აუცილებლად 
უნდა მიებას საყრდენს. ხვიარა ვარდების კლასიფიკაცია დღემდე გაურკვეველია. სხვადასხვა ქვეყნის 
ორიგინატორები განსხვავებულად ახდენენ მათ დაყოფას. ყველაზე ახალი და ორიგინალური დახასიათება 
მოგვცა ინგლისელმა მეცნიერმა დოქტორმა ხესსაიონმა. ის ხვიარა ვარდებს ორ ჯგუფად ყოფს. პირველს 
აქვს მხოხავი, გრძელი, დრეკადი ღეროები, რომელიც ყვავილობის პერიოდში მთლიანად დაფარულია, 
დიდი საგველა ყვავილედებით, სადაც პატარა ზომის ყვავილები ნელ-ნელა იშლება. მართალია, ისინი 
ერთჯერადი ყვავილობით ხასიათდებიან, მაგრამ ყვავილობის სასწაული 30-40 დღე გრძელდება. ამავე 
დროს ეს ვარდები ძლიერ ავადდებიან ნაცრით და გრძელი ყლორტების გამო ძალზე რთულია მათი 
გასხვლა. ყოველწლიურად ძველი, დაჯაგული, სუსტი ყლორტები უნდა ამოეჭრას, ხოლო ახალგაზრდა 
ჯანსაღი ტოტები დარჩეს, რადგან ყვავილობს მხოლოდ წინა წლის ნაზარდზე. ასეთი ვარდები კარგად 
გამოიყურება მაღალ შტამბზე. კედლებთან, დეკორატიულ მაღალ ღობეებთან შეიძლება დაირგოს სხვა 
ტიპის ხვიარა ვარდები, რომლებსაც უფრო სწორმდგომი, მაღალი, ძლიერი ღეროები და უფრო დიდი 
ზომის ყვავილები აქვთ. ამ ტიპის ვარდებს უფრო მოკლე საყვავილე ღერო აქვთ, რომელიც წინა წლის 
ნაზარდიდან გამოდის. ამიტომ მათი გასხვლა, და საერთოდ მოვლა, უფრო იოლია.  
ხესსაიონი ხვიარა ვარდების კლასიფიკაციის დროს შედარებით კომპრომისულ მიდგომას იძლევა. ის 
ხვიარა ვარდებს ხუთ ტიპად ყოფს:  
1. მრავალყვავილიანი ხვიარები; 
2. ხვიარა დიდყვავილიანი – ერთეული და ყვავილედში რამდენიმე ყვავილით; 
3. ხვიარა მტევნისებური ყვავილედით, როგორც ფლორიბუნდას ჯგუფს; 
4. ველურად მოზარდი ხვიარა ვარდები და მათი ახლო ნათესავები; 
5. ხვიარა მინიატურული ვარდები.  
   ხვიარა მინიატურული ვარდები არც ისე პატარებია. ყლორტები 2 მ და ცოტა მეტია სიგრძით, მაგრამ 
ფოთლები და ყვავილები ისეთივე პატარა აქვს, როგორც მინიატურულ ვარდებს. ვარდისთვის 
განკუთვნილი ყველა აგროტექნიკური ღონისძიების გატარების შემდეგ, ხვიარა ვარდები შეუდარებელია 
ვერტიკალური გაფორმებისათვის.  
   ხვიარა ვარდები იყოფა ძველ საბაღე და თანამედროვე საბაღე ფორმებად. რემბლერი - წვრილყვავილა 
ხვიარებია  დიდ მტევნისებრ ყვავილედში, ყვავილობს წინა წლის ნაზარდ ყლორტებზე წელიწადში 
ერთხელ, უხვად და ხანგრძლივად. მისთვის აუცილებელია საყრდენი, ან გართხმულია მიწაზე როგორც 
ნიადაგმფარავი.  
   “კლამერი” ცლიმბერ - ინგლისურიდანაა წარმოშობილი, “ტო ცლიმბ”, რაც ნიშნავს ზევით ასვლას, 
შემოხვევას. ღერო შედარებით სქელია, უხეში, დაბოლოება კი უფრო სუსტი, დრეკადი. პირველ წელს 
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ძირიდან ივითარებს 3-4 ძლიერ ყლორტს, რომლებიც სწრაფად მერქნიანდება და მათგან იზრდება დიდი 
რაოდენობით გრძელი გვერდითი ყლორტები მანამ, სანამ ბუჩქი არ გახშირდება. ყვავილი დიდი ზომისაა, 
ერთეულად ან მცირე ზომის ყვავილედში განთავსებული, რომელიც იმავე წლის ნაზარდზე ყალიბდება.  
  უმეტეს ჯიშებს აქვთ რემონტანტული, ხშირად უწყვეტი ყვავილობა. კლაიმერები უფრო ნელა იზრდება, 
ვიდრე რემბლერები, მაგრამ ხშირად ქვემოდან ივითარებს გრძელ ყლორტებს.  
 
 
 

 ფაილხენბლაუ – Veilchenblau 
 საკმაოდ ძველი, ცნობილი ჯიშია ხვიარა, ერთჯერად, 
უხვად მოყვავილე ვარდებს შორის. კოკორი 
ბურთისებრი, მრგვალი; ყვავილები მუქი იისფერი 
(ახლად გადაშლილი), თეთრი ცენტრით, ჯამისებრი, 
საშუალო ზომის (3-4 სმ), ნახევრად ბუთხუზა (10-15 
ფურცელი). ყვავილი მეორე დღეს ნაცრისფერი იღებს. 
აქვს სასიამოვნო, ცაცხვის სურნელი. ყვავილედში 20-
40 ყვავილია; ყვავილობს ხანგრძლივად. ფოთლები 
დიდი ზომისაა, ღია მწვანე, თითქმის სწორმდგომ 
ძლიერ ღეროზე. ბუჩქი 3-3,5 მ სიმაღლისაა, ხშირი, 
ძლიერ დატოტვილი. ოდნავ ავადდება ნაცრით. 
საუკეთესოა ვერტიკალური გაფორმების ყველა 
სახისათვის, აგრეთვე მარტოულად ან 2-3 ბუჩქი 
ერთად. არ უყვარს ჩრდილი და მზის პირდაპირი, 
ძლიერი სხივები. 
 

 

ფრაგეცაიხენი – Fragezeichen 
 კოკორი მრგვალი. ყვავილები ვარდისფერი, 
გადაშლილი ფინჯნის ფორმისა, დიდი ზომის (7-8 სმ), 
ბუთხუზა (25-35 ფურცელი). ყვავილედში 7-15 
ყვავილია; ახასიათებს უხვი და ხანგრძლივი 
ყვავილობა. ფოთოლი მუქი მწვანეა, ტყავისებრი 
პრიალა. ბუჩქი დიდი ზომისაა, 4 მ-მდე სიმაღლის. 
აქვს საკმაოდ ძლიერი და ხშირი ყლორტები. ოდნავ 
ავადდება ნაცრით. გამოიყენება ვერტიკალურ 
გაფორმებაში და შტამბზე.  
დიდ საგველა ყვავილედში შეკრებილია პატარა ზომის 
ბუთხუზა ყვავილები მრგვალი კოკრებით, რომლებიც 
თანდათან იშლება, ამიტომ ყვავილობის ეფექტს 
ხანგრძლივად ინარჩუნებს, მითუმეტეს თუ გრილი 
ამინდი დაემთხვა. დიდ სიცხეს ვერ იტანს; ამ დროს  
ყვავილები ადვილად ჭკნება და ცვივა. ბუჩქი დიდი 
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ზომისაა, გრძელი - 10 მ სიგრძის ყლორტებით.  
 

 დორტმუნდი – Dortmund 
 ჯანსაღი, გვალვა და ყინვაგამძლე ბუჩქია, რომელიც 
საუკეთესოა კედლებთან, ღობეებთან და, კარგი 
გასხვლის შემდეგ, ერთეულად დასარგავად მწვანე 
მოლზე. კოკორი მრგვალია, მუქი ფერის; ყვავილი 5-
ფურცლიანია, ფუძესთან მოთეთრო ფრჩხილით და 
დიდი ზომის მტვრიანებით. ყვავილობა გრძელდება 
თითქმის მთელი ზაფხულის პერიოდში. 
გადაყვავილებული მტევნების მოჭრის შემდეგ მალე 
იწყებს ვეგეტაციას. სწორმდგომი ძლიერი ღერო 
დაფარულია მუქი მწვანე, ტყავისებრ პრიალა  
ფოთლებით. ბუჩქი უფრო სწორმდგომია, ვიდრე 
გადაშლილი, ამიტომ შესაბამისი გასხვლის შემდეგ 
გამოიყენება დიდი ზომის კვლებში ჯგუფურად 
დასარგავად (3-5 ძირი).  
 

 ექსცელზა – Excelsa 
საკმაოდ ძველი ჯიშია, თითქმის გამოვიდა მოდიდან, 
მაგრამ შეუცვლელია დიდი ზომის კედლებისა და 
ღობეების დასაფარად, ფანჩატურებში დასარგავად, 
შტამბიანი, მტირალა ფორმების მისაღებად. 
მართალია, ერთჯერადი ყვავილობა აქვს, მაგრამ 
თავისი გრძელი  გირლიანდებით საოცარია 
ყვავილობის პერიოდში. მცირე ზომის მრგვალი 
მოვარდისფრო კოკრები ნელ-ნელა იშლება ოდნავ 
სურნელოვან პატარა ჟოლოსფერ ყვავილებად, 
მოთეთრო ფრჩხილით. სწრაფმოზარდი ჯიშია. ერთ 
სავეგეტაციო პერიოდში ყლორტების სიგრძე 6-7 
მეტრს აღწევს. შემოსილია პატარა ზომის  ფოთლებით, 
რომელიც წვიმიან ამინდში ნაცრით ავადდება. 
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 ალბერიკ ბარბეი – Alberic Barbier 
 უძველესი ჯიშია, რომელიც ყველაზე უკეთ იტანს 
ცუდ პირობებს და მწირ ნიადაგს; გვალვაგამძლეა, 
შედარებით ჩრდილის ამტანი. კოკორი მომწვანო 
ფერისაა, ბურთისებრი. ყვავილები ბუთხუზა, 
მოთეთრო-ლიმონისფერი, სასიამოვნო სურნელით. 
ისინი შეკრებილია საშუალო ზომის ყვავილედში, 
სადაც თითოეული მათგანი ნელ-ნელა იშლება და 
ამიტომ ყვავილობის ეფექტი ხანგრძლივია. 
დაყვავილებული ყვავილები თვითონვე ცვივა.  
ბუჩქი მაღალია, ყლორტების სიგრძე ხანდახან 10 მ-
დეა. შეფოთლილია მუქი მწვანე, ტყავისებრ პრიალა 
ფოთლებით, რომელიც თითქმის მთელი ზამთრის 
განმავლობაში არ სცვივა. საუკეთესოა თაღებზე, 
პერგოლებზე, ღობეებზე, აივნებზე, მაღალი 
ფერდობების დასაფარად და შესანიღბად. გამძლეა 
დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ.  
 

 

ამერიკან პილლარი – American Pillar 
 ძალზე გავრცელებული ძველი ჯიშია, რომელიც 
ცნობილია უხვი ყვავილობით. ყვავილები  
თავმოყრილია დიდი ზომის ყვავილედში. კოკორი 
მრგვალია, ღია ვარდისფერი; გადაშლილი ყვავილი 
ულამაზესია თავისი მარტივი ჟოლოსფერი 
გვირგვინის ფურცლებით, თეთრი გულითა და დიდი 
ზომის მტვრიანებით. ყვავილობს წელიწადში ერთხელ 
უხვად და ხანგრძლივად. ბუჩქი დიდი ზომისაა, 
ძლიერი, ღია ფერის ყლორტებით, ასევე ღია ფერის 
ეკლებითა და ფოთლებით. ზაფხულის მეორე 
ნახევარში ავადდება ნაცრით. საუკეთესოა უკანა 
პლანზე ჯგუფებად და ცოცხალი ღობეების 
შესაქმნელად.  
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დოროტი პერკინსი – Dorothy Perkins 
    
თითქმის ასი წელია ამ ჯიშს იყენებენ, როგორც უხვად 
მოყვავილე და ძლიერმოზარდ მცენარეს ღობეების, 
თაღების, ფანჩატურების შესამოსად, მიუხედავად 
იმისა, რომ ნაცრით ავადდება. ამჟამად ცნობილია სამი 
ფერის დოროტი პერკინსი: თეთრი, ვარდისფერი და 
სუპერი.  
 

 ნიუ დოუნი – New Dawn   
საკმაოდ დეკორატიული ბუჩქია რემონტანტული 
ყვავილებით. ორაგულისფერ-ვარდისფერი ყვავილები 
შეკრებილია მტევნისებრ ყვავილედში, რომელიც 
დეკორატიულია მთელი წლის განმავლობაში. 
ღეროები სწრაფმოზარდია, ძლიერი, შეფოთლილია 
მუქი მწვანე, ტყავისებრ პრიალა ფოთლებით და 
დაფარულია ხშირი ეკლებით. ნაკლებად ავადდება. 
სპეციალური გასხვლის შემდეგ საუკეთესოა ცოცხალ 
ღობეებად, მარტოულად და როგორც ხვიარა.  
 

 პოლ’ს სკარლეტ კლაიმბერი – Paul’s Scarlet Climber 
მრავალი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს 
პირველობას ლამაზად მოყვავილე, წითელი ფერის 
ხვიარებს შორის. მართალია ყვავილობა ერთჯერადია, 
მაგრამ წარმოუდგენლად ლამაზია დიდ ყვავილედში 
შეკრებილი ფიალისებრი წითელი, დიდი ზომის, 
ბუთხუზა ყვავილები, რომლებიც გირლიანდებივით 
არის შეხუნძლული აივნებზე, ღობეებზე, 
ფანჩატურებზე, კედლებზე და მარტოულად. 
ყვავილობს სხვა ხვიარებზე უფრო გვიან. ფოთლები 
საშუალო ზომისაა, მუქი მწვანე, უხვადაა 
განლაგებული ძლიერ, ხშირად სწორმდგომ, ან ოდნავ 
გადაშლილი ღეროებზე. ოდნავ ავადდება ნაცრით.  
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პარკდირექტორ რიგერსი – Parkdirektor Riggers 
ეს ჯიში ხასიათდება საუკეთესო ყინვა და 
გვალვაგამძლეობით, ძალიან უხვი ყვავილობით, რაც 
დამახასიათებელია კორდესის ფირმის ხვიარა 
ვარდებისთვის. დიდ ყვავილედში შეკრებილი 
უამრავი მუქი ჟოლოსფერი, ცენტრში თეთრი 
ფრჩხილით, მარტივი გვირგვინის ფურცლებით, 
ოდნავ სურნელოვანი ყვავილებით გასაოცარ ეფექტს 
იძლევა მთელი ზაფხულის  განმავლობაში იმ 
შემთხვევაში, თუ გადაყვავილებულ ყვავილებს 
დროზე მოვაშორებთ. საკმაოდ ძლიერი, დიდი ბუჩქია. 
ოდნავ ავადდება ნაცრით და არამდგრადია 
შავლაქიანობის წინააღმდეგ. შეიძლება დაირგოს 
ღობეებთან მარტოულად, იტანს ნახევარჩრდილს.  
 

 
ბუჩქისებური ვარდები 
ბუჩქისებურ ვარდებს მიაკუთვნებენ ყველა იმ ჯიშს, რომლებიც არ შეიძლება მიეკუთვნოს სხვა ჯგუფებს - 
ველურად მოზარდ ვარდებს და მათ ახლომონათესავე ბოტანიკურ სახეობებს; ძველმოდურ ვარდებს, 
ჯიშებს, რომლებიც გამოყვანილი იქნენ ჩაის ჰიბრიდების გამოჩენამდე. მათ აგრეთვე მიაკუთვნებენ 
თანამედროვე ვარდებს, რომელთა ყვავილები ძალიან ჰგავს ფლორიბუნდას ან ჩაის ჰიბრიდებს, რომლებიც 
ძველმოდურია და არ შეიძლება მიეკუთვნოს სხვა ჯგუფებს. მათი ყველაზე დადებითი თვისება ისაა, რომ 
ისინი ყვავილობას იწყებენ სხვა ვარდებზე ადრე, აქვთ უმეტესად სხვადასხვა ფორმისა და ზომის ბუთხუზა 
ყვავილები. მარტივი გვირგვინის ფურცლიანი ჯიშები ულამაზესია ერთჯერადი ან მრავალჯერადი 
ყვავილობით. მათი ყვავილობის პერიოდი ხანგრძლივია. შემოდგომაზე ეფექტურია ლამაზი ფორმისა და 
ფერის ნაყოფები, რომელიც ბაღს დეკორატიულობას უნარჩუნებს თოვლის მოსვლამდე. 
    ბუჩქისებური ვარდების ჯგუფს მიაკუთვნებენ აგრეთვე ადრეგამოყვანილ, ზოგიერთი ნიადაგმფარავი 
ვარდის ჯიშებს ერთჯერადი ყვავილობითა და დიდი გრძელი ყლორტებით. ამ ვარდების ყველაზე დიდი 
ნაკლია მათი დიდი ზომები, რომელიც მოუხერხებელია თანამედროვე მინიბაღებისათვის და ასევე მოვლის 
თვალსაზრისითაც, რომელთაგან ყველაზე რთულია გასხვლა. გამოიყენება ძირითადად დიდი ზომის 
ბაღების უკანა პლანზე, ცოცხალ ღობეებად და შეუხედავი ადგილების დასაფარავად.  
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ფრაუ კარლ დრუშკი – Rosa Frau Karl Druschki 
თითქმის საუკუნეა რაც ეს ჯიში საკმაოდ 
პოპულარულია დეკორატიულ მებაღეობაში. 
მიუხედავად იმისა, რომ ყვავილი სურნელოვანი 
არაა და ნაცრითაც ავადდება, მაინც 
მიმზიდველია თავისი დიდი კოკრებით, 
რომლებსაც მოწითალო ელფერი დაჰკრავთ, 
ხოლო  გადაშლილი ქათქათა თეთრია, ძალიან 
ლამაზი ფორმის და გვიან იშლება. დიდი ზომის 
ბუჩქის საკმაოდ ძლიერი ყლორტები 
ყვავილობის დროს სიმძიმისგან იღუნება. 
სავეგეტაციო პერიოდში რამოდენიმეჯერ 
ყვავილობს, მაგრამ შეუდარებელია გაზაფხულის 
ყვავილობისას. საუკეთესოა ჯგუფებად, 
ღობეებთან და ასაჭრელად.  
 

 

Fruhlingsgold 
კორდესის ფირმის დიდი ზომის ვარდებს შორის 
ერთ-ერთი საუკეთესოა ბუჩქის ფორმით. დიდი 
ზომის დრეკადი ღეროები მასიური ყვავილობის 
დროს მთლიანად დაფარულია 
ნახევრადბუთხუზა, ყვითელი ფერის, ძალიან 
სურნელოვანი ყვავილებით, რომლებიც 
თავმოყრილია დიდ ყვავილედებში. ნორმალური 
ყვავილობისა და განვითარებისათვის 
აუცილებელია დიდი სივრცე და ფონი, რომელიც 
გამოკვეთს ამ ვარდის ეფექტურობას. მართალია 
ყვავილობა ერთჯერადია, მაგრამ თუ გრილი 
ამინდის შემთხვევაში, საკმაოდ ხანგრძლივი. 
ნაკლებად ავადდება.  
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The Fairy 
ერთ-ერთი საუკეთესო ჯიშია იმ პოლიანტურ 
ვარდებს შორის, რომელიც ხალხმა აღიარა, დიდი 
სიამოვნებით იყენებდა და იყენებს სხვადასხვა 
სახის გაფორმებაში. პატარა ზომის, ბუთხუზა, 
ვარდისფერი, ლამაზი ფორმის ყვავილები 
შეკრებილია დიდ, მტევნისებრ ყვავილედში, 
რომელიც უძლებს ზაფხულის სიცხეს. 
ყვავილობას სხვა ვარდებთან შედარებით ცოტა 
გვიან იწყებს, მაგრამ ის მთელი სავეგეტაციო 
პერიოდის განმავლობაში, გვიან შემოდგომამდე 
მეორდება. საშუალო ზომის, გადაშლილი 
ყლორტები დაფარულია პაწაწინა (ბზის ფორმის) 
ფოთლებით. ნაკლებად ავადდება.  
 

 

როზა რუგოზა ალბა – Rosa Rugosa Alba 
   
ერთ-ერთი ტიპური ნაოჭფოთოლა ვარდია, 
რომლის ფოთოლიც  არ ავადდება. აქვს საკმაოდ 
დიდი, ნახევრადბუთხუზა, სურნელოვანი 
თეთრი ყვავილები და ულამაზესი, მოწითალო-
ნარინჯისფერი, პომიდვრის მსგავსი დიდი 
ნაყოფები. უხვად შეფოთლილი გრძელი 
ყლორტები შემოდგომაზე ოქროსფერს იღებს. ამ 
ვარდისგან შექმნილი ცოცხალი ღობე უაღრესად 
დეკორატიულია. იყენებენ როგორც ცალკეულ 
ბუჩქებად, აგრეთვე ჯგუფებად. გასხვლა 
მიზანშეწონილი არაა. 
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როზა რუგოზა სკაბროზა – Rosa Rugosa Scabrosa 
   
ერთ-ერთი სახესხვაობაა. საოცრად ჯანსაღია, 
ყინვაგამძლე, გვალვას შედარებით ძნელად 
იტანს. აქვს დიდი, სურნელოვანი ყვავილები, 
ულამაზესი პომიდვრის მსგავსი ნარინჯისფერი 
ნაყოფებით. ყვავილობა იწყება გაზაფხულის 
ბოლოს და გრძელდება გვიან შემოდგომამდე. 
საუკეთესოა ცოცხალი ღობეებისათვის, 
მარტოულად და დიდ გაზონზე ჯგუფურად 
დასარგავად.  
 
 

 
 
 
 
ვარდის კვების არე დამოკიდებულია ვარდის ჯიშებზე, ნაკვეთის ექსპოზიციაზე, ნიადაგის ხარისხზე და 
ნარგავთა დანიშნულებაზე: 
 
  
 

 

პატიო 20-30 სმ 
ჩაის ჰიბრიდები და ფლორიბუნდა 
კომპაქტური ჯიშები  

45სმ 

ჩაის ჰიბრიდები და ფლორიბუნდა 
საშუალო ზომის ჯიშები  

60სმ 

ჩაის ჰიბრიდები და ფლორიბუნდა 
მაღალმოზარდი ჯიშები 

75-100 სმ 

ნიადაგმფარავი დამოკიდებულია ბუჩქის სიგანეზე 
დაბალმოზარდი ბუჩქისებრი  ვარდები 100 სმ 
შტამბიანი 120-150 სმ 
ბუჩქისებრი საშუალოდ 150 სმ, სავარაუდოდ ბუჩქის 

საბოლოო სიმაღლის ნახევარი. 
მტირალა შტამბიანი სბოლოო სიმაღლის ნახევარი, 180 სმ 
ხვიარა 200-300 სმ 
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  დარგვის შემდეგ აუცილებელია უხვი მორწყვა. საკუთარფესვიანი  მცენარეები უმჯობესია მოირწყოს 
ჰეტეროაუქსინის ან კორნევინის ხსნარით. გაზაფხულის დარგვის დროს კარგია პოლიეთილენის აპკის 
გადაფარება, რაც უზრუნველყოფს  ნოტიო და თბილ მიკროკლიმატს. ახლადამოყრილი ყლორტები და 
კვირტები იმყოფებიან განვითარებისთვის კარგ პირობებში, აგრეთვე აქ ნიადაგის ტემპერატურა 20-ით 
მეტია, რაც ხელს უწყობს ფესვთა სისტემის სწრაფად აღდგენას და შემდგომში მის ნორმალურ ზრდას. ორი 
კვირის შემდეგ აპკს გადახდიან. მიზანშეწონილია დარგვისთანავე პროფილაქტიკისთვის 1%-იანი ბორდოს 
სითხით შესხურება (250-300 გ  10 ლ წყალზე). 
 
 
 
 
 
ვარდების გამრავლება 
   ვარდებს ამრავლებენ თესლით და ვეგეტატიურად. ნებისმიერი კულტურული ვარდის ჯიში 
რთული ჰიბრიდია, რის გამოც ხდება დათიშვა, ე.ი. ახალ თაობას არ გადაეცემა დედა-მცენარის ყველა 
დეკორატიული თვისება. მიღებულ მცენარეებში ვლინდება რომელიმე შორეული წინაპრის ნიშან-
თვისებები. ამიტომ თესლით ამრავლებენ ველურ საძირეს ან ახლად გამოყვანილი ჰიბრიდული 
ნაყოფებისაგან მიღებულ მცენარეებს. ძირითადად სარგავი მასალის მისაღებად. ჰიბრიდულ ვარდებს 
ამრავლებენ ვეგეტატიური გზით. არსებობს ვეგეტატიური გამრავლების რამდენიმე ხერხი: ბუჩქის 
დაყოფით, ფესვის კალმებით, გამერქნებული და მწვანე კალმებით, ფესვის ამონაყარით, გადაწვენით და 
მყნობით. გამრავლების ყველა ამ ტიპს აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი თვისებები. კალმით 
გამრავლებული მცენარე არ იკეთებს ველურ ამონაყარს, მაგრამ უფრო სუსტია ნამყენთან შედარებით; 
მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში მცენარე არ იღუპება, იძლევა ახალ ამონაყარს; ყვავილების 
რაოდენობა უფრო მეტია, უფრო ადრე იწყებს ყვავილობას. ვეგეტატიურად ამრავლებენ ძირითადად 
ფლორიბუნდას, პოლიანტურ ვარდებს, ხვიარებს, მინიატურულ, პატიოს და ნიადაგმფარავი ვარდების 
ჯგუფს, ზოგიერთ ჩაის ჰიბრიდს და ბუჩქისებურ ვარდებს. საკუთარფესვიანი მცენარეები მოითხოვენ 
შედარებით ნაკლებ დროს და შრომას, ვიდრე ნამყენები.  
ბუჩქის დაყოფით გამრავლება ყველაზე ადვილი მეთოდია, რომელიც ვეგეტატიურად გამრავლებულ 
ბუჩქებზე შეიძლება. შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე, კვირტის გაშლამდე, იღებენ დედა ძირს და 
მჭრელი იარაღით, დანით ან სეკატორით ყოფენ იმდენ ნაწილად, რამდენ ღეროსაც ექნება საკუთარი ფესვი. 
დეზინფექციისა და მომავალი ფესვთა სისტემის სტიმულაციისათვის ჭრილობას ამუშავებენ მარგანეცის 
ხსნარით და თითოეულ ნაწილს რგავენ ცალ-ცალკე კარგად დამუშავებულ და განოყიერებულ ნიადაგში.  
გამრავლება ფესვის ამონაყარით 
საკუთარფესვიან ვარდებს ჰორიზონტალურად განვითარებული ფესვებიდან, რომელიც ნიადაგის 
ხედაპირთან უფრო ახლოსაა უვითარდებათ ფესვის ამონაყარი. ამონაყარი ძირითადად ვითარდება 
სამხრეთ ექსპოზიციაზე, ან იმ მხარეს, რომელიც უფრო ხალვათადაა სავეგეტაციო პერიოდში. ამონაყარი 
მთელი სეზონის განმავლობაში ივითარებს საკუთარ ფესვებს, რომელიც ზაფხულში შორდება დედა 
მცენარეს მჭრელი დანით. შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე ამონაყარს, კარგად განვითარებული ფესვთა 
სისტემით, ჭრიან და რგავენ მუდმივ ადგილზე ან სანერგეში გასაძლიერებლად.  
 
გადაწვენით გამრავლება 
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ადრე გაზაფხულზე კარგად განვითარებულ ბუჩქებზე (ძირითადად დაკალმებული მცენარეებიდან) 
შეარჩევენ რამდენიმე ყლორტს. განსაკუთრებით ხვიარა და ნიადაგმფარავი ვარდებიდან, რომლებიც 
ნიადაგზე შეხებისას ივითარებენ ფესვებს. შესაძლებელია ნებისმიერი კლასის ვარდების გადაწვენით 
გამრავლება. გადაწვენა ხდება ბუჩქიდან სხვადასხვა მიმართულებით. კეთდება სპეციალური თხრილები, 
კარგად გაფხვიერებული და განვითარებული ფსკერით. ყლორტების იმ კვირტს, რომელიც დაბლაა, 
სერავენ მჭრელი დანით, უკეთებენ დეზინფექციას კალიუმის პერმანგანატის ხსნარით და, თუ 
შესაძლებელია, ჭრილობას ამუშავებენ ჰეტეროაუქსინით ან კორნევინით. აყრიან 12-14 სმ-ზე მიწას და 
მაგრად ტკეპნიან. ყლორტის ბოლოები აუცილებლად მიწის ზევით უნდა იყოს. ასეთი წესით ხშირად ერთი 
ბუჩქიდან 20 და მეტ მცენარეს ღებულობენ, რომელიც, კარგი მოვლის შემთხევაში, შემოდგომაზე უკვე 
დაფესვიანებულია და შესაძლებელია მისი მუდმივ ადგილზე გადარგვა.  
 
ფესვის კალმებით გამრავლება 
ეს მეთოდი ძირითადად გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მცენარეს მიწისზედა ნაწილი მთლიანად 
დაიღუპა. იღებენ ფესვებს, ჭრიან 4-5 სმ-ის სიღრმეზე, კრავენ კონებად და ათავსებენ სველ ნიადაგში ან 
ყუთში. გადააზამთრებენ. გაზაფხულზე მათ უვითარდებათ ფესვები და ნიადაგის ზედაპირზე ჩნდება 
მწვანე ყლორტები, რომლებსაც რგავენ კარგად დამუშავებულ კვლებში ან კვალსათბურში. გაზაფხულზე 
კარგად განვითარებულ მცენარეებს გადარგავენ მუდმივ ადგილზე.  
 
კალმით გამრავლება 
  ვარდის კალმით გამრავლება შედარებით ადვილი, ხელმისაწვდომი და ნაკლებად შრომატევადია. ამ 
მეთოდით ვარდის გამრავლებისას მიიღება საკუთარი მცენარეები. კალმით გამრავლება ხდება როგორც 
გამერქნებული, ასევე მწვანე (ნახევრადგამერქნებული) კალმებით, რომელიც საწყისს აძლევს 
საკუთარფესვიან მცენარეებს. არ არის საჭირო საძირის გამოყვანა და შემდგომში ველური ამონაყარის 
მოშორება. სხვადასხვა ჯგუფისა და ჯიშის დაფესვიანებული ვარდები ძვირფასია როგორც საბორდიურედ 
(ფლორიბუნდა, პატიო), ისე ვერტიკალურ გაფორმებაში (ხვიარა ვარდები), მინიატურულ ფორმებისათვის 
(პატიოს ჯგუფი და მინიატურები), კლუმბებისათვის (ფლორიბუნდა და ჩაის ჰიბრიდები). საკუთარფესვიან 
მცენარეებს არ უვითარდებათ ფესვის ველური ამონაყარი და ბუჩქის დაზიანების შემთხვევაში სწრაფად 
ხდება ახალი ყლორტების ზრდა.  
  დაკალმებული ვარდები კარგად ეგუება გვალვას, ასევე ყინვაგამძლეცაა. სამწუხაროდ, ყველა 
ჯგუფის ვარდები ერთნაირად არ ფესვიანდება (განსაკუთრებით ნაკლებად ფესვიანდება ჩაის ჰიბრიდები, 
რემონტანტული საპარკო და სხვ.).  
კალმებს იღებენ კარგად განვითარებული ძლიერი დედა ბუჩქის ერთწლიანი ყლორტების შუა ნაწილიდან, 
რომლის სიმსხო 3-5 მმ უნდა იყოს (დაახლოებით ფანქრის სიმსხო), აცლიან ფოთლებს, ქვედას მთლიანად, 
ზედას ერთი მესამედით ამოკლებენ. 3-კვირტიან კალამს შუა კვირტს აჭრიან (აბრმავებენ), რათა მის 
განვითარებაზე საკვები ნივთიერებები არ დაიხარჯოს. ყუნწი იცავს კალამს გამოშრობისაგან და ამცირებს 
აორთქლებს. კალმები იჭრება ბასრი დანით ან მჭრელი სეკატორით, რათა ბაგეები არ დაიჟეჟოს, 12-15სმ-ის 
სიგრძის, შესაბამისად 2-3-4 კვირტით (კვირტის რაოდენობა დამოკიდებულია კვირტთაშორის მანძილზე). 
კალმის ბოლოზე, კვირტთან კეთდება ირიბი ჭრილი, რადგანაც აქ გროვდება საკვები ნივთიერებები. 10-15 
დღის შემდეგ უნდა წარმოიქმნას ნაფიფქი (ჯირკვალი). ზედა ჭრილიც კეთდება კვირტიდან 1 სმ-ზე, 
სასურველია ირიბად, კვირტის საწინააღმდეგო მხარეს, რომ არ მოხდეს წყლის დადგომა.  
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  კალამი ინარჩუნებს სიცოცხლისუნარიანობას მხოლოდ მაშინ, თუ დაცული იქნება წყლის ბალანსი 
აორთქლებასა და მიწოდებას შორის. კალმის მოშორების შემდეგ დედა მცენარისაგან წყლის მიწოდება 
წყდება, მაგრამ აორთქლება იგივეა, რასაც ამცირებენ დაკალმებულ მცენარეებზე საფარის მოწყობით. 
საკმარისია მზის პირდაპირი სხივების მოქმედება სულ მცირე დროის განმავლობაში, რომ ფოთლებმა 
დაკარგონ ტურგორი და დაჭკნენ. დაფესვიანება შეუძლებელია, თუ კალმის ქვედა ბოლოს, რომელიც 
სუბსტრატშია მოთავსებული, არ მიეწოდა ჰაერი. სუბსტრატმა უნდა დაიჭიროს წყლის დიდი რაოდენობა, 
უზრუნველყოს ნორმალური აერაცია, უნდა იყოს თავისუფალი სოკოვანი და ბაქტერიული 
ავადმყოფობებისაგან. დასაფესვიანებლად იყენებენ კვალსათბურებსა და ჩვეულებრივ კვლებს, სათბურში - 
სტელაჟებსა და ყუთებს. კვალსათბურის ძირში ყრიან 10 სმ სისქის ნაკელს, 8-10 სმ სისქის ფოთლებს ან 
ნეშომპალის ნარევს, რასაც კარგად ტკეპნიან და რწყავენ, შემდეგ აყრიან მიწის ნარევს (კორდის მიწა 2 წილი, 
კარგად გამომწვარი ნაკელი 1, ქვიშა 1 წილი), რომელსაც გაშლიან მოტკეპნილ და მორწყულ 
კვალსათბურში, კარგად ტკეპნიან და ამის შემდეგ აყრიან 10 სმ-ის სისქის კარგად გარეცხილ, თუ 
შესაძლებელია გამომწვარ ან ფორმალინის ხსნარით დამუშავებულ  ქვიშას (1 მ3 ქვიშის დასამუშავებლად 
საკმარისია 20 ლიტრი ფორმალინის 1%-იანი ხსნარი).  
კვალსათბურში, სადაც შემოდგომაზე კალმდება ვარდები, უმჯობესია სუბსტრატის ტეპერატურა 2-30-ით 
მეტი იყოს საფარისქვეშა ტემპერატურაზე, ამიტომ ძირში ყრიან კორდის მიწასთან შერეულ გადაუმწვარ 
ნაკელს 10-15 სმ სისქეზე და ზემოდან აყრიან ნიადაგის ნაზავს.  
დაჭრილ კალმებს კრავენ კონებად და ათავსებენ ზრდის სტიმულატორიან ხსნარში ან უბრალო წყალში, 
რამდენიმე საათს.  
კალამი ირგვება ქვიშაში ქვედა მხრიდან, 450-ით დახრილი, 1,5-2სმ-ის სიღრმეზე, მიწის ზევით რჩება 1-2 
კვირტი. მწკრივებს შორის 8-10 სმ, ხოლო მცენარეებს შორის 2-3 სმ. დარგვის შემდეგ დაფესვიანებამდე 
კალმები ხშირად უნდა შესხურდეს. ჩარჩოს ქვეშ უნდა იყოს მუდმივი სინესტე, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს 
ფრთხილად, რომ არ მოხდეს ჩალპობა. თუ მოსახერხებელია, ჩარჩოებს მიწის ან ცელოფნის ქვეშ უნდა 
გამოეკრას დოლბანდის ნაჭერი, ხშირად უნდა განიავდეს, ან ზემოდან შეთეთრდეს ცარცით. მცენარე 
შემოდგომამდე ასწრებს დაფესვიანებას. სასურველია გადაირგოს პატარა ზომის ქოთნებში ან ყუთებში. 
თანდათან მოვამზადოთ გამოსაზამთრებლად, თუ ამის შესაძლებლობაა, თუ არა ზამთარში კალმებს 
აფარებენ ფოთლებს, ნახერხს ან ხავსს ყინვისა და გამოშრობისაგან დასაცავად. როგორც კი აღარ იქნება 
წაყინვის საშიშროება, საფარს ხსნიან, სარეველებს აშორებენ. თუ მცენარემ ვეგეტაცია დაიწყო, შეიძლება 
გადაირგოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გრუნტში რჩება და შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებანი 
უტარდება. იმ შემთხვევაში, თუ კალმები გვიან იქნება აღებული, გაზაფხულამდე უმჯობესია კონებად 
შეიკრას, შემოეფინოს ჯერ ფხვიერი ნოტიო მიწა, შემდეგ შეიხვეს ხავსში და შევინახოთ ცივ შენობაში. 
მეორე ვარიანტია, პატარა კონებად შეკრული კალმები მოთავსდეს ნოტიო (და არა ძალიან სველ) ქვიშაში 
მთელი ზამთრის განმავლობაში. ადრე გაზაფხულზე, სანამ კვირტი დაიბერება, უნდა გადაირჩეს, 
განუახლდეს ჭრილები ზევით და ქვევით და დაირგოს წინასწარ გამზადებულ კვლებში, ქოთნებში, 
ყუთებში, კარგად დამუშავებულ, ნოყიერ, წყალგამტარ, კარგი აერაციის მქონე ნიადაგში, მზის სხივებისაგან 
მოიჩრდილოს პოლიეთილენის აპკით ან სპეციალური ხის ჩარჩოებით. ზაფხულში დაცული უნდა იქნეს 
წყლის რეჟიმი, რადგან გადაჭარბებული რწყვა იწვევს კალმების ლპობას, ნაკლებობა კი ჭკნობას; ყველა სხვა 
აგროტექნიკური ღონისძიების გატარების შემდეგ, შემოდგომაზე შესაძლებელი იქნება გადარგვა.  
გამრავლება მწვანე კალმებით 
ვარდების გამრავლება მწვანე ან ნახევრადგამერქნებული კალმებით მოკლე ხანში უზრუნველყოფს დიდი 
რაოდენობის საუკეთესო სარგავ მასალას. პრაქტიკულად მწვანე კალმებით გამრავლება ხდება 
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გაზაფხულზე ან ზაფხულში. ამ შემთხვევაში კალმებს ჭრიან ორანჟერეაში და გრუნტის ვარდებზე. 
გამოიყენება კარგად განვითარებული, წვენებით კარგად გაჟღენთილი, საშუალო სიმსხოს 
ნახევრადგამერქნებული ყლორტებიდან აღებული კალმები. სასურველია დილით ადრე, აგრეთვე 
საზაფხულო ბუჩქის გასუფთავებიდან დარჩენილი მასალა. შუაგულიდან ამოჭრილი (რაც ხელს უწყობს 
ბუჩქის ჰაერაციას), ბრმაკვირტიანი ყლორტები. დაკალმების დროს კვირტი უნდა იყოს მიძინებულ 
მდგომარეობაში და არა მოზარდი.  
კალმების დამზადება იგივე წესით ხდება, როგორც ზევით აღვწერეთ. ქვედა ფოთოლი მთლიანად 
შორდება, რათა ნიადაგში ლპობა არ გამოიწვიოს. ზედა, მწვანე ფოთლები მოკლდება 1/3-ზე. კვირტის 
ზემოთ აჭრიან 1 სმ-ის სიგრძეზე, ქვემოთ კი ცერად ჭრილი 1,5-2 მმ-ის ინტერვალით. ახლადაჭრილ 
კალმებს კრავენ კონებად და 2 საათის განმავლობაში აწყობენ ჰეტეროაუქსინ-კორნევინის ხსნარში. კალმები 
ირგვება ყუთში ან პირდაპირ გრუნტში +20-250 ტემპერატურაზე. 10-14 დღის შემდეგ ჩნდება კალუსი 
(ჯირკვალი). კარგად ფესვიანდება ოთახის პირობებშიც, მინის ქილის ქვეშ. ნიადაგის ნაზავი ასეთია: 2 
წილი ფოთლის მიწა, 2 წილი კორდის, 1 წილი ქვიშა, კარგად დატკეპნიან და თავზე აყრიან 2-3 სმ 
სიმაღლეზე გარეცხილ მდინარის ქვიშას, რომელიც ხელს უწყობს წყლის დაკავებას და ნორმალურ 
აერაციას. დარგვიდან დაფესვიანებამდე კალამი უნდა იყოს ნოტიო მდგომარეობაში, საკმარისია რაიმე 
ნიუანსი გამოგვრჩეს (თუნდაც მორწყვა) – კალამი დაიღუპება, მაგრამ საჭიროა სიფრთხილე, ზედმეტმა 
ტენმა შეიძლება ლპობა გამოიწვიოს; მზის სხივებისაგან მოჩრდილული უნდა იყოს და დროგამოშვებით 
ნიავდებოდეს. ყველა ამ პირობის დაცვის შემთხვევაში კალმები 16-20 დღეში ფესვიანდება. სასურველია 
დაფესვიანებული კალმები ჩაირგოს პატარა ქოთნებში და დაიდგას ან ცივ კვალსათბურში, ან მიიმართოს 
ისე, რომ ყინვამ არ დააზიანოს. გაზაფხულზე ნელ-ნელა აჩვევენ გარე ტემპერატურას.  
  დაფესვიანებული მცენარეები შესაბამისად გადააქვთ ღია გრუნტში, კარგად დამუშავებულ 
ნიადაგში და ატარებენ ყველა იმ ღონისძიებას, რაც მიღებულია ვარდების აგროტექნიკისათვის. ასეთი 
სახით მიღებული კალმები სრულყოფილ ბუჩქად მხოლოდ მე-2-3 წელს ჩამოყალიბდება.  
მყნობით გამრავლება 
ვეგეტატიტიური გამრავლების ყველაზე სწრაფი და საიმედო მეთოდია მყნობა – სხვადასხვა მცენარის ორი 
ან მეტი ნაწილის ხელოვნურად შეზრდა. მყნობის შედეგად ერთ ორგანიზმში შერწყმულია საძირის ძლიერი 
ფესვთა სისტემა და სანამყენის მაღალდეკორატიული ნიშან-თვისებები. ძლიერი ფესვთა სისტემა 
უზრუნველყოფს მცენარის ხანგრძლივ ვეგეტაციას, სიცოცხლის ხანგრძლივობას, უხვ კვებას, ინტენსიურ 
ზრდას, გვალვა და ყინვაგამძლეობას, მდგრადობას მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ. საძირე უნდა 
ხასიათდებოდეს გლუვი და მაღალი ფესვის ყელით, შედარებით ნაკლები ამონაყარით, კარგი ზრდის 
უნარით, შეხორცებით, მაგარი დრეკადი მერქნით, ნაკლებეკლიანობით, ნიადაგის და სასუქების მიმართ 
ნაკლებმომთხოვნელობით.  
საძირედ გამოიყენება ასკილი (R.canina) და მისი ჰიბრიდები (R.laxa და  R.inermis) , ძლიერ მოზარდი (2 მ და 
მეტი სიმაღლის), ღია მწვანე ფერის, მოგრძო ფოთოლაკებით, ღია მწვანე ფერის დიდი ეკლებით; 
ვარდისფერი მარტოული ან მცირე ზომის, ყვავილედში შეკრებილი ყვავილებით. ნაყოფი წითელი ფერის, 
პრიალა, მოგრძო ფორმისაა. ასკილის დადებითი თვისებაა მისი მაღალი შეთავსების უნარი სანამყენესთან. 
R.canina-ს მრავალრიცხოვანი ჯიშებიდან ყველაზე საუკეთესოა შტამბის გამოსაყვანად. უარყოფითი 
თვისებაა უხვი ფესვის ამონაყარი. ნოტიო (ტენიან) და თბილ რაიონებში საძირედ ძალიან კარგია 
მულტიფლორას (R.multiflora) და ვიხურის (R.wichuriana) სწრაფმოზარდი ხვიარა ვარდები, რომლებიც 
ძალიან ადვილად ფესვიანდება, აქვთ გლუვი, შედარებით ნაკლებეკლიანი ქერქი, რომელიც მყნობის დროს 
კარგად სცილდება.  
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საძირის გამოყვანა 
  თესლის შეგროვება. სასურველია ასკილის თესლი შეგროვდეს სადედე პლანტაციიდან ან ნაკვეთის 
გარშემო მოზარდი, კარგად განვითარებული, დაუავადებელი ასკილის ბუჩქებიდან. როდესაც ნაყოფი 
ოდნავ შეიმღვრევა, ამ დროს თესლები უკვე მომწიფებულია. ნაყოფებს აგროვებენ და ინახავენ სამი დღის 
განმავლობაში სარდაფში 0+50 ტემპერატურაზე. რადგან მომწიფებული ასკილის თესლის ქერქი ძალიან 
მაგარია, ხოლო შემღვრეულ ნაყოფიდან მიღებულ თესლებს აქვთ უკვე ჩამოყალიბებული, კარგად 
განვითარებული ჩანასახი, მაგრამ ქერქი ჯერ არ არის გამაგრებული. ასკილის ნაყოფებს ჩეჩქვავენ ჩაქუჩით 
ან ქვით, ყრიან ცივ წყალში; მოუმწიფებელი, განუვითარებელი ცრუ თესლები და ქერქი წყლის ზედაპირზე 
ამოტივტივდება, მას აშორებენ, ხოლო გადარჩეულ თესლს მაშინვე ათავსებენ სასტრატიფიკაციოდ 
გამზადებულ ჭურჭელში, რადგან ძალიან სწრაფად შრება და ქერქიც მაგრდება. სასტრატიფიკაციო 
ჭურჭელში ფსკერზე ყრიან შეწამლულ, გარეცხილ ქვიშას, შემდეგ თესლს და ა.შ. ფენებად. სტრატიფიკაციას 
ახდენენ სპეციალურად გამზადებულ თხრილებშიც, ისევევ როგორც ყუთში, მაგრამ ყურადღება უნდა 
მიექცეს, რომ თესლი არ გამოშრეს, თხრილებს მოსაჩრდილებლად აყრიან თივას ან რაიმე სხვა საფარს; 
გარშემო უკეთებენ მილებს ზედმეტი წყლისაგან დასაცავად. ასე ინახავენ დათესვამდე (შემოდგომამდე ან 
გაზაფხულამდე). 
გვიან დაკრეფილ, უკვე მომწიფებულ, გაწითლებულ ასკილის თესლს უკეთებენ კარიფიკაციას, რომლის 
მიზანია გამაგრებული ქერქის გათხელება სპეციალური დოლურას ტრიალით. ატრიალებენ 5-6 ჯერ და 
კარიფიკაციას ამთავრებენ, როდესაც თესლის ქერქზე მუქი ხაზი გამოჩნდება. მიჩურინი ხელით ახდენდა 
კარიფიკაციას, ნაჭერში ყრიდა თესლს და ხეხავდა. კარიფიკაციის მიზანია ერთდროული და სწრაფი 
აღმონაცენი. ადგილი, სადაც უნდა დაითესოს, საიმედოდ უნდა იყოს დაცული ჩრდილო, ჩრდილო-
აღმოსავლეთის და ჩრდილო-დასავლეთის ქარებისაგან შემდგომში ნამყენების უსაფრთხო 
შენარჩუნებისთვის (მოტეხვა, გაყინვა, დილის სუსხი და სხვ.).  
დათესვამდე ნიადაგი წინასწარ კარგად უნდა მომზადდეს, გაფხვიერდეს, დაიკვალოს, დატენიანდეს, 
განოყიერდეს ნაკელით, კომპოსტირებული ტორფით და მინერალური სასუქებით. PH არ უნდა 
აღემატებოდეს 6,5-7-ს. ისე უნდა დაითესოს, რომ შესაძლებელი იყოს მექანიზებული დამუშავება და 
მყნობელმა თავისუფლად იმუშაოს. ითესება ხელით, მექანიზაციის საშუალებით, საკმაოდ ხშირად 2-3 სმ-
ის სიღრმეზე, მიწა კარგად უნდა მიეტკეპნოს, გასწორდეს და მოირწყოს. მზის სხივების მოქმედებისა და 
ფრინველებისაგან დასაცავად სასურველია დაიფაროს ფარებით ან ხის ტოტებით. აღმოცენების შემდეგ, 
დაახლოებით 2-3 ფოთლის განვითარებისას, ხდება ხშირად აღმონაცენის ჯგუთვა (ზედმეტი მცენარეების 
სხვა ადგილზე გადატანა), რადგან ხშირი ნათესარი შეიძლება დაავადდეს ფესვის სიდამპლით, აფიორდეს 
და დაიღუპოს.  
ძირითადად ითესება შემოდგომაზე, ოქტომბრის ბოლოს. ამ დროს ნალექების რაოდენობა საკმაოა, 
აორთქლება – ნაკლები და თესლის გამოშრობის საშიშროება მცირეა. შემოდგომაზე თესვა იმითაა კარგი, 
რომ წვიმა, თოვლი და ყინვა დადებითად მოქმედებს ნათესარზე, მის გამძლეობასა და 
სიცოცხლისუნარიანობაზე. აღმოცენების შემდეგ ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ არ განვითარდეს 
დაავადებები. ფესვის ყელის ლპობის საწინააღმდეგოდ ხშირად ასხურებენ კალიუმის პერმანგანატის 
ხსნარს. მავნებლები და სარეველები რეგულარულად უნდა მოშორდეს, შეტანილ უნდა იქნეს შხამ-
ქიმიკატები, სასუქები ვარდებისათვის განსაზღვრული დოზების მიხედვით. ნიადაგი მუდამ ტენიან 
მდგომარეობაში უნდა იყოს. რადგან ასკილის ფესვი მთავარღერძიანია და ღრმად მიდის ნიადაგში (რაც 
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შემდგომში ნერგის ამოღებას ართულებს), აუცილებელია ფესვის შეკვეცა ერთ მესამედზე, რაც მჭრელი 
დანით ან სპეციალური მარკერით კეთდება.  
გადარგვის დროს ფესვი სწორად უნდა ჩაირგოს ნიადაგში, რათა მის ყელზე მყნობა არ გართულდეს. თუ 
ნათესარი ან გადარგული საძირე დაკნინდა და ცუდად იზრდება, უნდა მოხდეს მინერალური და 
ორგანული სასუქებით დამატებითი გამოკვება. კვება ყველაზე უკეთესია ჟიჟით, რომელიც შემდეგნაირად 
მზადდება: 1 კგ ნაკელს ვყრით 10 ლ წყალში, კარგად ვურევთ და ვდგამთ თბილ ადგილას. 7-10 დღის 
შემდეგ ეს ნარევი დაიწყებს დუღილს; როცა დუღილი დამთავრდება და ნაკელი ჩაიძირება, 1 ლ ნაყენი 
უნდა გაიხსნას ერთ ვედრო წყალში. კარგად მოვლის შემთხვევაში ნათესარები იმყნობა იმავე წელს, 
როდესაც ფესვის ყელი ფანქრის სიმსხოს მიაღწევს (5 მმ). ვინაიდან ასკილის აღმონაცენშიც ხდება დათიშვ,ა 
ე.ი. ის არ ჰგავს დედას, ნამყენიც სხვადასხვანაირად ვითარდება. ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია 
საკუთარფესვიან მცენარეებზე მყნობა (სუხუმკა, მულტიფლორა, ვიხურა და ზოგიერთი ხვიარა ვარდი).   
 
 
 
სანამყენე კალმების მომზადება 
  სანამყენე კალმებად იყენებენ კარგად განვითარებული ბუჩქებიდან აღებულ მომწიფებულ, 
ახლადდაყვავილებულ, კარგად ჩამოყალიბებულ კვირტებიან ყლორტებს. კალმები უნდა აიჭრას დილით; 
მათ კრავენ ჯიშების მიხედვით, ახვევენ სველ ხავსში ან სველ ნაჭერში, რომელიც წინასწარაა 
მომზადებული მყნობისათვის. ფოთლები დაჭრილია, ყუნწები - სანახევროდ დატოვებული. საუკეთესოდ 
ითვლება კვირტი, რომელიც მოთავსებულია ყლორტის შუა ნაწილში, კარგად და სწრაფად ხორცდება, 
კარგად იზამთრებს და გაზაფხულზე ძლიერ ნაზარდს იძლევა.  
    ზრდაში წასული კვირტები სანამყენედ არ ვარგა, რადგან ზრდის ნივთიერებები უკვე დახარჯულია 
კვირტის ზრდაზე. მძინარე კვირტები, რომლებიც ღეროს ბოლო (ქვედა) ნაწილშია, გვიან იწყებს 
ვეგეტაციას.  
  მყნობა 
   პროფესიონალურ სანერგეებში ვარდის გამრავლების ყველაზე გავრცელებული და ფართოდ 
გამოყენებული მეთოდია მძინარე ან მოზარდი კვირტით მყნობა ანუ ოკულირება (ლათინური სიტყვიდან 
oculus –“თვალი”) ამ მეთოდის უპირატესობაა გასამრავლებელი მასალის ეკონომიურად გამოყენება. 
ოკულირება ხდება მძინარე ან მოზარდი კვირტებით ადრეგაზაფხულიდან დაწყებული, თითქმის მთელი 
ზაფხულის განმავლობაში.  
ადრე გაზაფხულზე, წვენების აღმავალი მოძრაობის დროს მყნობას ეწოდება მყნობა მოზარდი კვირტით, 
რომელსაც იღებენ ან სათბურიდან, ან კარგად გადაზამთრებული მცენარეებიდან, ან შემოდგომაზე 
აღებული კვირტებიდან (რომელიც ინახება მაცივარში ან სველ ქვიშაში 0-20 ტემპერატურაზე). 
ტემპერატურული რეჟიმის მხრივ ყველაზე საუკეთესო დროა აგვისტო-სექტემბრის პირველი ნახევარი. 
წვენების დაღმავალი მოძრაობისას პლასტიკური ნივთიერებების ნაწილი, რომელიც დაგროვილია 
ფოთლებსა და ქსოვილებში, კანის საშუალებით ქვევით ეშვება და ღეროსა და ფესვის ქსოვილებში 
გროვდება. ამ დროს საძირეს კანი კარგად შორდება. მთავარია საძირე კარგად იყოს მორწყული, 
აუცილებელია კანი კარგად შორდებოდეს საძირეს და სანამყენეს. დაახლოებით 2 სმ-ის სიგრძის სანამყენე 
კვირტი რაც შეიძლება თხლად უნდა იყოს აღებული ღეროს შუა ნაწილიდან. მყნობელი მარცხენა ხელით 
მარჯვნივ გადასწევს წინასწარ მომზადებულ რუსულ თ-მაგვარ ჭრილს ფესვის ყელზე. მარცხნივ და 
მარჯვნივ და მაშინვე დახურავს, რადგან გაშიშვლებული კამბიუმი მალე იჟანგება, ჟანგის ფერს იღებს. ამ 
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შემთხვევაში მყნობა უშედეგოა. T-სმაგვარ ჭრილში ფრთხილად სვამს კვირტს ნელი მოძრაობით ისე, რომ 
კვირტი გარედან კარგად მოჩანდეს. ჩასმულ კვირტს ორი თითით ასწორებს. კვირტის ზედა ნაწილს, თუ 
ღრმულია, ჭრილთან ათანხმებენ. შემდეგ ხდება შეხვევა რაც შეიძლება მჭიდროდ, რომ კვირტს და საძირეს 
შორის სიცარიელე არ დარჩეს. ახვევენ რაფიით ან სპეციალურად დაჭრილი პოლიეთილენის აპკით.  
  მყნობისათვის აუცილებელია კარგად მჭრელი სპეციალური დანა, რომელიც იგივე ფოლადისგან 
უნდა იყოს დამზადებული, რისგანაც სამედიცინო ქირურგიული ინსტრუმენტები. გამოიყენება 
ქირურგიული სკალპელიც. საჭიროა სუფთა ნაჭერიც, რომლითაც წინასწარ იწმინდება ფესვის ყელი. 
სასურველია მყნობა ჩატარდეს რაც შეიძლება სუფთად (სტერილურად). შესახვევად იყენებენ ჭილოფს 
(რაფიას) ან სპეციალურად დაჭრილ პოლიეთილენის სქელ აპკს.  
სასურველია მუშაობდეს 3 ადამიანი, რომელიც მხოლოდ თავის ოპერაციაზე იქნება პასუხისმგებელი: 
პირველი ასუფთავებს ფესვის ყელს მიწისგან, წმენდს სუფთა ნაჭრით, აშორებს ზედმეტ ამონაყარებს.  
მეორე იღებს კვირტს და სვამს თ-ს მაგვარ ჭრილში, მესამე ახვევს და აყრის მიწას ოკულანტებს. 
ოპტიმალურ პირობებში 10-15 დღის შემდეგ კვირტი იწყებს შეხორცებას. ოდნავი შეხებისას ნამყენ კვირტს 
ძვრება ყუნწი და კვირტი შედარებით შებერილია, ხოლო შემხმარი ყუნწი კი - პირიქით. გაშავებული 
კვირტი იმის მაჩვენებელია, რომ შეხორცება არ მოხდა. ხანდახან ოკულიანტები ზრდას იწყებენ 3-4 
ფოთლის შემდეგ. აუცილებელია წვერის წაჩქმეტა, რათა ღერო მომწიფებული შეხვდეს ზამთრის ყინვებს 
და იმავდროულად ეს ბუჩქის ფორმირების დასაწყისიცაა. დიდი ყინვების დადგომის შემთხვევაში 
ნამყენებს მიწა უნდა შემოეყაროს, რომელიც ადრე გაზაფხულზე შემოეცლება. ნამყენებს ამოწმებენ, ხსნიან 
სახვევს, აჭრიან ასკილის ღეროს 1 სმ-ის ზევით ნამყენიდან. ასკილის გადაჭრა სასურველია ადრე, წვენების 
მოძრაობის დაწყებამდე, რათა მთელი ძალა კვირტის ზრდას მოხმარდეს. ეს აუცილებელია მანამ, სანამ 
გადანაჭერზე მცენარის “ტირილი” დაიწყება, რადგან წვენი ხვდება ნამყენ კვირტზე, ჭრილზე და შეხორცება 
ფერხდება. მოზარდ კვირტს წვერი უნდა მოეჭრას 3-4 ფოთოლზე. ზრდა შეჩერდება და განვითარდება 
გვერდითი კვირტები, რაც ბუჩქის ფორმირების დასაწყისია.  
  შემოდგომაზე ზოგიერთი მცენარე მუდმივ ადგილზე დასარგავად გადააქვთ და ტარდება შესაბამისი 
ღონისძიებები. გარდა ჩვეულებრივად კვირტით მყნობისა, მოყვარულები ხშირად სარგებლობენ 
სხვადასხვა მეთოდით, რომელიც უფრო მოსახერხებელია მათთვის. 
  მაგალითად, ადრე გაზაფხულზე მყნობის დროს, 
რომელიც ხდება შენახული ან ორანჟერეიდან აღებული 
კვირტით, საძირეზე T-ს მაგვარი ჭრილის გაკეთების დროს 
იწყება წვენის ინტენსიური მოძრაობა ანუ “ტირილი”. ახალ 
ნამყენში, როგორც არ უნდა იქნეს იგი შეხვეული, 
წყალი ჩადის და გროვდება, რაც ხელს უშლის 
შეხორცებას და მავნე ბაქტერიების გამრავლების 
წყაროს წარმოადგენს. ამ დროს ხდება მყნობა 
შებრუნებულ T-ს მაგვარ ჭრილში, კვირტი შესაბამისად 
უკუღმა ისმება და იხვევა ჩვეულებრივად. ამ დროს არ ხდება 
წყლის დადგომა. ამ მეთოდით მყნობა შესაძლებელია არა 
მარტო გაზაფხულზე, არამედ ზაფხულშიც, ხანგრძლივი წვიმების დროს. მზისაგან მოსაჩრდილავად 
აფარებენ ხის ფარებს ან მოჭრილი ხის ტოტებს. მიდებით მყნობას აწარმოებენ წვენების მოძრაობის 
დაწყებამდე. საძირეზე ოდნავ ღრმად ჭრიან ქერქს ცოტა მერქანთან ერთად. ხოლო კვირტი, ისევე როგორც 
ჩვეულებრივი მყნობის დროს, ფორმითა და ზომით უნდა ემთხვეოდეს საძირის ჭრილს; კამბიუმის შრე 
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ერთი მხრით მაინც უნდა დაემთხვეს ერთმანეთს. უმჯობესია ეს იყოს ზედა და ქვედა ჭრილი. ახვევენ 
ჩვეულებრივად რაფიით ან ლენტით. 
   დამყნობილი ყლორტების კალმით გამრავლება საუკეთესო მეთოდია მცენარეთა დიდი რაოდენობის 
მისაღებად, რომლებიც არაფრით არ ჩამოუვარდებიან ღ.ცანინა-ზე დამყნილს და გამოირჩევიან დიდი 
ყინვაგამძლეობით, ხანგრძლივი და უხვი ყვავილობით. ხვიარა ვარდების კარგად განვითარებულ 
ყლორტებზე ივნისის დასაწყისიდან ამყნობენ ჩვეულებრივი წესით ღეროზე 10-15 ცალის რაოდენობით. 10 
დღის შემდეგ კვირტი უკვე შეხორცებულია, ამ დროისათვის მცენარეში აქტიური წვენთა მოძრაობაა, მაგრამ 
არ უნდა დავუშვათ კვირტის ზრდა. კალმები ნაზარდი კვირტებით ცუდად ფესვიანდება. ამიტომ 10-12 
დღის შემდეგ ამზადებენ კალმებს. ჭრიან 2 მუხლთაშორისზე. აჭრიან ქვედა ფოთოლს მთლიანად, ზედა 
ფოთოლს ამოკლებენ, კრავენ კონებად, ავლებენ ზრდის ფხვნილებში და რგავენ დასაფესვიანებლად. 
ჰეტეროაუქსინში მოთავსების დროს ქვედა ფოთლებს აცლიან და თ-ს მაგვარ ჭრილამდე ხსნარში 
ათავსებენ. სველი დამუშავების შემდეგ უკეთებენ ხელახალ ჭრილს და მაშინვე რგავენ. კალმები 
ფესვიანდება 21-23 დღის შემდეგ. საჭიროებენ ისეთივე მოვლას, როგორც ჩვეულებრივი კალმები.   
 
 
კალმით მყნობა 
კალმით მყნობის სამრეწველო მეყვავილეობაში იშვიათად იყენებენ . 
კოპულირება – როდესაც საძირე და სანამყენე ერთი სისქისაა, დაახლოებით  7,5 მმ და მეტი. მოსვენების 
მდგომარეობაში მყოფ კალამს უნდა ჰქონდეს 2-3 კარგად განვითარებული კვირტი. სანამყენეზეც და 
საძირეზეც ერთნაირი ზომის ირიბ ჭრილს აკეთებენ ძალიან კარგად მჭრელი დანით. ქვედა კვირტი უნდა 
იყურებოდეს ჭრილობის საწინააღმდეგო მხარეს. შეერთების დროს კამბიალური ქსოვილები რაც შეიძლება 
მჭიდროდ უნდა ეხებოდეს ერთმანეთს და შეიკრას საიმედოდ, უმჯობესია სამედიცინო პლასტირით. ამ 
დროს ბაღის მალამოს წასმა საჭირო აღარაა.  
ბაღის მალამო 
ბაღის მალამოს უნდა ჰქონდეს ნეიტრალური რეაქცია, არ უნდა შეიცავდეს ნივთიერებებს, რომელიც ხელს 
შეუშლის შეხორცებას, კარგად უნდა ეკრობოდეს, კანზე, წვიმის დროს არ უნდა დნებოდეს, სიცხის დროს კი 
პირიქით. ის ჭრილობების ადგილებს იცავს გამოშრობისა და აგრეთვე ბაქტერიებისა და 
მიკროორგანიზმების შეჭრისაგან. ბაღის მალამო შესაძლებელია დამზადდეს სახლის პირობებში. არსებობს 
ცივი მალამო, რომელიც ხმარების წინ უნდა შეთბეს და მალამო, რომელიც შეუთბობლად გამოიყენება.  
მალამო #1 
1)კანიფოლი 1000 გ, თაფლის სანთელი 100 გ, მცენარეული ზეთი 50 გ. 
2)კანიფოლი 100 გ, თაფლის სანთელი 100 გ, ღორის უმარილო გადამდნარი ქონი 50 გ. 
ჯერ ნელ ცეცხლზე ადნობენ კანიფოლს. უწყვეტი მორევის დროს ამატებენ დანარჩენ კომპონენტებს. 
სასურველია მზა მალამო ჩაისხას ლითონის ჭურჭელში და შეთბეს ხმარების წინ.  
 ბაღის ცივი მალამო 
 10 წილი კანიფოლი, 1 წილი სანთელი, 1 წილი გადამდნარი ღორის ქონი ერთად უნდა გადნეს ნელ 
ცეცხლზე. გადმოიღებენ ცეცხლიდან და გაცივების შემდეგ უმატებენ სპირტის დენატურატს. ეს მალამო 
იხმარება ცივად. სპირტის გარეშე ხმარების წინ დასჭირდება გათბობა. გაუმჯობესებული მეთოდის 
უპირატესობაა, რომ საძირესა და სანამყენეს ცენტრში უკეთებენ ერთმანეთის შემხვედრ ირიბ ჭრილს, 
რომელიც ერთმანეთში კარგად ჯდება და ჩვეულებრივ ახვევენ.  
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  თუ საძირე სანამყენეზე განიერია, ამ შემთხვევაში, საძირეს გადაჭრიან სწორად, აკეთებენ ძირზე 
ვერტიკალურ ჭრილს 20-25 სმ-ზე. კალამს იღებენ 2 კვირტით, შესაძლებელია ერთაც, ორივე მხარეს 
უკეთებენ ჭრილს, ჩასვამენ საძირეში და ახვევენ, უსვამენ ბაღის მალამოს.  
 ზამთრის მყნობას ატარებენ ორანჟერეაში იანვარ-თებერვალში. ქოთნებში მოთავსებულ მცენარეებს 
ათავსებენ 180 ტემპერატურაზე, რომ წვენების მოძრაობა დაიწყოს. მყნობა ხდება ზემოთ აღნიშნული წესით. 
მხოლოდ კალმები უნდა იყოს ადრე აღებული და 00-ზე შენახული. 
 ნამყენებიან ქოთნებს აწყობენ გვერდულად ორანჟერეაში, შესაძლებელია სტელაჟის ქვეშ, და აფარებენ 
პოლიეთილენის აპკს. პერიოდულად ასხურებენ, რომ ტენი შენარჩუნდეს. ტემპერატურა უნდა იყოს 20-220. 
20 დღის შემდეგ კვირტები იწყებენ ზრდას, ქოთნებს ასწორებენ. მყნობის ასეთ მეთოდს ძირითადად 
იყენებენ საორანჟერეო ვარდებისთვის საყვავილედ ასაჭრელად.  
  უკიდურეს შემთხვევაში მყნობა შეიძლება ძლიერ გადაჭრილ ფესვზე კოპულაციის მეთოდით (კალმით 
მყნობა).  
 ნამყენების მოვლა ძირითადად ისეთივეა, როგორიც ვარდებისა: გაფხვიერება, მორწყვა, სარეველების 
მოშორება, დამატებითი გამოკვება, შესხურება მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ, ველური 
ამონაყარების მოშორება, კოკრების წაჩქმეტა და ბუჩქის ფორმირების დაწყება.  
  ვარდის სიმეტრიული ბუჩქის ნორმალურად ჩამოყალიბებისათვის საჭიროა თვალყური ვადევნოთ 
ახლადდარგული ნერგების ცალკეული ყლორტების ზრდა-განვითარებას და საჭიროებისამებრ 
ვარეგულიროთ იგი, არასწორად განვითარებული ზედმეტი ტოტები უნდა ამოეჭრას. ბუჩქის ფესვთა 
სისტემის გამაგრებისა და შემდგომში უხვი ყვავილობის მიზნით, უმჯობესია, თუ ვარდს პირველ წელს არ 
ვაყვავილებით.   
 
ვარდის კულტურა დახურულ გრუნტში 
  ზამთარში ყვავილების ნაკლებობის დროს მოჭრილი ყვავილებით უზრუნველყოფის  თვალსაზრისით 
საუკეთესოა სასათბურო მეურნეობა. 
 სათანადო მოვლის შემთხვევაში ვარდის კულტურა განსაკუთრებით შესანიშნავად  გრძნობს თავს 
დახურულ გრუნტში. ვარდის მოვლა დახურულ გრუნტში თითქმის არ განსხვავდება ღია გრუნტისაგან. 
  რადგან ვარდები კარგად გრძნობენ თავს 18-20˚ ტემპერატურაზე, აუცილებელია გასანიავებელი 
მოწყობილობა ზამთრისა და  ზაფხულის პერიოდში. Gგასანიავებელი ფანჯრები უნდა იღებოდეს 
სახურავზე და გვერდებზე (არ უნდა იყოს ორპირი ქარი). 
 დახურულ გრუნტში ვარდი ირგვება  შემოდგომით, ზამთარში და ადრე გაზაფხულზე მწკრივებად, 
შედარებით შემჭიდროვებული კვების არით. დატოვებული უნდა იქნას გზები. 
  ვინაიდან ძირითადად ასაჭრელ ვარდს აწარმოებენ, ჯიშების არევა არაა მიზანშეწონილი. არც ყველა ჯიშის 
დარგვაა რეკომენდებული. 
   სასურველია რწყვა წარმოებდეს მიწისქვეშა მილებიდან. სასუქებით  გამოკვებისა და მავნებელ-
დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების ჩასატარებლად დიდ სათბურებში აწყობენ სპეციალურ 
მექანიზაციას. Yყოველი მორწყვის  შემდეგ მეორე-მესამე დღეს ნიადაგი უნდა გაფხვიერდეს და 
შესაბამისად მოშორდეს სარეველები. 
 ვარდის ყვავილს ჭრიან დილით ადრე, უმჯობესია მზის ამოსვლამდე. ამ დროს  კოკრისა და საყვავილე 
ღეროს უჯრედები სავსეა წვენით (ტურგორშია). შორს გასაგზავნად ვარდებს ჭრიან, როდესაც კოკორი 
შეიფერება. წყალში არ აწყობენ, ახვევენ საშრობ ქაღალდში და აწყობენ დიდი ზომის ყუთებში, რომელშიც 
გოფრირებული ქაღალდია ჩაფენილი. ხოლო ადგილობრივად რეალიზაციისათვის შეიძლება ოდნავ 
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გაშლილიც იყოს. ამ შემთხვევაში აწყობენ  ბნელ  გრილ სარდაფებში თუ საშუალებაა, მაცივრებშიც. 
სასურველია ყვავილი ჯამამდე ცივ წყალში მოთავსდეს და გრილ  შენობაში დაიდგას. ამ დროს  ყვავილის 
ღერო  წყლით იჟღინთება, რაც ახანგრძლივებს ყვავილობის პერიოდს. 
 ვარდის გასხვლას აწარმოებენ ყოველი ყვავილობის დამთავრების შემდეგ. ზაფხულში მცენარეებს 
ასვენებენ, ზაფხულის ბოლოს აწარმოებენ გასხვლას, სასუქის შეტანას, პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს 
მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგოდ, ზომიერ რწყვას და საჭირო ღონისძიებების ჩატარებას. 
 ვარდს ზამთარში ყვავილობისთვის რგავენ ქოთნებში ან კონტეინერებში, რომლებიც მოთავსებული უნდა 
იყოს ნათელ ადგილას, უმჯობესია მზე დილით ადგებოდეს. დანარჩენი აგროტექნიკური ღონისძიებები 
იგივეა, როგორც ღია გრუნტში. 
 სამრეწველო მიზნისათვის (ასაჭრელად) ძირითადად ჩაის ჰიბრიდებს რგავენ, ხოლო სათაიგულედ, 
ფლორისტიკისათვის - ფლორიბუნდას, პატიოს და მინიატურულ ვარდებს. აჭრილი ყვავილების 
სიცოცხლის გასახანგრძლივებლაფ ჭრილობის განახლება სასურველია  წყლიდან ამოუღებლად ხდებოდეს,  
რათა გადანაჭერში ჰაერის ბუშტულები არ შეიჭრას, რაც სწრაფად ჭკნობას იწვევს. სასურველია ეკლები 
მოეცალოს, რომ ფოთლები არ დაზიანდეს. ლარნაკში ყვავილობა რომ გახანგრძლივდეს, წყალს შაქარს (1 
ლიტრზე 2 ჩ.კოვზი) ან ხის ნახშირს უმატებენ, ასევე ასპირინს (3 ლ-ზე 1 აბი) და მარილს – 1 ლ წყალზე 1 
ჩაის კოვზი. კოკრების გაშლას აჩქარებს გვარჯილა 12-13 გ 1 ლიტრ წყალზე Aან 1%-ანი ბორის მჟავა. 
 
ვარდების მოვლა  
 საქართველოს ნიადაგისა და ჰავის მრავალფეროვნების გამო ვარდის კულტურა რაიონების მიხედვით 
განსხვავებულ მოვლასა და აგროტექნიკას მოითხოვს. 
 ვარდი ტენის მოყვარული მცენარეა. მორწყვა დამოკიდებულია ამინდზე. მორწყვისთვის საუკეთესოა 
საღამო ან ადრე დილა. უნდა ვეცადოთ წყალი ფოთლებზე არ მოხვდეს, ეადგან ეს იწვევს სოკოვანი 
დაავადებების გავრცელებას. საღამოს უნდა მოირწყას იმ ვარაუდით, რომ წყლის წვეთები არ დარჩეს ნორჩ 
ფოთლებზე. საუკეთესოა მიგდებით მორწყვა. 
 მორწყვის შემდეგ ნიადაგს ფრთხილად აფხვიერებენ, რომ ახლადდარგული ვარდების ფესვთა სისტემა არ 
დაზიანდეს. რეგულარული გაფხვიერება  და მულჩირება ნიადაგს გადახურებისაგან იცავს, ხელს უწყობს 
მიკრობიოლოგიურ პროცესებს, ხელს უშლის სარეველების განვითარებას. სარეველების წინააღმდეგ 
ჰერბიციდების ხმარება მიზანშეწონილი არაა, რადგანაც ვარდი ძალიან მგრძნობიარეა ამ 
პრეპარატებისადმი. 
დამატებითი გამოკვება 
სავეგეტაციო პერიოდში აუცილებელია რეგულარული გამოკვება მთელი სეზონის განმავლობაში. 
 უმჯობესია არ გადავაჭარბოთ დამატებითი გამოკვების  დოზებს. სასუქების შეტანას უკავშირებენ 
მორწყვას. მშრალ სასუქებს ბუჩქის გარშემო თანაბრად ანაწილებენ, ჩათოხნიან და უხვად რწყავენ. წყალში 
ხსნად სასუქებს სარწყავით თანაბრად ასხამენ, წინასწარ მორწყულ ნაკვეთზე. 
 სასარგებლოა ორგანული და მინერალური სასუქების შენაცვლება. ვინაიდან ვარდს ძალზე უხდება ნაკელი, 
ეს გარემოება მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული. 
 მცენარის მიერ მინერალური სასუქები უფრო სწრაფად შეითვისება, ვიდრე ორგანული; ასევე წყალში 
ხსნადი უფრო სწრაფად შეითვისება, ვიდრე მშრალად შეტანილი. 
 ძალიან კარგია  დამატებითი გამოკვების შუალედში ფესვგარეშე გამოკვება შემდეგი მიკრო და 
მაკროელემენტებით: კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა, ბორი, მარგანეცი. ეს  აუცილებელია ფოთლის მუქი 
მწვანე ფერის შენარჩუნებისთვის და დროზე ადრე რომ არ დაიწყოს ფოთოლცვენა. 
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ბორი ხელს უწყობს ფოთლების სწორ ზრდას. კალციუმი აფერხებს ვირუსით გამოწვეულ ჭკნობას. 
 მცენარისთვის მიკროელემენტები აუცილებელია დაავადებებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად და 
საერთო  მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. 
 აგრეთვე იყენებენ ნაკელს და ჭინჭრის ნაყენს, რაც  პროფილაქტიკური ღონისძიებაა სოკოვანი 
ავადმყოფობების წინააღმდეგ. ზაფხულის მეორე ნახევარში სასარგებლოა ნაცრის ნაყენით შესხურება ან 
შეფრქვევა. 
პირველი გამოკვება ტარდება კვირტის გაშლის პერიოდში აზოტოვანი სასუქებით (სელიტრა 120-130 გ მ²-
ზე), მჟავე ნიადაგზე კი კალიუმის სელიტრა გასხვლის შემდეგ. გაზაფხულზე, ზრდის პერიოდში და 
ზაფხულში სულფატამონიუმის და სხვა აზოტოვანი სასუქების სახით 10-12 სმ-ის დაშორებით მოეყაროს 
ბუჩქის ძირთან. 
 აზოტი ხელს უწყობს ზრდას და დიდი რაოდენობითაა საჭირო გაზაფხულზე, ზრდის პერიოდში და 
ზაფხულში სულფატამონიუმის და სხვა აზოტოვანი სასუქების სახით. 10-12 სმ-ის დაშორებით უნდა 
მიეყაროს ბუჩქის ძირთან 
ფოსფორი  ხელს  უწყობს ყლორტის მომწიფებას და ყვავილობის ინტენსივობას, აჩქარებს ყვავილობის 
დაწყებას. ნაკვეთში შეაქვთ მაისიდან ოქტომბრამდე. 
კალიუმი ყვავილების შეფერვას ინტენსივობას აძლევს, აუცილებელია მაღალხარისხოვანი ყვავილების 
ჩამოსაყალიბებლად, აძლიერებს მცენარის გამძლეობას გვალვის და მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ. 
 მეორე გამოკვება  ხდება ყლორტების ზრდის დაწყებისთანავე, გადამწვარი ნაკელის შემოყრით ბუჩქის 
გარშემო და მიკროელემენტებით. 
 მესამე  გამოკვება -კოკრობის სტადიაში, ნიტროფოსფით ან ნაკელის  ნაყენით, ფრინველის ნაკელით, 
გადადუღებული ჭინჭრით  ან სუპერფოსფატით. 
მეოთხე – პირველი ყვავილობის დამთვრების შემდეგ, აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს კომპლექსური 
სასუქების ხსნარი ან ჟიჟა. 
მეხუთე  - აგვისტოს დასაწყისში შეაქვთ ფოსფორის – კალიუმის მარილები. არ შეიძლება აზოტიანი 
სასუქების შეტანა, რომელიც ხელს უწყობს ზრდას, სასარგებლოა ნაცრის შეფრქვევა ან ხსნად 
მდგომარეობაში მორწყვა. ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქები ხელს უწყობენ მერქნის მომწიფებას და 
გამოზამთრებას. 
                     
ნაყენების მომზადების წესი 
ჟიჟა – 1 წილ ახალ საქონლის ნაკელს ასხამენ 8-10 ლ წყალს, აყენებენ 6-10 დღის განმავლობაში, ამატებენ 10 
ლ წყალზე 300გ,სუპერფოსფატს და დგამენ თბილ ადგილას, ურევენ ხშირად. შეტანის წინ აზავებენ: 
ნახევარი ჟიჟა, ნახევარი წყალი. 
ქათმის ნაკელი – მშრალ ქათმის ნაკელს ასხამენ წყალს 1:20, ამატებენ სუპერფოსფატს 300გ 10 ლ წყალზე, 
აყენებენ 6-10 დღეს, რწყავენ განზავებულს 1:3. 
 ჭინჭრის  ნაყენი – ჭურჭლის შუამდე ავსებენ დაქუცმაცებული ბალახით და ავსებენ მდუღარე წყლით. 
აყენებენ 6-10 დღის განმავლობაში, ამატებენ სუპერფოსფატს 10ლ წყალზე – 300 გ, აზავებენ ნახევარ 
წყალთან და რწყავენ. 
 
          
საკვები ელემენტების უკმარისობის დროს 
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   ნიადაგის ფაქტორს დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის. საკვები 
ნივთიერებების და მიკროელემენტების უკმარისობა იწვევს სხვადასხვა დაავადებების სიმპტომების 
გამოვლინებას.ასე მაგალითად, 
1. აზოტის ნაკლებობის დროს ახალგაზრდა ფოთლები ღია ფერს იღებს, კნინდება და დროზე ადრე 
ცვივა, ტოტების მერქანი ცუდად ვითარდება, ყლორტები ვერ იზრდება, ყვავილობის ეფექტი მცირდება. 
2. კალიუმის ნაკლებობის დროს ახალგაზრდა ფოთლები პატარავდება, კიდეებზე ვითარდება 
ნეკროზი, წითელი ფერის, რომელიც ხელს უწყობს ფოთლების ნაადრევად ცვენას. 
3. ფოსფორის ნაკლებობა იწვევს ფოთლების  ზომის შემცირებას, ფოთლები მუქ ფერს იღებს, ქვემოდან 
წითელია. დროზე ადრე ცვივა. ყლორტები სუსტდება, ხშირად ბრმაა, კოკრის გარეშე. ყვავილობა 
არანორმალურია. 
4. მაგნიუმის ნაკლებობა იწვევს ცენტრალური ძარღვების გასწვრივ ქსოვილების დაღუპვას და დროზე 
ადრე ცვენას. 
5. რკინის ნაკლებობის დროს შეიმჩნევა ძარღვებსშორისი ან მთლიანი გაყვითლება კენწრული 
ფოთლებისა, ძარღვების გასწვრივ კი მუქ მწვანე ფერს იღებს. მოგვიანებით ფოთოლი მთლიანად 
ყვითლდება, ხმება და ცვივა. რკინის უკმარისობა უფრო გამოხატულია საკუთარფესვიან ნამყენებზე, ვიდრე 
ნამყენზე. 
6. მარგანეცის ნაკლებობა  გამოიხატება ძველ ფოთლებში ძარღვებშორისი ქლოროზით, ფოთლები 
მალე ჭკნება და ხმება. 
7.  ფოთლების ფერის შეცვლა, სიყვითლე თანდათან გადავა შავ ფერში, რომელიც უფრო და უფრო 
დიდდება. ფოთლები ცვივა და ხშირად  ბუჩქიც კვდება, რასაც იწვევს წყლის დადგომა და დაჭაობება. 
   ფესვგარეშე კვებისათვის სუშკოვის მიხედვით საჭიროა ამონიუმის სულფატი 0,03%, სუპერფოსფატი 1,0, 
კალიუმის ქლორიდი 0,25%, რკინის ქლორჟანგი 5 წვეთი 1 ლ. წყალზე. სპილენძის ქლორჟანგი- 0, 15, ბორის 
სიმჟავე 0, 025 % სასურველია შესხურდეს მცენარეები 20-25 დღეში ამინდის მიხედვით, თუ მცენარე 
დაავადებულია, ამ ნარევს შეიძლება დაემატოს ფუნდაზოლი 0,2 %. 
 სარეველებთან ბრძოლა და ნაიდაგის გაფხვიერება, ვარდის აგროტექნიკის ერთ-ერთი ძირითადი 
აუცილებელი ღონისძიებაა. სარეველები ვარდს ართმევენ საკვები  ნივთიერებების მარაგს, აფერხებენ 
ნიადაგის ჰაერაციას, ვარდზე გადააქვთ ზოგიერთი მავნებლები და სოკოვანი დაავადებები. 
 სარეველების მოსასპობად საუკეთესო საშუალებაა თოხით გამარგვლა, რომლის დროსაც ფხვიერდება და 
უმჯობესდება ფესვების ჰაერით მომარაგება. 
 ვარდის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის, ტენის შენარჩუნებისა და ჰაერაციისათვის, სარეველების 
ფესვების მოსასპობად აუცილებელია ნიადაგის შემოდგომაზე და გაზაფხულზე გადაბარვა, რაც ხელს 
უწყობს საკვები ელემენტების შესათვისებელ ფორმებში გადასვლას (განსაკუთრებით  სასუქების შეტანის 
შემდეგ), დაავადებათა ინფექციის წყაროს იზოლაციას  მავნებლების ჭუპრების და კვერცხების 
განადგურებას. შემოდგომაზე და ზამთარში მოსული ნალექები უკეთ უხდება ნიადაგს. 
  აუცილებელია დაავადებული ან მავნებლების  მიერ დაზიანებული ვარდის ფოთლებისა და ყლორდების 
შეგროვება და დაწვა. 
 სავეგეტაციო პერიოდში ნამყენ ვარდზე შეინიშნება ველური საძირის ამონაყარი, რომელიც მაშინვე უნდა 
მოშორდეს, მათი განსხვავება ჩვეულებრივი ყლორტისაგან შეიძლება ფოთლის ეკლების ღია შეფერვით, 
რომელიც ფესვის ყელთან რაც შეიძლება ღრმად უნდა ამოიჭრას. აგრეთვე შტამბზე განვითარებული 
საძირის ამონაყარი, შტამბი სუფთად უნდა გამოყურებოდეს. 
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 ბრმა ყლორტები, რომელიც კოკრით არ მთავრდება, უნდა გადაიჭრას ღრმად, რომელიც სტიმულს აძლევს 
ახალი, მოყვავილე ყლორტის განვითარებას. აგრეთვე იჭრება შიგნით მიმართული ზედმეტი სუსტი 
ყლორტები, რომელიც ხელს უშლის ნორმალურ ყვავილობას და ჰაერის უკეთ მოძრაობას, რომ არ 
განვითარდეს ვირუსული და სოკოვანი დაავადებანი. 
   ყვავილობის პერიოდში უნდა მოშორდეს მექანიკურად დაზიანებული ტოტები, გადაყვავილებული 
ყვავილები და ყვავილედები. პირველი ნორმალურად განვითარებული კვირტის ზევით, სასურველია  
ბოლო კვირტი იყურებოდეს ბუჩქის გარეთა მხარეს, რაც ხელს უწყობს განმეორებით ნორმალურ 
ყვავილობას. (რემონტატულობას) 
 ჩაის ჰიბრიდების შემთხვევაში, რომელიც განკუთვნილია ასაჭრელად, ყველა გვერდით კოკორს აცლიან 
(პინცირება), რაც შეიძლება ადრე  და ტოვებენ კენწრულ (ცენტრალურ) კოკორს, სრულყოფილი ყვავილის 
მისაღებად. დიდი ყურადღება ექცევა ვარდის ნორმალურად აჭრას, ყლორტის ძირიდან ტოვებენ ორ-სამ-
ოთხ ფოთოლს მეორადი ყვავილობის შესანარჩუნებლად და ჭრიან ისე, რომ ბოლო კვირტი იყურებოდეს 
გარეთ. შემოდგომაზე და ზაფხულის მეორე ნახევარში არაა რეკომენდებული ყვავილის აჭრა გრძელ 
ყლორტზე, რომ არ დაიწყოს გვიანი ვეგეტაცია. ყვავილის მოჭრა უმჯობესია დილით ადრე. 
ვარდების გასხვლა 
 გასხვლის მიზანია ყოველ წელს ბუჩქის გასუფთავება. მოშორებული უნდა იქნას ძველი, გამხმარი, 
არასწორად განვითარებული ყლორტები, რომელიც სტიმულს მისცემს ახალი, ძლიერი და ჯანსაღი 
ახალგაზრდა ყლორტების განვითარებას. 
 სწორი გასხვლა აუცილებელია არა მარტო ლამაზი ბუჩქების ან შტამბის ფორმირებისათვის, არამედ ხელს 
უწყობს ბუჩქის ნორმალურ ზრდა-განვითარებას და ყოველწლიურად უხვ ყვავილობას. 
გასხვლა ტარდება ყოველწლიურად, როდესაც მცენარე მოსვენების მდგომარეობაშია გადასული და 
კვირტებს არ დაუწყიათ ზრდა (ე.წ. გაზაფხულის გასხვლა). გარდა ამისა ზაფხულში სისტემატიურად 
ტარდება დაყვავილებული ან დაზიანებული ყლორტების, კოკრების, გამონასკვული ნაყოფების და სხვ. 
მოცილება. ყვავილებისა და კოკრების მოჭრა სათაიგულედ, კალმების დამზადება და სხვა, ესაა ზაფხულის 
გასხვლა. 
 გასხვლისათვის არაა ზუსტად დადგენილი კალენდარული დრო, რაც დამოკიდებულია,  
მეტეოროლოგიურ ფაქტორზე, კვირტების მდგომარეობაზე. მცენარის ხნოვანობაზე, ნიადაგზე, ზრდის 
ხასიათზე. 
 გასხვლა უნდა ჩატარდეს რაც შეიძლება ადრე, კვირტის დაბერვამდე. გასხვლის დაგვიანება მცენარეს 
საგრძნობლად ასუსტებს. იმ შემთხვევაში, თუ გასხვლის შემდეგ მოხდა ტემპერატურის დაცემა, რომელიც 
გამოიწვევს ბოლო კვირტისა და ნაზარდი ყლორტის დაზიანებას, ამის გამო აუცილებელია მცენარეების 
დათვალიერება, დაზიანებული ყლორტების ხელახლა გასხვლა, ყლორტის დამოკლება ხდება, სანამ 
გაყავისფერებული გული ნორმალურ მდგომარეობამდე არ მოიჭრება (თეთრ, ჯანსაღ, ღია ფერის 
მერქნამდე). 
 გასხვლა ხდება ძალიან კარგად გალესილი ხელსაწყოებით (ხერხი, სეკატორი, დანა), ჭრილობა უნდა იყოს 
გლუვი და სასურველია დამუშავდეს ბაღის მალამოთი, სპილენძის ჟანგის ან კალიუმის პერმანგანატის 
ხსნარით. 
 არსებობს გასხვლის რამდენიმე სახე: მოკლე ანუ ძლიერი, საშუალო ანუ ზომიერი და გრძელი ანუ სუსტი. 
  მოკლე ანუ ძლიერი გასხვლის დროს ყლორტზე საშუალოდ 1-2, იშვიათად სამ კვირტს ტოვებენ, საშუალო 
ანუ ზომიერი გასხვლის დროს 4-6 კვირტს და გრძელი ანუ სუსტი გასხვლის დროს 8-10-12 კვირტს. არის 
ისეთი ჯიშები, რომლებზეც კვირტების განუსაზღვრელი რაოდენობა რჩება. 
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 გასხვლის დაწყების წინ, პირველ რიგში საჭიროა ვიცოდეთ ვარდის ესა თუ ის ჯგუფი ან ჯიში ბუჩქის 
რომელ ნაწილში ან ცალკეული ტოტის რომელი კვირტიდან და როდის ივითარებს საყვავილე ყლორტს და 
რამდენად ექვემდებარება მათი ყვავილობა ჩვენს ხელოვნურ ზემოქმედებას. 
 თუ საყვავილე კვირტები განლაგებულია მთელ ტოტზე, მაშინ ასეთი ტოტი საშუალოდ ან გრძლად უნდა 
გაისხლას ისე, რომ ბუჩქზე  საყვავილე და ვეგეტატიურ ნაწილებს შორის დაცული იქნეს წონასწორობა. 
 თუ საყვავილე კვირტები თავმოყრილია ტოტების ზედა ნაწილში, მაშინ ისინი ან სულ არ უნდა გაისხლას 
ან მხოლოდ  უნდა შემოკლდეს, ასეთ ჯიშებზე გასხვლას იმ შემთხვევაში ატარებენ, როდესაც ახალი, 
ძლიერი ამონაყარი სურთ მიიღონ. 
 თუ საყვავილე კვირტები თავმოყრილია ტოტის ქვედა ნაწილზე, ასეთი ბუჩქები ძლიერ ანუ მოკლედ უნდა 
გაისხლას. 
 ხვიარა და მცოცავ ვარდებს მხოლოდ სუსტი, ხმელი და დაჯაგული ზედმეტი ტოტები შორდებათ. 
 საპარკო ვარდები საერთოდ არ ისხვლება, მაგრამ როდესაც ბუჩქები ძალიან ხშირია ან ძველი, გასხლავენ 
მოკლედ ანუ ძლიერ, საერთოდ გამოხშირვა და გასუფთავება ზედმეტი და ხმელი ტოტებისგან 
სისტემატურად უნდა ტარდებოდეს. 
  გასხვლის დროს ტოტები იჭრება დახრილად, კვირტთან ახლოს, დარჩენილი კვირტი გარეთ უნდა 
იყურებოდეს. 
ბუჩქისებური ჩაის ჰიბრიდები  
 ემორჩილება ზომიერ გასხვლას, რომელიც ხელს   უწყობს კარგ და ხარისხიანი ყვავილობას, ბაღის 
გასალამაზებლად. თუ ასაჭრელად ყვავილი უნდათ, მაშინ უმჯობესია ძლიერი გასხვლა. მწირ ნიადაგზე და 
ძლიერ მოზარდი ბუჩქები უნდა გაისხლას საშუალოდ. 
ბუჩქისებური, ფლორიბუნდა   და პატიოს ჯგუფი            
  საშუალო გასხვლა. აშორებენ ზოგიერთ ძველ ყლორტებს და წინა წლის ნაზარდ ყლორტებს, ოდნავ 
ამოკლებენ. მიიღება ბუჩქი სხვადასხვა სიგრძის ყლორტებით, რაც ხელს უწყობს ხანგრძლივ ყვავილობას. 
ფლორიბუნდა და შტამბზე ჩაის ჰიბრიდები 
  მიმართავენ საშუალო გასხვლას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა  ყლორტის თანაბარ  განვითარებას  და 
მრავალრიცხოვან ყვავილობას. ძლიერ გასხვლას არ მიმართავენ, რაც იწვევს ყლორტების ძალიან სწრაფად 
ზრდას. ამ ვარდებისათვის სასურველია ყლორტების სიგრძე იყოს ერთი ზომის. 
მტირალა შტამბიანი ვარდები  
  შემოდგომაზე გადაყვავილებული ყლორტები უნდა მოცილდეს, დარჩეს ძლიერი, ახალგაზრდა 
ყლორტები, რომელიც მომავალ წელს აყვავდება. 
მინიატურული ბუჩქისებური და ნიადაგმფარავი ვარდები  
ესაჭიროებათ მსუბუქი გასხვლა, ჭრიან გამხმარ, დაავადებულ და დაჯაგულ ყლორტებს. საჭიროების 
შემთხვევაში ამოკლებენ ბოლოებს , რომლებიც ხშირად ავადდება ნაცრით. მინიატურ ვარდებს სხლავენ 
ჩვეულებრივი მაკრატლით. 
ხვიარა ვარდები 
აჭრიან ხმელ და სუსტ ყლორტებს. ამოკლებენ ყლორტის ძლიერ ნაწილამდე. გვერდით ყლორტებს ორ 
მესამედამდე აჭრიან. 
ბოლო დროს სარგებლობენ გასხვლის გამარტივებული მეთოდით. ბუჩქს დიდი მაკრატლით აჭრიან 
ნახევარს, რის შემდეგაც ჩვეულებრივი სეკატორით აშორებენ ხმელ, სუსტ ყლორტებს ძირთან ახლოს. 
გასხვლას ატარებენ იმადროულად, იმავე იარაღებით. ამ მეთოდით გასხლული ბუჩქი არ ჩამოუვარდება 
ტრადიცულად გასხლულს. ხანდახან ყვავილები უფრო დიდია და მრავალრიცხოვანი. 
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ეთერზეთოვანი ვარდები 
  ამ ჯგუფის ვარდების, როგორც ველური ისე კულტურული სახეობებისა  და ჯიშების, ფურცლები მეტ-
ნაკლებად შეიცავენ ეთერზეთებს. 
 ეთერზეთოვან ვარდებს შორის აღსანიშნავია დამასკური, ფრანგული, ასფურცელა, ყაზანლიყის ვარდი. 
 დამასკური ვარდი – ცნობილია როგორც ფრანგული ვარდისა და ასკილის ჰიბრიდი. სამშობლოდ სირიას 
თვლიან, ორ მეტრამდე სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქია. ფოთლები 5-7 ფოთოლაკიანია, ფოთოლაკები 
კვერცხისებრ, ლანცეტისებრი,ზევიდან პრიალა მწვანე, ქვედა მხრიდან მოთეთრო, შებუსული. ყვავილები 
წითელი, ვარდისფერი ან თეთრი, სურნელოვანი, შეკრებილია ყვავილედებად; ყვავილის ყუნწი 
დაფარულია ჯირკვლოვანი ბუსუსებით. საკმაოდ დეკორატიული მცენარეა, იყენებენ ჯგუფურად 
დარგვისათვის და თაიგულებადაც. ყვავილის ფურცლებისაგან ხდიან ვარდის ზეთს და ვარდის წყალს. 
ითვლება სამკურნალო მცენარედ. იგი ყაზანლიყის ვარდის წინაპარია. 
 დამასკური ვარდი XVIII საუკუნეში შემოუტანიათ ბულგარეთში და გაუშენებიათ ქ. ყაზანლიყის 
მიდამოებში პლანტაციები. წლების მანძილზე ხდებოდა უკეთესების ამორჩევა და გამრავლება.მათგან 
ყველაზე სურნელოვანს და პროდუქტიულს შეარქვეს ყაზანლიყის ვარდი (ქალაქის სახელის მიხედვით). 
 ყაზანლიყის ვარდი 1,5-2მ.-მდე  სიმაღლის ბუჩქია, საკმაოდ ძლიერი და კარგად დატოტვილი, ღერო 
წვრილეკლიანი, ყვავილები წითელი, ვარდისფერი ან თეთრი ძლიერ სასიამოვნო სურნელებით ბუთხუზა 
ან ნახევრად ბუთხუზა. 
 ბულგარეთიდან ეს ვარდი გადაიტანეს თურქეთში, იტალიაში,საფრანგეთში, მაროკოში, რუსეთში, 
საქართველოში და სხვა. 
  საქართველოში ყაზანლიყის ვარდი შემოიტანეს 1898 წელს და გააშენეს 1 ჰექტარ ფართობზე კახეთში, 
ნაფარეულის საუფლისწულო მამულში. 1899 წელს ნაფარეულში მიიღეს ზეთის პირველი პარტია 320გრამი 
რაოდენობით. 1905 წლისათვის  პლანტაცია 6 ჰექტრამდე გაიზარდა, ამის შემდეგ ეთერზეთოვანი ვარდის 
გაშენება დაიწყეს სხვა რაიონებშიც. 
  ყაზანლიყის ვარდი საქარველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყო გაშენებული, რადგან ყველაზე 
მოსავლიან და გამძლე ჯიშად ითვლება; ნაკლებად ავადდება და ადვილად მრავლდება კალმებით. 
შესაბამისად მიმდინარეობდა ახალი, გაუმჯობესებული ჯიშების გამოყვანა (როგორიცაა ყირიმის წითელი, 
მიჩურინკა, ფესტივალნაია, ტავრიდა, უკრაინა, დჟალტა, ვილენა, პრიმა ვარდისფერი და პრიმა წითელი, 
არდუბანსკაია). 
 ყაზანლიყის ვარდისფერი  1,5-2 მ.-მდე სიმაღლის ბუჩქია, წინა წლის ღეროები მოყვითალო მწვანე ფერისაა. 
ტოტების დაფარულია სხვადასხვა ზომის მოკაუჭებული ეკლებით. ფოთლები დიდი ზომისაა, შედგება 
გრძელი  ყუნწისა და  5-7 ცალი 5 სმ-ის სიგრძის ფოთოლაკებისაგან. ყუნწი  დაფარულია ფისოვანი 
ბუსუსებით, ფოთლის ქვედა მხარეს გამწკრივებულია მოხრილი პატარა ზომის ეკლები, ფუძესთან 
ტყავისებრი, ბოლოწამახული 2-3სმ-ის სიგრძის ფოთოლთანებია. აქვს მოკლე ყუნწი. ბუთხუზა ან 
ნახევრადბუთხუზა ყვავილები განლაგებულია საკმაოდ გრძელ მრავალრიცხოვანი ეკლებითა და 
ჯაგრისებით დაფარულ საყვავილე ღეროზე. გვირგვინის ფურცლები გულისებრი ფორმისაა, ღია 
ვარდისფერი მოთეთრო ფრჩხილებით.ყვავილობა იწყება მაისში. ყვავილის ჯამი უკუკვერცხისებურია, 
დაფარულია ჯაგრისებით, ფისოვანი ჯირკვლებით. ცრუ ნაყოფი წაგრძელებული ალუბლისფერ წითელია, 
დაფარულია ჯაგრისით და ფისოვანი ჯირკვლებით, რომელიც მომწიფებამდე ცვივა. 
 ყირიმის წითელი - გამოყვანილია ნიკიტის ბოტანიკურ ბაღში კ.გუნკოს მიერ 1962 წელს. 1,5 -3 მეტრამდე 
სწორმდგომი, წვრილი მაგარღეროიანი ბუჩქია. მოწითალო ან ბორდოსფერი ელფერით. მცენარის 
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ხნოვანებასთან ერთად ღერო მუქდება და მორუხო ფერს ღებულობს. ტოტები დაფარულია მოკლე 
ჯაგრისებით, ოდნავ მოკაუჭებული, მონაცრისფრო ეკლებით. 
 ფოთლები საკმაოდ დიდი, მომრგვალებული შვიდფოთოლაკიანია, ზედა მხარეს მუქი მწვანე. ქვემოდან 
უფრო მუქი. 
 ყვავილი წითელია, საკმაოდ დიდი ზომის, ბუთხუზა. ჯამი შიშველია, ყვავილედი 5-9 ყვავილიანი. 
ყვავილობს ივნისიდან. ცრუნაყოფი პრიალაა. არ ცვივა. ჩვენთან უმეტესად ეს ჯიშია გავრცელებული. 
დარგვა 
  შემდგომში, მცენარეების შერჩევის დროს, რომ გამოვრიცხოთ უსიამოვნება, უნდა ვიხელმძღვანელოთ არა 
მარტო პირადი გემოვნებით, არამედ უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი მომენტები: ადგილობრივი 
კლიმატური პირობები, ნაკვეთის კონკრეტული თავისებურებანი, მცენარეების მოთხოვნილება და როლი. 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება განათებას (ექსპოზიციას). დარგვის დროს მხედველობაში უნდა იქნეს 
მიღებული: ყვავილობა, ფერთა შეხამება, რაც ჯიშების შერჩევით ხდება (და არა ჯგუფების, რადგან 
ჯგუფებში არის სხვადასხვა ზომის ჯიშის ვარდები). 
  ყვავილობის ეფექტის დადგენის მიზნით, უნდა გამოიყოს ადრე, საშუალო და გვიან მოყვავილე ჯიშები. 
განსაკუთრებით ხვიარა ვარდებში. არაა სასურველი ვარდის დარგვა იქ, სადაც მტვერი და მავნე აირებია. 
ვარდი ვერ იტანს ჩრდილს, გასაკუთრებით ხის ქვეშ დარგვას. 
 გავითვალისწინებთ რა ვარდების ყვავილობის დასაწყისს და ხანგრძლივობას დღეებში, შეიძლება შეიქმნას 
უხვი და ხანგრძლივად მოყვავილე ნარგაობები, მაისიდან გვიან შემოდგომამდე. 
 ვარდების ფორმები და ზომები, დაწყებული ძლიერი ხვიარებიდან, კარგად დატოტვილი, გართხმული 
შრაბებიდან, ულამაზესი პატიოს ჯგუფიდან, პაწაწინა მინიატურებამდე. ეს საოცრად განსხვავებული 
მცენარეები იხმარება სხვადასხვანაირად იმის მიხედვით, თუ რა როლს თამაშობენ ბაღებში, სკვერებში, 
სავარდეებში, ეზოებში. 
 შედარებით უპრეტენზიო ჯგუფებს შეუძლიათ შექმნან გაუვალი ღობეები, დაფარონ კლდოვანი 
ფერდობები და შენიღბონ არასასიამოვნო ადგილები: ასკილი, რემონტატული ან ბუჩქისებური ვარდები, 
როზარუგოზა და სხვები. 
 ხვიარა ვარდები კარგად გამოიყურება ხეებზე, ფანჩატურებზე, პერგოლებზე, კედლებზე, ღობეებზე. 
მარადმწვანე ხვიარა ვარდები (ზოგიერთი ძალიან სასიამოვნო სურნელით) კარგად ერწყმის სხვა 
მცენარეებსაც. 
საქართველოს ბუნებრივი პირობები ხელშემწყობია ვარდის კულტურის წარმოებისათვის, განსაკუთრებით 
ზამთარი, რადგან მცენარეები ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე იზამთრებენ. მაგრამ არის შემაფერხებელი 
ფაქტორებიც; ზოგიერთ ზონაში, უმეტესად აღმოსავლეთ საქართველოს მშრალ რაიონებში, ჰაერის მაღალი 
ტემპერატურისა და ტენის დეფიციტის (ატმოსფერული სიმშრალე) გამო, ვარდის ყვავილი კარგავს მისთვის 
დამახასიათებელ დეკორატიულობას, ზოგიერთი ჯიში სავსებით წყვეტს ყვავილობას, ყრის ფოთლებს. ამ 
დროს მთის პირობებში (შემოგარენში), ზღვის დონიდან 700-800 მეტრიდან 1200 მ-მდე, ვარდი თავს კარგად 
გრძნობს და ყვავილობაც ნორმალურად მიმდინარეობს, ე.ი.  ვარდის პლანტაციების მაღალ ზონაში 
გაშენებით შეიძლება თბილისის უზრუნველყოფა მაღალხარისხოვანი ყვავილებით ზაფხულის ცხელ 
პერიოდში. 
  ვარდისათვის საჭიროა მზით კარგად განათებული და ქარებისაგან დაცული ადგილმდებარეობა. 
განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარში. მ. გოგოლიშვილის (1974) მიხედვით, მიკროკლიმატის შექმნითა 
და ნიადაგის ზედაპირის მულჩ-მასალით (ჩამოცვენილი ფოთლები, თივა, ნამჯა და სხვა) დაფარვით 
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(დამულჩვით), შესაძლებელია ვარდის ნორმალური ზრდა-განვითარება და ზაფხულის პერიოდში 
ყვავილობა აღმოსავლეთ საქართველოს მშრალი რაიონების, კერძოდ თბილისის პირობებშიც. 
ვარდებს რგავენ კოლექციებში, როზარიუმებში, ასაჭრელად, აგრეთვე სხვადასხვა სახის გაფორმებაში. 
 კოლექციაში შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს სხვადასხვა სახეობებისა და ჯიშების ვარდები, 
შედარებით მცირე რაოდენობით. მათი გამოყენებისათვის, გამოცდისათვის და ადგილობრივი 
პირობებისათვის ყველაზე საუკეთესოების გამოსავლენად. 
  როზარიუმი განიხილება, როგორც ექსპოზიცია ჯიშებისა და სახეობებისა, რომლებიც შერჩეულია 
ინტროდუქციის საფუძველზე საკოლექციო ნაკვეთიდან. როზარიუმი საუკეთესო საშუალებაა ვადების 
დეკორატიულობის საჩვენებლად კლუმბებში, კვლებში და ბორდიურებში, სადაც განლაგებულია ვარდების 
ფერების და გამოყენების მიხედვით. საუკეთესო ეფექტს იძლევა შტამბიანი ვარდების ხეივანი გზის 
გასწვრივ, კვლებში ჩარგული და გაზონზე ჯგუფად. 
 შტამბებზე იმყნობა როგორც ჩაის ჰიბრიდები, ისე ფლორიბუნდას ჯგუფი, ხვიარები, პატიო, 
მინიატურული და სხვები. 
 ვარდები ირგვება წინასწარი გეგმის მიხედვით, სადაც გათვალისწინებულია ყვავილობის ხანგრძლივობა, 
სიუხვე  და ყვავილთა შეფერილობა, რის მიხედვითაც განლაგდება ჰარმონიულ ან კონტრასრულ ფერებში. 
 ვარდის ყვავილის შეფერილობა  მდიდარია სხვადასხვა ტონებით ქათქათა თეთრიდან (ნარინჯისფერი, 
ყვითელი, კაშკაშა წითელი) მუქ წითლამდე. 
 ყველაზე კარგად ერწყმიან ერთმანეთს კაშკაშა  სუფთა ტონები. მუქი ფერის ჯიშები კარგად ერწყმის  
თეთრს, ყვითელს, ღია ვარდისფერს. თეთრი ფერი თითქმის ყველა ფერს ეხამება. მაგრამ მოწითალო 
მალინისფერი არავითარ ეფექტს არ იძლევა  მალინისფერ ან იიასფერ–იასამნისფერთან. 
 წითელის ფერი კონტრასტისთვის უნდა დარგოს შედარებით ღია ფერებთან ხანდახან ვარდისფერთან 
რგავენ ალისფერს ან ცეცხლისფერს. მუქ წითელ, კარმინისფერთან რგავენ თეთრ ან ღია ყვითელ ფერს. 
ნარინჯისფერ ან მოყვითალო წითელ ფერთან სასურველია დაირგოს თეთრი ან კრემისფერი და ღია 
ყვითელი ფერი.  ეფექტისათვის ვარდისფერთან საუკეთესოა ნარინჯისფერი, ალუბლისფერი და 
ალისფერი.  ძალიან ნაზია სხვადასხვა ტონის ვარდისფერთან დარგული მალინისფერი ჯიშები. კაშკაშა 
ფერები საუკეთესოა მასიურად დარგული. ორი ან მეტი ფერის ვარდები თვითონ ძალიან მიმზიდველი და 
დეკორატიულია. 
 საცხოვრებელი სახლების კედლების გასამწვანებლად უმჯობესია გამოყენებული იქნას ჩაის ჰიბრიდების 
ტიპის ვარდები, რადგან დახურულ ადგილზე ხვიარა ვარდები ავადდებიან ნაცრით. 
 ხვიარა ვარდები ვიხურას და მულტიფლორას ჯგუფიდან გამოიყენება ბაღის კედლების შესანიღბად, 
თაღების, ღობეების და ფანჩატურების შესამკობად. 
 ჩრდილო-აღმოსავლეთის  კედლების დასაფარად გამოიყენება შედარებით გამძლე ჯიშები, როგორიცაა: 
ფელისტე ე პერპეტიუ, ნიუ დაუნი, ჰაულს სკარლეტ კლაიმბერი, ჰამბურგერ ფენიქსი და სხვა. 
 ხვიარა ჩაის ჰიბრიდების და ფლორიბუნდას ჯგუფის ვარდებს  გრძელი ყლორტები აქვთ, რომლებიც 
საუკეთესოდ გრძნობენ თავს რაიმე საყრდენზე ან ჯგუფად დარგული კლუმბებში, ბორდიურად უკანა 
პლანზე, რომელიც დაფარულია ვარდის ყვავილების კასკადით. ასეთებია გოლდენ ემბლემი, გლორია დეი, 
მადამ ჟიულ ბუშე, პრეზიდენტ ჰერბერტ ჰუვერი, პოლ’ს სკარლედ  კლაიმბერი, თალისმანი და სხვები. 
 არკების და ფანჩატურების დასაფარავად საუკეთესოა უეკლო ბანქსია, ამერიკან ჰილარი, დოროტი 
პერკინსი, ნიუ დაუნი, ალბერიკ ბარბიე და აგრეთვე სხვა ხვიარა  ჩაის ჰიბრიდები. 
  შტამბიანი ვარდებისათვის საუკეთესოა (2-3-მ) სიგრძის ღეროზე დამყნილი  ხვიარა ვარდები, რომლებიც 
ნიადაგის ზედაპირს ეხებიან და კარგად გამოიუყურებიან პოლიანტური ნიადაგმფარავი, მინიატურული 
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ვარდების ფონზე. შესანიშნავია შტამბიანი მტირალა ფორმები დიდი ფერდობების დასაფარავად თავისი 
გრძელი და ძლიერი ყლორტების გამო. საუკეთესოა ვერანდასთან  ახლოს, სახლის ფონზე დარგული 
სურნელოვანი ვარდები. აივნის გასალამაზებლად კარგია სხვასხვა ჯიშის ხვიარა ვარდები, რომლებიც 
სხვადასხვა დროს ყვავილობენ 
 გზების გასწვრივ უმჯობესია, დაბალი, საინტერესო შეფერვის, საუკეთესო სურნელის მქონე 
ფლორიბუნდას, პატიოს და მინიატურული ვარდები. 
 გაფორმებისათვის არაა აუცილებელი სხვადასხვა ჯიშების არევა. უმჯობესია დარგული იყოს კომპაქტურ 
ჯგუფებად. აქ უნდა იქნას გათვალისწინებული არა მარტო ყვავილის ფოთლის ფერი, არამედ ბუჩქის 
ფორმა და სიმაღლე. კლუმბის ცენტრში რგავენ ხვიარა, შტამბიან, გრანდიფლორას და ჩაის ჰიბრიდებს. 
პერიფერიებისკენ თანდათან ნაკლები სიმაღლისას, ამთავრებენ პატიოს  ან მინიატურული ვარდებით. 
ასეთი სახით დარგული მცენარეები ერთმანეთს არ ფარავენ და ძალინ დეკორატიულად გამოიყურებიან. 
   მინიატურული, პატიოს ჯგუფის  ვარდები  გამოიყენება საქოთნე კულტურად, ყვავილოვანი ხალიჩების 
მოსაწყობად, ალპინარიუმების, კლუმბების, გაზონების და სხვათა გასაფორმებლად. 
 სურნელოვანი ვარდები ირგვება სახლის ფანჯრებთან, დასასვენებელ სკამებთან, გზების გასწვრივ, 
აივნებზე, სადაც ის ახლოს იქნება  ადამიანთან. 
 დარგვის წინ გათვალისწინებული უნდა იყოს ყვავილის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ფერთა  
ცვალებადობა, ბუნებრივი პირობების ზეგავლენა (წვიმის დროს ღია ფერის ყვავილები ჭუჭყიან ფერს 
იღებს. ზოგიერთი მუქი ფერის  ჯიშები მზეზე ხუნდება, კარგავს დეკორატიულობას). ზოგიერთ ჯიშებზე 
ყვავილი ერთდროულად  იშლება, ზოგიერთზე კი თანდათანობით. ყველა ეს თვისება მიღებული უნდა 
იქნას მხედველობაში დარგვის წინ ჯიშების შერჩევისას. 
 ვარდების ცალკეული თარგების  შემოსაფარგლად ხმარობენ მარადმწვანე ან ფოთოლმცვენ ან წიწვიან 
დაბალ ბუჩქებს. ბორდიური ვარდნარის არშიაა, ჩარჩოა, სათანადოდ შერჩეული  და კარგად მოვლილი 
ბორდიური ერთი ორად ალამაზებს ვარდნარს. 
 ბორდიურებად შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მინიატურული, პატიოს ჯგუფის დაბალი ვარდები, 
რომლებიც ხანგრძლივად და უხვად ყვავილობენ. ბზა, მწვანე და ჭრელფოთოლა, ჭანჭყარი, ცხრატყავა, 
კვიდო, ტუია და სხვა. 
 ბორდიური იქმნება აგრეთვე ვარდების თარგების ნაპირებზე ყამირი ბელტის დაგებით, რომელიც ჩარჩოს 
როლს ასრულებს. 
 როგორც ბალახოვანი, ისე მერქნიანების ბორდიური სისტემატურად უნდა იკრიჭებოდეს. 
 ბორდიურებად ხშირად  დეკორატიულ ქვებს, აგურს, ლითონის მასალასაც იყენებენ. 
 ნაკვეთის კუთხეებში, შესასვლელებში შეიძლება დაირგას დაბალტანიანი ბირთვისებრი, კონუსისებრი ან 
სხვა ფორმის შტამბიანი ხეები. 
 ვარდნარის დაგეგმარებისას საერთო კომპოზიციაში ხშირად ჩაურთავენ არქიტექტურის მცირე ფორმებს: 
წყლის აუზებს, შადრევნებს, ქანდაკებებს ლარნაკებს, ფანჩატურებს, პერგოლებს, თაღსა და სხვა. 
 ვარდნარის დეკორატიული ეფექტი მიიღწევა მცირე,  მაგრამ კარგად შერჩეული ასორტიმენტით. 
 მრავალფეროვანი (სხვადასხვა) ჯიშების ჩვენება შეიძლება საკოლექციო ნაკვეთზე. 
 ვარდებს იყენებენ სათბურებში და შენობებში გვიან შემოდგომის და ადრე გაზაფხულის 
ყვავილობისათვის. 
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  ვარდებისთვის ადგილის შერჩევა ორი მოსაზრებით უნდა მოხდეს: ეკოლოგიური  (ვინაიდან ვარდი 
სინათლისა და სითბოს მოყვარული მცენარეა, ყველა აუცილებელი პირობა უნდა იქნას 
გათვალისწინებული მცენარეთა ზრდა-განვითარებისათვის) და დეკორატიული (ადგილმდებარეობის 
შერჩევა განსაზღვრავს მის მომავალ სილამაზეს. ჰარმონიული კომპოზიციის შექმნა, რომელიც 
შესაძლებელია ჯანსაღი მცენარეების  გაშენების შედეგად, რაც შესაძლებელია ყველა აუცილებელი პირობის 
შექმნით, რის შემდეგ უნდა განისაზღვროს სად და რა ჯიშები დაირგოს. 
 ვარდები კარგად გრძნობენ თავს, სადაც მათი სილამაზის დამალვა შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე 
ვარდები უნდა დაირგოს მზიან, ღია, ჰაერის თავისუფალი  მოძრაობისაგან უზრუნველყოფილი, ქარისაგან  
დაცულ ადგილზე. ვარდების ყვავილობა მით უფრო ძლიერია, რაც მეტ სითბოსა და  სინათლეს იღებს 
მცენარე. 
  მზის სხივები აუცილებელია ვარდებისათვის დღის პირველ ნახევარში, რაც უზრუნველყოფს ნამის 
სწრაფად აორთქლებას, რომელიც ამცირებს სოკოვანი დაავადების ალბათობის განვითარებას.  
  ჩრდილში მყოფი მცენარის ფოთლები და ღერო ეთიოლირებულია, ანელებს ყვავილობას და ძლიერ 
ავადდება ნაცრით. ფოთლებზე ვითარდება, ყვითელი, რუხი და შავი ლაქები. ბუჩქი საცოდავად 
გამოიყურება, სუსტადაა შეფოთლილი და ყვავილის ბუთხუზიანობაც შემცირებულია, დაკნინებულია, 
დეფორმირებულია. შავადაა შეფერილი, არიან გამონაკლისებიც, რომლებიც შედარებით ეგუებიან ამ 
პირობებს. 
   სწორი ინსოლაციის პირობებში ვარდები ადრე იწყებენ ყვავილობას. ყვავიან უხვად და ხანგრძლივად, 
კვირტების და ყლორტების მომწიფება უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს. მხედველობაში უნდა 
ვიქონიოთ ბევრი ჯიში (განსაკუთრებით მუქი ფერები), რომელიც ვერ იტანს დიდხანს მზის პირდაპირ 
სხივებს, ყვავილობას 2 დღით ადრე წყვეტს, იკლებს ზომაში, მუქი წითელი და შავი ფერები კი იწვის. 
ამგვარად ეს ჯიშები დაცული უნდა იყოს ქარსაფარი ზოლებით, ხეებით ან შენობების ჩრდილოეთის და 
ჩრდილო აღმოსავლეთის ქარებისაგან. არასასურვლია სახლის კუთხეში დარგვა, სადაც ხშირად ორპირი 
ქარია, სახლის ფუნდამენტთან ახლოს. აქ ნიადაგი სწრაფად შრება, 0,6-0,8მ ინტერვალით შენობის მხარეს. 
   ნაკვეთი, რომელიც განკუთვნილია ვარდებისათვის, უნდა იყოს ოდნავ ამაღლებული ნიადაგის 
ზედაპირიდან 30-40სმ, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს პირობებში, აღმოსავლეთში კი პირიქით, 
კარგად დრენირებული და  ოდნავ დახრილი სამხრეთისაკენ, სამხრეთ დასავლეთით და სამხრეთ 
აღმოსავლეთისაკენ, რომელიც ქმნის სასურველ თბურ რეჟიმს და არ იძლევა წყლის დადგომის საშუალებას 
შემოდგომასა და გაზაფხულზე. 
   ძალიან დამრეცი ფერდობები უნდა დატერასდეს. არ შეიძლება ვარდების დარგვა ჩაღრმავებულ 
ადგილებში, სადაც არ ხდება ჰაერის ცირკულაცია. აუცილებელ შემთხვევაში, კეთდება დრენაჟი.  
დარგვის ფორმა 
 საუკეთესოა სწორკუთხოვანი ნაკვეთი, მოვლის მხრივ და დეკორატიული თვალსაზრისთვისაც. 
კუთხეებში, გეომეტრიული ფორმის მოსპობის მიზნით შეიძლება დაირგოს სხვადასხვა მცენარეები 
აგრეთვე ცენტრშიც ვარდის ნაკვეთის ზომა განისაზღვრება მცენარეების რაოდენობის საბოლოო ზომის 
მიხედვით. დაშორება მცენარეებს შორის უნდა  
  ნიადაგი ვარდებისთვის უნდა იყოს, ნოყიერი, მშრალი, ჰუმუსით მდიდარი, ღრმა, ჰაერის და წყლის 
გამტარი, მსუბუქი, თიხნარი. საერთოდ ყველა ნიადაგი ვარგისია თუ ის კარგადაა დამუშავებული და 
განოყიერებული, ნეიტრალური რეაქციის მძიმე თიხიან და წყალგაუმტარ ან მსუბუქ ქვიან ქვიშნარ 
ნიადაგებზე კი სუსტად ვითარდება. ვერ იტანს მლაშობ ან მჟავე რეაქციის მქონე და დაჭაობებულ 
წყალგაუმტარ ნიადაგებს. გრუნტის წყლის სიახლოვეს. 
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  სანერგისა და ყვავილნარებისათვის განკუთვნილ ნაკვეთზე წინდაწინ აკეთებენ ნიადაგის ანალიზს, რის 
საფუძველზეც ხდება ნიადაგის მოწესრიგება: მძიმე თიხნარ და თიხიან ნიადაგებში სტრუქტურისა და 
ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად უმატებენ გადამწვარ ცხენის ნაკელს, ფოთლის მიწას, გადამწვარ 
ნახერხს, მაღლობის ტორფს, პირუტყვის ნაკელს, მარცვლოვან ქვიშას, სტრუქტურიან კორდის მიწას. თუ 
ნიადაგში PPH 5,5-ზე ნაკლებია ამატებენ 1-2 ჭიქა ძვლის ფქვილს ან 0,5 ჭიქა კირს (1მ2 –ზე) მჟავიანობის 
გასანეიტრალებლად, კირი ფრთხილად უნდა დაემატოს, რადგან ნიადაგში დიდი რაოდენობით მოხვედრა 
იწვევს მცენარის დასუსტებას, ამ მიზეზით კირქვიან (мелочных) ნიადაგს ამჟავებენ, შეაქვთ დიდი 
რაოდენობით ტორფი ან წიწვიან ტყეში შეგროვილი ნიადაგის ზედა ფენა. თიხნარ ნიადაგში წყლის და 
ჰაერის რეგულირებისათვის საჭიროა ქვიშის, ხოლო ქვიშნარში თიხის შეტანა. თიხნარის ზედა ფენა თიხა 
აუცილებლად წინასწარ უნდა იქნას აღებული, ერთი წლის განმავლობაში ყრიან, რამოდენიმეჯერ 
აფხვიერებნ და ატრიალებენ მეორე წელს შეაქვთ ნიადაგში. თიხისა და ქვიშის დამატებით არეგულირებენ 
მხოლოდ ჰაერაციას და წყლის დამჭერ თვისებას. საქართველოს მაღალ მთიან რაიონებში (1200მ-ის ზემოთ 
ზღვის დონიდან) (მინ.ტემპერატურის  19-200-ზე) ვარდის ზოგიერთი სახეობები და ჯიშები ნაკლებ 
ყინვაგამძლეა, ამიტომ დასარგავად უნდა შეირჩეს სათანადო და ნაკლებად ყინვაგამძლე ჯიშები. 
საჭიროების მიხედვით უნდა მოხდეს მათი თივით, ჩალით და სხვა ბუნებრივი მასალით შეფუთვა).  
  დაბალი ტემპერატურისა და ქარების გავლენით, ვარდის რერო ფოთლები ზამთარში ფერს იცვლის, 
გადაიკრავს რუხ ფერს, რაც ადრე გაზაფხულზე ვეგეტაციის დაწყების შემდეგ ქრება. ვარდების უმეტესობა 
ვეგეტაციას იწყებს, ჩვენს პირობებში როცა ნიადაგის ტემპერატურა +100-ია, ხოლო ჰაერის +120-თან 
ახლოსაა, რაც მარტის დასაწყისს ემთხვევა. 
  ვარდები მრავალწლიანი მცენარეებია კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით. ამიტომ დარგვის წინ 
ნიადაგი უნდა დამუშავდეს ღრმად და საფუძვლიანად, ნაკვეთი წინდაწინ უნდა გასუფთავდეს დიდი 
ქვებისაგან, ძველი ფესურებისაგან. მრავალწლიანი სარეველებისაგან. სასურველია არ დაირგოს იმ 
ნაკვეთზე, სადაც წინათ ვარდისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები იყო დარგული: ასკილი, ვარდი, გრაკლა, 
კოტონეიასტერი, ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ალუბალი, ჭერამი, ატამი, ნუში, კუნელი, საკურა, იაპონური 
კომში, მალინა მაყვალი, მარწყვი და სხვა.) გამოუვალ შემთხვევაში საჭიროა ამორებული იქნეს 60სმ 
დიამეტრის და 45 სმ სიღრმის ორმო, შეტანილი იქნას კორდის მიწა, ნაკელი ზედეტი რაოდენობით. 
დარგვის შემდეგ ძველი ნიადაგი სხვა აგილზე გადაიყაროს. აუცილებელია დრენაჟი, ორმაგი გადაბარვის 
შემდეგ შემოწმდება გრუნტის წყლების სიახლოვე, თუ საჭიროა კეთდება დრენაჟი. დაახლოებით 1მ-ის 
სიღრმეზე იყრება ხრეში და აქედან გამავალ წყალს აერთებენ საირიგაციო სისტემას, ვინაიდან გრუნტის 
წყლების სიახლოვე ფესვთან ახლოს იწვევს მცენარის დაღუპვას. ჟანგბადის ნაკლებობის გამო.  
  სავარდის გაშენების დროს ნიადაგის ზედა ფენა შეიძლება აიღოს და გადაიტანოს გვერდზე. შემდეგი ფენა 
გადატანილი უნდა იქნას ნაკვეთიდან. ხოლო ამოთხრილ ნიადაგზე თანასწორად აყრიან ქვიშას ან თიხას, 
კირს, ნაკელს, ნეშომპალას, ტორფს და ფოსფორორგანულ შენაერტებს იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა 
აგროქიმიური ანალიზის საფუძველზე. გადაბარავენ, გაასწორებენ და ტოვებენ დარგვამდე. ეს პროცედურა 
უმჯობესია ჩატარდეს დარგვამდე 6 თვით ან ერთი წლით ადრე.  
  დარგვის წინ ნიადაგს გადაბარავენ, შეაქვთ მიწის  ის ზედა ნაწილი, რომელიც ორმაგი გადაბარვის წინ 
ამოიღეს. ასწორებენ, შეაქვთ დამატებით ორგანული და მინერალური ნივთიერებები და 20-25სმ-ის 
სიღრმეზე აფხვიერებენ. გეგმის მიხედვით დასარგავ ფართობს ასწორებენ, გზებს ტკეპნიან და აწყობენ 
მოსარწყავ მილებს. თუ ნიადაგში არის სამშენებლო ნაგავი მთლიანად უნდა იქნას გატანილი და 
შეიცვალოს ახალი ნიადაგით.  
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  იქ სადაც (კერძო ნაკვეთებზე) ანალიზის გაკეთება მოუხერხებელია, მექანიკური შემადგენლობის 
განსაზღვრისათვის, იყენებენ ხალხურ მეთოდებს იღებენ ნოტიო ნიადაგს და ხელში აგორავებენ, თუ 
დავარდნის დროს არ დაიშალა ე.ი. თიხნარია, თუ იფხვნება – ქვიშნატ-თიხნარი,  თუ საერთოდ არ შეიკრა, 
შესაბამისად ამატებენ 30-50% ქვიშას. 30-50% თიხას. 
ან მეორე თუ ნიადაგზე იზრდება კარგად მჟაუნა, ხვართქლა ე.ი. მჟავე ნიადაგია და ითხოვს მოკირიანებას. 
 დარგვა უმჯობესია შემოდგომაზე, რადგან ყინვების მოქმედებით მცენარის დაღუპვის ალბათობა 
ნაკლებია, ნოემბრის თვეში დარგული მცენარეები ახერხებენ ნიადაგთან შეგუებას, უვითარდებათ შემწოვი 
ბუსუსები. გაზაფხულს მომზადებული ხვდებიან. დარგვა ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდეც 
შესაძლებელია, რაც ღია ფესვთა სისტემიან ვარდებზეა გათვალიწინებული, ხოლო დახურული ფესვთა 
სისტემით, წლის თითქმის ყველა პერიოდშია შესაძლებელი, გარდა ზამთრისა. 
  დარგვის წინ (დაახლოებით ერთი თვით ადრე), ნიადაგს აფხვიერებენ და შეაქვთ ნაკელი 60-70 ტონა 
ჰექტარზე.  
  ფოსფორით ღარიბ ნიადზე აუცილებელია ორგანული სასუქების, ძვლის ფქვილის, სუპერფოსფატის (4ც. 
ჰექტარზე) მჟავე ნიადაგში არ შეაქვთ სუპერფოსფატი, რადგან მჟავიანობას უმატებს. უმჯობესია 
შევიტანოთ ძვლის ფქვილი (4-5ც. ჰექტარზე). ეს სასუქები გვიან მოქმედებს და ამიტომ სასურველია 
დარგვის წინ, რაც შეიძლება ადრე, იქნას შეტანილი. სუპერფოსფატი შეაქვთ უშუალოდ დარგვის წინ. 
გადაუწვავი ნაკელის შეტანა ყოვლად დაუშვებელია. თუ გადამწვარი ნაკელი არ არის შეიძლება შეტანილი 
იქნას კომპოსტი ან ფოთლის მიწა. დიდი ფართობის ნარგავების მოსაწყობად, წინდაწინ შედგენილი გეგმის 
მიხედვით, ასწორებენ კვლებს, ასობენ პალოებს, იღებენ ორმოებს, ორმოების სიღრმე დამოკიდებულია 
ჯიშზე, ასაკზე, მცენარის მდგომარეობაზე. ვარდი სხვა მცენარეებისაგან განსხვავებით, უნდა დაირგოს 
ღრმად, ნამყენი ადგილი ნიადაგში 3 სმ-ით დაბლა უნდა იყოს, რაც იცავს ზედმეტი გადახურებისაგან, 
ყინვებისაგან და ღრმად დარგვის შემდეგ მცენარე დამატებით ფესვებს ივითარებს. ხშირად მცენარე 
მთლიანად გადადის სანამყენის ფესვებზე რითაც აიხსნება ვარდების ასაკის გახანგრძლივება რადგან 
სანამყენეზე ძლიერი ფესვთა სისტემა ვითარდება.  
  მეორე - მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში, მცენარე განაგრძობს სიცოცხლეს თუ დასარგავი მასალა 
მიღებულია. როდესაც დარგვა შეუძლებელია, ნუ დატოვებთ ვარდებს უყურადღებოდ. უკეთესია, გახსენით 
და დროებით მიმარხეთ V-ს მაგვარ თხრილში, ყინვისაგან დაცულ ადგილზე. საგულდაგულოდ უნდა 
მიეყაროს ფხვიერი მიწა 20-25სმ-ზე, მიეტკეპნოს, ისე რომ ფესვებს შორის არ დარჩეს სიცარიელე. ზემოდან 
მიეყაროს ისევ მიწა, ასე შეიძლება დარჩეს დარგვამდე. თუ მიღებული მცენარეები მზეზე გამოშრენ, 24 
საათის განმავლობაში მოათავსეთ წყალში, შემდეგ მთლიანად მიმარხეთ 20-25სმ-ის სიღრმეზე სველ 
ქვისაში, ერთი კვირის განმავლობაში. შეიძლება დაირგოს შესაბამისი შემოწმების შემდეგ. ასევეა ახლოს 
სანერგიდან მოტანილი მცენარეებიც. დარგვის წინ ნერგებს იღებენ, ამოწმებენ, ფესვები თუ დაზიანებულია 
აჭრიან ჯანსაღ მერქნამდე, სასურველია შენარჩუნებული იქნას წვრილი განშტოება. თუ ფესვები ძალიან 
გამომშრალია, მას ათავსებენ წყლიან ვედროში დარგვამდე. 
   ნერგების დათვალიერებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, მყნობის ადგილის ქვემოთ, მოცილდეს ყველა 
კვირტი, რომელიც ველურ ამონაყრად განვითარდება. მიწის ზედა ნაწილი 10-15სმ-ის სიგრძეზე, 2-3 
კვირტზე ისხვლება. ხანდახან ტოვებენ ან ნაწილობრივ სხლავენ, დარგვის, მორწყვის შემდეგ კი ერთბაშად 
სხლავენ, რაც დამოკიდებულია ბუჩქის სიძლიერეზე, ტოვებენ 2-3-4 ყლორტს, 2-3 კვირტით. გასხვლის 
დროს სასურველია ბოლო კვირტი გარეთ იყურებოდეს. დარგულ ვარდებს უნდა შემოეყაროს მიწა და 
მოირწყას. დარგვის დროს შემოყრილი მიწის გუნდა უნდა მოშორდეს ღრუბლიან ამინდში და საღამოს 
საათებში და არა სიცხეში.  დასარგავი ორმოს სიღრმე და სიგანე დამოკიდებულია ნერგის განვითარებაზე. 
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ფესვები თავისუფლად უნდა იყოს, ორმოში განლაგებული. საერთოდ კეთდება 40-60 სიღრმის და 50სმ 
სიგანის ორმო. მომარაგებული უნდა იყოს წინდაწინ შემზადებული ნიადაგი 1 წილი ნიადაგის ზედა 
ფენიდან 1 წილი ტორფი (ნოტიო), 1 წილი ძვლის ფქვილი, ორმოში ჩაყრილია წინდაწინ 2 ნიჩბის პირი 
გადამწვარი ნაკელი. ნერგის ფესვები დარგვის წინ კარგად დაიფერთხოს, ამოევლოს ჟიჟაში (1წილი თიხა, 1 
წილი ნაკელი, არაჟნის სისქის მიღებამდე). ან ზრდის სტიმულატორებში. ორმოს ფსკერზე ფესვები 
თანაბრად გაანაწილეთ და მიაყარეთ თანდათან მიწის ნაზავი მიატკეპნეთ კარგად ხელით. მიწა მიაყარეთ 
იმ ანგარიშით, რომ ნამყენი მიწის ქვევით უნდა იყოს 3-4სმ სიღრმეზე. ფრთხილად დატკეპნეთ ფეხით, 
ნელ-ნელა ორმოს კიდედან დაწყებული ნამყენამდე (ცენტრამდე). მიამაგრეთ ეტიკეტი და მორწყეთ უხვად 
2-3 ვედრო ბუჩქზე, ნელ-ნელა.  
   იმ შემთხვევაში თუ ახლად დარგულ მცენარეებს მოუსწრო ყინვამ ან ძლიერმა სიცხემ, ისევ უნდა 
შემოეყაროს მიწა, შესაბამისი პირობების დადგომამდე. თუ შტამბიანი ვარდები ბუჩქისებური ვარდების 
ფონზე ირგვება, ჯერ უნდა დაირგოს შტამბიანი ვარდები, შემდეგ კი სხვა. შტამბიანი დარგვა ხდება 
ჩვეულებრივად, წინასწარ გამზადებულ მოზრდილ ორმოში, იმავე სიმაღლეზე, რაც სანერგეში იყო. მიწის 
მიყრამდე სასურველია ჩაესოს საყრდენი, 60-70სმ-ზე რომ უფრო საიმედო იყოს, იმ ანგარიშით, რომ 
საყრდენი, ოდნავ გრძელი იყოს ნამყენის ადგილზე. ქარის მიმართულების საწინააღმდეგოდ ვარდი 
მიემაგრება საყრდენზე გასანთლული თოკით რვის მაგვარი ნახვევით, რომ არ დაზიანდეს ვარჯი, ნახვევის 
მიმაგრების ადგილზე შემოეხვევა ტომრის ნაჭერი და არა სინთეტიკური მასალა. დარგვის შემდეგ ვარჯი 
უნდა შეიხვეს სველი ხავსით, ნაჭრით, რომელიც პერიოდულად უნდა დასველდეს. ზრდის დაწყების 
შემთხვევაში კი ხსნიან. იმ მცენარეებს, რომელთაც უჭირთ გახარება, რწყავენ მაგნიუმის სულფატის 
წყალხსნარით, ერთი კვირის შემდეგ კალიუმის ან ნატრიუმის გუმათით. ამ დროს საჭიროა დაეფაროს 
ვარდებს, როგორც სათბური, გადაჭრილი პოლიეთილენის ხუთლიტრიანი ქილა. ვეგეტაციის დაწყების 
შემდეგ უნდა აიხადოს.  
   კონტეინერიდან (დახურული ფესვთა სისტემა) ვარდის გადარგვა შედარებით ადვილია. ჩასარგავი ორმო 
კონტეინერზე 5-7სმ-ით მეტი უნდა იყოს. ფსკერზე ჩაიყაროს უნდა წინასწარ შეზავებული ნიადაგი 
ნეშომპალა 3 წილი, კორდის მიწა - 2, გადამწვარი ნაკელი - 1, ჩამქრალი კირი - 0,25, ქვიშა - 1, 
გადამუშავებული დაფხვნილი ტორფი - 1წილი. კონტეინერი უნდა გაიჭრას, რამდენიმე ადგილზე კომი 
დაისეროს და ჩავუშვათ ორმოში, მანძილი კომს და ორმოს შორის უნდა შეივსოს მიწის ნაზავით, რათა 
შემწოვი ბუსუსები ნორმალურად განვითარდეს ახალ გარემოში და მიეყაროს მიწა. მოირწყოს უხვად, 
მოიჩრდილოს. თუ ვეგეტაცია შეფერხდა უნდა დამუშავდეს ზრდის სტიმულატორებით. 
 
ვარდის მავნებლები და დაავადებები 
  ვარდის როგორც კულტურული, ისე ველური სახეობები ზიანდება სხვადასხვა მავნებლებით და 
დაავადებებით, რომელთაც მოაქვთ დიდი ეკონომიური ზარალი, რადგან იწვევენ მცენარის ჭკნობას, 
ლპობას, სხვადასხვანაირ ლაქიანობას, ფოთლებისა და ყვავილების დეფორმაციას, სხვაადასხვა 
სიმსივნეებს, ფოთლისა და ღეროების ბუნებრივი შეფერილობის ცვლილებას. 
 მცენარეების აქტიურ ინტროდუქციასთან დაკავშირებით თანდათან ფართოვდება დაავადებებისა და 
მავნებლების სახეობები, რომლებიც ადრე შემჩნეული არ იყო. 
ვარდის მავნებლებისა და დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები 
ვარდის მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ გამოიყენება აგროტექნიკური, ბიოლოგიური, 
ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური ბრძოლის მეთოდები, რომელთა შეხამებულად, დროულად და 
ხარისხიანად გამოყენებით შესაძლებელია ვარდის კულტურის დაცვა. 
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ნორმალური აგროტექნიკური ღონიძიებების დაცვით, ბიოლოგიური და ეკოლოგიური ფაქტორების 
გათვალისწინებით (ტემპერატურა, ტენი, განათება, ნიადაგის თვისებები, საკვები ელემენტები და სხვ.) 
შეიძლება მავნებელთა და დაავადების გამომწვევთა ცხოველმყოფელობის შეფერხება, აგრეთვე ვარდის 
ზრდა-განვითარებისათვის ხელის შეწყობა (აგრეთვე საღი, დაუავადებელი, ახალგაზრდა ძირების დარგვა)         
ვარდის ნორმალური ზრდა-განვითარებისა და მოვლის თითოეული ღონისძიების (ნაკვეთის შერჩევა, 
ნიადაგის ნაყოფიერება, ნიადაგის საშემოდგომო და საგაზაფხულო დამუშავება, გადაბარვა,  კულტივაცია, 
სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა, ზომიერი რწყვა, მულჩი, გაფხვიერება, გამძლე ჯიშების შერჩევა, 
სანიტარულ-პროფილაქტიკური ღონისძიებანი და სხვ.) დროულად და ხარისხოვნად ჩატარებით მივიღებთ 
ჯანმრთელ, ძლიერ, მავნებელ-დაავადებებისადმი შედარებით გამძლე, მაღალპროდუქტიულ მცენარეს და 
პირიქით, რომელიმე ფაქტორის გამოკლება იწვევს მცენარეთა დასუსტებას, ხშირად კი დაღუპვას. 
დასუსტებულ მცენარეზე ვითადება პათოგენური მიკროორგანიზმები, მღრღნელები და სხვა მავნებლები. 
მწუწნ მავნებელთა წინააღმდეგ (ბუგრის, ფრთათეთრას, ფარიანას, თრიფსებისა და სხვ.) საჭიროა ბი-58, 
კარბოფოსის, ქლოროფოსის და სხვათა შესხურება. 
ტკიპის წინააღმდეგ კელტანის ხსნარით ფოთლის ზედა და ქვედა მხარეების დამუშავება. მწუწნი 
მავნებლების მიმართ მცენარის გამძლეობის ამაღლების მიზნით კალიუმისა და ფოსფორის შემცველი 
სასუქებით დამუშავება როგორც ფესვების, ისე ფესვგარეშე. 
მეკაკლიების და ხერხიების მატლების განადგურების მიზნით ყველა დაავადებული ყლორტი უნდა 
მოიჭრას და დაიწვას. ნიადაგზე უნდა მოეყაროს ან მოესხას ჰექსაქლორანის ან ბი-58 ხსნარი და ჩაითოხნოს. 
ხოლო კვერცხების, ახლადგამოჩეკილი მატლების მოსპობის მიზნით უნდა შესხურდეს შემოდგომაზე და  
გაზაფხულზე ბი-58, კარტანით. 
ფოთლიხვევიებისა და სხვა პეპლების მატლების წინააღმდეგ აუციებელია აგროტექნიკური ღონისძიებების 
გატარება, საშემოდგომო და საგაზაფხულო გადაბარვა, სარეველა მცენარეების წინააღმდეგ ბრძოლა 
კონტაქტური შხამებით (ბი 58). 
ჰექსაქლორანის ფხვნილის მოფანტვა ნიადაგის ზედაპირზე და ჩათოხნა. ასეთივე ღონისძიებებია 
გასატარებელი ბრინჯაოლას, პეწიანას, ღრაჭების და სხვა ხოჭოების და მათი მატლების წინააღმდეგ 
საბრძოლველად. 
მახრის კვერცხებისა და მატლების განადგურების მიზნით საჭიროა ღრმად გადაბარვა, გათოხნა, 
გაფხვიერება. 
ზამთარში ნაკვეთზე ან ნაპირებზე გადაუწვავი ნაკელის დაყრა და მათი პერიოდულად გადაბრუნება. 
ნაკვეთში დარგვის წინ შეტანილი უნდა იქნას მისატყუარი მასალა მწკრივებს შორის. 
მისატყუარი მასალა მზადდება თუთიის ფოსფატით, დარიშხანით და სხვ. რომელსაც ურევენ ქატოში, 
ღერღილში, ფქვილში, სხვადასხვა ბურღულში, ასხამენ მზესუმზირას ზეთს, 1 კგ დარიშხანი უნდა აერიოს 
20 კგ (ზემოთ აღნიშნულ) რომელიმე მასალაში და შეტანილ იქნას ნიადაგში ორმოებში ან მწკრივებში. 
სასარგებლო მწერებისა და ხოჭოების სახით გამოიყენება ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდი. 
ვარდის დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა გამოიხატება პირველ რიგში სწორი აგროტექნიკური 
ღონისძიებების გატარებით: ნაკვეთის სწორად შერჩევა, ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება, 
მჟავიანობის ნორმალიზაცია, მინერალური და ორგანული სასუქებით დროულად განოყიერება, 
სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა, შემოდგომასა და ადრე გაზაფხულზე გადაბარვა, ზაფხულში თოხნა, 
გაფხვიერება, ზომიერი რწყვა (სასურველია მიწისზედა ორგანოების დაუსველებლად), შემოდგომაზე 
დაზიანებული ტოტებისა და ფოთლების შეგროვება და დაწვა; 2%-იანი ბორდოს სითხით შესხურება, 
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გაზაფხულზე 3 %-იანი ბორდოს სითხით, სპილენძის ქლორჟანგით ან რკინის ძაღას 2%-იანი ხსნარით 
შესხურება. 
სავეგეტაციო პერიოდში ნაცრის საწინააღმდეგოდ საჭიროა კოლოიდური გოგირდის (0,2-0,4%) შაბიამნის, 
თიოვიტის, ფალკონის შესხურება, დილის და საღამოს საათებში, მშრალ ამინდში გოგირდის შესხურება, 20-
25º-ის ფარგლებში, დაბალ ტემპერატურაზე ეფექტი ნაკლებია. 
დახურულ გრუნტში გოგირდის ფხვნილით შებოლვა სალფურატორების მეშვეობით, რომლის გამოყენება 
მხოლოდ მინით დახურულ სათბურშია შესაძლებელი. 
ჟანგას, სხვადასხვა ლაქოვან დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდი თითქმის იგივეა, რაც ნაცრის 
წინააღმდეგ. 
შესხურება უნდა განმეორდეს 7-10 დღის ინტერვალით, რაც დაავადების ხარისხზეა დამოკიდებული. 
ღეროს დაავადების შემთხვევაში დაავადებული ღეროები უნდა მოიჭრას და დაიწვას, ძლიერი დაავადების 
დროს მცენარე მთლიანად უნდა იქნეს მიწიდან ამოიღებული და დაიწვას. მიწა უნდა შესხურდეს 
შაბიამნით. 
კოკრებისა და ყვავილების ლპობის შემჩნევისას - დაავადებული ნაწილების მოჭრა და დაწვა, მცენარის 
10%-იანი ბორდოული, 0,4%-იანი კუპროზანის, ფუნდაზოლის და სხვა შხამებით  შესხურება. 
პროფილაქტიკური ღონისძიებებიდან, ყველანაირი მავნებლისა და სოკოვანი დაავადების წინააღმდეგ 
რეკომენდებულია კვირტის გაშლამდე და ყვავილობის დაწყების წინ ვარდები შესხურდეს ბორდოს 
ხსნარით, შესაძლებლობის ფარგლებში აერიოს ჰექსაქლორანი, გოგირდი ან საპნის ხსნარი, სპილენძის 
ქლორჟანგი. ასევე შემოდგომაზეც. ყველა შხამის ეფექტი დაბალია დაბალ ტემპერატურაზე ან პირიქით 
მაღალ ტემპერატურაზე შესხურების დროს. 
ბრძოლის ღონისძიებანი 
მავნებლებისა და დაავადებების გამომწვევთა წინააღმდეგ გამოიყენება: აგროტექნიკური, ბიოლოგიური, 
ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური  ბრძოლის მეთოდები, რომლებიც მოიცავს როგორც პროფილაქტიკურ, 
ისე გამანადგურებელ ღონისძიებათა კომპლექსს, რომლის დროული და ხარისხოვანი გამოყენებით 
შეიძლება ვარდის სრული დაცვა. 
მავნებელ-ავადმყოფობათაგან დაცვის საფუძველი პირველ რიგში ადგილობრივი პირობებისთვის 
შემუშავებული აგროტექნიკაა, რომელსაც ერთი მხრივ, თვით ვარდის, ხოლო მეორე მხრივ მის მავნებელთა 
და დაავადებათა ბიოლოგიისა და ეკოლოგიური ფაქტორებისადმი (ტემპერატურა, განათება, ტენი, 
ნიადაგის თვისებები, საკვები ელემენტები და სხვ.) მოთხოვნილების გათვალისწინებით – შეიძლება 
მავნებელთა და  დაავადებების გამომწვევთა ცხოველმყოფელობის შეფერხება, მეორე მხრივ კი თვით 
ვარდის ზრდა –განვითარებისათვის ხელშეწყობა. აგროტექნიკურ ღონისძიებათა დროულად და 
ხარისხოვნად ჩატარებით მიიღება ჯანმრთელი, ძლიერი, მავნებელ-დაავადებებისადმი გამძლე, 
მაღალპროდუქტიული მცენარე. 
ვარდის დაავადებათა წინააღმდეგ აუცილებელია, აგროტექნიკური და სანიტარული ღონისძიებების 
გატარება: ნაკვეთის შერჩევა, ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება, სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა, 
ნაკვეთზე შემოდგომით ნიადაგის გადაბარვა, სავეგეტაციო პერიოდში ფესვებთან აერაციის გაუმჯობესების 
მიზნით სისტემატურად ნიადაგის გაფხვიერება, ზომიერი რწყვა მიწისზედა ორგანოების დაუსველებლად. 
შემოდგომაზე დაზიანებული და დასენიანებული ფოთლების შეგროვება და დაწვა, გადაბარვის შემდეგ 
პროფილაქტიკის მიზნით 2 ან 3%-იანი ბორდოული ხსნარით შესხურება, ადრე გაზაფხულზე კვირტების 
დაბერვამდე სპილენძის ქლორჟანგით და 3 %-იანი ბორდოული ხსნარით შესხურება. 
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აუცილებელია სავეგეტაციო პერიოდში იმ ქიმიური პრეპარატების გამოყენება,  რაც მითითებულია 
ბრძოლის ღონისძიებებში. ყველა შხამის ეფექტი დაბალია, დაბალი ტემპერატურისა და პირიქით 
შესხურების დროს. 
მახრა (Gryllotalpa gryllotalpa L.) 
მახრა აზიანებს როგორც ბალახოვან მცენარეებს, ისე ხე-მცენარეებს. იგი ფართოდაა გავრცელებული 
საქართველოში და სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და დეკორატიული მცენარეების ფესვებისა და ხე-
ბუჩქების ახალგაზრდა ნერგების სერიოზულ მავნებლად ითვლება. 
მახრა დიდი ზომის მწერია. ზრდადასრულებული სიგრძით 3,5-5 სმ-ს აღწევს; ზურგის მხრიდან მუქი 
ფერისაა, მუცლის მხარეს კი მურა ყვითელი, ულვაშები გრძელი და ჯაგრისებური აქვს; ზედა ფრთები 
მოკლე, ტყავისებური, ქვედა კი კარგად განვითარებული; წინა ფეხები განიერი, სქელი და მოხრილი აქვს და 
მიწის სათხრელად იყენებს. 
კვებისა და განვითარებისათვის მახრას ხელშემწყობი პირობები ექმნება კვალსათბურებში, ჩითილების 
გამოყვანის ადგილებში ფხვიერ და ნაკელით განოყიერებულ ნაკვეთზე და სხვ. იგი ინტენსიურ კვებას, 
დაზიანებას, განაყოფიერებას და კვერცხდებას ადრე გაზაფხულზე იწყებს. კვერცხებს ნიადაგში წინასწარ 
მომზადებულ ბუდეებში დებს 10-12 სმ სიღრმეზე. 
კვერცხი მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა, ოვალური, სიგრძით 3-3,5 მმ და სიგანით 2-2,5 მმ. დაყრიდან 2-3 
კვირის შემდეგ კვერცხებიდან იჩეკება მატლები; ისინი იკვებებიან კვერცხის ნაჭუჭითა და ჰუმუსით. 
კანცვლის შემდეგ მახრას შეუძლია 150-300 კვერცხის დადება; კვერცხის დადების დღიდან მწერის სრულ 
განვითარებამდე 12-14 თვეა საჭირო. 
გვალვის პირობებში მახრას ცხოველმყოფელობა უსუსტდება, ღრმად ჩადის ნიადაგში. მზის სხივების 
მოქმედებით მახრას კვერცხები იღუპება, დაღუპული კვერცხი შავ ფერს ღებულობს. ის აგრეთვე ზამთრის 
ყინვების დროსაც ღრმად ჩადის ნიადაგში ან თავს იყრის  თბილ ადგილებში - კვალსათბურებში, 
სათბურებში, ნაკელის ან ფოთლების გროვებში და სხვა. 
ბრძოლა: მახრას წინააღმდეგ გამოიყენება ბრძოლის აგროტექნიკური, ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური 
მეთოდები. 
კვერცხისა და მატლების განადგურების მიზნით კარგ შედეგს იძლევა ნაკვეთის მოხვნა ან ბარვა და 
მცენარეთა შორის მობარვა; ნიადაგის ამობრუნებისას კვერცხები და მატლები ნიადაგის ზედაპირზე 
ექცევიან, ენგრევათ ბუდეები და ნადგურდებიან. 
მოზამთრე მახრას განადგურების მიზნით კარგია ზამთრის პერიოდისათვის ნაკვეთზე ან მის საზღვრებზე 
გადაუწვავი ნაკელის გროვებად დაყრა და ყინვების დადგომისას პერიოდულად მისი გადაბრუნება, რის 
შედეგადაც მახრა ზრდაპირზე ექცევა  და სიცივისაგან იყინება. უკეთესია ამ დროს მათი შეგროვება და 
მოსპობა. 
მახრის წინააღმდეგ საუკეთესო შედეგს იძლევა მოშხამულ-მისატყუებელი მასალის გამოყენება: ქატო + 
მზესუმზირის ზეთი + დურსბანი (20 გრ 10ლ წყალზე). დარგვამდე რამდენიმე დღით ადრე  მოშხამულ 
მისატყუებელ მასალას აბნევენ   ნიადაგის ზედაპირზე და შემდეგ ჩათოხნიან 10-12 სმ სიღრმეზე; 
დარგვისას მისატყუარ მასალას ყრიან მცენარის დასარგავ ორმოში მცენარის გარშემო. უკვე დარგულ 
მცენარეებში კი მწკრივთაშორისებში, რისთვისაც აკეთებენ ღარებს, სადაც ყრიან მისატყუარ მასალას და 
შემდეგ მიწით ფარავენ. მისატყუარი მასალის შეტანისას ნიადაგი ტენიანი უნდა იყოს, შემდეგ კი 
რამდენიმე დღე უნდა ვერიდოთ მცენარეების მორწყვას. 
ვარდის ჭიჭინობელა  
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ვარდის ჭიჭინობელა იშვიათად გვხვდება. იგი აზიანებს ვარდის ყველა სახეობას და უმეტესად შეიმჩნევა 
მოუვლელ ვარდის ნარგაობაში. გვხვდება, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ითვლება 
დეკორატიულ მცენარეთა სერიოზულ მავნებლად. აზიანებს როგორც მატლი, ისე იმაგო (ზრდასრული 
ჭიჭინობელა). მოგრძო ოვალური ფორმისაა, სიგრძით 5-6 მმ. ახასიათებს ფერის ცვალებადობა მოშავო 
ყავისფრიდან, მოყვითალო რუხ ფერამდე. ფრთაზე ორი თეთრი ლაქა აქვს, სწრაფმოძრავია, უკანა ფეხები 
სახტუნავი აქვს. 
ზამთრობს როგორც იმაგოს, ისე კვერცხის ფაზაში. კვერცხებს დებს მრავალწლოვანი ბალახოვანი 
მცენარეების ფოთლების ყუნწებისა და ნორჩი ყლორტების ქსოვილებში. ადრე გაზაფხულზე კვერცხი 
მოყვითალო-ნარინჯოვანი ფერისაა. კვერცხიდან მატლი მალე იჩეკება, ის ჯერ თეთრია, შემდეგ მომწვანო-
ყვითელ ფერს ღებულობს. მატლი მცენარეს წუწნით აზიანებს, უმეტეს შემთხვევაში იკალათებს ფოთლის 
ქვედა მხარეს. იმაგო ფოთლებს ჩაჩხვლეტს და შემდეგ გამოწუწნის, ხშირად წუწნისას ქსოვილების რბილ 
ნაწილებს - პარენქიმასაც თან აყოლებს. მცენარეთა დაზიანებული ნაწილი უფერულდება და ჭკნება. ძლიერ 
დაზიანებისას იღუპება კიდეც. 
ვარდის ფრთათეთრა 
ვარდის  ფრთათეთრა აზიანებს ვარდს და ასკილს. სერიოზულად აზიანებს დეკორატიულ მცენარეებს 
როგორც დახურულ, ისე ღია გრუნტში. ეს მავნებელი ტროპიკული  წარმოშობისაა. გარდა ამისა, რომ 
ფრთათეთრა წუწნით აზიანებს მცენარეებს და ამით ზიანს აყენებს მათ, ახასიათებს ტკბილი გამონაყოფი, 
რომლითაც იფარება მცენარის ნაწილების ზედაპირი. რომელზეც სახლდება სიშავის გამომწვევი სოკო 
ორგანიზმები, ეკვრება მწერის გამონაცვალი კანი, ფრთების ქერქლი, მტვერი და სხვა, რაც მცენარეს 
გამურულ ჭუჭყიან ფერს აძლევს, უქვეითებს დეკორატიულობას, ამავე დროს ფერხდება ასიმილაცია-
დისიმილაციის პროცესი, რაც აორკეცებს მწერის მიერ მიყენებულ ზარალს. 
 ფრთათეთრა პატარა ზომის მწერია, სიგრძით 1,5 მმ-მდე. აქვს ორი წყვილი, თეთრი ცვილისებრი 
ნაფიფქითაა დაფარული, ფრთა; ტანი მოყვითალოა; კვერცხი ოვალური ფორმის, მოყვითალო-მომწვანო 
ფერის; მატლი ბრტყელია, ისიც ცვილისებრი გამონაყოფითაა დაფარულია. ორჯერ კანცვლის შემდეგ 
მატლი ნიმფად გადაიქცევა, ხოლო ნიმფა 10-12 დღის შემდეგ - იმაგოდ. ერთ დედალ ფრთათეთრას 
სიცოცხლის მანძილზე შეუძლია 500-ზე მეტი კვერცხის დადება. წლის მანძილზე ღია გრუნტში 4-5 თაობას 
იძლევა, დახურულში კი გაცილებით მეტს. 
ვარდის ბუგრი  
ვარდის ბუგრი გვხვდება ყველგან, სადაც კი ვარდი ხარობს. სახლდება ვარდის ნორჩ ყლორტებსა და 
ფოთლებზე, ახასიათებს მასობრივი გამრავლება. 
ვარდის ბუგრი ცოცხლადმშობია. ადრე გაზაფხულზე, აპრილიდან გამოჩნდებიან ფრთიანი ბუგრები, 
რომლებიც გაუნაყოფიერებლად - პართენოგენეზური გზით შობენ მატლებს. მატლები 4-ჯერ კანცვლის 
შემდეგ 4-5 დღეში გარდაიქმნებიან ფრთიან ან უფრთო დედალ ბუგრებად და იწყებენ ახალი თაობის 
ცოცხლად შობას. ერთ სავეგეტაციო პერიოდში ვარდის ბუგრს 30-მდე თაობის მოცემა შეუძლია. ვარდის 
ბუგრის კოლონიებში მამალი ბუგრი შემჩნეული არ არის. 
ბუგრი ვარდს აზიანებს თავისი განვითარების ყველა სტადიაში. 
შემოდგომის თაობის ბუგრების ფრთიანი ფორმები კვირტებთან ახლოს დებენ კვერცხებს, რომელიც 
შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. ბუგრის გამოზამთრება კვერცხის ფაზაში ხდება, გაზაფხულზე 
ტემპერატურის და ტენიანობის აწევასთან ერთად იჩეკება მატლები, რომლებიც იწყებენ მცენარის 
დაზიანებას. 
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ვარდის დიდი ბუგრი განსაკუთრებით აქტიურად აზიანებს სუსტ მცენარეებს, რომლებიც დაზიანების 
შემთხვევაში კიდევ მეტად სუსტდებიან, ქვეითდება მცენარის დეკორატიულობა. 
ამ ბუგრის ბუნებრივი მტრები არიან ჭიამაიებისა და ჩუხჩუხელათა ოჯახის წარმომადგენლები, რომლებიც 
ამცირებენ მათ რაოდენობას. 
ბრძოლა: ვინაიდან მწუწნი მავნებლების უმეტესობა კვერცხის, მატლის ან იმაგოს ფაზაში იზამთრებს 
როგორც მცენარეულ ნარჩენებში, ისე თვით მცენარეზე, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს სანიტარულ-
პროფილაქტიკურ ღონისძიებას, მცენარეული ნარჩენების შეგროვებას და დაწვას, ღია გრუნტიდან 
დახურულ გრუნტში მცენარეების შეტანისას მათ გულდასმით შესხურებას, შეფრქვევას; ხელით 
ჩამორეცხვა-გაწმენდას; მავნებელთა შეგროვებას და  განადგურებას. 
ჭიჭინობელების  მატლის ფაზის, ფრთათეთრიანების, ბუგრების ყველა ფაზის წინააღმდეგ შედეგიანია: 
კარატე, დეცისი (7 გრ 10 ლ წყალზე). 
ბუგრების საწინააღმდეგოდ ვიყენებთ ინსექტიციდებს კარატეს (7 გრ, 10 ლ წყალი) ან დეცის პროფს (7 გრ 10 
ლ წყალზე). შესხურება უნდა ჩატარდეს 10 დღეში ერთხელ მავნებლის ლიკვიდაციამდე. 
 ვარდის ფოთოლხვევია  
ვარდის ფოთოლხვევია გავრცელებულია ყველგან როგორც კულტურულ ვარდზე, ისე ასკილზე. 
უმეტეს შემთხვევაში ხასიათდებიან მრავალჭამიანობით. პეპელა კვერცხებს დებს ფოთლის ქვედა მხარეზე 
ჯგუფებად, მატლი იჩეკება 7-8 დღეში. ახალგამოჩეკილი  მატლი ფოთლის რბილობში სახლდება და იქ 
იკვებება. როდესაც მთლიანად გამოჭამს ერთი ფოთოლის პარენქიმას, მეორეზე გადადის. აქაც იჭრება 
სიღრმეში და ასე შეუძლია გაანადგუროს 3-4 საშუალო ზომის ფოთოლი. დაზიანებულ ფოთოლზე რჩება 
მხოლოდ ფოთლის უფერული კანი – ეპიდერმისი, მატლის გამონაყოფი ექსკრემენტები და გამონაცვალი 
კანი. 
მატლი 4-ჯერ იცვლის კანს და იჭუპრებს დაზიანების ადგილას – ფოთოლზე, თხელ პარკში. მატლის ფაზა 
20-25 დღეს გრძელდება, ჭუპრის კი – 7-8 დღეს. ჭუპრის ფერი შეხამებულია მცენარის ფერთან და ამავე 
დროს ის დაფარულია. გამოფრენის შემდეგ ჭუპრი ყავისფერს ღებულობს და ფოთლის ზედაპირზე ზევით 
ამოიწევა. ამ დროს იგი ადვილი შესამჩნევია. 
ახალგამოფრენილი პეპლები პირველ ორ დღეს პასიურობენ, შემდეგ  დაწყვილდებიან და იწყებენ კვერცხის 
დებას. ცოცხლობენ დაახლოებით 8-14 დღე. მაღალი ტემპერატურის დროს უფრო მალე იღუპებიან. ერთ 
პეპელას საშუალოდ 100-120 კვერცხის დადება შეუძლია. იზამთრებს კვერცხისა და ჭუპრის ფაზაში. ღია 
გრუნტში მავნეობა ადრე გაზაფხულზე – აპრილში იწყება, დახურულ გრუნტში კი მთელი წლის 
განმავლობაში. ღია გრუნტში 4 თაობას იძლევა. მასობრივი გამრავლებისას შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს 
დეკორატიულ მცენარეებს (ღიღილო, კორეოფსისი, ქრიზანთემა, მრავალწლოვანი ასტრა, რუდბეკია, მიხაკი 
და სხვ.) 
ბრძოლა: ვარდის ფოთოლხვევიას წინააღმდეგ გამოიყენება ბრძოლის სხვადასხვაგვარი ღონისძიებები 
მავნებლის ბიოეკოლოგიურ თავისებურებათა (ცხოვრების ნირის, კვების, დაზიანების, ფრენის და სხვ.) და 
თვით მცენარის ფაზების გათვალისწინებით. ნიადაგის საშემოდგომო და საგაზაფხულო დამუშავება 
(მოხვნა, გადაბარვა, გამობარვა და სხვ.), რეგულარულად გათოხნა-გაფხვიერება, რწყვა, სარეველა 
მცენარეებისა და მცენარეული ნარჩენების მოსპობა. 
დაზიანების შემჩნევის ადგილებში კონტაქტური შხამების შესხურება. კარგ შედეგს იძლევა დეცისი და 
კარატე (7 გრ 10 ლ წყალზე) როგორც თვით მცენარეზე, ისე ნიადაგის ზედაპირზე. 
აბლაბუდიანი ტკიპა 
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ვარდის საშიში მავნებელია, რომელიც სახლდება ფოთლის ქვედა მხარეს. დაზიანების გარდა ფოთლებსა და 
ღეროს ფარავს აბლაბუდისმაგვარი მასით. მასობრივი გამრავლების დროს აბლაბუდას ძაფები 
გადაიხლართება ყლორტებსა და ფოთლებს შორის. დაზიანებული ფოთლები და ყლორტები 
თანდათანობით კარგავენ დამახასიათებელ ფერს, რადგან წუწნით გამოწვეული პაწაწინა ლაქები 
ერთიანდება, ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში ყვითლდება და ცვივა. დროთა განმავლობაში შეიძლება 
როგორც ვარდი, ისე სხვა სასოფლო-სამეურნეო მცენარე დაიღუპოს. 
ზრდადასრულებული აბლაბუდიანი ტკიპის დედალი მატლი  ? ფორმისაა, მამალი კი მოგრძო, მომწვანო-
ყვითელი ფერის, ზურგზე ორი მუქი ლაქით. ფეხები 4 წყვილი აქვს, კვერცხები ბურთისებრია, გამჭირვალე, 
მატლი მომწვანო-ყვითელი ფერისაა. აქვს 3 წყვილი ფეხი. ნიმფა წააგავს ზრდასრულ დედალს, მხოლოდ 
შედარებით პატარა ზომისაა. მცენარეს აზიანებს, როგორც ზრდასრული ტკიპა, ისე ნიმფა და მატლი. 
მარმარილოს ამიერკავკასიის ღრაჭა და ივნისის ღრაჭა აზიანებენ ვარდის ფესვებს, უფრო მეტად 
ახალგაზრდა ნარგავებში. აუცილებელია სწორი აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარება. 
ვარდის მეკაკლია   
მატლები უფრო ხშირად ასკილს აზიანებენ. განსაკუთრებით ნორჩ ნაზარდებს და ნაყოფებს. მეკაკლიას 
ზრდასრული დედალი ჩახვრეტს ნორჩ ყლორტს, გამონასკვული ნაყოფის ან ქერქის ქსოვილს, ჩადებს 
კვერცხს. გამოჩეკილი მატლი იწყებს კვებას მცენარის წვენით. დაზიანებულ ადგილზე წარმოიქმნება 
სიმსივნეები-გალები, რომელიც მოწითალო-მომწვანო-ყავისფერია. შიგნით  მრავალკამერიანია, რომელშიც 
რამდენიმე მატლი ზის, სადაც იზამთრებს ჯერ მატლის, შემდეგ ჭუპრის სახით. გაზაფხულზე 
გამოფრინდება ზრდასრული მწერი და ხელახლა იწყებს კვერცხის დებას. მეკაკლიაზე პარაზიტობს 
მრავალი სიფრიფანაფრთიანთა წარმომადგენელი მწერი და საკმაოდ აფერხებს მის მასობრივ გამრავლებას 
ბუნებაში. 
ვარდის ფარიანა  (Aulacalpis rosae Bele)  
ცხოვრობს ვარდისა და ასკილის ღეროებზე. დედალი და მამალი ფარიანა ერთმანეთისაგან განსხვავდება. 
დედალი დაფარულია ოვალური მოთეთრო ფარის ქვეშ, თვითონ კი მოყვითალო-ჟოლოსფერია; 
წაგრძელებული ფორმის, თავის სეგმენტი და წინა მკერდი მომრგვალებული აქვს, ხოლო მუცელთან 
შედარებით განიერია. მამალი ფარიანა დაფარულია მოგრძო თეთრი ფარით, რომლის ზედაპირზე 
გარკვეულად ჩანს 3 თეთრი ღარი, დედალთან შედარებით პატარა ზომისაა. შეწყვილების შემდეგ დედალი 
ფარიანა დებს 150 ცალ კვერცხს, რომელიც ფარის ქვეშ აქვს მოთავსებული. 3-4 დღის შემდეგ კვერცხიდან 
ვითარდება მოხეტიალე მატლი, რომელსაც თან ახლავს თავისი კვერცხის გარსი, გამოდის დედის ფრთიდან 
და იწყებს ხოხვას, მაგრამ დედისგან შორს არ მიდის. მოხეტიალე მატლს აქვს მოყვითალო-ნარინჯისფერი 
და კვერცხისებური ფორმა. სიდიდით ოდნავ მეტია, ვიდრე კვერცხი. 
 
ვარდის ღეროს ხერხია 
სერიოზული მავნებელია. მატლები აზიანებენ ვარდის ყლორტების შიგნეულს, სადაც აკეთებენ ხვრელებს 
ზემოდან ქვევით ან ქვემოდან ზევით, რის გამოც ყლორტი შავდება და ხმება. 
მატლები ღია ყვითელი ფერისაა. ხერხიას ზრდასრული დედალი კვერცხებს დებს ახლადამოყრილი 
ძლიერი ყლორტების წვეროებზე, კოკრის ქვემოთ მეორე-მესამე ფოთლის იღლიაში. კვერცხიდან მატლი 
იჩეკება 7-8 დღის შემდეგ, იქვე ჩაღრღნის  ყლორტის კანის ქსოვილს და ჩაძვრება ღეროს გულგულში, სადაც 
განაგრძობს ღრღნას და კვებას შიგა ქსოვილებით და მიემართება ქვემოთ ღეროს ფუძისაკენ. ქვემოთ 
სვლასთან ერთად მოზრდილი მატლი აღწევს გამერქნებულ ნაწილს და მას ფესვებამდე ღრღნის. ზოგჯერ 
დაზიანებული ღეროს სიგრძე 1,0-1,5 მ-ს აღწევს. პირველ ხანებში ღეროს გარედან არ ემჩნევა დაზიანება. 
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მაგრამ მალე, როცა კოკორი წამოიზრდება, ის ზრდაში ჩამორჩება. თუ ვარდი გაიშალა, ის დაბალი 
ხარისხისაა და მალე მოიღრიცება. ზრდასრული მატლი ღეროში იზამთრებს, ადრე გაზაფხულზე ღეროდან 
გამოდის და ნიადაგში იჭუპრებს. აპრილის ბოლოს-მაისის დასაწყისში გამოფრინდება ზრდასრული მწერი. 
გამოფრენიდან მეორე-მესამე დღეს იწყება შეწყვილება და კვერცხის დება. აქვს ერთწლიანი გენერაცია. 
ვარდის ღეროს აზიანებენ ხერხიების სხვადასხვა სახეობები. ძირითადად ხერხიების მატლები იკვებებიან  
ყლორტის შიგა ქსოვილით, მოძრაობენ ქვემოდან ზემოთ და აღწევენ კოკრის ძირს. ამასობაში ყლორტი და 
კოკორი ჭკნება და გადმოეკიდება. მატლი გამოდის და იჭუპრება ნიადაგში. 
 ბრძოლის ღონისძიებები: საჭიროა ხერხიებით დაავადებული ყლორტების მოჭრა, შეგროვება და დაწვა. 
შემოდგომით ნიადაგის დამუშავება, გადაბარვა მატლების განადგურებისათვის. კვერცხებისა და 
ახლადგამოჩეკილი მატლების მოსპობის მიზნით გაზაფხულზე ვარდის ბუჩქები უნდა შესხურდეს 0,2% ბი-
58 ან ზოლონით, ან 0,02-0,03% კალიფსოთი ან დეცის პროფით. წამლობა უნდა განმეორდეს. ეს ღონისძიება 
გამოყენებული იქნება აგრეთვე ბუგრების წინააღმდეგ.  
 ვირუსული დაავადებებიდან აღსანიშნავია ფოთლის ძარღვების და ხაზური მოზაიკა. 
ძალიან ადვილი შესამჩნევია, რადგან ადრე გაზაფხულზე ან ნაკლებად ზაფხულის განმავლობაში 
ფოთლებსა და ფოთლის ძარღვებზე ღია ყვითელი ან კრემისფერი შეფერვა შეინიშნება. გარეგნულად 
ზოგიერთს შეიძლება მოსწონდეს კიდეც, რადგან გარეგნულ იერს არ აფუჭებს. 
აუცილებელია ხშირად ხდებოდეს მცენარის გამოკვება როგორც ფესვის გარშემო, აგრეთვე ფესვგარეშე 
კვებით მიკრო და მაკროელემენტების შესხურების სახით. 
ვარდზე შეინიშნება “ბრმა” ყლორტები. განსაკუთრებით ჩაის ჰიბრიდებზე, როგორიცაა  “გლორია დეი,” 
სოფი ლორენი”, ”ქუინ ელიზაბეტი” და სხვ., რაც გამოწვეულია, არასრულფასოვანი კვებით, არასწორი 
განათებით, ხშირი ნარგაობით. თუ დარწმუნდებით, რომ ყლორტი აგვიანებს კოკრის განვითარებას, ე.ი. 
“ბრმაა” და უნდა დაამოკლოთ სიგრძეში ნორმალურად განვითარებულ კვირტამდე; გააღიზიანოთ, 
რომელიც შემდეგ მოგვცემს ნორმალურად მოყვავილე ყლორტს. 
საშიშია ფესვიდან ამოყრილი სოკოები, რომლებიც ფესვებზე ეხვევიან როგორც შავი თოკები და იწვევენ 
მცენარის დაღუპვას. ასეთი დაავადებული მცენარე უნდა მოშორდეს ძირფესვიანად და ადგილი უნდა 
შეიწამლოს. 
ვარდის როგორც ფოთლებს, ასევე ფესვებს აზიანებენ სხვადასხვა მატლები. განსაკუთრებით ფოთლებს 
თითქმის მთლიანად ჭამენ ადრე გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. თუ ცოტაა, უმჯობესია ხელით 
შეგროვდეს; თუ ბევრია, აუცილებელია შესხურდეს შხამებით. 
მაისის ხოჭო  - დიდი ზომის მოწითალო-ყავისფერი ხოჭოა, რომელიც მაისის ბოლოს ან ივნისის 
დასაწყისში ფოთოლზე აკეთებს არასწორი ფორმის ნახვრეტებს, რომელიც გარკვეულად ჩანს ფოთლის 
ფირფიტის ზედაპირზე. 
თუ შესაძლებელია, უნდა შეგროვდეს ხელით და მოისპოს; თუ არა - აუცილებელია შესხურება 
ინსექტიციდებით. 
მასიური ყვავილობის პერიოდში ყვავილებს აზიანებენ ხოჭოები - ოქროსფერი “ბრინჯაოლა” და ბაღის 
ხრაშუნა ხოჭო. ისინი აზიანებენ გვირგვინის ფურცლებსა და მტვრიანებს. 
შეიძლება შეგროვდეს ხელით ან მასიური გავრცელების შემთხვევაში შესხურდეს ინსექტიციდებით. 
ვარდის ხერხია   
ვარდის ხერხია  სერიოზულად აზიანებს ვარდის ფოთლებს. კვერცხდებისას დედალი ხერხია აზიანებს 
აგრეთვე ნორჩ ყლორტებს, რომელიც შავდება და ხმება. ახასიათებთ ერთწლიანი გენერაცია. იზამთრებს 
ჭუპრი. ჭუპრიდან გამოსული ხერხია ადრე გაზაფხულზე (თებერვლის დამლევიდან) იწყებს ფრენას, 
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დაწყვილებას და კვერცხდებას. ფრენს მაისის ბოლომდე. ჩხვლეტს რა თავისი ხერხისმაგვარი 
კვერცხსადებით, კვერცხებს დებს  ფოთლის ზედა მხარეს, ძარღვების გასწვრივ ან ყუნწებზე. ერთი დედალი 
დებს 200-300 კვერცხს. კვერცხიდან მატლი 5-10 დღის შემდეგ იჩეკება და სწრაფად იწყებს ინტენსიურ 
კვებას. ერთ ფოთოლზე ხშირად 100-ზე მეტ მატლს ნახავთ, ამიტომ ფოთლები სწრაფად, 2-3 დღეში 
ნადგურდება. მაისის ბოლოს-ივნისის დასაწყისში მატლები ნიადაგში ჩადიან დასაჭუპრებლად და 
გადადიან ხანგრძლივ დიაპაუზაში, სადაც იმყოფებიან მომდევნო წლის გაზაფხულამდე. 
ბრძოლა: კვირტების, ფოთლებისა და ყლორტების მავნებლების წინააღმდეგ  ბრძოლა დამოკიდებულია 
როგორც თვით მავნებლის, ისე მცენარის ბიოეკოლოგიურ თავისებურებებზე. საჭიროა ნიადაგის 
გადაბარვა, ნარჩენების შეგროვება და დაწვა; მცენარეების შესხურება კონტაქტური შხამებით, ხერხიების 
ფრენის დროს და მატლების გამოჩეკისთანავე, სასწრაფოდ. 
მოზამთრე ფაზების წინააღმდეგ კარგ შედეგს იძლევა ადრე გაზაფხულზე, კვირტების დაბერვამდე, 
ზეთოვანი პრეპარატების (მინერალურზეთოვანი ემულსია, პრეპარატი 30- 4% შესხურება); მატლებისა და 
ხოჭოების წინააღმდეგ შედეგიანია ქლოროფოსი (0,3%); ხოჭოების წინააღმდეგ კარგია აგრეთვე 12% 
ჰექსაქლორანის ფქვილის შეფრქვევა. 
 
სოკოვანი დაავადებები 
ვარდის ჟანგა 
ვარდის ჟანგა ერთბინიანი პარაზიტი სოკოა, ასენიანებს ვარდის ყველა სახეობას. პირველი სახეობა 
ასენიანებს ვარდის ფოთლებს, მეორე კი ფესვის ყელს, ღეროს, კოკრებსა და გამონასკვულ ნაყოფს. 
ტელეიტოსპორები ზამთრობს ჩამოცვენილ ფოთლებზე, რომლებიც ადრე გაზაფხულზე ივითარებს 
ბაზიდიოსპორებს, რომლითაც ხდება მცენარის ხელახალი დასენიანება. 
 ჟანგას მიცელიუმი მცენარის ქსოვილებში ღრმად იჭრება. დასენიანებულ ადგილზე ჩნდება ეპიდერმისით 
დაფარული ამობურცული ადგილები, რომელბიც შემდეგ სკდება და ჩნდება წაბლისფერი მტვრისებრი 
მასით სავსე ბუშტუკები და ბზარები, რომელთა ირგვლივ ჩნდება მოყვითალო ლაქები. მტვრისებრი მასა 
სპორებია, რომელიც ქარის საშუალებით იფანტება. დაზიანების ადგილი თანდათან ღრმად ჩადის მცენარის 
ქსოვილში. ძლიერ დაზიანებული მცენარე ჟანგისფერია, ფოთლები დეფორმირებული, ღერო დაბზარული 
და ადვილად მსხვრევადი, მცენარე სუსტად ვითარდება, ყვავილები არასრულფასოვანია, ხშირად 
ცალგვერდა – დეფორმირებული. დაავადების გაძლიერებასთან ერთად მცირდება ყვავილების წარმოქმნა ან 
კოკრები ხმება – განუვითარებელი რჩება. საბოლოოდ მცენარეც იღუპება. ჟანგა სწრაფად ვრცელდება 
გვალვის შემდეგ. 
ბრძოლა: საერთოდ დაავადების და კერძოდ ჟანგას წინააღმდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს სანიტარულ-
პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს. ვინაიდან ჟანგას განვითარებას ხელს უწყობს: მჟავე ნიადაგები, სუსტი 
განათება, მოჩრდილვის პირობებში უხვი რწყვა, სასუქების ჭარბი გამოყენება და სხვ., აუცილებელია 
შემოდგომაზე მცენარეთა დაზიანებული ნაწილებისაგან გასუფთავება, ჩამოცვენილი ფოთლების 
შეგროვება და დაწვა, ნიადაგის გადაბარვა, ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე მცენარეთა 
გასხვლა-გასუფთავება, 3 %-იანი ბორდოული ხსნარით შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში – შემხმარი, 
დაავადებული, ლაქებიანი ფოთლების, გადაყვავილებულ ყვავილებიანი ღეროების მოცილება, შეგროვება 
და დაწვა. ჟანგის წინააღმდეგ შედეგიანია სავეგეტაციო პერიოდში სპილენძის ქლორჟანგი – 50 გრ 10 ლ 
წყალზე და ანტრაკოლი – 30 გრ 10 ლ წყალზე. 
ვარდის ნაცარი  
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ასენიანებს როგორც კულტურულ ვარდს, ისე ასკილს, იგი გავრცელებულია ყველგან ვარდთან ერთად და 
დიდ ზიანს აყენებს მას. 
ნაცარი გავრცელებულია დეკორატიული მცენარის უმრავლესობაზე. ნაცარი მცენარეს ძლიერ აზიანებს, 
უკარგავს დეკორატიულობას. ძლიერი დაავადების შემთხვევაში მოზარდი, ნორჩი საყვავილე ყლორტები 
და ყვავილები დეფორმირდებიან. 
ნაცროვანი დაავადება ღია გრუნტში თავს იჩენს გაზაფხულის ბოლოდან. მის განვითარებას ხელს უწყობს 
შეუფერებელი განათება, აზოტის შემცველი სასუქების ჭარბი გამოყენება. დღისით სიცხეში მოსხურებით 
რწყვა და სხვ. დახურულ გრუნტში კი – უმეტესად გვხვდება გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, სადაც მის 
განვითარებას ხელს უწყობს კულტურისადმი შეუფერებელი მაღალი ტემპერატურა, გაუნიავებლობა და 
სხვ. 
ბრძოლა: როგორც სხვა დაავადებებისას, ისე ნაცრის წინააღმდეგ მთავარია აგროტექნიკური და 
პროფილაქტიკურ-სანიტარული ღონისძიებანი. ნაცრის წინააღმდეგ ეფექტურია პრეპარატი ფალკონი – 3 გრ 
10 ლ წყალზე. 
ლაქოვანი დაავადებები 
ალტერნარიოზი ანუ შავლაქიანობა  
ლაქოვანი დაავადებანი შეიმჩნევა მცენარის მიწისზედა ნაწილებზე (ფოთლებზე, ყლორტებზე, ნაყოფებზე) 
ლაქების სახით. როგორც ამას სახელიც გვიჩვენებს, წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმის ან ფერის ლაქები, 
რომლებიც ზოგჯერ მთლიანად ფარავენ ფოთლის ზედაპირს, შემდეგ ეს ლაქები ხმება და იფშვნება კიდეც. 
 ფოთლის ცოცხალი ქსოვილების შემცირების გამო მცირდება ასიმილაცია-დისიმილაციის პროცესები, 
მცენარე სუსტდება, უდროოდ ჭკნება, ფოთლები ცვივა, წყვეტს ყვავილობას, ზოგ შემთხვევაში მთლიანად 
იღუპება, რაც დეკორატიულ მცენარეებს ძლიერ უქვეითებს დეკორატიულობას, ამავე დროს ასუსტებს მათ 
ცხოველმყოფელობას.  
ბრძოლა: შემოდგომაზე და გაზაფხულზე მცენარეების გადაყვავილებული და დაზიანებული ხმელი 
ღეროებისაგან  გასუფთავება, ნაკვეთზე მცენარეული ნარჩენების შეგროვება და დაწვა, სარეველების 
მოსპობა. ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების შემჩნევისთანავე დაზიანებული მცენარეების ამოღება, 
შეგროვება და დაწვა. ლაქიანობის წინააღმდეგ ეფექტურია პრეპარატი ანტრაკოლი – 3 გ 10 ლ წყალზე. 1 %-
იანი ბორდოული ხსნარი. 
 ტოტების ლაქიანობა – კონითერიუმი, რომელსაც იწვევს სოკო ჩონიტჰყრუმ წერნსდორფფიაც Lაუბ. 
ვითარდება ტოტის კანქვეშ, სადაც ხდება მექანიკური დაზიანება. ტოტებზე ჩნდება მოწითალო, შემდეგ კი 
მუქი ლაქები, სოკო იწვევს ქსოვილების დაზიანებას და სიკვდილს თითქმის მერქნამდე. 
 ბრძოლის ღონისძიებებიდან აუცილებელია არ დავუშვათ მცენარის მექანიკური დაზიანება, ჩავატაროთ 
ნიადაგის განოყიერება; დანარჩენი კი იგივე, რაც ფოთლის შავლაქიანობის დროს. 
 
ფესვის სიდამპლე 
ტრახიომიკოზული ლპობა 
დაავადებას იწვევს სოკო . ავადდება ფესვთა სისტემა; ფესვები მუქდება და ლპება. გამომწვევი მიზეზია 
ნიადაგში არსებული პათოგენები, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ინახება მცენარეულ ნარჩენებზე. 
სოკო აღწევს ფესვთა სისტემის ქსოვილებსა და ღეროში და ავსებს მათ, რითაც ფერხდება ახლაგაზრდა 
ყლორტებისათვის საკვები ნივთიერებების მიწოდება: დაავადებული  მცენარის ზედა ნაწილიდან იწყება 
გაყვითლება, ჭკნობა, ლპობა და საბოლოოდ იღუპება. ფესვის ლპობის დროს გაზაფხულზე შეიმჩნევა 
კვირტის გაშავება და ყლორტების ხმობა. ინფექცია ვრცელდება დაავადებული დასარგავი მასალისაგან. 

684 
 



 დაავადება ხშირად ფარულად მიმდინარეობს. განსაკუთრებით საშიშია  დასაფესვიანებელი  კალმები და 
სანამყენედ აღებული კვირტები დაავადებული მცენარისაგან. ასკილის ფესვის ყელის ნებისმიერი გაშავება 
არის დაავადების სიმპტომი. დაავადება გვხვდება უმეტესად დაბლობზე, სადაც დგება წყალი, მძიმე 
თიხნარ ნიადაგებზე და მზის სხივების არასაკმარი რაოდენობაზე. 
 ბრძოლის ღონისძიება: დარგული უნდა იქნეს ჯანმრთელი, წინასწარ შემოწმებული ვარდები. დროულად 
უნდ ამოიძირკვოს დაზიანებული მცენარეები, ყოველგვარი ნარჩენების გარეშე. კალმები და ნერგები 
დარგვის წინ აუცილებლად უნდა იქნეს დეზინფიცირებული სისტემური ფუნდაზოლის 0,2%-იანი 
ხსნარით. სასურველია ვარდების ქვეშ ნიადაგის დეზინფიცირებაც. 
 
თეთრი სკლეროციული ლპობა 
იწვევს ახალგაზრდა ფესურების ლპობას, ხელს უშლის მიწისზედა ორგანოებზე საკვების მიწოდებას, ზრდა 
ნელდება, მცენარე მუქდება და ნელ-ნელა იღუპება. ფესვის ყელი და ფესვები იფარება თეთრი ნაფიფქით, 
რომელშიც თანდათან ფორმირდება შავი, უფორმო სკლეროციუმი, რომელიც ვარდის ძირის დაღუპვის 
შემდეგ ინახება ნიადაგში და აავადებს ყველა სხვა მცენარეს იმ ადგილზე დარგვის შემდეგ. 
 ბრძოლის ღონისძიებები იგივეა, რაც ფესვის სიდამპლის დროს. 
 
 
ვარდის ნაცრისფერი სიდამპლე 
გამომწვევია სოკო იწვევს მცენარის ტოტების დაავადებას, რომელიც სწრაფად ვრცელდება ტოტზე 
ზემოდან ქვემოთ. ჩნდება მონაცრისფრო სოკოვანი ნაფიფქი. დროთა განავალობაში ყალიბდება 
მრავალრიცხოვანი შავი ფერის სკლეროციუმები. ზაფხულში დიდი წვიმების დროს და ტემპერატურის 
მკვეთრი მერყეობისას ჯერ ფოთლებზე ვითარდება ნაცრისფერი ნაფიფქი,  ავადდება ახალგაზრდა 
ყლორტებიც. გვირგვინის ფურცლებზე ჩნდება ღია ფერის ლაქები, რომელიც თანდათან დიდდება, 
მუქდება, ყვავილი ლპება. ეს ხდება ზაფხულის ბოლოს, უფრო მეტად მრავალყვავილიან ყვავილედებში, 
განსაკუთრებით ღია ფერის მაგ., ფლორიბუნდას ჯგუფის ვარდებზე, შემდეგ გადადის სხვა ყვავილებზე და 
იკარგება დეკორატიულობა. სოკო იზამთრებს ქერქის ქვეშ და მცენარეების ნარჩენებში. 
 ბრძოლის მეთოდი იგივეა, რაც სხვა სიდამპლეების დროს. 
 
ქერქის ნეკროზი 
ღეროს ქვედა მხარეს ვითარდება მუქი ფერის ლაქები, ქერქი ხმება, სკდება, დამსკდარ კიდეებზე 
ვითარდება მუქი ფერის წყლულები, რომელიც თანდათან ღრმავდება, ქერქი და ყლორტები ხმება, რაც 
იწვევს მცენარის დაღუპვას. ინფექცია, რომელიც ვითარდება დამსკდარი ქერქის კიდეებზე მოკრემისფრო 
თეთრი, შემდეგ კი მუქი ბალიშების სახით. ინფექცია იზამთრებს ყლორტებზე და დაავადებული ქერქის 
ქვეშ, ხშირ ნარგავებში ხდება დაავადების მასიურად გავრცელება, რასაც ხელს უწყობს უჰაერობა და ქერქის 
მექანიკური დაზიანება. 
 ბრძოლის ღონისძიებაა სარგავი მასალის ყლორტები უნდა იყოს ჯანმრთელი ყოველგვარი ნეკროზების და 
წყლულების გარეშე, მცენარე უნდა შესხურდეს კვირტების გაშლამდე ბორდოს ხსნარით. 
 იშვიათად გვხვდება სხვადასხვა ბაქტერიული დაავადებები ღეროებზე და ფესვებზე, რომელთა 
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიება იგივეა, რაც ზემოთ ჩამოთვლილი დაავადებების მიმართ. 
 
ვარდის ბაქტერიული კიბო – Agrobacterium tumefaciens (Smit et tourn) Conn 
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შენიშნულია  Alba Meillandii-ს ძირითადად ტოტებზე. პირველად ჩნდება სიმსივნური გამონაზარდები, 
რომლებიც ჯერ ღია ფერისაა, შემდეგ მუქდება. თუ ეს ვარდი იზრდება სანაკელო ორმოსთან ახლოს, 
შესაძლებელია ნაკელის დიდმა რაოდენობამ შეუწყოს ხელი ამ დაავადების სწრაფად განვითარებას. 
ბაქტერიული კიბო ძირითადად  ფესვთა სისტემაზეა შემჩნეული, რისი გამომწვევი მიზეზიც შეიძლება 
იყოს, ნიადაგში ტუტე რეაქცია, დიდი ტენიანობა, ნაკელის დიდი რაოდენობა, ფესვების მექანიკური 
დაზიანება. 
 ბრძოლის ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია: არ დავუშვათ ფესვთა სისტემის ან ღეროს მექანიკური 
დაზიანება, საკვები ნივთიერებების გადაჭარბებულად გამოყენება, გადარგვის დროს რაც შეიძლება ღრმად 
მოეჭრას დაზიანებული ფესვები, რამდენიმე წუთით ჩაშვებული იქნას  ბორდოს ხსნარში, რომელიც უნდა 
გაირეცხოს გამდინარე წყალში დარგვამდე, შემდეგ გაევლოს თიხისა და ქვიშის თხიერ ნარევში. 
შესასხურებლად გამოიყენება ჰექსაქლორანი. 
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თავი 4. გენერაციული გამრავლება 
 
აღნიშნულ თავში გაეცნობით შემდეგ საკითხებს: 
გენერაციული გამრავლების არსი 
ნაყოფებისა და თესლების ტიპები 
თესვისთვის საჭირო აღჭურვილობა 
თესვა ღია და დახურულ გრუნტში 
დაჯგუთვა და ჩითილების გამოწრთობა 
 
 
 
 
 
გამრავლება ყველა ცოცხალი ორგანიზმის თვისებაა. მცენარეთა გამრავლება ხდება სქესობრივი და უსქესო 
გზით.  სქესობრივი გამრავლების დროს ორი უჯრედი (სასქესო უჯრედები - კვერცხუჯრედი და 
სპერმატოზოიდი), რომლებსაც გამეტები ეწოდება, ერთმანეთს  უერთდება და წარმოიქმნება ერთი უჯრედი 
- ზიგოტა (ბერძნ. "ზიგოს" - უღელი, "გამეტე" - მეუღლე ცოლი, "გამეტეს" - მეუღლე ქმარი), საიდანაც ახალი 
ორგანიზმი ვითარდება. თუ გამეტები ვერ შეერთდა, მაშინ ისინი იღუპებიან და ახალ შთამომავლობას ვერ 
წარმოქმნიან. 
უსქესო გამრავლების დროს ახალი ორგანიზმი წარმოიქმნება დედა ორგანიზმის ერთი ან რამდენიმე 
უჯრედისაგან, სხვა უჯრედთან შეერთების გარეშე. უსქესო გამრავლება მეტად გავრცელებულია მცენარეთა 
შორის. ამით მცენარეები განსხვავდებიან ცხოველებისაგან, რომელთა შორის უსქესო გამრავლება მხოლოდ 
ზოგიერთ უმდაბლეს წარმომადგენელს ახასიათებს. 
 
მცენარის ფესვი, ღერო და ფოთოლი ვეგეტატიურ ორგანოებია, ხოლო ყვავილი, ნაყოფი და თესლი 
გენერაციულ ორგანოები და ისინი ასრულებენ სქესობრივი გამრავლების ფუნქციას. 
არსებობს მცენარეების გამრავლების ორი მეთოდი: თესლით (სქესობრივი - გენერაციული) და 
ვეგეტატიური (უსქესო). ე. ი. გენერაციული გამრავლება გულისხმობს თესლით გამრავლებას. 
 
თესლი არის შიშველთესლოვანი და ფარულთესლოვანი მცენარეების გამრავლების ძირითადი საშუალება. 
თესლი არის განაყოფიერების შედეგად წარმოქმნილი თესლკვირტი, რომელშიც არის ჩანასახი და მისი 
განვითარებისათვის საჭირო სამარაგო ნივთიერებები. თესლით გამრავლებული მცენარეების  აღმონაცენი 
შეიძლება ძლიერ განსხვავდებოდეს კალმით გამრავლებულისგან გარეგნული სახით, ყინვაგამძლეობით, 
ზრდის ტიპით და სხვ. 
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უმაღლესი მცენარეესის უმრავლესობას ახასიათებს სქესობრივი გამრავლება, რომელსაც უსქესო 
გამრავლებასთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვს. სქესობრივი გამრავლების დროს მიღწეულია:  

უსქესო გამრავლების დროს ახალ მცენარეს დედა მცენარის ყველა თვისება დაჰყვება მემკვიდრეობით, მათ 
შორის ასაკობრივი ხანდაზმულობის ადრე თუ გვიან დაწყების თვისება. ამას გარდა, იგი არავითარ ახალ 
თვისებას არ იძენს და ამიტომ შეუძლია იარსებოს გარემომცველი პირობების მხოლოდ იმ საზღვრებში, 
რომელშიც ცხოვრობდა დედა მცენარე. 
სქესობრივი გამრავლების დროს ხდება სრული განახლება. სიცოცხლე, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, 
თავიდან იწყება. მშობლების ასაკობრივი ცვლილებები შთამომავლობას არ გადაეცემა. მნიშვნელოვანია, 
რომ სქესობრივი გამრავლების დროს ხდება ახალი თვისებების შეერთება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება 
შთამომავლობა, რომელსაც ახასიათებს მშობლებისაგან განსხვავებული თვისებები. ამგვარად, 
გენეტიკურად უფრო ნაირფეროვან შთამომავლობას გარემო პირობებთან შეგუების მეტი ამპლიტუდა 
ახასიათებს. ამ შთამომავლობის ცალკეულ ინდივიდებს შეუძლიათ იარსებონ ისეთ პირობებში, რომლებშიც 
მათი მშობლები გაწყდებოდნენ. 
 
 
სქესობრივი და უსქესო გამრავლების მორიგეობა 
ბუნებრივი ფაზების ცვლა 
თაობათა მორიგეობა 
 
სქესობრივი პროცესი ხორციელდება ორი სასქესო უჯრედის - გამეტის შერწყმის შედეგად (კოპულაცია). 
მრავალი წყალმცენარისა და უმდაბლესი სოკოს ზიგოტა, რომელიც კოპულაციით წარმოიქმნება, სქელ 
გარსს იკეთებს და გადაიქცევა ე.წ. "მსვენებარე სპორად", რომელიც მხოლოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ 
გაღივდება და ახალ მცენარეს წარმოშობს. ზოგჯერ ზიგოტა მაშინვე იწყებს დაყოფას და ახალ მცენარეს 
წარმოქმნის, რომელსაც ახასიათებს ვეგეტატიური გამრავლების უნარი. გარდა ამისა, მცენარეზე უსქესო 
გამრავლების გზით წარმოიქმნება სპორები, რომლებიც ახალ მცენარედ ვითარდება. ამის შემდეგ კვლავ 
სქესობრივი გამრავლება იწყება და ა.შ., ე.ი ხდება უსქესო და სქესობრივი გამრავლების მორიგეობა. 
სქესობრივი გამრავლების დროს ბირთვების შეერთების შედეგად წარმოშობილ ბირთვს ქრომოსომთა 
ორმაგი (2X) რაოდენობა ახასიათებს და მას დიპლოიდური ბირთვი ეწოდება. გამეტების ბირთვებს 
ქრომოსომთა ორჯერ ნაკლები რაოდენობა აქვს (X). ესენი ჰაპლოიდური ბირთვებია. ჰაპლოიდურიდან 
დიპლოიდურზე გადასვლა ხდება განაყოფიერების დროს. ამ პროცესს ეწოდება ბირთვების ფაზების ცვლა. 

1. გამრავლების უფრო მაღალი კოეფიციენტი;  
2. სახეობისთვის დამახასიათებელი გენეტიკური ნიშან-თვისებების  ძირითადად უცვლელად 

გადაცემა; 
3. უფრო შორეულ მანძილზე გავრცელებისა და მეტი ტერიტორიის ათვისების შესაძლებლობა;  
4. თესლების გადატანა სხვა პირობებში, რაც ქმნის მრავალნაირი ცვლილებების წარმოქმნის 

შესაძლებლობას ახალი პირობების ზეგავლენით; 
5. ვეგეტატიურად გამრავლებულ მცენარეებტან  შედარებით სწრაფი ზრდა; 
6. მეტი გამძლეობა და  თავისუფლება იმ ვირუსებისაგან, რომლებიც პარაზიტობენ დედა 

მცენარეზე.  
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ქრომოსომთა ჰაპლოიდური რიცხვის მატარებელ მცენარეს ეწოდება ჰაპლონტი, დიპლოიდურის 
მატარებელს დიპლონტი. ზოგიერთი მცენარის განვითარების ციკლში ჰაპლონტი დომინირებს, 
ზოგიერთში კი დიპლონტი. ამრიგად, ხდება არა მარტო ჰაპლოიდური და დიპლოიდური ფაზების ცვლა, 
არამედ მათი შესატყვისი სქესიანი და უსქესო თაობების მორიგეობა. სქესიან თაობას გამეტოფიტი ეწოდება, 
უსქესო თაობას სპოროფიტი. 
სქესიანი თაობა - გამეტოფიტი - ჰაპლოიდი (X) 
უსქესო თაობა - სპოროფიტი - დიპლოიდი (2X) 
არსებობს გამრავლების შემდეგი სახეები: იზოგამია, ჰეტეროგამია, ოოგამია. თუ ორივეს გამეტა მოძრავია 
და ფორმითა და სიდიდით ერთნაირი (მათ იზოგამეტები ეწოდებათ), ასეთ გამრავლებას ეწოდება 
იზოგამია (ბერძ. "იზოს" - ტოლი). ისეთ სქესობრივ პროცესს, როდესაც ორივე გამეტა მოძრავია, მაგრამ 
ერთი დიდია მეორეზე (ჰეტეროგამეტები), ეწოდება ჰეტეროგამია. უფრო დიდი გამეტა ითვლება 
მდედრობითად, მცირე - მამრობითად. ოოგამიის დროს გვაქვს პატარა და მოძრავი გამეტა - 
სპერმატოზოიდი, რომელიც ანაყოფიერებს დიდ და უძრავ კვერცხუჯრედს. არსებობს სქესობრივი 
გამრავლების კიდევ ერთი თვისებური ტიპი - კონიუგაცია, ამ დროს ხდება ორი ტოლფასოვანი უჯრედის, 
რომელთაც გარეგნულად არ ემჩნევა დიფერენცირება, შერწყმა. გამრავლების ამ სახეებს განვიხილავთ 
მწვანე წყალმცენარეების მაგალითზე (ტიპი Chlorophyta). 

Chlamydomonas - ქლამიდომონადა 

ერთუჯრედიანი წალმცენარეა. გავრცელებულია 
დაჭუჭყიანებულ წაყალსატევებსა და ტბორებში. 
მსხლისებური, ოვალური ან სფეროსებური ფორმა აქვს. 
წინა ბოლოზე განვითარებული აქვს ორი შოლტი. აქვს 
სწრაფი  მოძრაობის უნარი. მრავლდება ღამით. ამ დროს 
მცენარე ჩერდება და შოლტებს კარგავს. იყოფა 
რამდენიმეჯერ და წარმოიქმნება 2, 4 ან 8 ზოოსპორა. 
დედა-უჯრედშივე უვითარდება გარსი და შოლტები. 
დედა-უჯრედის გარსის გალორწოვანების შემდეგ წყალში გამოდიან პატარა ქლამიდომონადების სახით. 
სქესობრივი გამრავლების დროს წარმოიქმნება მრავალი თანაბარი ზომის იზოგამეტა. ისინი ზოოსპორებს 
ჰგვანან, მაგრამ შედარებით პატარები არიან. ახასიათებთ იზოგამიური გამრავლება (ზოგიერთი 
სახეობისთვის დამახასიათებელია ჰეტეროგამია და ოოგამიაც კი). გამეტების შერწყმით მიიღება ზიგოტა, 
რომელიც სქელი გარსით იფარება, მასში გროვდება სამარაგო ნივთიერება; მოსვენების შემდეგ, როდესაც 
დაუდგება ხელსაყრელი პირობები, ზიგოტიდან წარმოიქმნება ოთხი ზოოსპორა. 
  
 

Ulothrix - ულოტრიქსი 

მარტივი, დაუტოტავი ძაფის ფორმა აქვს. ცხოვრობს მტკნარ 
წყლებში. უფერული, სოლისებური უჯრედით (ბაზალური 
უჯრედი) ემაგრება წლის ფსკერს. დანარჩენი უჯრედები ერთნაირია 
- მოკლე ცილინდრული. უსქესო გამრავლების დროს წარმოიქმნება 
ოთხშოლტიანი ზოოსპორა. ყველა უჯრედს შეუძლია წარმოქმნას 
ზოოსპორა (გარდა ბაზალურისა). 
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სქესობრივი გამრავლების დროს წარმოიქმნება ორშოლტიანი იზოგამეტები. იზოგამიის დროს ერთმანეთს 
უერთდება სხვადასხვა ძაფში წარმოქმნილი იზოგამეტები (ერთსა და იმავე ძაფში წარმოქმნილი 
იზოგამეტები ერთმანეთს არ უერთდება). ზიგოტა გვაძლევს ოთხ (იშვიათად მეტ) უმოძრაო სპორას - 
აპლანოსპორას, საიდანაც შემდეგ ვითარდება ახალი ძაფები.  
 
 
 

Vaucheria - ვოშერია 

მისი თალუსი შედგება სუსტად დატოტვილი მსხვილი ძაფისაგან, 
რომელიც დატიხრული არ არის. მრავალბირთვიანია. იტოტება 
დიქოტომიურად, სუბსტრატს ემაგრება რიზოიდებით. 
უსქესო გამრავლება ხდება ზოოსპორებით, რომლებიც წარმოიქმნება 
ძაფების ბოლოში. ეს ბოლო გადაიტიხრება და გადაიქცევა 
ზოოსპორანგიუმად, რომელშიც განვითარდება ერთი დიდი, ოვალური 
და მრავალშოლტიანი ზოოსპორა. ის გაარღვევს ზოოსპირანგიუმის 
კედელს და ხვდება წყალში. 
სქესობრივი გამრავლება ოოგამიაა. ძაფზე ერთმანეთთან ახლოს წარმოიქმნება ანთერიდიუმი და 
ოოგონიუმი. ოოგონიუმი საწყისს აძლევს ერთ მსხვილ, უმოძრაო კვერცხუჯრედს. ოოგონიუმის კედელზე 
ანთერიდიუმის მხარეს ჩნდება გამონაზარდი, რომელიც წვერში იხსნება და გამოდის სითხე, რომელიც 
იზიდავს სპერმატოზოიდებს. სპერმატოზოიდები წვრილი და ორშოლტიანია. განაყოფიერების შემდეგ 
წარმოიქმნება ზიგოტა - ოოსპორა, რომელიც შესვენების შემდეგ რედუქციულად იყოფა და წარმოქმნის 
ვოშერიას ახალ ძაფს. 
  
 

Spirogira - სპიროგირა 

 
ძაფნაირია. არ მრავლდება უსქესო გზით. ახასიათებს ვეგეტატიური 
გამრავლება. თითოეული ძაფი ცალკეულ ნაწილებად იყოფა და 
საწყისს აძლევს ახალ მცენარეს. 
სქესობრივი გამრავლება კონიუგაციაა. ორი ძაფი ერთმანეთის 
პირისპირ დგება. მოპირდაპირე უჯრედები იკეთებენ 
გამონაზარდებს. ისინი ერთმანეთს უახლოვდებიან და 
შეეზრდებიან. მათი გარსები შეხების ადგილას ჩაიშლება და 
წარმოიქმნება არხი, რომლის საშუალებითაც ერთი უჯრედის 
შიგთავსი გადაიღვრება მეორეში. ის უჯრედი, საიდანაც შიგთავსი 
გადაივსება, ითვლება მამრობითად, რომელშიც გადაიღვრება - 
მდედრობითად. წარმოიქმნება ზიგოტა, რომელიც ახალ მცენარეს გვაძლევს. 
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Chara - ხარა 

მტკნარი წყლების წყალმცენარეა. გარეგნულად 
შვიტას ჰგავს. შედგება მუხლებისა და 
მუხლთშორისებისაგან. მუხლებიდან გამოდის 
წვრილი, ნემსისებური ნაწილები, რომლებიც 
ემსგავსებიან წიწვებს და მათ ფოთლებს 
უწოდებენ. 
მას არ ახასიათებს სპეციალური სპორებით 
უსქესო გამრავლება, მრავლდება ვეგეტატიურად 
ქვედა ტოტების დაფესვიანებით ან 
ტუბერაკებით. 
სქესობრივი გამრავლება ოოგამიაა. ერთსა და 
იმავე მცენარეზე ერთმანეთის გვერდით 
წარმოიქმნება მრავალუჯრედიანი ოოგონიუმი 
და ანთერიდიუმი. ოოგონიუმი თავისებურია და 
მას კვერცხკვირტი ეწოდება. 
მსხვილი კვერცხუჯრედი ოოგონიუმში დაფარულია ერთშრიანი საბურველით, რომელიც შედგება ხუთი 
გრძელი მილისებრ დაკლაკნილი უჯრედისაგან და შემოგრაგნილია კვერცხუჯრედზე იმგვარად, რომ 
წვერში ქმნის გვირგვინს. 
ანთერიდიუმი მოწითალო-ნარინჯისფერია. მოკლე ფეხზე ზის. შედგება რვა ბრტყელი უჯრედისაგან - 
ფარაკისაგან. შიგნით იზრდება სპერმატოგენური ძაფები, რომლებიც წარმოშობენ სპირალურად დახვეულ 
სპერმატოზოიდებს. ისინი წყალში მოძრაობენ და შეაღწევენ ოოგონიუმში გვირგვინის ცენტრში არსებული 
ხვრელის საშუალებით. განაყოფიერების შემდეგ წარმოიქმნება ზიგოტა - ოოსპორა, რომელიც შესვენების 
შემდეგ ღივდება და ახალ მცენარედ ვითარდება. 
 
 
 
უმაღლესი მცენარეების გამრავლება 

I ტიპი Bryophyta - ხავსნაირი 

ტიპი აერთიანებს ისეთ მცენარეებს, რომელთა სიცოცხლე დაკავშირებულია ტენთან (მხოლოდ მცირე 
ნაწილი  ხავსნაირებისა იზრდება მშრალ ადგილებში). ხავსნაირთა ნაკლებად ორგანიზებული 
წარმომადგენლები არ არიან დანაწევრებული ღეროდ და ფოთლებად და მათი სხეული თალუსს 
წარმოადგენს. უფრო ორგანიზებულები ნამდვილი ღეროფოთლოვანი მცენარეებია. ყველა ხავსნაირი 
უფესვოა. 
ხავსნაირების განვითარების ციკლში გაბატონებულია გამეტოფიტი (სქესიანი თაობა) - თვითონ მცენარე. 
სუსტადაა განვითარებული სპოროფიტი (უსქესო თაობა), რომელიც ყოველთვის დაკავშირებულია 
გამეტოფიტთან. სპოროფიტს ხავსებში სპოროგონიუმი ეწოდება და შედგება კოლოფისა და ფეხისაგან, 
რომელიც ქვედა ნაწილში გამსხვილებულია, წარმოქმნის ჰაუსტორიუმს, რისი საშუალებითაც შეჭრილია 
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გამეტოფიტში. კოლოფში წარმოიქმნება სპორის დედა-უჯრედები, საიდანაც რედუქციული დაყოფით 
მიიღება სპორები (სქესიანი თაობა). სპორისაგან ვითარდება პროტონემა (ასევე სქესიანი თაობა), რომელზეც 
წარმოიქმნება კვირტები და ვითარდება ახალი მცენარე. მცენარეზე მოთავსებულია ანთერიდიუმები 
(მამრობითი სასქესო ორგანოები) და არქეგონიუმები (მდედრობითი სასქესო ორგანოები). ანთერიდიუმში 
მწიფდება სპერმატოზოიდები (მამრობითი სასქესო უჯრედი). არქეგონიუმში კი მოთავსებულია 
კვერცხუჯრედი (მდედრობითი სასქესო უჯრედი). სპერმატოზოიდი ანაყოფიერებს კვერცხუჯრედს. 
მიიღება ზიგოტა, საიდანაც ვითარდება სპოროგონიუმი. ხავსები იყოფა 2 კლასად: 

I კლასი Hepaticale - ღვიძლის ხავსები. თალუსოვანი ხავსებია, დიქოტომიურად დაყოფილი, 

დორზოვენტრული აგებულებით (ზურგისა და მუცლის მხარე განსხვავებულია). ამ კლასის 
წარმომადგენელი მარშანცია - Marchantia გავრცელებულია ჭაობებში. მრავლდება ვეგეტატიურად - ჩეკია 
კვირტებით, რომლებიც წარმოიქმნება ჩაღრმავებულ ადგილებში, ე.წ. ჩეკია კალათებში. ჩეკია კვირტები 
წვიმის დროს კალათებიდან წყლით გამოირეცხება, ხვდება ნიადაგში და გვაძლევს ახალ მცენარეს. 
სქესობრივი გამრავლების დროს მარშანციას უვითარდება არქეგონიუმები და ანთერიდიუმები. მარშანცია 
ორსახლიანი მცენარეა. განაყოფიერების შემდეგ წარმოიქმნება მარშანციას უსქესო თაობა - სპოროფიტი - 
სპოროგონიუმი, რომელიც შედგება სფეროსებური კოლოფისაგან და მოკლე ფეხისაგან. კოლოფში არის 
სპორის წარმომშობი დედა უჯრედები და ელათერები (ზამბარაკები). ელათერები ხელს უწყობს სპორების 
გაფანტვას. 
  

  
 

II კლასი Musci - ღეროფოთლოვანი ხავსები. მათი სხეული დანაწევრებულია ღეროდ და ფოთლებად. ამ 

კლასის წარმომადგენელია Polytrichum - გუგულის სელი. ისეთივე განვითარების ციკლი ახასიათებს, 
როგორც სხვა დანარჩენ ხავსებს. საინტერესოა მისი სპოროგონიუმის კოლოფი, რომელიც შედგება ურნისა 
და ხუფისაგან. ურნაში მოთავსებულია სპორანგიუმი, რომელიც წვრილი ძაფებით ემაგრება ურნის კედელს 
და კოლუმელას (უნაყოფო უჯრედების ჭიმი, რომელიც ურნის ფუძიდან მიემართება ზევით და ხუფისა და 
ურნის საზღვარზე ქმნის თხელ აპკს - ეპიფრაგმას). ურნას ირგვლივ უვითარდება კბილების ერთობლიობა 
(კარგად ჩანს ხუფი მოვარდნის შემდეგ) - პერისტომი, განსაკუთრებული აპარატი, რომელიც ხელს უწყობს 
სპორების გაფანტვას. პერისტომი ჰიგროსკოპულია, ტენიან ამინდში აწვება ეპიფრაგმას. მასში წყალი არ 
შედის, რაც ხელს აფერხებს სპორების უდროო გაღვივებას და გარეთ გამოფანტვას. მშრალ ამინდში 
პერისტომის კბილები კარგავენ წყალს, გარეთ გადაიხრებიან და სპორები გარეთ გამოიფანტებიან. 
გუგულის სელის კოლოფში ელათერები არ წარმოიქმნება. 

692 
 



ამავე კლასშია ტორფის ხავსი Sphagnum რომელიც გამოიყენება საწვავად, ტენიკური მიზნით (მისი 
გამოხდით მიიღება ცვილი, პარაფინი, ამონიაკი, მეთილის სპირტი), სასუქად, სამკურნალოდ. 

  

II ტიპი Pteridophyta - გვიმრანაირნი 

გვიმრანაირებს, ისევე როგორც ყველა უმაღლეს მცენარეს, ახასიათებთ თაობათა მორიგეობა. 
ხავსნაირებისაგან განსხვავებით განვითარების ციკლში გაბატონებულ თაობას სპოროფიტი (თვითონ 
მცენარე) წარმოადგენს. გამეტოფიტი სუსტადაა განვითარებული და მას წინაზრდილი ეწოდება, რომელიც 
თალუსის სახითაა წარმოდგენილი (ფორმით, შეიძლება იყოს ბრტყელი, ფირფიტნაირი, ძაფისებური). 
წინაზრდილი უმეტეს შემთხვევაში მწვანეა და დამოუკიდებლად იკვებება. ზოგიერთ წარმომადგენელში 
უფერულია, სოკოსთან თანაცხოვრობს და ჰეტეროტროფულად იკვებება. 
წინაზრდილზე ვითარდება სასქესო ორგანოები - ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები. წინაზრდილის 
სიცოცხლის პერიოდი ხანმოკლეა (რამდენიმე კვირა, იშვიათად რამდენიმე წელი). 
განაყოფიერებული კვერცხუჯრედისაგან ვითარდება სპოროფიტი, რომელიც გარკვეულ ხანს 
წინაზრდილის საშუალებით იკვებება, როდესაც მომძლავრდება, დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. 
სპორანგიუმები შეკრებილია ჯგუფებად (სორუსებად) და ვითარდებიან გვიმრის ფოთლის ქვედა მხარეს. 
სპორანგიუმებიან ფოთლებს სპოროფილები ეწოდება. გამოშრობისაგან კარგად დაცულ სპორანგიუმებში 
სპორები ვითარდება. სპორანგიუმის კედლებსა და სპორებს შორის მოთავსებულია ე.წ. გამომფენი შრე 
(ტაპეტუმი). ცენტრში მოთავსებულია არქესპორიული უჯრედები, რომლებიც იყოფა და წარმოშობს 
სპორების დედა უჯრედებს. ეს უკანასკნელები იყოფიან რედუქციულად და წარმოშობენ ოთხ ჰაპლოიდურ 
სპორას, საიდანაც წარმოიქმნება წინაზრდილი. 
ტიპი იყოფა ხუთ კლასად: ფსილოფიტები, ფსილოტისმაგვარნი, ლიკოპოდიუმისმაგვარნი, 
სოლფოთლოვანნი, გვიმრანაირნი. 
I კლასი ფსილოფიტები  Psilophytopsida მხოლოდ ნამარხი მცენარეებია. მათ ხმელეთის პირველ მცენარეებს 
უწოდებენ. გაერთიანებულია გვარები: რინია, ჰორნეა, ასტეროქსილონი, ფსილოფიტონი (ყველაზე 
პირველად აღმოაჩინეს ეს უკანასკნელი და ამიტომ ამ მცენარეებს უწოდეს ფსილოფიტები). 
ფსილოფიტების მხოლოდ სპოროფიტებია ნაპოვნი, გამეტოფიტები ცნობილი არა არის. მათი სხეული არ 
იყო დანაწევრებული ღეროდ და ფოთლებად, არ ჰქონდათ ფესვები. მათი სხეული წარმოადგენდა 
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დიქოტომიურად დატოტვილი მონაკვეთების კომპლექსს. ამ მონაკვეთებს ტელომებს უწოდებენ. 
ფსილოფიტებიდან იწყებს განვითრებას გამტარი სისტემა, რომელიც სტელას სახელით არის ცნობილი 
(ფლოემა და ქსილემა). ფოთლის განვითარება ფსილოფიტებიდან დაიწყო და ორი მიმართულებით წავიდა 
- მაკროფილია (დიდფოთლიანობა) და მიკროფილია (წვრილფოთლიანობა). 
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II კლასი  Psilotopsida - არ განვიხილავთ. 
 
III კლასი ლიკოპოდიუმისმაგვარნი  Licopsida ღეროფოთლოვანი მცენარეებია, ფესვიანი. დამახასიათებელია 
მიკროფილია, რომელიც განვითარდა ასტეროქსილონის ენაციებიდან. უძველესი კლასია. ქვანახშირის 
პერიოდში ვეებერთელა ხეებით იყო წარმოდგენილი. დღევანდელი წარმომადგენლები ბალახებია. ამ 
კლასის წარმომადგენელია ლიკოპოდიუმი -  Licopodium ის ტოლსპორიანი გვიმრაა. ივითარებს 
სპოროთავთავს, რომელზეც მოთავსებულია ყვითელი ფერის სპოროფილები სპორანგიუმებით. 
სპორანგიუმი თირკმლის ფორმისაა, იხსნება განივი ნაპრალით, საიდანაც სპორები გამოიფანტება. ყველა 
სპორა თანაბარი ზომისაა, საიდანაც ვითარდება წინაზრდილი. წინაზრდილზე წარმოიქმნება 
ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები. 
  

 

 
 
 
 

 
 
ამ კლასში გვხვდება გვარი სელაგინელა - Selaginella, რომელიც განსვავებულსპორიანი გვიმრაა. 
სპოროთავთავზე უვითარდება მიკრო და მაკროსპორანგიუმები. მიკროსპორიდან წარმოიქმნება მამრობითი 
წინაზრდილი, მაკროსპორიდან - მდედრობითი. 
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IV კლასი სოლფოთლოვანები Sphenopsida დამახასიათებელია ღეროს მუხლებად და მუხლთშორისებად 
დანაწილება, რის გამო მათ დამუხლულ მცენარეებსაც უწოდებენ. მათი ფოთლები წვრილია, მაგრამ 
ლიკოპოდიუმისაგან განსხვავებით ენაციებიდან კი არ არიან წარმოშობილი, არამედ ფსოლოფიტების 
ტელომებისაგან, რომლებიც გაბრტყელებულან და ფოთლისებურნი გამხდარან. სოლფოთლოვანები დიდი 
ხეები იყო (მათი აყვავება შეიმჩნევა პალეოზოური ერის ქვანახშირის პერიოდში). მათი მკვდარი ნაშთები 
მონაწილეობდნენ ქვანახშირის წარმოქმნაში. ჩვენამდე მოაღწია მათმა ბალახოვანმა წარმომადგენელმა 
შვიტამ - Equisetum ფესურიანი მცენარეებია. მიწის ზემოთ ამოდის მუხლებად და მუხლთაშორისებად 
დანაწევრებული ღერო. ღეროს შუაში ღრუა. ფოთლები წვრილი და ქერქლისებურია, მუხლებში 
რგოლურად განლაგებული.  
შვიტა ივითარებს ორგვარ ყლორტებს. გაზაფხულზე ამოდის მურა 
ფერის დაუტოტავი ყლორტები, რომელთა წვერში სპოროთავთავი 
ვითარდება, რომელიც შედგება მრავალი სპოროფილისაგან - 
სპორანგიოფორისაგან. ეს უკანასკნელი შედგება ფეხისა და 
ექვსწახნაგა დისკოსაგან. დისკოს ქვედა მხარეზე ფეხის ირგვლივ 
მოთავსებულია სპორანგიუმები. როცა სპორები მომწიფდება და 
გამოიფანტება, სასპორე ყლორტები კვდება და ახალი მწვანე 
დატოტვილი ყლორტები ამოდის. შვიტა ტოლსპორიანი მცენარეა. 
 
V კლასი გვიმრები  Pteropsida (ნამდვილი გვიმრები). 
დამახასიათებელია მაკროფილია; ფოთლები წარმოიქმნა 
ფსილოფიტების ტელომნებისაგან მათი შეზრდისა და 
გაბრტყელების გზით (კლადოდიფიკაცია). გვიმრების უმეტესობას 
ღერო ფესურის სახით აქვს წარმოდგენილი. გვხვდება ხისებრი 
გვიმრებიც. სპორანგიუმები ვითარდება ფოთლის ქვედა მხარეზე. 
ისინი ჯგუფებადაა (სორუსებად) შეკრებილი, იშვიათად 
ერთეულად, გარედან დაფარულია საბურველით - ინდუზიუმით. 
გვხვდება ტოლსპორიანი და განსხვავებულსპორიანი გვიმრები. 
ტოლსპორიანიდან განვიხილავთ ჩადუნას (Dryoteris filix mas). ახასიათებს ხორცოვანი მსხვილი ფესურა, 
რომელიც მოფენილია გასული წლების ფოთლების ყუნწების ძირებით. აქვს დიდი, ორგზის ფრთისებრ 
დანაკვთული ფოთლები. ნორჩი ფოთოლი ლოკოკინის ნიჟარასავითაა დახვეული, რომლის გაშლა 
ფუძიდან წვერისკენ ხდება. სპორანგიუმებს აქვთ გამხსნელი რგოლი, რომელსაც უკავია სპორანგიუმის 
კედლის 2/3. გამხსნელი რგოლი უთანაბროდაა გასქელებული. გამხსნელი რგოლი ხელს უწყობს 
სპორანგიუმის გახსნას და სპორების გარეთ გამოფანტვას. სპორების გამოფანტვა ხდება ე.წ. პირის 
საშუალებით. სპორიდან წარმოიქმნება გულის ფორმის წინაზრდილი, რომელზეც მოთავსდება 
ანთერიდიუმები და არქეგონიუმები. ჯერ მომწიფდება ანთერიდიუმი და წარმოქმნის სპირალურად 
დახვეულ მრავალშოლტიან სპერმატოზოიდებს. განაყოფიერების შემდეგ წარმოქმილი ჩანასახი გარკვეული 
პერიოდი წინაზრდილის ქსოვილის ხარჯზე ცხოვრობს, მომძლავრების შემდეგ კი დამოუკიდებელ 
მცენარედ ვითარდება. 
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განსხვავებულსპორიანი გვიმრების მაგალითია სალვინია - Salvinia ტბებისა და ჭაობების მცენარე. 
წარმოდგენილია სამი ფოთლით. 2 მწვანე ფოთოლი წყლის ზედაპირზე ტივტივებს, მესამე 
დანაწევრებულია, წყალქვეშაა და ფესვის ფუნქციას ასრულებს. სალვინიას ნამდვილი ფესვები არა აქვს. 
ფოთლების ქვედა მხარე მოფენილია მურა ფერის ბეწვით. 
წყალქვეშა ფოთლების ფუძესთან წარმოიქმნება სფეროსებური სორუსები - სპოროკარპიუმები. ისინი 
ერთნაირი ზომისაა, მაგრამ შიგნით სხვადასხვაგვარ სპორანგიუმებს შეიცავენ. ზოგში 
მიკროსპორანგიუმებია, ზოგში - მეგასპორანგიუმები. გარედან სპოროკარპიუმები დაფარულია ორმაგი 
საბურველით - ინდუზიუმით. სპორანგიუმები ერთშრიანი კედლითაა დაფარული, შემდეგ მოდის 
გამომფენი უჯრედების წყება - ტაპეტუმი. ცენტრში არქესპორიუმის უჯრედებია, რომლებიც დასაბამს 
აძლევენ სპორების დედა უჯრედებს, რომლებიც რედუქციულად იყოფიან და გვაძლევენ სპორების 
ტეტრადას (4 სპორას). მიკროსპორანგიუმში მრავალი მიკროსპორა წარმოიქმნება. ტაპეტუმის უჯრედები 
დაიშლება და წარმოქმნის ქაფიან ნივთიერებას, რომელშიც სპორებია ჩაძირული. მეგასპორანგიუმში 
წარმოქმნილი მეგასპორებიდან მხოლოდ ერთი აღწევს სრულ განვითარებას. მეგასპორაც ქაფიანი 
ნივთიერებით არის დაფარული. შემოდგომაზე სპორანგიუმები ჩაცვივდება წყლის ფსკერზე. გაზაფხულზე 
სპორანგიუმების კედლები ლპება და მიკრო და მეგასპორანგიუმები წყლის ზედაპირზე ამოტივტივდება, 
მიკროსპორა მიკროსპორანგიუმში ღივდება და წარმოქმნის მამრობით წინაზრდილს, რომელიც შედგება 
ორი ანთერიდუმისაგან. თითოეული ანთერიდიუმის შედგება 2 კედლის უჯრედისა და სპერმაგენული 
უჯრედისაგან. ეს უკანასკნელი გვაძლევს სპერმატოზოიდებს (სულ გვექნება 8 სპერმატოზოიდი). 
სპერმატოზოიდები წყალში გამოდიან. მეგასპორა მეგასპორანგიუმში ღივდება და წარმოქმნის მდედრობით 
წინაზრდილს, რომელიც გაარღვევს მეგასპორანგიუმის კედელს და გარეთ მარაოსებურად გადაიშლება. 
წინაზრდილზე ჩაზრდილია 3-5 არქეგონიუმი. განაყოფიერების შემდეგ ზიგოტისაგან წარმოიქმნება 
ჩანასახი, რომელიც დიდხანსაა წინაზრდილთან დაკავშირებული, შემდეგ დამოუკიდებელ მცენარედ 
ყალიბდება. 
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 III ტიპი Gymnospermae - შიშველთესლოვანები 

 
გაბატონებულია სპოროფიტი (თვითონ მცენარე). მამრობითი და მდედრობითი წინაზრდილები 
რედუცირებულია. ამავე დროს მდედრობითი წინაზრდილი კავშირს არ წყვეტს დედა მცენარესთან. 
მხოლოდ მერქნიანი მცენარეებია (ხეები და ბუჩქები), ბალახოვანი არ გვხვდება. ძალზე ძველი ჯგუფია, 
წარმოიქმნა გვიმრანაირებისაგან და გარდამავალი საფეხურია გვიმრებსა და ფარულთესლოვან მცენარეებს 
შორის. ტიპში სამი კლასია გაერთიანებული:  
I კლასი Cycadopsida  - საგოვანასფოთლიანები, ევოლუციის მაკროფილური ხაზი. გვხვდება ტროპიკებსა და 
სუბტროპიკებში. 
II კლასი Coniferopsida  - გირჩოსნები, ევოლუციის მიკროფილური ხაზი. ძირითადად გავრცელებულია 
ზომიერ სარტყელში. 
III კლასი Chlamydospermatopsida  - საფრიანთესლოვნები, ევოლუციის მაკრო და მიკროფილური ხაზი. 
გავრცელებულია უდაბნოებსა და მშრალ ადგილებში. უფრო მაღალორგანიზებული კლასია. 
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გამრავლება ხდება თესლით. თესლი არის ჩანასახი თავისი საკვები ნივთიერებით. თესლი წარმოიქმნება 
თესლკვირტისაგან (თესლკვირტი არის ნუცელუსი თავისი ინტეგუმენტით). შიშველთესლოვანები იმით 
ხასიათდებიან, რომ თესლკვირტები (მეგასპორანგიუმები) შიშვლადაა მოთავსებული მეგასპოროფილებზე. 
 

კლასი Cycadopsida    - საგოვანასფოთლიანები 

 
ეს კლასი ერთადერთი ოჯახითაა წარმოდგენილი. გვხვდება აღმოსავლეთ აზიის, ავსტრალიის, აფრიკისა 
და ამერიკის ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში. წარმომადგენელი ჩყცას - ციკასი.  3 მ-მდე სიმაღლის 
მცენარეა, დიდი ზომის ფრთისებრდანაკვთული ფოთლებით. ორსახლიანია. მდედრობითი და მამრობითი 
გირჩები სხვადასხვა მცენარეზეა მოთავსებული. 
მამრობითი გირჩა 50-70 სმ სიგრძისაა. მიკროსპოროფილების ქვედა მხარეს მრავალი მიკროსორუსია (2-4 
მიკროსპორანგიუმი). მიკროსპორანგიუმში წარმოიქმნება მიკროსპორები, რომლებიც იყოფა და გვაძლევს 
მამრობით წინაზრდილს, რომელიც შედგება პროთალიური, ვეგეტატიური და ანთერიდიული 
უჯრედებისაგან. 
ციკასი მდედრობით გირჩებს მოკლებულია. 
თესლკვირტები (მეგასპორანგიუმები) მოთავსებულია 
ფრთისებრდანაკვთულ მეგასპორო-ფილებზე, 
რომლებიც ყვითელი ან წითელი ფერისაა. თესლკვირტი 
შედგება ნუცელუსისაგან, რომელიც დაფარულია 
ინტეგუმენტით. ინტეგუმენტი სამშრიანია. გარეთა და 
შიგნითა შრე ხორცოვანია, შუა - გახევებული. წვერში 
მიკორპილეა (ხვრელი), რომლის დაბლა არის სამტვრე 
კამერა (წარმოიქმნება ნუცელუსის ქსოვილის ჩაწევის 
შემდეგ). ნუცელუსის ერთი უჯრედი გაიყოფა, მიიღება 4 
უჯრედი, მათგან 3 იღუპება, ერთი კი გვაძლევს 
პირველად ენდოსპერამს ანუ მდედრობით 
წინაზრდილს, რომელშიც მოთავსდება 2 არქეგონიუმი.  
  
მიკროსპორა ქარს გადააქვს თესლკვირტზე. მიკროპილეს 
საშუალებით ის სამტვრე კამერაში ვარდება. 
ვეგეტატიური უჯრედი მოგვცემს მილს, რომელიც თან 
წაიღებს ანთერიდულ უჯრედს. მამრობითი წინაზრდილი სრულ განვითარებას თესლკვირტში აღწევს. 
ანთერიდული უჯრედი იყოფა და გვაძლევს სპერმაგენულ უჯრედს, ეს უკანასკნელი კი ორ 
სპერმატოზოიდს. ერთი სპერმატოზოიდი იღუპება, მეორე ანაყოფიერებს კვერცუჯრედს. მიიღება ჩანასახი, 
რომელიც იკვებება ენდოსპერმის ხარჯზე. შემდეგ თესლკვირტი ჩამოვარდება. გარეგანი შრე ხორციანდება, 
წვნიანი ხდება, წითელ შეფერილობას ღებულობს, შუა შრე მკვრივდება, ქვავდება და საიმედოდ იცავს 
ჩანასახს, შიგნითა შრე იშლება და ხმარდება ენდოსპერმის უჯრედს. ჩანასახის მომწიფება თესლის 
ჩამოვარდნის შემდეგ ხდება. 
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კლასი Coniferopsida  - გირჩოსნები 

 
ეს კლასი შიშველთესლოვანებში წარმომადგენლებით ყველაზე მდიდარია. ძირითადად ხეებია, იშვიათად 
ბუჩქები. ბალახები არ გვხვდება.  
რიგი Coniferales - წიწოვანები. 
Pinus - ფიჭვი 
ქერქი, მერქანი და წიწვები შეიცავენ ეთერზეთებს, ფისს, სკიპიდარს, ბალზამს და სხვა. გირჩები 
ერთსქესიანია. მამრობითი წინაზრდილი წარმოიქმნება მიკროსპორისაგან. მიკროსპორას ბირთვის 
დაყოფით მიიღება ანთერიდიული და ვეგეტატიური უჯრედები. ამის შემდეგ მიკროსპორანგიუმები 
გაიხსნება, მიკროსპორები გარეთ გამოცვივა და ქარის საშუალებით გადაიტანება მდედრობით გირჩაზე. 
მდედრობითი გირჩა შედგება ღერძისაგან, რომელზედაც მოთავსებულია მფარავი ქერქლები და მის 
შიგნით სათესლე ქერქლები, ამ უკანასკნელზე მიმაგრებულია თესლკვირტები. თესლკვირტი არის 
ნუცელუსი თავისი ინტეგუმენტით. ნუცელუსის ერთი უჯრედის დაყოფით წარმოიქმნება 4 უჯრედი 
(მეგასპორა), 3 იღუპება, ერთი გვაძლევს მდედრობით წინაზრდილს (ენდოსპერმს). წინაზრდილის ზედა 
ნაწილში 2 (იშვიათად მეტი) არქეგონიუმია. თესლკვირტში სამტვრე კამერა არ არის. მამრობითი 
წინაზრდილი ვეგეტატიური მილით ჩადის ნუცელუსამდე. ანთერიდული უჯრედი გვაძლევს 2 სპერმიას 
(სპერმია - პასიურად მოძრავი მამრობითი გამეტა). ერთი სპემია ანაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, მეორე 
იღუპება. ზიგოტიდან მიიღება ჩანასახი. თესლის მომწიფების შემდეგ მდედრობითი გირჩები ძალიან 
იზრდება, სკდება და თესლები გარეთ გადმოცვივა. შესვენების შემდეგ თესლი ღივდება. 
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კლ. Coniferopsida - ში გაერთიანებულია რიგი Ginkgoales - გინკოსნაირნი. ახასიათებთ მიკროფილია. 
წარმომადგენელი  Ginkgo - გინკგო. რელიქტური მცენარეა, უწოდებენ "ცოცხალ ნამარხს" (მეზოზოურ ერაში 
ამ რიგის წარმომადგენლები ფართოდ იყო 
გავრცელებული, ჩვენამდე მხოლოდ გინკგომ 
მოაღწია). გამაყოფიერება ხდება 
სპერმატოზოიდებით. 
40 მ-მდე სიმაღლის მცენარეა, ველურად 
გვხვდება დასავლეთ ჩინეთის მთებში, 
ახასიათებს ორგვარი ყლორტები: გრძელი და 
დამოკლებული. ფოთლები მარაოსებურია, 
დიქოტომიური დაძარღვით. ანატომიური 
აგებულებით ემსგავსება წიწვოვანებს. 
ორსახლიანი მცენარეა. მიკროსპოროფილებზე 
მოთავსებულია მიკროსპორანგიუმები. 
მიკროსპორა იყოფა და გვაძლევს მამრობით 
წინაზრდილს, რომელიც სამი უჯრედით არის 
წარმოდგენილი: პროთალიური, 
ანთერიდიული და ვეგეტატიური. 
დიქოტომურად დატოტვილი ყუნწის წვერში 
წარმოიქმნება 2 თესლკვირტი. თესლკვირტი (მეგასპორანგიუმი) დაფარულია სქელი ინტეგუმენტით, 
რომელიც წვერში არ არის შეზრდილი და ტოვებს ხვრელს (მიკროპილეს). ნუცელუსში წარმოიშობა 
მეგასპორების დედა-უჯრედი, რომელიც რედუქციულად იყოფა და დასაბამს აძლევს ოთხ ჰაპლოიდურ 
მეგასპორას. სამი კვდება და ერთი ყალიბდება ენდოსპერმად (მდედრობით წინაზრდილად), რომლის ზედა 
ნაწილში ორი არქეგონიუმია მოთავსებული. ქარის საშუალებით მამრობითი წინაზრდილი მოხდება 
მიკროპილეზე და  ჩავარდება სამტვრე კამერაში. აქ ხდება მამრობითი წინაზრდილის შემდგომი 
განვითარება. ვეგეტატიური უჯრედი განვითარდება სამტვრე მილად, ანთერიდიული კი მოგვცემს 
სპერმაგენულ უჯრედს, რომელიც შემდგომ იძლევა ორ სპერმატოზოიდს. მათგან ერთი კვდება, მეორე 
ანაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ჩანასახი. 
თესლი დაფარულია ინტეგუმენტისაგან წარმოქმნილი სქელი კანით. კანის გარეთა ნაწილი წვნიანი ხდება, 
მის ქვეშ მოთავსებულია მაგარი, გაქვავებული ნაწილი, შიგნით თხელი, სიფრიფანა შრეა. ჩანასახი თესლში 
დაფარულია ენდოსპერმით. 
გამოიყენება სამკურნალოდ. 
  

კლასი საფრიანთესლოვანები - Chlamidospermatopsida   
 
შიშველთესლოვნებისაგან განსხვავებით საფრიანთესლოვნები ხასიათდებიან: 1. მეორად მერქანში 
ნამდვილი ჭურჭლების არსებობით; 2. მიკროსპოროფილებისა და მეგასპოროფილების ირგვლივ ე.წ. 
"ყვავილსაფარის" არსებობით; 3. მამრობითი და მდედრობითი წინაზრდილების ძლიერი რედუქციით 
(ველვიჩიასა და გნეტუმს არქეგონიუმები საერთოდ არ უვითარდებათ, განაყოფიერება ხდება ბირთვების 
დონეზე). მიიჩნევენ, რომ მათი განვითარება ხდებოდა ფარულთესლოვანი მცენარეების პარალელურად.  
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რიგი  Ephedrales 
Ephedra - ეფედრა, ჯორის ძუა. 
გავრცელებულია მშრალ ადგილებში. გარეგნულად შვიტას 
ჰგავს. ტოტები წნელისებურია და წახნაგოვანი. ორსახლიანია. 
მამრობით გირჩებს შემოხვეული აქვს ქერქლისებური ფოთლები 
(ე.წ. "ყვავილსაფარი"). მიკროსპორანგიუმში წარმოიქმნება 
მიკროსპორები, რომლებიც შიგვე ღივდება და მამრობით 
წინაზრდილს იძლევა (შედგება პროთალიური, ანდერიდიული 
და ვეგეტატიური უჯრედისაგან). 
  
 
  
მდედრობით გირჩასაც ძირზე შემოხვეული აქვს უნაყოფო 
ქერქლისებური ფოთლები ("ყვავილსაფარი"). გირჩა 
მთავრდება ერთი თესლკვირტით, რომელსაც ფარავს ორ 
საბურველი. გარეთა საბურველი უფრო სქელია. შიგნითა 
საბურველი უშუალოდ ეხვევა თესლკვირტს. მისი წვერი 
წაგრძელებულია და ქმნის თავისებურ მილს, რის 
საშუალებითაც ხდება მიკროსპორას დაჭერა. 
თესლკვირტის ცენტრში ნუცელუსია, მისი ზედა ნაწილი 
ჩაღრმავებულია და ქმნის სამტვრე კამერას. ნუცელუსში 
ენდოსპერმია (მდედრობითი წინაზრდილი). მის ზედა ნაწილში ჩვეულებრივ ორი არქეგონიუმია. 
მიკროსპორა ჩაიზრდება თესლკვირტის სამტვრე კამერაში და აგრძელებს შემდგომ განვითარებას. 
სპერმაგენული უჯრედისაგან წარმოქმნება 2 სპერმია. მათგან ერთი იღუპება, მეორე კი კვერცხუჯრედს 
ანაყოფიერებს. ვითარდება ჩანასახი. მომწიფებული თესლი დაფარულია მაგარი ინტეგუმენტით. გარედან 
შემოხვეული აქვს წითელი ფერის, ხორცოვანი გარეგანი საბურველი. გამოიყენება სამკურნალოდ.  
                         
ტიპი Angiospermae – ფარულთესლოვანები 
 
მცენარეთა სამეფოში ყველაზე  ვრცელი ტიპია. ხასიათდება ორგანიზაციის ყველაზე მაღალი დონით. 
მცენარეთა ეს ტიპი კარგადაა მორგებული  სხვადასხვა გარემო პირობებს და იკავებს გაბატონებულ 
მდგომარეობას. 
ფარულთესლოვან მცენარეებს ახასიათებთ  რთულად აგებული ორგანო – ყვავილი (ამის გამო ამ ტიპს 
ყვავილოვნებსაც უწოდებენ),  რომელიც გოეთეს განმარტებით არის ყლორტის ევოლუციური 
სახეცვლილება, რომელიც ემსახურება გამრავლებას. 
ყვავილი მოთავსებულია ყუნწის ზედა, გაფართოებულ ნაწილზე – ყვავილსაჯდომზე. ყვავილის ცენტრში 
მოთავსებულია  ერთი ან რამდენიმე  ნაყოფფოთლისაგან შექმნილი  ბუტკო – მდედრობითი 
გასამრავლებელი ორგანო. ის შედგება სამი ნაწილისაგან: ქვედა გაფართოებული ნაწილი  ნასკვი (ღრუ, 
რომელშიც ვითარდება თესლკვირტი, ზედა გაფართოებული ნაწილი – დინგი (მტვრის მარცვლის დამჭერი 
აპარატი) და მესამე ნაწილი სვეტი, რომელიც აკავშირებს  ნასკვსა და დინგს  და ასრულებს მამრობითი 
წინაზრდილის გატარების ფუნქციას. 
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თესლკვირტის ძირითადი ნაწილია ნუცელუსი, რომელიც გარედან დაფარულია  ორმაგი – შიგნითა და 
გარეთა ინტეგუმენტით (საბურველით), ე.ი. თესლკვირტი  არის ნუცელუსი  და ინტეგუმენტი ერთად. 
განაყოფიერების შემდეგ თესლკვირტისაგან წარმოიქმნება თესლი. თესლკვირტის წვერთან ინტეგუმენტი 
არ ერთდება და წარმოქმნის  მტვრის მილის სავალს - მიკროპილეს. 
ბუტკოს ირგვლივ ყვავილში მოთავსებულია  მამრობითი გასამრავლებელი ორგანო – მტვრიანა, რომელიც 
შედგება სამტვრე პარკისაგან და სამტვრე ძაფისაგან. ბუტკოსა და მტვრიანას იცავს  ჯამის ფოთოლაკები და 
გვირგვინის ფურცლები, რომლებსაც ერთად ყვავილსაფარი ეწოდება. 
გარდა ამისა ფარულთესლოვან მცენარეებს ახასიათებს რვაბირთვიანი ჩანასახის პარკი, ორმაგი 
განაყოფიერება, განაყოფიერების შედეგად წარმოქმნილი ტრიპლოიდური ენდოსპერმი. ანატომიური 
ნიშნებიდან  ფარულთესლოვნებისათვის  დამახასიათებელია  ნამდვილი ჭურჭლები (ტრაქეები), მაშინ 
როცა შიშველთესლოვნებისათვის  დამახასიათებელია ტრაქეიდები (ძალიან იშვიათად ჭურჭლები). 
განვიხილოთ ორმაგი განაყოფიერება: განვითარების ადრეულ ფაზაში ნუცელუსში ჩაისახება დიდი ზომის 
არქესპორული უჯრედი, რომელიც დასაბამს აძლევს მეგასპორის დედა უჯრედს. დედა უჯრედი 
მეიოზური გაყოფით გვაძლევს  მეგასპორების  ტეტრადას (4 უჯრედი). სამი დაიღუპება, ერთი უჯრედიდან 
წარმოიქმნება მდედრობითი გამეტოფიტი – ჩანასახის პარკი. შემდგომ ამ უჯრედში ხდება  სამჯერ 
მიტოზური  გაყოფა. პირველი გაყოფის შემდგომ მიღებული ბირთვები გადაადგილდება 
ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლუსებისაკენ, სადაც ბირთვები კიდევ ორჯერ იყოფა მიტოზურად და თითო 
პოლუსზე წარმოიქმნება ბირთვების ოთხეული. ამის შემდეგ ზედა და ქვედა  პოლუსებიდან წამოსული 
თითო ბირთვი მიემართება  ჩანასახის პარკის  ცენტრისაკენ, ერთდება და მიიღება  დიპლოიდური 
ცენტრალური უჯრედი. ზედა პოლუსზე (მიკროპილესთან) დარჩენილი სამი ბირთვიდან წარმოიქმნება 
კვერცხუჯრედის აპარატი კვერცხუჯრედით (შუა) და ორი სინერგიდით (დამხმარე უჯრედით). ქვედა 
პოლუსზე სამი ბირთვი კი იქნება ანტიპოდი (ემსახურება ჩანასახის პარკის კვებას, მონაწილეობს ჩანასახის 
პარკის ნივთიერებათა ცვლაში და ა.შ.). უკვე დიფერენცირებული შვიდბირთვიანი უჯრედი მზადაა 
განაყოფიერებისათვის. 
სამტვრე პარკში თავდაპირველად არის მტვრის დედა უჯრედი, რომელიც მეიოზურად იყოფა და მიიღება  
ოთხი ჰაპლოიდური უჯრედი, თითოეული მათგანი  წარმოადგენს დამოუკიდებელ მტვრის მარცვალს. 
რამდენიმე ხნის შემდეგ  მტვრის მარცვალში მოხდება  ორჯერ მიტოზური გაყოფა. პირველი გაყოფის 
შემდეგ წარმოიქმნება  დიდი ზომის ვეგეტატიური უჯრედი და პატარა ზომის გენერაციული უჯრედი. 
მეორე გაყოფის დროს კი გაიყოფა მხოლოდ გენერაციული უჯრედი ორ სპერმიად. ფორმირებული 
სამუჯრედიანი მტვრის მარცვალი არის მამრობითი გამეტოფიტი. 
განაყოფიერებისათვის აუცილებელია მტვრის მარცვლის ბუტკოს დინგზე მოხვედრა. საჭიროა წყლის 
წვეთი, რომ გაღივდეს მტვრის მარცვალი. მტვრის მარცვლის გარსი სკდება, ვეგეტატიური უჯრედი 
ჩაიზრდება სვეტში, წარმოქმნის სამტვრე მილს, რომელსაც ჩაყვება ორი სპერმია. ერთი სპერმია 
შეუერთდება კვერცხუჯრედს – წარმოიქმნება ჩანასახი. მეორე სპერმია შეუერთდება ცენტრალურ უჯრედს 
და წარმოიქმნება ტრიპლოიდური (3 X) ენდოსპერმი, ე.ი. მოხდა  ორმაგი განაყოფიერება, რომლის არსი 
მდგომარეობს იმაში, რომ ერთდროულად ხდება  ორი უჯრედის განაყოფიერება – კვერცხუჯრედის და 
ცენტრალური უჯრედის, რის შედეგადაც წარმოიქმნება  ჩანასახი თავისი საკვები ნივთიერებით. 
თესლკვირტისაგან წარმოიქმნება თესლი, ნასკვისაგან – ნაყოფი. 
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ნაყოფი 

 
ნაყოფები ორგვარია:  წვნიანი და მშრალი.  
წვნიანია ნაყოფი, თუ მისი რბილობი მეტ-ნაკლები რაოდენობით შეიცავს წვენს. ასეთი ნაყოფებია: კენკრა 
და კურკიანა.  

 
 
კენკრა მრავალთესლიანი წვნიანი ნაყოფია, კურკიანა კი - ერთთესლიანი.  კენკრის მთელი ნაყოფსაფარი 
წვნიანია. მასში მრავალი თესლია (მაგრამ ფინიკს და ზოგიერთ სხვა მცენარეს ერთი თესლი აქვს). ტიპიური 
კენკრა აქვს ვაზს, მოცხარს, ხურტკმელს, მოცვს, კოწახურს, პომიდორს, ბადრიჯანს და სხვ. ტიპიური 
კენკრების გარდა ამ ტიპს უნდა მივაკუთვნოთ კენკრის მსგავსი ნაყოფები - გოგრულა, ნარინჯულა და 
ვაშლურა. 
გოგრულას ახასიათებს მაგარი გახევებული კანი (გოგრა, ნესვი, საზამთრო, კიტრი) 
ნარინჯულა ნაყოფი აქვს ფორთოხალს, ლიმონს, მანდარინს და სხვა ციტრუსებს. მისი გარეთა ნაწილი 
სქელია, ტყავისებური, ახასიათებს ეთეროვანი ზეთების შემცველი ჯირკვლები. 
ვაშლურა ნაყოფია ვაშლი, მსხალი, კომში. 
კურკოვნების უმრავლესობა ერთბუდიანი და ერთთესლიანია, მაგრამ ზოგიერთ კურკიანაში (კუნელი, 
ხეჭრელი) ორი ან მეტი კურკაა. 
მშრალია ნაყოფი, თუ მისი კანი გახევებული ან ტყავისებურია და წვენს არ შეიცავს. ისინი თავის მხრივ 
შეიძლება იყოს: ხსნადი და უხსნადი. 
მშრალი ნაყოფებია: რკო, მარცვალი, ფრთიანა (მუხა, ხორბალი, ნეკერჩხალი) 
 ხსნადი მშრალი ნაყოფებია: ფოთლურა, პარკი, ჭოტი და კოლოფი. მშრალი თვითხსნადი ნაყოფი შეიცავს 
მხოლოდ ერთ თესლს. მათ ეკუთვნის კაკალი, რომელსაც ახასიათებს მაგარი და გახევებული ნაყოფსაფარი 
(თხილი, მუხა). 

  

 

ნაყოფი არის განაყოფიერების შედეგად განვითარებული სახეშეცვლილი ბუტკო, რომლის 
გამსხვილებულ ნასკვში მოთავსებულია თესლი  ან თესლები. 
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ფოთლურა ნაყოფი წარმოქმნილია ერთი ნაყოფის ფოთლისაგან და 
ქმნის ერთ ბუდეს მრავალრიცხოვანი თესლით (იორდასალამი, 
წყალიკრეფია, ხარისძირა). 
 

 
პარკი არის ერთი ნაყოფის ფოთლისაგან განვითარებული მოგრძო 
ორსაგდულიანი ნაყოფი ფორმის მრავალრიცხოვანი თესლებით. 
ახასიათებს პარკოსნებს. 
 
 

 
ჭოტი არის განვითარებული მომრგვალო სამკუთხა, ოთხკუთხა ან 
სხვა ფორმის ნაყოფი, რომელიც ქმნის ერთ ან რამოდენიმე  ბუდეს 
მრავალრიცხოვანი თესლებით.  თუ ნაყოფის სიგრძე 4-ჯერ და 
მეტჯერ აღემატება სიგანეს, ჭოტი ეწოდება თუ არადა ჭოტაკი. 
ნაყოფების ეს ტიპები დამახასიათებელია ჯვაროსნებისათვის. 
 

 
კოლოფი ორი ან რამდენიმე ნაყოფის ფოთლისგანაა წარმოქმნილი, 
ერთი ან მრავალბუდიანია. 
 

 

ცრუ ნაყოფი ეწოდება ისეთ ნაყოფს, რომლის შექმნაში ბუტკოს 
გარდა მონაწილეობას იღებს ყვავილის სხვა ნაწილებიც.მაგ., 
ყვავილსაჯდომი 
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მშრალი, უხსნადი ნაყოფებია: კაკალი, კაკლუჭა, თესლურა, მარცვალი და ფრთიანა.  
 
კაკალი ერთთესლიანი ნაყოფია, რომლის ნაყოფსაფარი 
გამაგრებული ან გახევებულია.  კაკლის ნაირსახეობებია 
რკო და წიწიბო (ახასიათებს ხე მცენარეებს).  
 

 
 
კაკლუჭა ერთთესლიანი კაკლისებრი ნაყოფია, რომლის 
ნაყოფსაფარი არის ტყავისებრი (ახასიათებს ხე 
მცენარეებს). მაგ., თხილი. 

 

თესლურა ერთთესლიანი ნაყოფია. ძირითადად 
დამახასიათებელია რთულყვავილოვანთა ოჯახის 
მცენარეებისთვის, მაგ., მზესუმზირა. 
 

 

მარცვალი ისეთი ნაყოფია, რომლის ნაყოფსაფარი 
მჭიდროდ არის შეზრდილი თესლთან (ახასიათებს 
მარცლოვანთა ოჯახის წარმომადგენელ მცენარეებს). 
მაგ., ხორბალს, ქერს, შვრიას, სიმინდს და სხვ. 
 

 

 
ფრთიანა ერთთესლიანი ნაყოფია, ტყავისებრი ან 
სიფრიფანა  ნაყოფსაფარით, რომელიც ფრთას 
მოგვაგონებს და ფრთის ფორმისაა, მაგ., თელა, იფანი, 
ნეკერჩხალი. 
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თესლის  მრავალგვარობა 
თესლებიერთმანეთისგან განსხვავდებიან ზომით, ფორმით, 
შეფერილობითდააღმოცენებისდროისხანგრძლივობით. 
ზომით თესლები შეიძლება იყოს: 

უწვრილესი 1 მმ-მდე (ფურისულა, ბეგონია, პეტუნია, 
დანდური) 

წვრილი 1-2 მმ (პეტუნია, ლომისპირა, ციცინო, 
თავწითელა, დანდური) 

საშუალო 2-3 მმ (სალბი, ნამიკრეფია, 
ქათმისქოჩორა) 

დიდი 4-5მმ (გულისაბა, ნასტურცია, 
აბუსალათინი, დედოფლის ყვავილი) 

ძალიან დიდი 5მმ-ზე მეტი (წითელი ლობიო) 
გიგანტური 15 კგ-მდე , პალმის თესლი 

 
 
თესლების აღმოცენების დროის ხანგრძლივობის მაგალითები: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მცენარის დასახელება აღმოცენების ვადები 
გაზანია (Gazania) 8 დღე 
დანდური (Portulaca) 9 დღე 
თავწითელა(Gomphrena) 14 დღე 
ია(Viola) 12-15დღე 
იბერისი (Iberis)  8-10დღე 
პეტუნია (Petunia) 14დღე 
ციცინო (Ageratum) 7-8დღე 
ხავერდულა  (Tagetes) 5-6დღე 
სალბი (Salvia) 14-16 დღე 
კესანე(Myosotis) 8-10 დღე 
კვირისთავა(Zinnia) 6 დღე 
ქათმისქოჩორა (Celosia) 10 დღე 
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4.2. თესლის აღება, გარჩევა, გაშრობა- დახარისხება და შენახვა 
თესლის აღება ძირითადად ხდება ზაფხულის დასაწყისიდან 
შემოდგომის ბოლომდე. მცენარიდან თესლის შეგროვება 
სირთულეს არ წარმოადგენს. ხშირად თესლები მოსახერხებელ 
კოლოფებში, პარკებში ან კალათებში იმყოფებიან. თესლის 
ასაკრეფად ამოირჩეთ მშრალი დღე. თესლი არ უნდა იყოს 
ნამიანი, თორემ დალპება. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ 
პირველად აყვავებული მცენარის თესლის აღება, რადგან მისი 
თესლი ძლიერი და სიცოცხლისუნარიანია. 
თესლების შეგროვება უმჯობესია ძლიერი, ჯანმრთელი 
კარგყვავილებიანი მცენარეებიდან, რადგან ისინი უკეთეს შთამომავლობას იძლევიან. სხვა მცენარეებს 
მოუმწიფებელი ნაყოფები უმჯობესია მოვაჭრათ.  
შეეცადეთ თესლები მოაგროვოთ მაშინვე, როგორც კი კოლოფი ან ჭოტი ყავისფერი ან შავი გახდება, სანამ 
არ გაიხსნება და არ გამოყრის შიგთავსს.  
კაკალი და რკო ძირითადად შემოდგომაზე მწიფდება. ისინი უნდა აიკრიფოს მაშინ, როცა თვითონ 
ჩამოცვივდებიან მიწაზე ან ჩამოცვენამდე. კაკალი და მისი მსგავსი ნაყოფები ხელით მოკრიფეთ. თუ 
მცენარე საკმაოდ დიდია, მიწაზე ქსოვილის ნაჭერი დააფინეთ, ტოტები შეარხიეთ და დაბერტყეთ 
ნაყოფები. გაწმინდეთ კაკალი წენგოსგან (რკო კი მაშინვე ჩათესეთ ღრმა ქოთნებში), გადაყარეთ სულ მცირე 
დაზიანების მქონე ნაყოფებიც კი. პარკოსნები და კოლოფები ყოველთვის უნდა აიკრიფოს მშრალ ამინდში, 
იმიტომ რომ ტენი ზრდის სოკოვანი დაავადებების ალბათობას. 
ბევრი ბოლქვოვანი მცენარის თესლი საკმაოდ მსხვილია, ამიტომ მისი მოგროვება ძნელი არაა. სათესლე 
კოლოფები ჩვეულებრივ განლაგებულია ყვავილედის წვერზე. მხოლოდ რამდენიმე წარმომადგენელს, მაგ., 
ზაფრანას, აქვს უხილავი ნაყოფი ნიადაგის დონეზე. სხვები კი, როგორიცაა Arisaema, Arum, ივითარებენ 
კაშკაშა შეფერილობის კენკრებს, რითაც იკვებებიან წვრილი ძუძუმწოვრები და ფრინველები. 
თესლის აღებისათვის  გარკვეული წესების დაცვაა საჭირო. ინვენტარი - ხელთათმანი, სეკატორი, 
ქაღალდის ან ნაჭრის ტომარა, ლანგარი, პლასტმასის ჭურჭელი, გამოყენებულ უნდა იქნეს, როცა 
ტერიტორიაზე გავდივართ თესლის ასაღებად. რა თქმა უნდა, სეკატორით ვჭრით ტოტებს ისე, რომ 
თესლები არ ჩამოცვივდეს. ამისათვის საჭიროა ქვემოდან მშრალი ლანგრის დადება. 
 
    
                         
 
 
 
 
წვნიანი 

ნაყოფები და კენკრები. წვნიანი ნაყოფებიდან (მაგ., პომიდორი) თესლების გამორჩევა გარკვეულ წესების 

  
  ბაღის მაკრატელი                               მაღალი ტოტებიდან და მიუდგომელი 

ადგილებიდან ნაყოფების  შესაგროვებელი პარკი 
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დაცვას მოითხოვს: ნაყოფი დავალაგოთ ცალ-ცალკე ლანგარზე  და დავდგათ  მშრალ ადგილას, სანამ სრულ 
მომწიფებას არ მიაღწევს, შემდეგ ხელით გამოვაცალოთ თესლი და მოვათავსოთ ქაღალდზე (ქაღალდზე 
თესლი კარგად შრება), რომელიც პერიოდულად უნდა ვცვალოთ. დამწიფებული (ყავისფერი) ნაყოფები 
დროულად უნდა ამოვჭრათ და ჩავაწყოთ  ყუთში ან დავალაგოთ ლანგარზე. დავდოთ მზიან ადგილზე 
საბოლოო გამოშრობამდე. 
დამწიფებისას წვნიანი ნაყოფები ფერს იცვლიან, ხშირად წითლები ხდებიან. მნიშვნელოვანია ეს 
დროულად შევამჩნიოთ, რათა ფრინველებმა არ აკენკონ.  

 
მსხვილი ან წვრილი თესლების აკრეფის წინ გავხსნათ ერთი ან ორი პარკი იმისათვის, რომ ვნახოთ 
მართლაც განვითარდნენ თუ არა თესლები. დამწიფებული, გაღივების უნარის მქონე თესლები სავსედ და 
ჯანსაღად გამოიყურებიან.  
მოვჭრათ მთლიანი თავთავი ნაყოფიანად და დავკიდოთ თავდაყირა ქაღალდის პარკში. რამდენიმე დღის 
შემდეგ გავშალოთ თესლები ისე, რომ ერთმანეთისაგან განცალკევდნენ. ნუ ეცდებით თესლების ამოღებას 
ნაყოფიდან, რადგან ისინი ალბათ დაუმწიფებლები და გაღივების უნარს მოკლებული იქნებიან. 
თესლების გაწმენდის ყველაზე მარტივი საშუალება: მოათავსეთ ისინი საშუალო ზომის ჭურჭელში. 
გააცალეთ ნაჭუჭი და ჩენჩო, ასევე შეიძლება გამოიყენოთ სამზარეულოს სპეციალური ან თვითნაკეთი 
მეტალის საცერი. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ზომის თესლებისთვის განსხვავებული დიამეტრის მქონე 
საცერი დაგჭირდებათ. ამის გარდა, გაწმენდის პროცესში ერთი და იმავე ზომის თესლებს თავიდან ჩენჩოს 
გასაცილებლად შეიძლება მსხვილი საცერი დასჭირდეთ, შემდეგ კი უფრო წვრილი. თუ გამოიყენებთ 
სამზარეულოს საცერს, არ დაგავიწყდეთ მისი გარეცხვა, რადგან ზოგიერთი თესლი შხამიანია. 

 
აღებული თესლები უნდა ჩავყაროთ პარკებში ან კონვერტში. აუცილებლად ყველა თესლს  უნდა 
გაუკეთდეს წარწერა (თესლის სახელწოდება, როდის ავიღეთ თესლი - წელი, თვე და რიცხვი). შემდეგ კი 
პლასტიკატის ყუთში ან რკინის ქილაში უნდა მოვათავსოთ.  
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ჰაერის  დაბალი ტენიანობის შესანარჩუნებლად ქილის ძირას დადეთ სილიკატური ჟელე. თესლის გაშრობა 
არ შეიძლება მზეზე, რადგან მან შეიძლება სიცოცხლისუნარიანობა დაკარგოს. თესლის გაშრობისთვის 
აუცილებელი პირობაა მშრალი, ნათელი და თბილი ადგილი. 
ჩაყარეთ გამომშრალთესლებიანი კოლოფები ბადეში, ფრთხილად დაბერტყეთ ქაღალდის ნაჭერზე. 
თესლები ჩამოიყრება, ბადეზე კი ჩენჩო დარჩება. თუ კოლოფები გახსნილია, გამობერტყეთ თესლები 
ქაღალდზე და შეინახეთ პაკეტებში. 
ჩააწყეთ გასუფთავებული თესლები ქაღალდის პაკეტებში, დააწებეთ და გაუკეთეთ  წარწერა, შეინახეთ 
მაცივარში 1-5 ლ-იან პლასტმასის ყუთში. 
თუ ბევრი თესლი გვქვთ, შეინახეთ  პოლიეთილენის პარკში ქოქოსის ბოჭკოებთან და ტორფთან ერთად, 
ტორფის და ქვიშის სხვადასხვა ვერმიკულიტთან ერთად. მასა უნდა იყოს ნოტიო, მაგრამ არა ძალიან 
სველი. პერიოდულად ამოატრიალეთ  პარკი, რათა  ჰაერმა იტრიალოს და თავიდან  იქნეს აცილებული 
თესლების გადახურება  და ნახშირორჟანგის დაგროვება. თუ თესლები პარკში გაღივდებიან, აუცილებელია 
მათი გადარგვა გრუნტში. 
კენკრები, მაგ.; შროშანა ან სვინტრი დამწიფებისთანავე უნდა მოიკრიფოს და დასველდეს. ამისთვის მათ 
ათავსებენ საცერში და გამდინარე წყლით თესლებს რბილობისაგან გამოყოფენ. 
გაჭყლეტილ თესლებს ათავსებენ წყლიან  ბოთლში და ანჯღრევენ. კენკრებისგან გამოცალკევებულ  
თესლებს წყლიდან იღებენ და ფურცლებზე აშრობენ. 
 თესლების შენახვა სავალდებულოა გრილ, მშრალ ადგილას. 
ყველაზე ხელსაყრელია მარკირებულ ქაღალდის პაკეტებში 
მოთავსებული თესლების შენახვა მაცივარში, სადაც შენარჩუნებულია 
ტემპერატურა დაახლოებით 5°. თესლები შევინახოთ ჰერმეტულად 
დახურულ პლასტიკურ კონტეინერებში. შეეცადეთ კონტეინერს არ 
ახადოთ, გარდა აუცილებლობისა. 
 თესლის მერქნისებური კოლოფის დაშლა შეიძლება ორ ფიცარს 
შორის მოთავსებით ან უბრალოდ თითებით (ეს ყველაფერი უნდა 
გაკეთდეს თეთრ ფურცელზე, იმისთვის რომ თესლები გამოჩნდნენ). 
ზოგიერთი მრავალწლოვანი (მაგ., რძიანა) პირდაპირ ისვრის თესლებს სხვადასხვა მხარეს. ასეთ დროს 
თესლის კოლოფები გამუქებისთანავე უნდა გადავტეხოთ ღეროსთან ერთად, ავკრიფოთ და ქაღალდის 
პარკებში ჩავაწყოთ. 
ხეების (არღავანის, რობინიას) პარკებს ტოვებენ თბილ ოთახში ქაღალდის ტომარაში ან ახვევენ გაზეთში. 
პარკები რამდენიმე დღეში იხსნება და თესლები გამოცვივდება. იფნის ან ნეკერჩხალის ფრთიანები 
შეიძლება დავტოვოთ თესლებზე ან დამუშავების  გაიოლებისთვის მოვაცილოთ. კაკალს, მაგალითად, 
წიფელს, თხილს ან წაბლს, აცილებენ გარეკანს, მაგრამ უტოვებენ ნაჭუჭს. მჭადა ყვავილედებს, მაგ., 
მურყნისას, აგროვებენ მწვანეს, სრულ მომწიფებამდე და ინახავენ ქაღალდის ტომრებში ერთი ან ორი 
კვირის განმავლობაში, სანამ არ გამოცვივდებიან. 
წვნიანი ნაყოფები. დიდი ნაყოფებიდან, მაგ., ვაშლიდან, მსხლიდან, თესლის გამოსარჩევად ნაყოფს ჭრიან 
და თესლს ისე იღებენ. წვრილ ნაყოფებს კანი აცლიან და ოთხი დღის  განმავლობაში თბილ წყალში 
აჩერებენ. გამოცალკევებული თესლი, ფსკერზე ჩაიძირება. აღებული თესლები აუცილებლად კარგად უნდა 
გააშროთ. 
გირჩები. მომწიფებულ გირჩებს აშრობენ თბილ ადგილზე, რომ თესლები გამოცვივდეს.  

710 
 



პარკოსნებისა და კოლოფების გამომშრალ თესლებთან ურთიერთობა უფრო ადვილია, ვიდრე კაკლისებური 
ნაყოფების მსხვილ თესლებთან. თუ მათ სწორად შეინახავთ, წლების მანძილზე შეინარჩუნებენ გაღივების 
უნარს. ყოველდღე შეამოწმეთ პარკოსნები, როცა დაიწყებენ დამწიფებას. ისინი მზად არიან 
შესაგროვებლად, როცა მათი შეფერილობა ყავისფერი გახდება. აღებულ მასალა უნდა შეინახოთ 
სპეციალურ პაკეტებში და გაუკეთოთ ეტიკეტი, რომელზეც მითითებული იქნება მცენარის სახელწოდება, 
აღების წელი, თვე და რიცხვი. 
 
 
თესლების თესვისწინა დამუშავება (შეწამვლა, სკარიფიკაცია, სტრატიფიკაცია, სტიმულირება) 
თესლის მოსვენების პერიოდის არსი და მისი მნიშვნელობა  
ბუნებაში მოსვენების პერიოდის არსებობა არ აძლევს თესლებს გაზაფხულამდე აღმოცენების საშუალებას. 
მცენარეთა თესლებს აქვთ ფიზიოლოგიური (ან ემბრიონალური) მოსვენების პერიოდი, მათზე მოქმედებს 
ტემპერატურის ცვალებადობა. ზამთრის დაბალი ტემპერატურა თესლისთვის ხელსაყრელია და 
აუცილებელიც, რადგან  ხელოვნურად მცენარეთა თესლით გამრავლების შემეთხვევაში შესაძლებელია 
ტემპერატურის რეგულირება და წელიწადის ნებისმიერ დროს თესლიდან მცენარის აღმოცენება. 
Aარსებობს მოსვენების პერიოდის დარღვევის ორი ვარიანტი:  
1.  სკარიფიკაცია – ,,Scarificare” ლათინურად ნიშნავს გაკაწვრას 
2.  სტრატიფიკაცია - ,,Stratus” ლათინურად ნიშნავს საფენი, საწოლი ,,ფაცერე” – კეთება. 
 
 თესლების შეწამვლა  
თესლის შეწამვლა აუცილებელია მათი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებებისაგან დასაცავად. არსებობს 
შეწამვლის ორი მეთოდი: მშრალი და სველი. 
თესლების შეწამვლა სველი წესით 
მაგ.,  სოფორას (Sophora davidii) თესლები ჩაყარეთ დოლბანდის პარკში, მოუკარით თავი და მოათავსეთ 
კალიუმის პერმანგანტის გაზავებულ (25%) ხსნარიან (ან ფორმალინის 40%-იან ხსნარში) ჯამში. 15 წთ-ის 
შემდეგ ამოიღეთ, გადმოყარეთ საშრობის ქაღალდიან ლანგარზე გაშრობამდე. ფორმალინის ხსნარის 
გამოყენების შემთხვევაში თესლები გააჩერეთ 50 წთ.  
თესლების შეწამვლა მშრალი წესით  
მაგ.,  სოფორას 1 კგ თესლი დაყარეთ ჯამზე და აურიეთ 4 გრ პრეპარატი  TMTD. 
სკარიფიკაცია 
ზოგიერთი მცენარის, განსაკუთრებით პარკოსნების თესლებს, მაგ., აკაციას ან რობინიას აქვთ ძალიან 
მაგარი გარსი. არსებობს ამ პრობლემის გადაწყვეტის რამდენიმე მეთოდი: სკარიფიკაცია, რომელიც 
გულისხმობს ნაჭდევების გაკეთებას, ზუმფარას ქაღალდით დამუშავებას ან ცხელ წყალში დასველებას, 
რათა შიგნით წყალი შევიდეს. ამისთვის გამოიყენეთ ქაღალდი ან მუყაო. დააპეთ გარსი ან გააკეთეთ მასზე  
ნაჭდევი ბასრი დანით. 
ბუნებაში ზოგიერთი თესლი მხოლოდ ნახანძრალზე აღმოცენდება. ცეცხლი სკარიფიკაციას უკეთებს 
თესლის გარსს, კვამლში არსებული ქიმიური ნივთიერებები კი აღმოცენების სტიმულირებას ახდენს. 
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დანით (იორდასალამი)         ზუმფარით (უძრახელა)       ცხელი წყლით (სოფორა) 
 

გაზაფხულზე, ბუნებრივ გარემოში, თესლების აქტივობისას მაგარი გარსები რბილდება და ხელსაყრელ 
პირობებში იწყება აღმოცენება. ასეთი პირობები შეიძლება შევქმნათ ხელოვნურადაც. ზაფხულში შესანახად 
თესლები მოათავსეთ ნესტიანი ნიადაგის ნარევში და დაკიდეთ ფარდულში. მცენარეების, განსაკუთრებით 
კი ვარდების, გამრავლებისას, პროცესის დაჩქარებისათვის ამატებენ კომპოსტირების აქტივატორებს. 
ზოგიერთი მაგარი თესლის გარსი შეიცავს ზრდის ინჰიბიტორებს. დათესვის წინ მოაშორეთ ისინი ცხელ 
წყალში ან სპირტში დასველებით, ამის მერე თესლები კარგად გარეცხეთ. 
ზოგიერთი თესლი საჭიროებს რამდენჯერმე დამუშავებას: თავიდან უნდა გაუკეთდეს სკარიფიკაცია, რათა 
შემდეგ მათზე დამუშავების სხვა მეთოდმა იმოქმედოს. შედარებით საიმედო ვარიანტია თესვა ღია 
გრუნტში, რათა ბუნებამ თავად მოახდინოს დამუშავება. 
ასევე შეგიძლიათ თესლების მაგარი გარსი დაარბილოთ მათი ცხელ წყალში გაჩერებით 48 საათამდე. რაც 
უფრო მსხვილია თესლი, მით უფრო დიდხანს ვალბობთ. დათესეთ ისინი უშუალოდ დალბობის შემდეგ; 
თუ გამოშრნენ, დაიღუპებიან. 
მსხვილ თესლებს (Paeonia dalarayi) გაუკეთეთ ნაჭდევები დანით, შეეცადეთ არ დააზიანოთ თესლის 
ნაწიბური და არ გააკეთოთ ღრმა ჩანაჭერი. 
სკარიფიკაცია ზუმფარის ქაღალდით. უხეშგარსიანი წვრილი თესლები (Caragana brevinspina)  მოათავსეთ 
ზუმფარის ორ ქაღალდს შორის და გახეხეთ. 
სკარიფიკაცია ცხელი წყლით. წვრილი  თესლები (სოფორა)მოათავსეთ ჯამში და დაასხით მდუღარე წყალი. 
დატოვეთ 24 საათი, შემდეგ მაშინვე დათესეთ. 
 
სტრატიფიკაცია  
სტრატიფიკაცია (გაყინვა) თესლების მოსვენების პერიოდიდან გამოყვანის  კიდევ ერთი მეთოდია. 
ამისთვის დათესვამდე რამდენიმე კვირით ადრე თესლებს მაცივარში ათავსებენ. ცივკლიმატიან ქვეყნებში 
საკმარისია მათი დათესვა ზამთრის პირზე. 
ზოგიერთი თესლი მოსვენებიდან გამოდის გარკვეული ტემპერატურის ზემოქმედების შედეგად. ზომიერი 
კლიმატის მრავალ ხე მცენარეს აქვს ცივი მოსვენების პერიოდი და გაზაფხულზე ამოსვლისათვის მის 
თესლებს ზამთარში დაბალი ტემპერატურა ესაჭიროებათ. ცივი პერიოდის იმიტაციის შექმნა 
შესაძლებელია თესლების მაცივარში ან ღია გრუნტზე მოთავსებით. ის თესლები კი, რომლებსაც ზამთრის 
პერიოდში არ სჭირდებათ დაბალი ტემპერატურა, ძირითადად უფრო თანაბარზომიერად ამოდიან 
არახანგრძლივი, ცივი სტრატიფიკაციის შემდეგ. 
ზოგიერთ მაგარგარსიან თესლს ესაჭიროება თბილი სტრატიფიკაცია. მოათავსეთ ისინი პოლიეთილენის 
პარკში, სადაც ჩაიყრება სხვადასხვა ზომის ქვიშის ნარევი, ფოთლების ლპობის შედეგად წარმოქმნილი მასა, 
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ტორფის ნაწილები, დაფქვილი ქოქოსის ბოჭკოები და ქვიშა, შეინახეთ 4-12 კვირამდე 20-25°-ზე. დათესვის 
წინ ჩვეულებრივ ატარებენ ცივ სტრატიფიკაციას. 
ბაღის ზოგიერთი მრავალწლოვანი მთიდან ან ცივი კლიმატის რაიონებიდანაა. მათი თესლები ვერ 
აღმოცენდება დაბალი ტემპერატურის ხანგრძლივი ზემოქმედების გარეშე.  
ზოგიერთ მრავალწლოვანს (იორდასალამი, შროშანა) მოსვენების რთული მექანიზმი აქვს და გაყინვას 
საჭიროებს; შემდეგ თბილ პერიოდს და ისევ გაყინვას. ბუნებაში ისინი აღმოცენდებიან ორი ზამთრის მერე. 
თუ ასეთ თესლებს სტრატიფიცირებას არ გაუკეთებთ სპეციალურ რეჟიმში ტემპერატურის შეცვლით, მაშინ 
ისინი ორი წლის მერე ამოვლენ. 
შემოდგომაზე თესლის აღებისთანავე დათესვისას მრავალი ხისა და ბუჩქის (ნეკერჩხალი, იფანი) თესლის 
გაღვივება და აღმოცენება ხდება მომავალი წლის გაზაფხულზე; ხოლო თუ შემოდგომაზე აღებული თესლი 
გაზაფხულზე  დაითესა, მაშინ აღმოცენებას თესლი მეორე გაზაფხულზე იწყებს. ე.ი. დათესვიდან ერთი 
წლის შემდეგ. ამიტომაც, როდესაც მათი თესვა შემოდგომაზე ვერ ხერხდება, მაშინ თესლებს შემოდგომაზე 
ჩაფლავენ 2-25 სმ-ს სიღრმის თხრილებში, ხოლო გაზაფხულზე ამოიღებენ, შეაშრობენ და ისე დათესავენ. 
ასეთ დროს თესლი იმავე წელიწადს აღმოცენდება. ამ პროცესს სტრატიფიკაცია ეწოდება.  
 

 
 
არსებობს სტრატიფიკაციის რამდენიმე მეთოდი: 
ე.წ. გრილი ნამიანი სტრატიფიცირება. ეს მეთოდი გამოიყენება ყინვაგამძლე ხეების გამრავლებისათვის და 
გულისხმობს ზამთრის იმიტაციისთვის თესლების მაცივარში გაყინვას.  
ბუნებაში არსებობს ე.წ. ორთქლით სტრატიფიცირება. ცნობილია, რომ ბუნებაში ზოგიერთი მცენარის 
თესლები ნახანძრალზე აღმოცენდებიან. ცეცხლი სტრატიფიკაციას უკეთებს 
თესლის გარსს, კვამლში არსებული ქიმიური ნივთიერებები კი 
სტიმულირებას უკეთებენ აღმოცენებას. იმისათვის, რომ ხელოვნურად 
შექმნათ მსგავსი პირობები, შემდეგნაირად მოიქეცით:  თესლები მოათავსეთ 
ლითონის ლანგარზე, დააფარეთ გამომშრალი გვიმრის ფენა 6-10 სმ სისქეზე 
და დაიწვით. შემდეგ ნაცარი დაასველეთ. ასეთი თესლები თავისი ნაცრით 
უნდა ჩაითესოს ღია გრუნტში. გაყიდვაში არსებობს სპეციალური 
ქიმიკატების ნაკრები, რომელიც შეიცავს იმ ნივთიერებებს, რაც არის კვამლში. 
თბილი ნოტიო სტრატიფიკაცია. ზოგიერთი მცენარის თესლებს,  მაგ., იფანს და დავიდიებს აქვთ ორმაგი 
მოსვენების პერიოდი და 18 თვის მერე,  შემდეგ გაზაფხულზე აღმოცენდებიან. მხოლოდ თესლების მცირე 
რაოდენობა  აღმოცენდება პირველივე გაზაფხულზე. თუ  ახალაღებულ თესლებს  ვამყოფებთ სითბოში ანუ 
ზაფხულის იმიტაციაში,  შემედეგ სიცივეში - ზამთრის იმიტაციაში, მაშინ ისინი ამოვლენ პირველ 
გაზაფხულზე.  
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მოათავსეთ თესლები პოლიეთილენის პარკში, როგორც ცივი სტრატიფიკაციის შემთხვევაში და გააჩერეთ 
თბილ ადგილას 20-25° ტემპერატუარაზე, დათესვის წინ გამოდგით ზამთრის სიცივეში სუფთა ჰაერზე. 
დათესვამდე თესლებს ( შავნაყოფიანი არონია - Aronia)  ინახავენ მაცივარში სუფთა პოლიეთილენის 
პაკეტში ნოტიო ვერმიკულატთან ან  დაფქულ ქოქოსთან ერთად. ისინი Aასე ინახება 1-3 თვემდე. დათესვის 
მერე თესლები, რომლებიც ნედლი უნდა დაითესოს, შეიძლება მოვათავსოთ ქვიშის კვალზე ან ცივ 
სათბურში. დათესეთ არა მჭიდროდ, მოაყარეთ ნიადაგის ნარევის თხელი ფენა და ხრეში. ზოგიერთ 
მაგარგარსიან თესლს ესაჭიროება  თბილი სტრატიფიკაცია. მოათავსეთ ისინი პოლიეთილენის პარკში, 
სადაც ჩაყრილია სხვადასხვა ზომის  ქვიშის ნარევი, ფოთლების ლპობის შედეგად წარმოქმნილი მასა ან 
ტორფის ნაწილები ან დაფქვილი ქოქოსის ბოჭკოები და ქვიშა, შეინახეთ 4-12 კვირამდე 20-25°-ზე.  
დათესვის წინ ჩვეულებრივ ატარებენ ცივ სტრატიფიკაციას 
 
თესლების დამუშავება ჰორმონალური პრეპარატებით (სტიმულირება) 
თესლებს ამუშავებენ სპეციალური ჰეტეროაუქსინის და აუქსინის ხსნარით (ან სხვა ზრდის 
სტიმულატორით), რომლებიც სტიმულირებას უკეთებენ თესლებს, შემდეგ აშრობენ 2 სთ-ის განმავლობაში 
და თესავენ. ასეთი დამუშავების შემდეგ თესლები უფრო ადრე ღვივდებიან, ხოლო ნათესარი შედარებით 
სწრაფად იზრდება და უფრო გამძლეა. 
 
 
4.4. გენერაციული გამრავლებისთვის საჭირო აღჭურვილობა,  ჭურჭელი, იარაღები, სუბსტრატი 
 
ინსტრუმენტები და აღჭურვილობა 
ჩვეულებრივი საბაღე ინსტრუმენტების: ნიჩბის, გადასარგავი და საკიპირებელი ფიწლის, ფოცხის და სხვ., 
გარდა არსებობს დამხმარე ინსტრუმენტებიც, რომლებიც გამოიყენება  მცენარეთა გამრავლების პროცესში.  
ბარი, ფოცხი და თოხი – გამოიყენება ღია გრუნტში ნიადაგის თესვისთვის მოსამზადებლად და ნათესარის 
დასამუშავებლად  
სეკატორი  (ბაღის მაკრატელი) საჭიროა თესლების შეგროვებისას მცენარისგან თესლიანი ტოტების 
მოსაცილებლად. 
პალოები და თოკი – სხვადსხვა სიგრძისა და სხვადასხვა დიამეტრის, წაწვეტებული წვერიანი პალოები 
გაჭიმული თოკით, საჭიროა ღია გრუნტში კვლებში რიგების სისწორის დასაცავად.  
ხელის ნიჩაბი – გამოიყენება ნიადაგის გასაფხვიერებლად, აღმონაცენების გადასარგავად. 
პლასტმასის ორთითა -  მცენარეთა აღმონაცენების ამოსაღებად როგორც ღია, ისე დახურულ გრუნტში.  
დასატკეპნი დაფა – მიწის ნაზავის დასატკეპნად. 
საფარი მინა – გამოიყენება ნათესარებზე დასადებად, რათა ნათესარში მოხვდეს სინათლე და ნიადაგს 
შეუნარჩუნოს ტენი და სითბო. 
სხვადასხვა ზომის ბადიანი, სარწყავი, რეზინის მილი -  გამოიყენება ნათესარების მოსარწყავად. 
ბლოკნოტი, ფანქარი – ჩანაწერებისთვის. 
სპირტი და ნაჭერი - იარაღების გასასუფთავებლად. 
დამატებითი სამუშაო მასალა – ზრდის სტიმულატორები (მარგანეცის კრისტალები, ხის ნახშირი) 
გამოიყენება მკაცრად ინსტრუქციის მიხედვით. 
ეტიკეტები - საჭიროა თესლების შესანახი პაკეტებისთვის, დათესილი 
თესლებისა და ჩარგული მცენარეების სახელწოდების მისათითებლად. 
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არსებობს: ქაღალდის, პლასტმასის და ხის ეტკეტები, რომელზეც იწერება ქიმიური ან შავი გრაფიტის 
ფანქრებით. 
თესვისთვის  საჭირო ინსტრუმენტები 
საცერი. სხვადასხვა ზომის თესლების გასაცრელად საჭიროა 
განსხვავებული ზომის საცერი. ბაღიდან თუ ბოსტნიდან 
აღებული თესლების დახარისხებისას გამოიყენეთ თესლების 
ზომის უჯრედების მქონე საცერი.  ნიადაგის მომზადებისათვის 
გამოიყენეთ 3-12 მმ სიგანის უჯრედების მქონე საცერი, რომ 
გამოაცალკევოთ მსხვილი ნაწილები. თესლებზე მოსაყრელი 
ნიადაგის ნაზავის მომზადებისას გამოგადგებათ 
წვრილუჯრედებიანი საცერი. 
კონუსები.  ამ ინსტრუმენტებით მოსახერხებელია ნიადაგში ჩაღრმავების გაკეთება თესლებისა და 
კალმებისთვის, ასევე ახალი მცენარეების გადასარგავად დაფესვიანების შემდეგ. 

 
კონუსები და ნიჩბები                                                             მარკერი                                      თოკი და პალოები  
 
 
თოკი. გამოგადგებათ კვლებისა და სათესი ღარების საზომად, თუ გსურთ, რომ მცენარეები თანაბარ 
რიგებად იზრდებოდნენ. 
სარგავი დაფა. ვიწრო დაფა ან 3 მ სიგრძის ფიცარი, 2,5 სმ დაშორების შვერილებით, საშუალებას მოგცემთ 
ისე იდგეთ ნიადაგზე, რომ იგი არ დატკეპნოთ. 
თოხით შეიძლება სათესი კვლების გაკეთება და სარეველების მოცილება. 
დანები. პლასტმასის ან ხისტარიანი საბაღე დანები გამოიყენება კალმების მოსამზადებლად, ასევე 
თესვამდე თესლის დამუშავებისას (სკარიფიკაციისთვის). დანების უმეტესობის პირი მზადდება 
ნახშირბადოვანი ფოლადისგან.  
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აუცილებელია ასევე სხვადასხვა ზომის ქოთნები და 
კონტეინერები 

 
 
 
სუბსტრატი 
მიწის ნაზავები შეიძლება მომზადდეს ისეთი საბაღე მიწების შერევისას, როგორიცაა კორდის მიწა (ყამირის 
მიწა), ფოთლის მიწა, ნეშომპალა, ტორფის მიწა, კომპოსტის მიწა, ქვიშა, ხის ნახშირი. ამისათვის მათ 
სხვადასხვა თანაფარდობით ურევენ ერთმანეთში, ცრიან და იყენებენ.  
მიწის ნაზავები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს: უნდა შეიცავდნენ საკმარისი რაოდენობით 
საკვებ ნივთიერებებს მცენარისათვის ადვილად შესათვისებელ ფორმაში, არ აკავებდნენ ზედმეტ წყალს 
ადვილად ატარებდნენ ჰაერს ფესვებამდე, ჰქონდეთ მცენარისათვის საჭირო ნიადაგის ხსნარის რეაქცია, არ 
შეიცავდნენ დაავადებების გამომწვევ მიკროორგანიზმებსა და მავნებლებს.  
გამოიყენება მიწის ნაზავების სამი ძირითადი ჯგუფი: მსუბუქი, საშუალო და მძიმე მექანიკური 
შემდაგენლობის. 
მსუბუქი მექანიკური შემადგნლობის ნიადაგები შეიცავენ ფოთლის მიწას, ტორფის მიწას და ქვიშას 
შემდეგი თანმიმდევრული თანაფარდობით ( 1:3:1,5). 
საშუალო მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგები შეიძლება იყოს ორი წესით მომზადებული: 
1. კორდის მიწა, ნეშომპალა ნიადაგი და ქვიშა  შემდეგი თანმიმდევრული თანაფარდობით (2:1:1,5)  
2. თიხნარი კორდის მიწა, ფოთლის მიწა, ნეშომპალა ნიადაგი და ქვიშა (2:2:2:1). 
მძიმე მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგებიც შეიძლება იყოს ორი წესით მომზადებული: 
კორდის მიწა, ნეშომპალა ნიადაგი და ქვიშა (3:2:2). 
თიხნარი კორდის მიწა, ფოთლის მიწა, ნეშომპალა ნიადაგი და ქვიშა (5:2:1:2)  
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ნიადაგის ძირითადი ტიპები 

 
ბაღის მიწის სტერილიზაცია 
 
 
 
 
 
 
მიწის ნაზავის 

კომპონენტები 

 
ბაღის მიწა                 წვრილი ხრეში            ტორფი 

 
პერლიტი              დაქუცმაცებული ქერქი       ვერმიკულიტი 

 
ქოქოსის პალმისბოჭკოები     წვრილი და მსხვილი ქვიშა              ნეშომპალა 

 

 
                     ქვიშნარი                  კირქვიანი              ტორფიანი                    ტყის                  თიხნარი 

 
აერღუმელში                    მიკროტალღოვან ღუმელში 
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მიწის ნაზავის მომზადება 

 
                    3 წილი კორდის მიწა + 1 წილი ნეშომპლა + 1 წილი ქვიშა 
 
 
 
თესვის ვადები და ნიადაგის მომზადება დასათესად 
აუცილებელია ზოგიერთი მცენარის თესვა თესლის მომწიფებისთანავე. ის მრავალწლოვნები, რომლებიც 
ზაფხულის დასაწყისიდან შუამდე ყვავილობენ, აღებისთანავე უნდა დაითესოს, რათა უფრო სწრაფად და 
თანაბარზომიერად ამოდვიდნენ. ასეთ მცენარეებს მიეკუთვნება ხანჭკოლა, ფურისულა და ყაყაჩო. 
ზოგიერთი მრავალწლოვნის (მეკონოფსისი, ფურისულა) თესლები არ ინარჩუნებენ 
სიცოცხლისუნარიანობას. ფურისულას, ნაღველას და ზოგიერთი სხვა მცენარის თესლები უნდა შეინახოთ 
ცივ ადგილას და შემოდგომაზე დავთესოთ. თუ გვიანმოყვავილე მრავალწლოვნებს გვიან შემოდგომაზე 
დათესავთ, ისინი მხოლოდ ადრეულ გაზაფხულზე ამოვლენ. უმრავლეს შემთხვევაში ასეთი მცენარეების 
თესლები, მაგ., (Aster novi -belgii)  სჯობს შემოდგომამდე დავტოვოთ. 
თესვის ვადების დადგენის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას მცენარეთა ინდივიდუალურო 
მოთხოვნილებები და თვისებები, როგორიცაა: 
1. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა  
2. სითბოსადმი დამოკიდებულება 
3. ჩათესვის სიღრმე 
4. ნიადაგის ტიპი 
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ერთწლოვანი ყვავილოვანი მცენარეები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სავეგეტაციო პერიოდის 
ხანგრძლივობის მიხედვით.  
არსებობენ მოკლე (გულყვითელა, კოსმეა, ლუნარია, ასტრა და სხვ.), საშუალო (აგერატუმი, თამბაქო, 
პეტუნია, სურნელოვანი ბარდა და სხვ.) და გრძელი (ბეგონია, მიხაკი, შაბო) სავეგეტაციო პერიოდის მქონე 
მცენარეები. 
სითბოსადმი დამოკიდებულების მიხედვით არსებობენ: სიცივის ამტანი (გულყვითელა, ეშოლცია, 
სურენელოვანი ბარდა, ყაყაჩო და სხვ.) და სითბოს მოყვარული (სალვია, ცინია, ხავერდულა, ცელოზია და 
სხვ.) მცენარეები. აქედან გამომდინარე, სითბოს მოყვარული მცენარეები (ერთწლოვნები) უნდა დაითესოს 
დახურულ გრუნტში თებერვალ-მარტში ან ღია გრუნტში, როცა გაივლის სიცივეების საშიშროება. სიცივის 
ამტანი ერთწლოვნები ითესება აპრილში; სითბოს მოყვარულები მაისის დასაწყისში. ზოგიერთი სიცივის 
ამტანი მცენარე შეიძლება დაითესოს აგვისტოს ბოლოს-სექტემბრის დასაწყისში. ისინი აღმოცენდებიან, 
განივითარებენ ფოთლებს და ასე გადაიზამთრებენ, გაზაფხულზე კი ხელსაყრელი პირობების 
დადგომისთანავე, სწრაფად იწყებენ ზრდას და ყვავილობას (კესანე, ზიზილა, სამფერა ია). 
თესვის სიღრმე დამოკიდებულია თესლის ზომასა და ნიადაგზე. მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის 
ნიადაგებში (მაგ., ქვიშნარი) თესვა შეიძლება ცოტათი უფრო ღრმად, ხოლო მძიმე მექნიკური 
შედგენილობის ნიადაგებში (მაგ., თიხნარი) უფრო ზედაპირულად. დათესვის დროს წვრილ თესლებს 
ურევენ ქვიშაში (1:10); საშუალოდ წვრილ თესლებს თესავენ  1,5 სმ-ის სიღრმეზე, საშუალოებს 2 სმ-ზე, 
ხოლო მსხვილებს 3-5 სმ-ზე. 
თესვის მეთოდები  
არსებობს თესვის სამი მეთოდი: რიგობრივი, ბუდობრივი და მობნევით. 
რიგობრივი თესვა ხდება მარკერის მეშვეობით წინასწარ გავლებულ კვლებში. რიგებს შორის უნდა იყოს 15-
20 სმ. ერთწლოვნებს ზოგჯერ თესავენ ზოლებად ორ-ორ რიგად 8-10 სმ-ის დაშორებით. ზოლებს შორის 
მანძილი უნდა იყოს 25-40 სმ. 
ბუდობრივი მეთოდით თესავენ ძირითად მსხვილ და საშუალო სიდიდის თესლებს - 2-3 ცალი თესლი 
ბუდნაში, საშუალოები - 10 ცალი. ამ მეთოდით ღია გრუნტში თესვის დროს ბუდნებს შორის ტოვებენ 
მოცემული სახეობისათვის  საჭირო მანძილებს, ხოლო დახურულ გრუნტში 3-5 სმ-ს ბუდნებს შორის. 
მობნევით ძირითადად თესავენ იმ შემთხვევაში, თუ შემდეგში აპირებენ ნათესარების გადარგვას - 
ჯგუთვას. 
ღია გრუნტში თესვის დადებითი მხარეები 
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ღია გრუნტში თესვა ხდება მუდმივ ადგილზე ან გასამრავლებელ კვლებზე, ჩითილების შემდგომი 
გადარგვით მუდმივ ადგილზე. 
  ღია გრუნტში დათესილი თესლებიდან განვითარებული მცენარეები:  
უკეთ ეგუებიან გარემო საარსებო პირობებს;  
უვითარდებათ უფრო ძლიერი ფესვთა სისტემა; 
იზრდებიან სწრაფად;  
ყვავილობენ უფრო ადრე, ვიდრე ჩითილებიდან განვითარებული მცენარეები. 
სიცივისამტანი და მრავალწლოვანი მცნარეები ღია გრუნტში შეიძლება დაითესოს აპრილში, ხოლო სითბოს 
მოყვარული მცენარეების ითესება მაისის შუა რიცხვებიდან. ორწლოვანი და მრავალწლოვანი მცენარეების 
ნაწილი ღია გრუნტში შეიძლება დაითესოს აგვისტოს ბოლოს-სექტემბრის დასაწყისში იმ ანგარიშით, რომ 
მცენარეები  სიცივეების დადგომამდე კარგად დაფესვიანდება და მომაგრდება.   
ღია გრუნტში თესვისათვის გამოყენებულ უნდა იქნეს მსუბუქი მექანიკური შემადგენლობის კარგი 
წყალგამტარი, ჰუმუსით მდიდარი ნიადაგი.  
თესვისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს ჩასათესი მცენარეების სიმაღლე და ნათესარის დაცვა 
ძუძუმწოვრებისგან და ფრინველებისგან. ამისათვის აუცილებელია ნათესარის შემოსაზღვრა ბადით.  
ნაკვეთის სწორი დადგეგმვა და ნიადაგის მომზადება დასათესად  
ნიადაგი უნდა გადაიბაროს 25 სმ-ის სიღრმეზე, შემდეგ მოსწორდეს და გაფხვიერდეს ფოცხით, რის 
შემდეგადაც ვახდენთ თესვას თესვის სასურველი მეთოდით (მობენვით, ბუდობრივად და რიგობრივად). 
თესვა ღია გრუნტში 
თესლისგან აღმოცენებულ ხეებს ახასიათებთ სწრაფი და სწორი ზრდა და ამასთანავე მცენარეთა ამ გზით 
გამრავლება უფრო იაფიცაა. გარდა ამისა, თესლით გამრავლება ახალი მცენარეების და მომავალში 
დასამყნობი საძირეების დიდი რაოდენობის მიღების საშუალებას იძლევა. თესლიდან აღმოცენებული 
მცენარეები კარგი გამძლეობისაა და ჩვეულებრივ თავისუფალია იმ ვირუსებისგან, რომლებიც 
პარაზიტობენ დედა მცენარეზე. თუმცაღა თესლიდან აღმოცენებულ მცენარეს 2-5-ჯერ მეტი დრო 
სჭირდება ყვავილობის ფაზის მიღწევამდე, ვიდრე კალმით გამრავლებულს. ასევე შეიძლება ძლიერ 
განსხვავდებოდნენ სხვადასხვა მახასიათებლით: გარეგნული სახით, ყინვაგამძლეობით, ზრდის ტიპითა და 
უნარით. შეუძლებელია წინასწარ მცენარის სქესის განსაზღვრაც (რაც მნიშვნელოვანია ორსახლიანი 
მცენარეებისთვის). 
თესლიდან ხის წარმატებულად გამოყვანა უფრო მეტად დამოკიდებულია დათესვამდე თესლის 
დამუშავებაზე, ვიდრე თესვის მეთოდზე. ზოგიერთი თესლი უკეთ აღმოცენდება, თუ მას 
მომწიფებისთანავე დავთესავთ. თუმცა ნაყიდმა თესლმაც შეიძლება იგივე შედეგი მოგვცეს, თუ სწორადაა 
დამზადებული. ზოგიერთი მცენარის თესლი, განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რაიონების, მოითხოვს  
განსაკუთრებულ დამუშავებას - მისი ბუნებრივი მოსვენების მდგომარეობის დარღვევას. 
თესვა კონტეინერებში 
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1.დასათესად 8 სმ-იანი ქოთანი აავსეთ ნიადაგით, მსუბუქად შეამჭიდროვეთ ისე, რომ ზედაპირი ქოთნის 
პირიდან 1 სმ-ზე დაბლა იყოს. თანაბრად განალაგეთ მსხვილი თესლები ნიადაგის გაყოლებაზე, წვრილი კი 
თანაბრად გააბნიეთ. 
2. მსხვილ თესლებს დააყარეთ იგივე დიამეტრის ნიადაგის მასა. წვრილი თესლები დაფარეთ ნიადაგის 
თხელი ფენით, წვრილი ქვიშით ან ვერმიკულიტით. 
3.დააყარეთ ნიადაგს მთის ხრეშის და ქვიშის თხელი ფენა (5 მმ), დაკვალეთ და კარგად მორწყეთ 
საფრქვევლიანი სარწყავით. დადგით ქოთანი დაცულ გრილ ადგილას, სათბურში ან საჩითილეში. 
4.ზომიერი კლიმატის მცენარისათვის ტემპერატურა შეინარჩუნეთ 12-15°-ზე, ტროპიკული და 
სუბტროპიკული მცენარისთვის 25°-ზე. თესლები გაღივდებიან, აღმონაცენები მიაღწევენ 2,5-5 სმ-ს 6-8 
კვირის განმავლობაში. 
5.ამოაძრეთ თესლები ქოთნიდან. ნიადაგის გუნდა სჯობს დავტეხოთ, იმისათვის რომ უკეთესად 
გავარჩიოთ ფესვები. მცენარეები ყოველთვის ფოთლებით  დაიჭირეთ, რადგან ფესვები ძალიან ნაზია და 
ადვილია მათი დაზიანება. 
6. თითოეული მცენარე სათითაოდ გადარგეთ ქოთნებში. Oოდნავ შეამჭიდროვეთ ნიადაგი და მორწყეთ. 
მოათავსეთ ისევ იმ ადგილას. 3-4 კვირის მერე დაიწყეთ ნათესარის გამოწრთობა ღია ცის ქვეშ 
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მსხვილი თესლების თესვა 

 
თესვა კონტეინერებში 
ეს თესლების დათესვის ყველაზე პოპულარული მეთოდია, რადგან ღია გრუნტთან შედარებით, იძლევა 
პირობების უკეთ გაკონტროლების და ასევე მავნებლებთან წარმატებულად ბრძოლის შესაძლებლობას და 
საბოლოოდ ჯანმრთელი მცენარის მიღების გარანტიას. 
არსებობს მრავალი შესაფერისი კონტეინერი და ღრმა ქოთნები გრძელფესვიანი ხეებისთვის, მაგ., მუხისა 
და ევკალიპტისათვის 
ხშირად გამოიყენება დრენაჟით ამომშრალი ნაკლებმჟავიანი ნიადაგის მასა. ხეების თესვისას კირი რომ არ 
იქნეს გადატანილი, მაგ., მარწყვის ხეზე (Arbutus menziesii), გამოიყენეთ მჟავე მასა და სპეციალური მასა 
მანანისებურებისათვის. თესლები, რომლებიც ნელა აღმოცენდებიან (12 თვე ან მეტი), სჯობს დავთესოთ 
უფრო მძიმე თიხნარ ნიადაგზე. საერთოდ, თესლებს აყრიან ქვიშის თხელ ფენას (5 მმ), რათა თავიდან 
ავიცილოთ ქერქის და ხავსის წარმოქმნა.  
მოათავსეთ კონტეინერები დაცულ ადგილას, შესაბამის ტემპერატურაზე. გადახურვის ქვეშ შეინარჩუნეთ 
ღამის ტემპერატუარა არანაკლები +10°-ისა. ზოგიერთი სითბოსმოყვარული სახეობისათვის 15-20°. Aარ 
გადაყაროთ თესლები წლის მანძილზე, ისინი აღმოცენდნენ არა პირველ წელს, არამედ მომდევნო 
გაზაფხულზე. 
აღმოცენების მერე, როცა მცენარეები საკმარისად მომაგრდებიან და უკვე შეძლებთ მათ დაჭერას ლებნებით, 
გადაიტანეთ ისინი იქ, სადაც ზრდას განაგრძობენ. ჩითილის გამოწრთობის მერე გადაიტანეთ ქოთანში ან 
სანერგეში. სპეციალურ გადასაადგილებელ ქოთნებში გაზრდილი  ჩითილები ძნელად უძლებენ ფესვის 
დაზიანებას, ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა გადაირგას ძირითად ადგილას. 
თესვა დანაწევრებულ კვალზე 
თუ არ არსებობს არანაირი გადახურვა და რთულია ჩითილის მოვლის უზრნველყოფა, შეგიძლიათ 
დათესოთ ღია გრუნტში, რომელიც უნდა დაიცვათ ქარისაგან ღობით ან დამცავი ფარით. Kკვალი უნდა 
გასუფთავდეს სარეველებისგან. მოამზადეთ ნიადაგი დათესვამდე ერთი წლით ადრე ისე, რომ სარეველას 
ახალი განშტოებები ადვილად მოშორდეს თოხით. ამ სტადიაზე ფოთოლცვენის შედეგად ნეშომპალად 
ქცეული მასაც სასარგებლოა: ის შეიცავს მიკორიზას - ნიადაგის სოკოს, რომელიც ეხმარება აღმონაცენის 
ზრდას და აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას. 

ხის სახეობები, რომლებსაც აქვთ მსხვილი თესლები 
და განშტოებული მთავარი ფესვი (მაგ., მუხა)  სჯობს 
დავთესოთ სათითაოდ ღრმა, 10 სმ-იან ქოთნებში. 
ჩააგდეთ თითოეული თესლი არაშემჭიდროვებულ 
ნიადაგის მასაში და დაფარეთ ნიადაგის ფენით. 
დათესვის შემდეგ წააწერეთ ქოთანს. დადგით ის 
დაცულ ადგილას, მაგ. ცივ სათბურში ან 
საჩითილეში. ასეთ ღრმა ქოთანში მთავარი ფესვი 
შეიძლება  შეუზღუდავად განვითარდეს. 
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გათოხნეთ ნიადაგი ბარის სიღრმეზე. წამოწიეთ კვალი, 
შემოღობეთ ფიცრებით, დაყარეთ ნიადაგი. Aასე მივიღებთ 
კარგად სტრუქტურირებულ და ამომშრალ  ნიადაგს, 
რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მცენარის 
აღმოცენებას.  
თესვას აწარმოებენ გაზაფხულის დასაწყისიდან შუა 
გაზაფხულამდე; ცივი სტრატიფიკაციის შემთხვევაში - 
შემოდგომის შუა რიცხვებიდან  ბოლომდე. დათესვის წინ 
ნიადაგის ზედაპირი ფოცხით გააფხვიერეთ, მოაშორეთ 
დიდი ქვები და მსუბუქად შეამჭიდროვეთ ნიადაგი. 
თესლები ყოველთვის ოპტიმალურ სიღრმეზე დათესეთ. 

ძალიან მსხვილ თესლებს ათავსებენ 5-8 სმ-ის სიღრმეზე.  
გააკეთეთ რიგები საჩეხით, ან ბამბუკის ჯოხის დაბოლოებით, ფიცრით. იმისათვის რომ სოკოს 
წარმოქმნისგან თავი დავიზღვიოთ,  წვრილი თესლები მეჩხერად დათესეთ. პირდაპირ პაკეტიდან ამოიღეთ 
თესლების მწკივი და რიგის გაყოლებაზე გააბნიეთ. აუცილებლობის შემთხვევეაში გაამეჩხერეთ საჩითილე, 
დატოვეთ 5 სმ მცენარეებს შორის. ერთი წლის მერე ნერგი გადაიტანეთ საჩითილეში, კვებეთ და კარგად 
მორწყეთ. 
თესვა კვალსათბურზე 
1.მოამზადეთ 10-20 სმ სიღრმის და 1 მ სიგანის წამოწეული კვალი. გააკეთეთ რიგები საჩეხით 
ერთმანეთისგან 10-15 სმ დაშორებით. თანაბრად ჩადეთ თესლები 3-8 სმ-ის დაშორებით.  
2.ოდნავ დაყარეთ თესლები ნიადაგთან ერთად, გამოიყენეთ ფოცხის ყუა, გაანაწილეთ თიხის ფენა (3-8 მმ 
დიამეტრზე) 2 სმ სისქით მთელ ზედაპირზე. დატოვეთ ჩითილი ერთი წლამდე. 
ბუჩქებისა და ლიანების თესვა 
ბუჩქების და ლიანების უმრავლესობა  შეიძლება თესლებიდან  იყვნენ გაზრდილები. თან ყოველთვის არის 
საშუალება რაიმე ახლის მიღების. დაიმახსოვრეთ, რომ მხოლოდ ველური ჯიშები იძლევიან თესლებიდან 
ერთ ტიპურ, მშობლების მსგავს მემკვიდრეობას.Kკულტურული მცენარეების თესლებიდან აღმოცენებულ 
მცენარეებს ნაკლებად ექნებათ ის თვისებები, რაც მათ მშობლებს. 
ბუჩქები და ლიანები სხვადასხვანაირად შეიძლება დახასიათდნენ: კაკლები და კაკლისებური ნაყოფები, 
რომლებშიც არის თესლი (ხშირად დიდხანს ვერ ინარჩუნებენ გაღივების უნარს), წყლის მაღალი 
შემცველობით (ასეთებია თხილის კაკლები); კოლოფები ან პარკოსნები, რომლებიც შეიცავენ უფრო წვრილ 
და  მშრალ თესლებს (ტყის ცოცხი); წვნიანი ნაყოფები, მაგალითად კენკროვნები. სუსტი ან ძნელად მზარდი 
მცენარეები ხშირად ზიანდებიან ვირუსებით, რომლებიც თესლებით გადადის. 
თესვა კონტეინერებში 

 
1.აავსეთ ქოთანი სტანდარტული ნიადაგის მასით. ფრთხილად შეამჭიდროვეთ, მორწყეთ და დააცადეთ 
წყალს, რათა ჩავიდეს. თანაბრად დარგეთ  თესლები ზედაპირზე. 
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2.დაყარეთ თესლები თხელ ფენად, შემდეგ დააყარეთ ხრეში 5 მმ სისქეზე. დაამაგრეთ ეტიკეტები  და 
დააფარეთ მავთულიანი ბადე, რომ დაიცვათ აღმონაცენები. 
3.როდესაც აღმონაცენები საკმარისად დიდები გახდებიან და  შეძლებთ  მათ ხელში დაჭერას, ფრთხილად 
ამოაძრეთ ნიადაგიდან ნიჩბის საშუალებით. მცენარე ყოველთვის ფოთლებით დაიჭირეთ.  
4.აღმონაცენები სათითაოდ გადარგეთ 6-9 სმ ქოთნებში ან ყვავილების საქვეშაგეში, საქოთნე ნარევში მიწის 
გარეშე. ფრთხილად შეამჭიდრივეთ მიწა და მორწყეთ. 
 
წვნიანი ნაყოფები და კენკრები 
დაწიფებისას ისინი ჩვეულებრივ რბილდებიან, იცვლიან ფერს (ხშირად წითლდებიან). ძალზე 
მნიშვნელოვანია ეს დროულად შევამჩნიოთ, რათა ფრინველებმა აკენკონ.  
თესლების რბილობისგან გამოყოფა სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება. გამოწურეთ თესლები, შეახვიეთ 
ნაჭერში, ფრთხილად გაატარეთ ცხავში და დაამუშავეთ ხილის საწურში, შემდეგ მოაშორეთ რბილობი, 
შეიძლება ნაყოფები წყალში ჩავდოთ  დასალბობად. შემდეგ დავჭყლიტოთ რბილობი და მოვათავსოთ 
სუფთა წყალში. რბილობი და გაფუჭებული თესლები ზედაპირზე ამოვა, ხოლო სიცოცხლისუნარიანი 
თესლები ძირზე დაეშვება. დამუშავების რა მეთოდსაც არ უნდა მიმართოთ, ამის მერე თესლები შენახვამდე 
გააშრეთ ფილტრიან ქაღალდზე ორი დღის განმავლობაში. 
 
თესვა კონტეინერებში 
ყველაზე კარგია ბუჩქებისა და ლიანების თესვა კონტეინერებში, რადგან ამ შემთხვევაში  ადვილია 
აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფა. თესლებს, რომლებსაც სჭირდებათ გაყინვა ან ერთ წელზე მეტი 
გასაზრდელად, მაგ დათვის ყურძენი, ისინი შეიძლება დაითესოს შემოდგომაზე და ცივ კლიმატში 
დატოვოთ გადასაზამთრებლად. 
ისეთ რაიონებში, სადაც არ იცის ცივი ზამთარი, ასეთ თესლებს ესაჭიროებათ მაცივარში სტრატიფიცირება. 
სხვა თესლები სწრაფად იზრდებიან გაზაფხულზე დათესვის დროს. მათ ისევე უვლიან, როგორც კვლის 
მცენარეებს ან ამტან მრავალწლოვან ბალახოვნებს. მათი აღმონაცენები ეგუებიან ორანჟერეის 
რეგულირებად პირობებს. 
თესვა 
გაავსეთ ჭურჭლები  მაღალხარისხიანი ნიადაგით ხრეშის ფუძეზე, ცოტაოდენი ნაკელით (სიჭარბემ 
შეიძლება აღმონაცენები დაღუპოს). თესვამდე ნიადაგი უხვად მორწყეთ. 
წვრილი და საშუალო ზომის თესლების დასათესად ნიადაგი ისე დატკეპნეთ, რომ ნიადაგიდან ჭურჭლის 
კიდემდე დარჩეს 3 მმ. მსხვილი თესლებისათვის შეიძლება 10-15 მმ დატოვება. დათესეთ თესლები და 
დაფარეთ ის ნიადაგის თხელი ფენით. შემდეგ დაამატეთ მსხვილი ქვიშა (5 მმ), ან წვრილი (5 მმ) ხრეში 
შემოდგომაზე დათესილებისთვის, ხოლო გაზაფხულზე თესვისათვის ხრეში შეცვალეთ ვერმიკულიტით (1 
სმ); წვრილი - წვრილი და საშუალო ზომის თესლებისთვის, მსხვილი - მსხვილი თესლებისთვის.  
ზოგიერთი მცენარის თესლი, მაგ., როდოდენდრონის, იმდენად წვრილია, რომ მასში არ არის საკვები 
ნივთიერებების იმდენი მარაგი, რომ  აღმონაცენმა ნიადაგის ფენა გაარღვიოს. მათ აღმოცენებისთვის ასევე 
მეტი სინათლე დასჭირდებათ. ამიტომ ასეთი თესლები დათესეთ თხელ სათეს ნიადაგში: ძალიან წვრილი 
თესლებისთვის მსხვილი ქვიშის მარცვლები ძალიან ღრმა იქნება. დატოვეთ 2 მმ ნიადაგის დონიდან 
ჭურჭლის კიდემდე, რომ აღმონაცენებს რაც შეიძლება მეტი სინათლე მისცეთ. თესლები აურიეთ წვრილ 
ქვიშაში და თანაბრად მოაბნიეთ ეს მასა ნიადაგზე.  
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საშემოდგომო თესვა 
დათესვის შემდეგ კონტეინერებს ეტიკეტები გაუკეთეთ და მავთულის ბადით დაფარეთ ფრინველებისა და 
ცხოველებისაგან დასაცავად. გამოსაზამთრებლად და მომდევნო აღმოცენებისთვის მოათავსეთ დაცულ 
ადგილას -10-დან -2°-მდე° ტემპერატურაზე, რეგულარულად შეამოწმეთ და, თუ საჭირო იქნება, მორწყეთ. 
როცა აღმონაცენები იმ ზომის გახდება, რომ შესაძლებელი იქნება მათი ხელში აღება, სათითაოდ გადარგეთ 
ისინი მოდულებში, კეცებსა და პატარა ქოთნებში. შეეცადეთ, არ დააზიანოთ ფოთლები. ძირითადად, 
გადარგვას აწარმოებენ თესვიდან პირველ გაზაფხულზე ან აღმოცენებიდან  მთელი წლის განმავლობაში. 
თუ ახალგაზრდა  მცენარეებს ისევ გადახურვის ქვეშ მოათავსებთ, უფრო სწრაფად გაიზრდებიან. 
საგაზაფხულო თესვა 
აღმოცენებისთვის საჭიროა 15-20° ტემპერატურა (თუ სხვა ტემპერატურა არ არის მითითებული). გარდა 
ამისა, ნიადაგი მუდამ ტენიანი უნდა იყოს. კონტეინერები ან სანერგეში მოათავსეთ, ან ნისლწარმომქმნელ 
ფირიან დანადგარში, ან დააფარეთ მინის ნაჭერი. ზოგიერთ თესლს ქვემოდან გათბობა ესაჭიროება. 
ამისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ჭილოფით დაფარული თაროები ქვედა გათბობით, რომელიც 
უზრუნველყოფს წყლის კაპილარულ მიწოდებას. 
 
წვრილი თესლები, რომელთა გაღივების უნარიანობა იკლებს 20°ჩ-ზე მაღლა, კარგად აღმოცენდებიან 
ნისლწარმომქმნელ ნიადაგში. მაგრამ თესლები, რომლებიც ითხოვენ უფრო მაღალ ტემპერატურას, ხშირად 
არ აღმოცენდებიან ნისლის გამაცივებელი მოქმედების შედეგად. 
რეგულარულად დაათვალიერეთ ნიადაგის მასა, საჭიროების შემთხვევაში მორწყეთ. თუ წვრილი თესლები 
ზედაპირულადაა დათესილი, ამ შემთხვევაში არასოდეს მორწყათ კონტეინერები ზევიდან. ჩადეთ ის 
წყლიან ჭურჭელში მცირე დროით. დროდადრო აღმონაცენებს შეასხურეთ ფუნგიციდი. 
როდესაც აღმონაცენები იმ ზომის გახდება, რომ შესაძლებელი იქნება მათი ხელში დაჭერა, გადარგეთ 
ისინი კეცებში ან კომპოსტიან ქოთნებში, სადაც იქნება საშუალო რაოდენობის საკვებ ნივთიერებები. 
ახალგაზრდა მცენარეეები დაფესვიანებამდე მზის პირდაპირი სხივებისაგან დაცულ ადგილას მოათავსეთ 
და პერიოდულად ღია გრუნტის პირობებში გამოტანით გააკაჟეთ ისინი.  
 
შემაღლებულ კვლებში თესვა 
ზოგიერთი ადგილობრივი ბუჩქისა და ლიანის თესლი შეიძლება დაითესოს ღია გრუნტში, შემაღლებულ 
კვლებში. შეარჩიეთ დაცული ადგილი და შეამაღლეთ კვალი 20 სმ სიმაღლეზე დრენაჟის 
გასაუმჯობესებლად. მსხვილი თესლები შეიძლება დაითესოს შემოდგომაზე რიგებში. შედარებით 
წვრილები შეიძლება დავტოვოთ გაზაფხულამდე. დაფარეთ ის დაახლოებით ბარდის მარცვლის ზომის (2-3 
სმ) ხრეშით. ნუ დაუშვებთ თესლების გამოშრობას. დაფარეთ ისინი უქსოვადი საფარველით, თუ არის 
გაყინვის ალბათობა. 
 
 
მრავალწლოვანი ბალახოვნების თესვა 
თესვა  მარტივი და ეკონომიური მეთოდია დიდი  რაოდენობით მრავალწლოვანი სარგავი მასალის 
მისაღებად, მაგრამ ამასაც ახლავს ნაკლოვანება: ზოგიერთი ჯიშის თვისების შენარჩუნება თესლით 
გამრავლებისას  წარმოუდგენელია. თესლით გამრავლებისას ზოგჯერ ძველი, ფართოდ გავრცელებული 
ჯიშები ველური სახეობის თვისებების მქონე აღმონაცენებს იძლევიან. 
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ზოგიერთი მრავალწლოვანი, რომლის დეკორატიული თვისებებიც ახლოსაა ველურ ტიპთან, მაგ., 
(Delpinium, Lupinus, Papaver), დეკორატიულობას ინარჩუნებენ თესლებით გამრავლებისას. სათანადო 
ეგზემპლარების შერჩევა აღმონაცენებში, რომელთაც ფერადი, ჭრელი და მარმარილოსებური ფოთლები 
აქვთ, უნდა მოხდეს ადრეულ სტადიაზე. 
ზოგიერთი მონოკარპული მცენარისთვის (ერთხელ ყვავილობენ სიცოცხლის ბოლოს და მერე ხმებიან, მაგ., 
მეკონოფსისი (Mეekomposis) თესლი გამრავლების ერთადერთი საშუალებაა. მცენარეებისთვის, რომლებიც 
ძალიან ნელა და “უხალისოდ” მრავლდებიან ვეგეტატური გზით (Pulsatilla  და Hepatica), თესლები - 
სწრაფი, ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებაა სარგავი მასალის მისაღებად. 
 
თესლების გაღივების უნარიანობა 
თესლების ცუდად გაღივების ყველაზე ჩვეულებრივი მიზეზია ფუჭი თესლების დათესვა. თესლები 
იღუპება სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს შეიძლება იყოს: დაუმწიფებელ თესლის აღება, უნაყოფო 
ჰიბრიდების ან სოკოსგან, მწერებისგან, ან მავნებლებისგან დაზიანებულები თესლები. ბოლოს, დათესვის 
მერე კი,  შეიძლება  
 
გაღივების უნარიანობის შემოწმება 
თესლები მოათვსეთ წყლიან ქილაში. ჯანსაღი თესლები ძირს დაიწევენ, ფუჭი და ცარიელი კი ზევით 
ამოვლენ (თუმცა ზოგიერთ მცენარეს ცოცხლებიც ზევით ამოსდით). 
ზოგიერთი მრავალწლოვნის კენკრებს შესანახად ახმობენ. დათესვის წინ კენკრები დაჭყლიტეთ პატარა 
დაფით, მოაშორეთ ჩენჩო და რბილობი. 
ზოგიერთი თესლს (მაგ., ხანჭკოლა) გააჩნიათ მაგარი ტყავისებური თესლი, რომელიც შეიძლება 
დასველებით დავარბილოთ. მოამზადეთ თესლები,  თესვის წინ 24 საათით ცივ წყალში ჩადეთ. 
დაუყოვნებლივ დათესეთ. 
 
 
მრავალწლოვნების გამოზრდა თესლებიდან 

 
 
 
1.გაავსეთ 13 სმ-იანი კონტეინერი ნესტიანი ნიადაგის ნარევით. დატკეპნეთ ნიადაგი ისე, რომ ის 1 სმ-ზე 
დაბლა იყოს ქოთნის პირიდან. 
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2.დათესეთ თესლები (Leucanthemum superbum). ისინი ფრთხილად ჩამოყარეთ ქაღალდის ღარიდან ან 
პირდაპირ 

პაკეტიდან.  
 
3.დაფარეთ თესლები წვრილად გაცრილი ნიადაგით. ჩადგით ქოთანი წყალში, დაელოდეთ სანამ ნიადაგი 
არ გამუქდება, შემდეგ მიეცით წყალს საშუალება, რომ გამოვიდეს. 
4.დააფარეთ ქოთანს შუშის ნაჭერი ან აპკი, რათა ავიცილოთ ნესტის დაკარგვა. დადეთ ბნელ ადგილას. 
5.აღმონაცენებს პიკირება გაუკეთეთ, როდესაც მათ ორი პირველი ფოთოლი გაუჩნდებათ. იმ 
მცენარეებისთვის, რომლებიც ძნელად იტანენ გადარგვას, გამოიყენეთ ტორფიანი ქოთნები. 
6.როგორც კი აღმონაცენებს ჩამოუყალიბდებათ ფესვური სისტემა, გადარგეთ ისინი ძირითად ადგილას ან 
დიდ ქოთანში. 
 
 
წვრილი თესლები თესვა  

 
1.ძალიან წვრილი თესლები (მაგ., Campanula) საგულდაგულოდ უნდა აურიოთ ქვიშასთან ერთად, რათა 
ისინი ნიადაგში თანაბრად განაწილდნენ. 
2.გადაკეცეთ ქაღალდი ისე რომ გაკეთდეს მოსახერხებელი ღარი თესლებისთვის და მისი საშუალებით 
გაანაწილეთ თესლები ქვიშიან ქოთანში. 
 
კონტეინერების მომზადება თესვისათვის 
მრავალწლოვნებს თესავენ 9-13 სმ სიმაღლის ქოთნებში. 
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სწრაფმზარდი თესლები (როგორიც აქვთ ხანჭკოლებს), ან მცენარეებს, რომლებიც ძნელად იტანენ ფესვის 
დაზიანებას, სჯობს დათესოთ ქვესადგამზე. გამოიყენეთ წვრილბადიანი ქვესადგამი, სადაც თესლები 
საკმაოდ დიდხანს გაიზრდებიან, სანამ არ ჩამოუყალიბდებათ ფესვთა სისტემა. 
 ნიადაგის მასა, ბაღის მიწის საფუძველზე, ყველაზე მეტად უხდება აღმონაცენებს, რომლებიც სავარაუდოდ 
არ უნდა გადაირგას ადრეულ სტადიაზე. კარგი ნიადაგის მასა მიიღება ორი ფენა დეზინფიცირებული 
ნიადაგისა და ორი ფენა ტორფისგან, მისი შემცვლელის ან ფოთლების ლპობისგან მიღებული მასისგან და 
ერთი წილი მსხვილი ქვიშისგან. შემოდგომაზე თესვისთვის ყველაზე მეტად მსხვილი ქვიშის თანაბარი 
წილები, ტორფი ან დაქუცმქცებული ქერქი გამოიყენება. 
იმისთვის რომ მოამზადოთ კონტეინერი დასათესად, აავსეთ იგი ნიადაგის ნარევით, თანაბრად 
გაანაწილეთ, ზედმეტი მოაშორეთ და მსუბუქად დატკეპნეთ. 
თესვა კონტეინერებში 
აირიდეთ თავი თესლების ძალიან მჭიდროდ დათესვას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს თესლების დალბობა ან 
აღმონაცენების გაწელვა. მოაყარეთ თესლებს ნიადაგი.  იმ თესლებს, რომლებიც საჭიროებენ მზის შუქს 
აღმოცენებისთვის ან იზრდებიან ძალიან სწრაფად, დააყარეთ ვერმიკულატი. მსხვილი თესლები მსუბუქად 
უნდა ჩავდოთ ნიადაგში და ზემოდან 5 მმ სისქის ნიადაგის ფენა მივაყაროთ. თესლებს, რომლებსაც 
სჭირდებათ სისტემატური დასველება, ხავსის ფენაში თესავენ. 
დათესვის მერე მიწა მორწყეთ წვრილჩამოსცმელიანი სარწყავით ან უბრალოდ ქოთანი 30 წუთის 
განმავლობაში წყალში დაასველეთ, სანამ ნიადაგი არ დატენანდება.  წინასწარი ზომების მიღება 
საშუალებას  იძლევა არ დაიშალოს ნიადაგის ზედაპირი. გადახურეთ კონტეინერები, რათა თავიდან 
აიცილოთ წყლის დაკარგვა და მოაფარეთ მზის სხივებს. აღმოცენების მერე საფარველი შეიძლება მოიხსნას. 
 თესლების უმეტესობის აღმოცენებისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 15,5°, ყინვაგამძლე 
თესლებისთვის 10°. მათ უფრო დაბალ ტემპერატურაზეც შეუძლიათ ამოსვლა, მხოლოდ უფრო ნელა. 
სიცივისადმი განსაკუთრებულად მგრძნობიარე მცენარეები 20°-ზე აღმოცენდებიან. თუ კონტეინერები 
ითესება შემოდგომაზე (ბუნებრივი სტრატიფიკაციისთვის) დაფარეთ ისინი მსხვილი ქვიშით, სარეველები 
რომ არ გაიზარდნონ, ნიადაგის ფენა კი წვიმამ არ ჩამორეცხოს. ზამთრისთვის ჩააღრმავეთ კონტეინერები 
სპეციალურ კვალში, ან მოათავსეთ ცივ სათბურში. ეს გვეხმარება შევინარჩუნოთ მუდმივი ტენიანობა და 
დავიცვათ აღმონაცენის ფესვები ძლიერი ყინვებისგან. დაიცავით ნათესები ფრინველებისა და 
მღრღნელებისგან (მაგ., ბადით). თუ თესლები დიდხანს არ ამოვა, შესაძლოა კიდევ ერთი წელი უნდა 
დავიცადოთ, რადგან ზოგიერთ მცენარეს აღმოცენება ძალიან შენელებული აქვს. 
აღმონაცენების მოვლა 
აღმონაცენებს ესაჭიროებათ კაშკაშა სინათლე და რეგულარული რწყვა. ინერტული ნიადაგის ნარევის 
გამოყენებისას, ყოველი მორწყვის დროს აღმონაცენებს ესაჭიროებათ დამატებითი თხევადი კვება, მაგ., 
პირველი წყვილი ნამდვილი ფოთლების წარმოქმნისას.  
აღმონაცენები დააპიკირეთ 30-40 ცალად ქვესადგამებზე ან ინდივიდუალურ ქოთნებში. წელიწადის ცივ, 
მაგრამ არა ყინვიან დროს, უმჯობესია  მცენარეები გადავრგათ ცოტა უფრო გაზრდილ მგომარეობაში. 
აღმონაცენები ყოველთვის ფოთლებით დაიჭირეთ. გამოიყენეთ ნიადაგის ნარევი საბაღე მიწის 
საფუძველზე ან შემდეგი ნარევი: სამი წილი დეზინფიცირებული ნიადაგი, ორი წილი ტორფი,  ან 
ნეშომპალის და ერთ წილი მსხვილი ქვიშის ნარევი. 
ნათესარები შეინახეთ დაჩრდილულ ადგილზე, სანამ კარგად არ გაიხარებენ. სწრაფად მზარდი მცენარეები 
იმ წელსვე გადმოიტანეთ ძირითად ადგილზე, ხოლო ნელამზარდები სჯობს მომავალ გაზაფხულამდე 
დატოვოთ. უმჯობესია ისინი გააჩეროთ ცივ სათბურში ან კვალზე კიდევ ერთი წლით. 

728 
 



 
თესვა ღია გრუნტში 
უპრეტენზიო ბალახეული მრავალწლოვნები, ისევე როგორც ერთწლოვნები და ორწლოვნები, 
გაზაფხულზე შეიძლება დაითესოს  პირდაპირ კვალზე სპეციალურ ღარებში. ზრდის პროცესში ნარგავები 
შეიძლება გამოვხშიროთ და შემდეგ, როდესაც 8 სმ სიმაღლეს მიაღწევენ, ცალ-ცალკე გადავრგოთ. 
თესლები, რომლებიც ნელა იზრდება, შეიძლება დალპნენ ძალიან მჟავე ნიადაგში. ამიტომ სჯობს ისინი 
მაშინვე დავრგათ კვალში ან ცივ სათბურში.  აუცილებელია ნათესების მარკირება და წვრილი ხრეშის 
მიყრა. შეინარჩუნეთ კვალზე ტენი და გამარგლეთ. გაითვალისწინეთ, რომ წვიმის ჭიებმა შეიძლება 
თესლები გადაადგილონ. 
თუ რამდენიმე კვირის მერე აღმონაცენებს პიკირებას არ გაუკეთებთ, ნარგავები ძალიან შესქელებულები და 
გაწელილები გახდებიან. 
ვერმიკულიტის მიფრქვევა 
ქვესადგამში დათესილ თესლებს შეიძლება მივაყაროთ 5 მმ ვერმიკულატის ფენა. ეს ჰაერსა და სინათლეს 
საშუალებას მისცემს შეაღწიონ თესლებში, და ამავე დროს  ამცირებს ლპობის საშიშროებას.  
 
თვითნათესის გადარგვა 
ზოგიერთ მრავალწლოვანს მაგ., აღმოსავლურ ყაყაჩოს 
შეუძლია ბაღში თავისით გავრცელება. აღმონაცენები 
ბაღის აქანდაზით საჭირო ადგილას გადაიტანეთ ისე, 
რომ ფესვები არ დაუზიანოთ, მსუბუქად დატკეპნეთ მათ 
გარშემო ნიადაგი, გაუკეთეთ ეტიკეტი და კარგად 
მორწყეთ. მოუარეთ გადარგულ მცენარეებს მანამ, სანამ 
ისინი არ გაიხარებენ. 
 
ერთწლოვნებისა და ორწლოვნების თესვა 
ერთწლოვნების და ორწლოვნების თესვა დაცულ და ღია 
გრუნტში განისაზღვრება მათი ამტანობითა და ადგილობრივი პირობებით. თესლების შეძენისას 
შეგიძლიათ აარჩიოთ პირველი ან მეორე თაობის ჰიბრიდები მათი ერთგვაროვნების გამო. ასევე სრულიად 
მისაღებია უფრო იაფფასიანი, ბუნებრივად დმტვერილი თესლები. თუ თესლებს თავად აგროვებთ, 
გაითვალისწინეთ, რომ თვითდამტვერვით მიღებული თესლებიც კი ყოველთვის არ შეესაბამება დედა 
მცენარის ფენოტიპს. ჰიბრიდების თესლები კი დედა მცენარისგან სხვადასხვა დონეზე განსხვავებული 
მცენარეების ფართო სპექტრს იძლევა. 
 
თესლების შეძენა 
 იმისათვის რომ დავრწმუნდეთ თესლების სინედლეში, ყიდვისას შეფუთვაზე შეამოწმეთ გამოშვების 
თარიღი. ხშირად თესლები ფოლგის პაკეტებში იყიდება, რათა შეინარჩუნონ გაღივებისუნარიანობა. 
როგორც კი პაკეტს გახსნით, თესლები იწყებენ გაფუჭებას, ამიტომ სჯობს მათი მაშინვე დათესვა. თუმცა, 
თუ პაკეტს მაშინვე დავაწებებთ წებოვანი ლენტით და ცივ, მშრალ ადგილას შევინახავთ,  მონოკარპული 
თესლების უმეტესობა სიცოცხლისუნარიანი დარჩება ერთი წლის ან უფრო დიდი ხნის მანძილზე. 
პარკოსნების (Leguminosae) თესლები დიდხანს ინახება. თესლების სიცოცხლისუნარიანობა მკვეთრად 
დაიწევს,  თუ ისინი მოხვდებიან ნესტიან, ნათელ და თბილ ადგილას. 
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შეგიძლიათ შეიძინოთ სპეციალურ სათეს შეფუთვაში მოთავსებული თესლები, რაც აადვილებს მათთან 
ურთიერთობას და ხსნის გამოხშირვის აუცილებლობას. ზოგიერთ თესლს, განსაკუთრებით F1 და F2 
ჰიბრიდებს, გააჩნიათ ინდივიდუალური დაფარვა, რაც მათ თესვისთვის უფრო მოსახერხებელს ხდის. 
თესვის მერე აუცილებელია კარგად მორწყვა, რომ თესლის გარსი დაიშალოს და აღმოცენება დაიწყოს. 
წყალში ხსნადი თესლებიანი ლენტები იმავე პრინციპით მოქმედებენ. დადეთ ლენტი ღარის ძირზე, 
მიაყარეთ მიწა  და მორწყეთ. დაუმუშავებელ თესლებს ხშირად აწყობენ ჟელეში ან სახამებლის წებოში 
თხევადი თესვისთვის. ჟელე პარკიდან  გამოდის და თანაბრად ნაწილდება თხრილის ძირზე. 
ჰიბრიდული თესლებს, რომლებიც ძნელად იზრდებიან, მაგ., კლეომას თესლს (Cleome)   გაყიდვამდე 
იმგვარად ამუშავებენ, რომ გაღივების პროცესი იწყება. ამის შემდეგ აჩერებენ კრიტიკულ სტადიაზე და 
აშრობენ. ასეთი თესლები სწრაფად აღმოცენდება. 
როდის დავთესოთ ერთწლოვნები და ორწლოვნები 
იმ რაიონებში, სადაც ყინვები იცის, ყინვაგამძლე ერთწლოვანები შეიძლება დაითესოს გაზაფხულზე, 
პირდაპირ ღია გრუნტში, მუდმივ ადგილას, როცა ნიადაგი გათბება 7°C-მდე მაინც; ან შემოდგომაზე, როცა 
ნიადაგი ჯერ კიდევ თბილია. იმ რაიონებში სადაც სუსხიანი ზამთარი იცის, თესლები დათესეთ 
კონტეინერებში. ასევე უნდა მოვიქცეთ თუ ნიადაგი მძიმეა ან სველი, რომ არ მოხდეს თესლების ლპობა. 
ყინვაგამძლე ორწლოვნებს, გვიანი გაზაფხულიდან ზაფხულის შუა რიცხვებამდე, რგავენ ღია გრუნტის 
მოსამზადებელ კვლებში. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იზრდებიან მცენარეები. შემოდგომაზე 
წამოზრდილ აღმონაცენებს მუდმივ ადგილას თესავენ. სითბოსმოყვარულ ერთწლოვნებს და ორწლოვნებს, 
რომლებიც 0° ტემპერატურასაც ვერ იტანენ, თესავენ გვიან ზამთარში ან გაზაფხულზე, ან ზაფხულის 
დასაწყისში, გადახურულ კონტეინერებში, 13-14°C-ზე. მოყავთ ღია გრუნტზე, როდესაც ყინვების 
საშიშროება აღარ იქნება. 
თბილი კლიმატის დროს, ერთწლოვნებისა და ორწლოვნების მსხვილ თესლებს პირდაპირ ღია გრუნტში, 
მუდმივ ადგილას თესავენ. ან, როგორც კი ნიადაგი საკმარისად დათბება - მოსამზადებელ კვლებში. 
წვრილი ან ძვირფასი,  ან ამტანი მცენარეების თესლები უმჯობესია კონტეინერებში დათესოთ, სადაც 
უფრო ადვილია პირობების გაკონტროლება. თანმიმდევრობით თესეთ მცენარეები ღია გრუნტში, რათა 
ყვავილობის პერიოდის გაგრძელებას მიაღწიოთ. 
 
 
 
 
 
 
მონოკარპული თესლების თესვა ქვესადგამში 
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ნიადაგიანი ქვესადგამი გააჩერეთ წყალში მანამდე სანამ ზედაპირი არ გახდება ნოტიო. შემდეგ გაუშვით 
წყალი. ქაღალდის საშუალებით თანაბრად გაანაწილეთ თესლები. 
დაფარეთ თესლები მასზე ორჯერ მეტი დიამეტრის მქონე ნიადაგიანი მასით. გამოიყენეთ ბადე, რათა ზედა 
ფენა ფხვიერი იყოს. შეიძლება ვერმიკულიტის მიყრაც. 
სინესტის შესანარჩუნებლად ქვესადგამზე მოათავსეთ შუშა ან მაგარი პლასტიკატი. მზის სხივების 
ასაცილებლეად ქვესადგამი გაზეთით დაფარეთ. როგორც კი გაჩნდება აღმონაცენი, აიღეთ გაზეთიც და 

შუშაც.  
როდესაც აღმონაცენები საკმარისად გაიზრდებიან, ფრთხილად ამოიღეთ კონტეინერიდან. შეეცადეთ რაც 
შეიძლება მეტი ნიადაგი დაუტოვოთ ფესვზე. 
გადარგეთ თითოეული აღმონაცენი გამზადებულ კონტეინერში, გააკეთეთ ჩაღრმავებები ფესვებისთვის. 
ფრთხილად შეამჭიდროვეთ მიწა მცენარის გარშემო, მორწყეთ და დააკარით ეტიკეტი. 
 
ვერმიკულიტის გამოყენება 
ეს მასალა ჰაერსა და სინათლეს თესლებში შეღწევის საშუალებას აძლევს, რაც ზოგიერთი სახეობის 
მცენარის აღმოცენების აუცილებელი პირობაა. ის ამცირებს თესლების გამოშრობის რისკს. 
 
კონტეინერებში თესვა 
უჯრედებიან ქოთნებში, ღარებსა და ქვესადგამში თესვა დამოკიდებულია თესლის  სახეობასა და 
რაოდენობაზე. ძალიან დიდ კონტეინერებში იკარგება ბევრი ადგილი, ხოლო ძალიან პატარაში - თესლები 
ვიწროდ იქნებიან, ან გამოშრებიან, ან სუსტები გაიზრდებიან. მსხვილი თესლები შეიძლება დავთესოთ 
მინერალური ბოჭკოების მოდულებში, იმისათვის რომ მივიღოთ როზეტისებური ფორმის მცენარეები. 
ტორფის ქოთნები (თანდათან იხსნებიან ნიადაგში) უხდებათ იმ მცენარეების თესლებს, რომლებიც ვერ 
უძლებენ გადარგვას. 
იმისათვის რომ მოამზადოთ კონტეინერი, გაავსეთ იგი ნიადაგის მასით პირამდე.  დააწექით მიწას 
თითებით, რომ სიცარიელე არ წარმოიქმნას. მასა  შეამჭიდროვეთ ხის პატარა ფიცრით ან თითებით, 
განსაკუთრებით კონტეინერების კიდეებზე. ისე რომ კიდემდე დარჩეს 5 მმ. მასა, რომელიც მიწას არ 
შეიცავს, არ საჭიროებს ძალიან დატკეპნას, საკმარისია მისი მოსწორება. გულდასმით დანამეთ ნიადაგი: 
ჩადეთ წყალში ან კარგად მორწყეთ. ლპობის თავიდან ასაცილებლად, წყალში ფუნგიციდი დაამატეთ. 
თესლები პირდაპირ პაკეტიდან დათესეთ, ოდნავ შეარხიეთ რომ ნელა და თანაბრად ჩამოიყაროს თხელ 
ფენად. მსხვილი ან კაფსულიანი თესლები სათითაოდ მოათავსეთ ნიადაგში. ნიადაგში თანაბრად 
განაწილებისთვის წვრილი თესლები გაცრილ მშრალ ქვიშას შეურიეთ. 
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ქვიშასთან ერთად დათესილ თესლებს არ სჭირდებათ დამატებით ნიადაგიანი მასის დაყრა. უბარალოდ 
ჩამარხეთ გრუნტში. სხვა შემთხვევაში დამულჩეთ თესლები ნიადაგის მასით ან ვერმიკულიტით. თუ 
მფარავი ფენა გაშრა, დაასველეთ ის პულვერიზატორით. ნიადაგი გამოშრობისაგან შეიძლება დავიცვათ, 
თუ დავაფარებთ ცელოფანს, შუშის ან პლასტმასის ნაჭერს, ან  მოვათავსებთ დახურულ სანერგეში. 
შეძლებისდაგვარად დაჩრდილეთ კონტეინერი. 
თესლების აღმოცენება 
სხვადასხვა ჯიშის მცენარის თესლის აღმოცენებისთვის განსხვავებული  ტემპერატურაა საჭირო. ცივი 
კლიმატის შემთხვევაში იდეალურ პირობებს ქმნის სათბურის თაროზე მოთავსებული გამათბობელი 
საჩითილე. ის შეიძლება  დაიდგას თბილ ოთახში, ფანჯრის რაფაზეც. მუდმივად აკონტროლეთ 
კონტეინერი. როგორც კი თესლები აღმოცენდება, მოაცილეთ ფირები და დადგით სინათლეზე. ძალიან 
ძლიერი განათებისას, აღმონაცენებს მოუჩრდილეთ. სუბსტრატი მუდმივად ტენიანი უნდა იყოს, რაც 
უზრუნველყოფს მდგრად ზრდას გადარგვამდე.                   
ჩითილების გადარგვა 
 ჩითილების გრუნტში გადარგვამდე აუცილებელია მათი მოზრდილ 
კონტეინერში ჩარგვა, მცენარეებმა თავისუფლად ზრდა და განვითარება რომ 
შეძლონ. მცენარეები უფრო იოლად იტანენ გადარგვას, თუ ამას გავაკეთებთ 
ადრეულ სტადიაზე - როგორც კი ისე მოძლიერდებიან, რომ მათი ხელში 
დაჭერა იქნება შესაძლებელი.   
 ქვესადგამზე გამოყვანილ აღმონაცენებთან მუშაობა ადვილია, ისინი 
გადარგვასაც ნაკლებად განიცდიან. აღმონაცენები, რომლებმაც ქოთნებში 
უნდა იყვავილონ, ჯერ 9 სმ დიამეტრის ქოთანში უნდა გადარგათ, მხოლოდ 
ამის შემდეგ ჩარგეთ 13-18 სმ დიამეტრის ქოთანში. 
გადარგვამდე მცენარე მორწყეთ და დაელოდეთ, ვიდრე  წყალი ბოლომდე დაიწრიტება. მიწის კომი რომ 
ადვილად გამოვიდეს, კონტეინერი რამე მაგარ საგანზე მსუბუქად დააკაკუნეთ. თითოეული აღმონაცენის 
ამოღებისას ქვემოდან დაიჭირეთ აქანდაზი, მცენარეს ფესვთა სისტემა რომ არ დაუზიანოთ. აღმონაცენი 
ყოველთვის ფოთლებით დაიჭირეთ, თორემ შეიძლება დააზიანოთ ღერო და კვირტები. მოამზადეთ ახალი, 
საკმარისად დიდი სათავსო, ფესვები კარგად რომ ჩაეტიოს. გააკეთეთ ნიადაგში ჩაღრმავება და ჩარგეთ 
აღმონაცენი ფოთლების განვითარების ადგილამდე. ფრთხილად დატკეპნეთ აღმონაცენის გარშემო 
ნიადაგი. მოათავსეთ ჩითილები მოდულის თითოეულ უჯრედში ან 4-5 სმ დაშორებით. შედარებით სუსტი 
აღმონაცენები მოდულის ერთ მხარეს ჩარგეთ, ძლიერები - მეორე მხარეს, საბოლოოდ მცენარეები 
თანაბრად რომ განვითარდნენ. გადარგული მცენარეები კარგად მორწყეთ. მოათავსეთ შედარებით თბილ 
პირობებში, რომ მალე გამოცოცხლდნენ. მორწყეთ და მზიან ამინდში დამწვრობისგან დასაცავად გაზეთით 
ან ბადით მოუჩრდილეთ. 
თესვა ღია გრუნტში 
ერთწლოვნები შეიძლება გადაირგას გამზადებულ ბორდიურში, უკვე არსებული ბორდიურების ცარიელ 
ადგილებში ან კვალსათბურებში. ორწლოვნები უმეტესად  კვალსათბურში ირგვება. თავი აარიდეთ ძალიან 
ნოყიერ ნიადაგს, რადგანაც ამ დროს ძლიერად ვითარდება ვეგეტატიური ორგანოები, ყვავილები კი 
ნაკლებად. ერთწლოვნებისა და ორწლოვნების უმეტესობა კარგ განათებას მოითხოვს.  
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გადარგვამდე კარგად მოამზადეთ ნიადაგი. ის ისე უნდა გამოშრეს, რომ ფეხსაცმელი აღარ ეფლობოდეს 
(რომ არ იყოს ზედმეტი დატკეპნის საშიშროება). თუ ნიადაგი საკვები ნივთიერებებით ღარიბია, შეიტანეთ 
ბალანსირებულ სასუქი 70გ/მ² და შეურიეთ ნიადაგს ფოცხით ან თოხით. ზომიერად ტენიან ნიადაგზე 
კვლის ზედაპირი მოამზადეთ უშუალოდ თესვის წინ. 
დამუშავებულ ნიადაგს მოაცილეთ ნაგავი და მცენარეების ღეროები, დატკეპნეთ დაბიჯებით, ზედ 
სიარულით, რომ გამოდევნოთ ჰაერის ღრუები. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ კიდეებს. 
დაამუშავეთ გრუნტი ფოცხით ყველა მიმართულებით, რომ ნიადაგის ზედა ფენა გაფხვიერდეს. 
მოსახერხებელია ფოცხის მიერ გაკეთებულ ღარებში თესვა. თუ ნიადაგი მშრალია, უხვად მორწყეთ. 
 
 
 
ბორდიურში რიგებად თესვა  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.თავდაპირველად აიღეთ ჯოხი ან თოკი კლუმბის ბადის მოსანიშნად. შემდეგ დასათესი ადგილის 
მოსანიშნად ბოთლიდან დაყარეთ ხრეში ან ქვიშა. ხაზები შეიძლება მონიშნოთ ჯოხითაც. 
2.გაჭიმული თოკის გასწვრივ თოხით გააკეთეთ 2,5 სმ სიღრმის ღარები. თანაბრად გაანაწილეთ თესლები 
ღარებში. მსხვილი ან კაფსულისებური თესლები ნიადაგში სათითაოდ მოათავსეთ. 
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3.ღარები ფრთხილად გადაასწორეთ ფოცხით. დატკეპნეთ ნიადაგი ფოცხის უკანა მხრით. გაუკეთეთ 
ეტიკეტები და მორწყეთ წვრილუჯრედიანი სარწყავით. 
4.თავდაპირველად აღმონაცენები შეიძლება არათანაბარ ჯგუფებად გაიზარდოს და მეჩხერი მოგეჩვენოთ, 
მაგრამ  მათ შორის ცარიელი ადგილები მალე გაქრება. 
თესვა მობნევით 
1.ნიადაგი თესვის წინ ფოცხით კარგად გააფხვიერეთ. მოაბნიეთ თესლები თხლად და თანაბრად პირდაპირ 
პაკეტიდან, მოკეცილი ქაღალდიდან ან ხელის გულიდან. 
2.თესვის შემდეგ ნიადაგი ფოცხით საპირისპირო მხარეს დაამუშავეთ, რომ თესლები ჩაიფლოს და მიწით 
დაიფაროს. ფრთხილად იმუშავეთ, რომ ნიადაგის სტრუქტურა არ დაარღვიოთ და თესლები მიწაში ძალიან 
ღრმად არ ჩაფლათ. 
ერთწლოვნებისა და ორწლოვნების აღმონაცენების გამოხშირვა 
ყველაზე აკურატული თესვისასაც კი აღმონაცენები აუცილებლად უნდა გამოიხშიროს. ბევრი ერთწლოვანი 
ძალიან ბევრ თესლს იძლევა, ასე რომ შეიძლება გამოხშირვა თვითჩათესილებსაც დასჭირდეს. ამის 
გაკეთება ყველაზე კარგია, როცა ნიადაგი არის ტენიანი, ამინდი კი თბილი. თუ მცენარეებს შორის  მანძილი 
20 სმ უნდა იყოს, გამოხშირეთ ისინი რამდენიმეჯერ ზრდის სხვადასხვა სტადიაზე (ნუ შეეცდებით 
თავიდანვე საბოლოო, სასურველი რაოდენობის მცენარეების დატოვებას) 
მცენარეების მჭიდრო შეჯგუფებები, რომლებიც თესლების არათანაბარი განაწილებით არის გამოწვეული, 
გამოხშირეთ განსაკუთრებულად გულდასმით. ერთწლოვნები მთავარღერძიანი ფესვებით, როგორებიცაა 
კლარკია (ჩლარკია), წინწკალა (Gყპსოპჰილლა) და ყაყაჩო (Pაპავერ), ძნელად იტანენ შეწუხებას. 
გამოხშირვის შემდეგ უხვად, მაგრამ ფრთხილად მორწყეთ. 
ცალკეული აღმონაცენები. ვიდრე სუსტ  და არასასურველ აღმონაცენებს მოაცილებდეთ, ყველაზე ძლიერი 
მცენარის გარშემო  დატკეპნეთ ნიადაგი. შემდეგ ისევ დააწექით მიწას და მორწყეთ. 

 
 
აღმონაცენების ჯგუფები. ამოწიეთ აღმონაცენების (ყვავილთ) კვალი ( ფლოქსი) გააცალკევეთ მცენარეები, 
ფესვების გარშემო შეძლებისდაგვარად მიწის მაქსიმუმი დაუტოვეთ. 
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ორწლოვნების აღმონაცენების გამოყვანა 

 
1.დათესეთ თესლები (მაგ.ლაქვიოლი) რიგებად გამზადებულ კვალში, თვალყური ადევნეთ, რომ ნიადაგი 
ტენიანი იყოს. როცა აღმონაცენები 5-8 სმ სიმაღლის გახდებიან, ამოიღეთ ისინი პატარა ნიჩბით ან ხელის  
ფიწლით. 
2.ჩარგეთ აღმონაცენები კვალსათბურში 15-20 სმ X 20-30 სმ. დააწექით მიწას, გაუკეთეთ ჯიშის და სახეობის  
მაჩვენებელი ეტიკეტი და უხვად მორწყეთ. 
3.შემოდგომაზე, როცა ახალი მცენარეები ისევ აქტიურ ზრდაშია, მორწყეთ მომზადებული კვალი. შემდეგ 
ფრთხილად ამოთხარეთ მცენარეები. გადაიტანეთ საბოლოო ადგილზე. 
თესვა ღარებში 
შეიძლება ჩითილების რიგები თავიდან “ხელოვნურად” მოგეჩვენოთ, მაგრამ მათი გამარგვლა ასე უფრო 
ადვილია, რამდენადაც რიგში მოზარდუ კულტურული მცენარეები უფრო ადვილი გასარჩევია 
სარეველებისაგან. 
თოხის კუთხის გამოყენებით გააკეთეთ ღარები 8-15 სმ დაშორებით, უკვე გაზრდილი, ზრდასრული 
მცენარის ზომების მიხედვით. ან  თხელი 1-2 სმ ფიცრის კიდით გააკეთეთ მიწაში ჩაღრმავება. 
თესვის სიღრმე  არ არის ძალიან პრინციპული. მთლიანობაში ღარის სიღრმე არ უნდა იყოს 2,5 სმ-ზე მეტი. 
თანაბარი ზრდისათვის სასურველია, რომ ის ყველაგან ერთი სიღრმის იყოს. მძიმე თიხნარ ნიადაგებში 
თხრილის სიღრმე უფრო ნაკლები უნდა იყოს. თუ ნიადაგი მეტისმეტად  მშრალია, არხები დათესვამდე 
კარგად მორწყეთ. 
თესვა აწარმოეთ ხელით ან პირდაპირ პაკეტიდან, შემდეგ მიწით დაფარეთ. ძველი თესლები უფრო სქლად 
დათესეთ, რადგან ბევრი მათგანი ვერ აღმოცენდება. თუ წვიმა არ არის მოსალოდნელი, უხვად მორწყეთ 
წვრილნახვრეტებიანი სარწყავით. აკონტროლეთ, რომ ნიადაგი მუდამ ტენიანი იყოს, რათა თესლები 
სწრაფად აღმოცენდნენ. ხშირად გამარგლეთ. 
 
თესვა მობნევით 
ამ მეთოდის გამოყენება ყველაზე უკეთესია, როცა თესავთ სხვა მცენარეებს შორის, მაგალითად 
ბორდიურის ცარიელ ადგილებზე. ამ შემთხვევაში გამარგვლა უფრო ძნელია,  განსაკუთრებით ადრეულ 
სტადიაზე, რამდენადაც არ შეიძლება თოხის გამოყენება. ამიტომ დათესეთ თხელ ფენად  გამზადებულ 
ნიადაგში, რომელსაც შემდეგ მსუბუქად დაამუშავებთ ფოცხით. გააკეთეთ  ეტიკეტი და უხვად მორწყეთ 
ნიადაგი. 
კვალსათბურები 
ორწლოვნები ხშირად გამოყავთ ღია გრუნტში მოსამზადებელ კვლებში. შემდეგ, როცა ისინი საკმარისად 
გაიზრდებიან, გადარგავენ მომავალი ყვავილობის ადგილზე. მათ ჩვეულებრივ თესავენ გვიანი 
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გაზაფხულიდან ზაფხულის შუა რიცხვებამდე. ზაფხულში მათ გადარგავენ სხვა კვალში, შემოდგომაზე კი 
მცენარეები საბოლოო ადგილზე გადააქვთ. 
ნათესარების დაცვა ღია გრუნტში 
ერთწლოვნებისა და ორწლოვნების თესლები აღმოცენებამდე და შემდეგში აღმონაცენები აუცილებლად 
უნდა დავიცვათ მღრნელების, ფრინველებისა და კატებისაგან. დააწყეთ წვრილი ჯოხები ნიადაგზე ან 
გააკეთეთ გადაღობვა წვრილი მავთულის ბადისაგან. ბადის კიდეები ისე შეკარით, რომ ყველა აღმონაცენი 
დაცული იყოს. ცივ რაიონებში შემოდგომის აღმონაცენები დაიცავით წაყინვებისა და ნესტისაგან, 
გამოიყენეთ აპკისებური ან სხვაგვარი გადახურვა. 
 
 
დახურულ გრუნტში თესვისწინა მოსამზადებელი სამუშაოები 
დახურულ გრუნტში თესვის უპირატესობა  

დახურულ გრუნტში თესვას ძირითადად მიმართავენ ჩითილების 
გამოყვანის დროს. ჩითილების გამოყვანა პირველ რიგში 
აუცილებელია იმ მცენარეებისთვის, რომლებსაც აქვთ გრძელი 
სავეგეტაციო პერიოდი და ამიტომ ღია გრუნტში მათი დათესვის 
შემთხვევაში ყვავილობას იწყებენ ძალიან გვიან. სათბურებში 
მცენარეების თესვას ძირითადად ახდენენ თებერვალ-მარტში, 
კვალსათბურებში კი მარტის ბოლოს-აპრილის დასაწყისში. 
 

დათესვამდე სათეს ყუთებს, ჯამებს, ქოთნებს,  სტელაჟებს დეზინფექციას 
უკეთებენ 40% ფორმალინის ხსნარით.  ძალიან წვრილ და წვრილ თესლებს 
თესავენ ყუთებში ან ქოთნებში, როლებსაც ავსებენ შემდეგი 
შემადგენლობის მიწის ნაზავით: 1 წილი ნეშომპალა ნიადაგი, 1 წილი 
ფოთლის მიწა და 1 წილი ქვიშა. უფრო დიდი ზომის თესლებს თესავენ 
სათბურის ან კვალსათბურის გრუნტში, სადაც უნდა იყოს მოთავსებული 
მიწის შემდეგი ნაზავი: 2 წილი კორდის მიწა, 1 წილი ნეშომპალა ნიადაგი, 1 
წილი ფოთლის მიწა და 1 წილი ქვიშა.  
მიწით ავსებულ ჭურჭელს შეანჯღრევენ, ზევიდან სახაზავით ზედმეტ 
ნიადაგს მოაშორებენ და ხის დაფით ისე დატკეპნიან, რომ მიწა ზედაპირიდან 1 სმ-ზე ჩაიწიოს. შემდეგ 1-2 
მმ-ის სისქეზე საცრით აყრიან ფოთლის მიწას. დათესვიდან ერთი დღით ადრე რწყავენ მსუბუქად. 
დათესვის დროს მიწა უნდა იყოს ნამიანი და არა სველი. ძალიან წვრილ თესლებს მხოლოდ მოაბნევენ 
მიწის ზედაპირზე და ხის დაფით მსუბუქად დატკეპნიან. სხვა ზომის თესლებს კი მიწას საცრის მეშვეობით 
მოაბნევენ ზემოდან საჭირო სისქემდე. უკეთებენ ეტიკეტს და აფარებენ მინას. ნათესარებს ამოსვლამდე  
უქმნიან 18-20° ჩ ტემპერატურას და რეგულარულად რწყავენ წყლის წვრილი ჭავლით. კარგი მოვლის 
შემთხვევაში ნათესარები 6-18 დღეში ამოდის, რის შემდეგაც საფარ მინას აღარ აფარებენ. 
თესვა დახურულ გრუნტში  
მოიმარჯვეთ შესასხურებელი, სათესი ჭურჭელი დაამუშავეთ ფორმალინის 40%-იანი ხსნარით, და უკვე 
დამუშავებული ჭურჭელი განაცალკავეთ სხვებისგან.  
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წინასწარ მომზადებული ნამიანი მიწის ნაზავით და შეავსეთ ყუთები, შეანჯღრიეთ, რაც გაათანაბრებს 
მიწას ჭურჭელში (ნაზავი მიწა დანამული უნდა იყოს ერთი დღით ადრე), გადაასწორეთ სახაზავით, 
მოაცილეთ ზედმეტი მიწა და დატკეპნეთ ხის სატკეპნი დაფით 
დოლბანდის პარკში ჩაყარეთ თითო სახეობის თესლი, მოუკარით თავი, პარალელურად პლასტმასის ჯამში 
ჩაასხით სადეზინფექციო ხსნარი (ფორმალინის 40%-იანი ან კალიუმის პერმანგანატის 25%-იანი ხსნარი), 
მასში მოათავსეთ თესლებიანი დოლბანდის პარკი, მანამ სანამ თესლები მთლიანად არ დასველდება 
(დიდხანს არ გააჩეროთ). 
დასველების შემდეგ თესლები გადმოყარეთ ლანგარზე შეშრობამდე. ასეთი თესლები მზად არის 
დასათესად. 
სანამ თესლები შეშრება, თესვამდე მოამზედეთ ეტიკეტები,  
მცენარეთა გამშრალი თესლი  დათესეთ გამზადებულ ყუთებში მობნევით, ხოლო კონტეინერებში 
შედარებით დიდი ზომის თესლები 2 ან 3 ცალი.  
ნათესარს ზემოდან 0,5-1 სმ სიმაღლეზე მოაყარეთ მიწა.  
მსუბუქად მოტკეპნეთ სატკეპნი დაფით. 
გაუკეთეთ ყველა ყუთს შესაბამისი ეტიკეტი 
მორწყეთ წვრილბადიანი სარწყავით. 
დააფარეთ საფარი მინები.  
ნათესარი უნდა მორწყათ რეგულარულად სინესტის შენარჩუნების მიზნით. 
 
დაჯგუთვა (პიკირება)  
 
მას შემდეგ რაც აღმონაცენებს განუვითარდებათ ერთი–ორი ნამდვილი ფოთოლი იწყება მათი გადარგვა – 
დაჯგუთვა (პიკირება). გადარგვა აუცილებელია, რადგან აღმონაცენები ერთმანეთს ხელს უშლიან ზრდაში.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

737 
 



 
დაჯგუთვა პლასტმასის ჭიქებში 
მოამზადეთ ჩასარგავი ჭურჭელი და მიწის ნაზავი 
ჩასარგავი ჭიქა (შეამოწმეთ არის თუ არა 
გახვრეტილი)  შეავსეთ მიწის ნაზავით ისე, რომ 
ჭიქის კიდიდან იყოს 1-1,5 სმ ქვემოთ. 
ორთითას გამოყენებით ფრთხილად ამოიღეთ 
მცენარეთა აღმონაცენები მიწიანად რამდენიმე 
ერთად. 
 
 
 
დააცალკევეთ აღმონაცენები თითო-თითოდ და 
ხელით ოდნავ დაუმოკლეთ ძირითადი ფესვი 
(ფესვის დამოკლება საჭიროა გვერდითი ფესვების გაზრდისთვის და ძლიერი ფესვთა სისტემის 
განვითარებისათვის). 
მარცხენა ხელში მოიმარჯვეთ ერთი დამუშავებული აღმონაცენი, ხოლო მარჯენა ხელით პატარა ხის 
წვეტიანი პალო ჩაარჭეთ მომზადებულ მიწის ნაზავიან ჭიქაში. 
გაკეთებულ ღრმულში ფრთხილად მოათავსეთ აღმონაცენი და თითებით ფრთხილად მიუტკეპნეთ მიწა. 
პლასტამის ყუთში ჩაალაგეთ გადარგული მცენარეები და გადაიტანეთ შესაბამის მითითებულ ადგილზე. 
გაუკეთეთ ეტიკეტები. 
რეგულარულად მორწყეთ წვრილბადიანი სარწყავით. 
 
მცენარის უკეთესი ზრდისთვის სასურველია ორი კვირის შემდეგ მოხდეს მისი შემდგომი გადარგვა 
შედარებით დიდი ზომის ჭურჭელში. 
 
დაჯგუთვა ყუთებში  
ყუთებში დაჯგუთვას აქვს ერთი უპირატესობა – ამ დროს შესაძლებელია გამოვრიცხოთ აღმონაცენის 
მეორედ გადარგვა. რისთვისაც საჭიროა თავიდანვე დაიცვათ აღმონაცენებს შორის მანძილი (5-8 სმ). 
მოამზადეთ ჩასარგავი ჭურჭელი და მიწის 
ნაზავი. 
ჩასარგავი ყუთი მიწის ნაზავით ისე შეავსეთ, 
რომ კიდიდან იყოს 1-1,5 სმ ქვემოთ. 
მიწის ზედაპირი დატკეპნეთ ხის დაფით.  
ორთითას გამოყენებით ფრთხილად 
ამოიღეთ მცენარეთა აღმონაცენები 
მიწიანად რამდენიმე ერთად. 
დააცალკევეთ აღმონაცენები თითო-თითოდ 
და ხელით ოდნავ დაუმოკლეთ ძირითადი 
ფესვი (ფესვის დამოკლება საჭიროა 
გვერდითი ფესვების ზრდისა და ძლიერი 
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ფესვთა სისტემის განვითარებისათვის). 
მარცხენა ხელში მოიმარჯვეთ ერთი დამუშავებული აღმონაცენი, ხოლო მარჯენა ხელით პატარა ხის წ 
პალო ჩაარჭეთ მომზადებულ მიწისნაზავიან ყუთში.  
გაკეთებულ ღრმულში ფრთხილად მოათავსეთ აღმონაცენი და თითებით ფრთხილად მიუტკეპნეთ მიწა. 
გაუკეთეთ ეტიკეტები. 
გადაიტანეთ შესაბამის ადგილას. 
რეგულარულად მორწყეთ წვრილბადიანი სარწყავით.  
 
 
 
 
ნათესარების გამოწრთობა და გადარგვა ღია გრუნტში 
მცენარის გამოწრთობა 
მცენარის გადარგვისათვის მოზადება წინასწარ აუცილებელია, 
რათა სიცივეებმა, ამინდის ცვლილებამ და ქარმა არ იმოქმედოს მის 
ზრდაზე. ასეთი აკლიმატიზაციის პროცესს გამოწრთობა ეწოდება.  
დახურულ გრუნტში ჩითილები რჩებიან მუდმივ ადგილზე 
დარგვამდე. თუ აღმონაცენებში არის ისეთები, რომლებიც სუსტად 
არიან განვითარებულნი, მაშინ ისინი აუცილებლად მოითხოვენ 
დამატებით კვებას, (მიკრო და მაკრო ელემენტების  შემცველი 
სასუქები, როგორიცაა კალიუმიანი, ფოსფორიანი, აზოტიანი, 
რკინის შემცველი და ა.შ.), მათ ზრდაში მოაძლიერებს.  
დამატებითი კვების შემდეგ, როდესაც ნათესარები მოძლიერდება, 
ისინი უნდა გადაიტანოთ კვალსათბურში. ამ მიზნისათვის ყველაზე 
კარგია ცივი კვალსათბური, რომელიც მჭიდროდ უნდა 
იხურებოდეს. 
კვალსათბურში გადატანის შემდეგ საჭიროა ცოტა ხანი დატოვოთ 
ღია (1-2 სთ-ის განმავლობაში). შემდეგ თავზე დააფარეთ შემინული 
(ან ცელოფნიანი) ჩარჩო. მეორე და შემდეგ დღეებში (ორი კვირის განმავლობაში) გაზარდეთ 
კვალსათბურის განიავებისთვის დრო. თბილ ამინდში სარკმელი შეიძლება მთლიანად ღია იყოს დღისით. 
ამავე დროს დაიწყეთ კვალსათბურის ღიად დატოვება ღამითაც – თავიდან მცირე, შემდეგ კი სულ უფრო 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.  
ცივი კვალსათბური ვერ დაიცავს მცენარეს ტემპერატურის ძალიან დაცემისას. თუ მოსალოდნელია ასეთი 
ძლიერი აცივება, უზრუნველყავით ნახევრადსიცივეგამძლე მცენარეების დამატებითი დაცვა. საუკეთესოა 
სქელი და მსუბუქი დათბილვა. თუმცა ისეთი მძიმე საფარი მასალა, როგორებიცაა ქოქოსის ბოჭკოს 
ჭილოფი, ძველი ტომრები და სხვ., არ გამოიყენება და უფრო ხელმისაწვდომია ნახერხით ან თივით 
დათბუნვა.  ამასთანავე ტემპერატურის სწრაფი დაცემის, ძლიერი წვიმის ან სეტყვის მოლოდინისას, 
სწრაფად დახურეთ ჩარჩოები. დროთა განმავლობაში, როცა ახალგაზრდა მცენარეები კარგად 
გამოიწრთობიან და მზად იქნებიან გადარგვისათვის მუდმივ ადგილზე, შეგიძლიათ ჩარჩოები სულ 
მოხსნათ მაშინ, როდესაც სიცივის საშიშროება ჩაივლის. 
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თუ ნათესარები სათანადოდ არ არიან გამოწრთობილები კვალსათბურში ან სათბურში, მაშინ ღია გრუნტში 
ნათესარები უნდა დაირგას ისეთ ადგილზე, სადაც გარემო პირობების გამო ნაკლები საფრთხე ემუქრებათ. 
ბაღების უმრავლესობაში განსაკუთრებით უპირატესობას აძლევენ ღობეებთან, სახლების კედლებთან, 
ცოცხალ ღობეებთან არსებულ საკმაოდ დაცულ უბნებს, სადაც მცეენარები თავს კომფორტულად გრძნობენ. 
ყუთები და ქოთნები კვალსათბურის რიგებში ისე უნდა დალაგდეს, რომ შესაძლებელი იყოს მათი 
გაფხვიერება და მორწყვა მუდმივ ადგილზე გადატანამდე.  
ცივ კვალსათბურში რეგულარულად ათვალიერეთ ნათესარები, რომ გამოირიცხოს მათი გადახმობა, თუმცა 
ზედმეტად ხშირი მორწყვა არ ღირს, რათა თავიდან ავიცილოთ სოკოვანი დაავადებების წარმოშობა.  
 
გამოწრთობილი მცენარეების დარგვა ღია გრუნტში 
მოამზადეთ  ნიადაგი დასარგავად - გადაბარეთ, გააფხვიერეთ და მოასწორეთ ფოცხით.  
წინასწარ მოფიქრებული  ყვავილნარის სქემის მიხედვით თარგზე, ყოველი ტიპის მცენარისთვის აღნიშნეთ 
უბანი, გამოიყენეთ მოსახერხებელ მარკერად მშრალი სილით სავსე ბოთლი. გაითვალისწინეთ თითოეული 
მცენარის კვების არე და დააშორეთ შესაბამისი მანძილები.  
ჭურჭლიდან ფრთხილად ამოიღეთ ჩითილი, რომელიც გადარგვამდე რამდენიმე საათით ადრე კარგად 
უნდა იყოს მორწყული წვრილბადიანი სარწყავით. ჩითილი ამოიღეთ მიწის გუნდით და არა შიშველი 
ფესვებით. ჭურჭლიდან მიწით ამოღებულ ჩითილს არ უზიანდება ფესვები და ადვილად ხარობს. ასევე 
გაითვალისწინეთ, რომ ჭურჭლიდან ჩითილი უნდა ამოიღოთ უშუალოდ ჩარგვის წინ. 
4.პატარა ნიჩბით გააკეთეთ ჩაღრმავება და დარგეთ მცენარე. მცენარის ფესვის კომის ზედა ნაწილი უნდა 
მოათავსოთ ნიადაგის ზედაპირის ცოტა ქვევით. დატკეპნეთ ნიადაგი ხელით და მორწყეთ მცენარე. 
გაითვალისწინეთ, რომ ჩითილების გადარგვა უმჯობესია დილას, საღამოს ან ღრუბლიან ამინდში.  
 
ბოლქვოვნების  თესლით გამრავლება 
 ბოლქვოვნების თესლით გამრავლება 
საკმაოდ ნელი პროცესია, თუმცა აქვს მთელი 
რიგი ღირსებები. ეს ყველაზე იაფი მეთოდია 
დიდი რაოდენობის სარგავი მასალის 
მისაღებად. ყველაზე ხშირად თესლით 
ამრავლებენ იშვიათ ჯიშებს, ასევე 
ველურადმზარდ სახეობებს, ბოლქვების 
გამოშრობასა და ამოთხრას ძნელად რომ 
იტანენ. 
 ვეგეტატიურად გამრავლებული 
ბოლქვოვანი მცენარეები დროთა განმავლობაში ბერდებიან და წვრილდებიან, კარგავენ შესახედაობას, 
ადვილად უჩნდებათ მავნებლები და დაავადებები. ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია 
შროშანებისათვის და მისი მონათესავე ნომოხარისისთვის. ასეთი მცენარეები შეიძლება განახლდეს 
თესლით გამრავლებით. ისინი არიან უფრო სიცოცხლისუნარიანნი, ვირუსებისგან თავისუფალნი, მათი 
მშობლების ამ ვირუსებით დაავადების შემთხვევაშიც კი.  თუმცა კულტურულმა ფორმებმა შეიძლება ვერ 
შეინარჩუნონ ჯიშისთვის დამახასიათებელი ნიშნები. 
 თესლების აღება და შენახვა 
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 ბევრი ბოლქვოვანი მცენარის თესლი საკმაოდ მსხვილია, ამიტომ მისი მოგროვება ძნელი არაა. თესლის 
კოლოფები ჩვეულებრივ განთავსებულია ყვავილედის წვერზე. მხოლოდ რამდენიმე წარმომადგენელს, 
მაგალითად ზაფრანას აქვს უხილავი  ნაყოფები ნიადაგის დონეზე; სხვები კი როგორიცააა Arisaema და 
Arum , იკეთებენ კაშკაშა  შეფერილობის კენკრებს, რომლებითაც იკვებებიან წვრილი  ძუძუმწოვრები და 
ფრინველები. 
ახლადაღებული თესლი უკეთესად აღმოცენდება მომდევნო გაზაფხულზე. ცივი კლიმატის პირობებში 
წარმოუდგენელია სითბოსმოყვარული ბოლქვოვნების ახლადაღებული თესლის ღია გრუნტში დათესვა. 
თესვა 
 თესლების სიცოცხლისუნარიანობა შეამოწმეთ რამდენიმე მათგანის შუაზე გაყოფით: მომწიფებულ, 
ჯანმრთელ თესლებს ექნებათ ბაცი ან გამჭვირვალე, წვნიანი კონსისტენცია. აღმონაცენებს სწრაფად 
უვითარდებათ სამარაგო ორგანოები, გამოიყენეთ თესვისათვის ნაკლებად ღრმა მოდულები. შეიძლება 9 სმ 
დიამეტრის ქოთნების  ან 13 სმ დიამეტრის ქვესადგამების გამოყენება. აავსეთ კერამიკული ჭურჭელი 
ნარევით, რომელშიც იქნება თანაბარი რაოდენობის ნაყოფიერი თიხნარი და მსხვირმარცვლოვანი ქვიშა (5 
მმ) ან ხრეში. ბიკარბონატული სუბსტრატებისთვის გათვალისწინებული ბოლქვოვნებისთვის შეურიეთ 
თანაბარი წილის ტორფი (ან ხის ქერქი) და მსხვილმარცვლოვანი ქვიშა, ხრეში (აკვარიუმებში 
გამოყენებულის მსგავსი), დაუმატეთ  ცოტაოდენი ხსნადი სასუქი. პლასტმასის ქოთნებისთვის გააკეთეთ 6 
წილი  მსხვილმარცვლოვანი ქვიშისა და 4 წილი მიწის ნარევი, თავი აარიდეთ ზედმეტ ტენს. 
 აავსეთ ქოთანი დამზადებული ნარევით სამ მეოთხედზედანამეთ ზედაპირი საფრქვევით 
(პულვერიზატორით) ან ჩადგით წყლიან ქვესადგამში, ვიდრე ზედაპირი ბოლომდე არ დატენიანდება. 
მოაბნიეთ ზედაპირზე თესლები. ისეთი თესლები, როგორიც აქვს ფრიტილარიას და შროშანას, გაანაწილეთ 
5 მმ დაშორებით ერთმანეთისგან. 
დაფარეთ თესლები მიწით, ზემოდან  კი ლოკოკინებისა და ლოქორების საწინააღმდეგოდ ხრეშის 
ფხვნილით, ხრეში ხავსის ზრდას უშლის ხელს და ანაწილებს წყალს მორწყვისა და კოკისპირული წვიმების 
დროს. გაუკეთეთ ეტიკეტი. 
თესლების აღმოცენება 
 ბუნებაში თესლების აღმოცენებისთვის სიგნალია თოვლის დნობა. ზამთრის ყინვები ან ნახევრად 
ყინვაგამძლე თესლების მაცივარში გაციება და შემდეგ +10°-ზე გათბობა აქტივაციას უკეთებს თესლებს. 
სითბოსმოყვარული სახეობების თესლები საკმაოდ მაღალ ტემპერატურას მოითხოვს, სხვებს კი შეიძლება 
განსაკუთრებული განათება ან რამე სხვა მოთხოვნა ჰქონდეს. ყველა თესლს სჭირდება ტენი. თუ 
აღმოცენების დასაწყისში ნიადაგი გამოშრა, აღმონაცენი აუცილებლად დაიღუპება, ხოლო წყლის სიჭარბე 
კი ლპობამდე მიიყვანს. აღმონაცენების ზრდა ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობების  გავლენის ქვეშ 
იმყოფება. ამიტომ ხშირად გაზაფხულის თესვა უფრო ნაკლებ წარმატებულია, ვიდრე შემოდგომის. 
 სადრენაჟო ქვესადგამები იცავენ თესლებიან ჭურჭელს გამოშრობისაგან, არბილებენ ტემპერატურულ 
ცვლილებებს. უკიდურეს შემთხვევაში მოათავსეთ ქოთნები გრილ დაჩრდილულ ადგილას (მაგ., შენობის 
ჩრდილში) ან ცივ სათბურში.  
აღმონაცენების მოვლა 
  დააჯგუფეთ აღმონაცენები მათი მოსვენების პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით. ბოლქვოვნების 
უმრავლესობას მოსვენების პერიოდში არ სჭირდება ძლიერი დატენიანება, მაგრამ არიან ისეთებიც, 
მაგალითად, შროშანები და ზოგიერთი ზაფრანები, რომლებსაც სჭირდებათ მორწყვა მთელი წლის 
მანძილზე. უფრო წარმატებული ზრდისათვის გაუხანგრძლივეთ მათ ვეგეტაციის პერიოდი (როცა ისინი 
აგროვებენ საკვებ ნივთიერებებს), მორწყვითა და მუდმივად სასუქით გამოკვებით. გამოიყენეთ სასუქი 
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კალიუმის მაღალი და აზოტის დაბალი შემცველობით, რათა სტიმულირება გაუკეთოთ სამარაგო საკვები 
ნივთიერებების დაგროვებას ფოთლის ზრდის გარეშე. როგორც კი ფოთოლი ფერის დაკარგვას დაიწყებს, 
შეაჩერეთ მცენარის კვება. 
 ყველა ბოლქვოვანი მცენარე ცუდად რეაგირებს გადარგვისას ფესვების დაზიანებაზე, ამიტომ ნუ 
ამოიღებთ აღმონაცენებს უკიდურეს შემთხვევაში ორ სავეგეტაციო პერიოდზე ადრე, ვიდრე ქოთანი ვიწრო 
არ გახდება მისთვის. თვითჩათესვით აღმოცენებულები უფრო დიდხანსაც შეგიძლიათ გააჩეროთ. 
აღმონაცენების გაზრდა 
  ახალგაზრდა ბოლქვები მოსვენების პერიოდის განმავლობაში გადარგეთ და არ მორწყათ, გქონდეთ 
თითქმის მშრალ სუბსტრატში. ახალგაზრდა ბოლქვების დახარისხებისას არ აურიოთ ბოლქვის წვერი და 
თავი, ჩარგეთ ძირით  ქვემოთ. ისეთი მცენარეების ბოლქვებს, როგორიცაა Eრყტჰრონიუმ და ბუჩქისძირა, 
თავიც და ბოლოც ერთნაირი აქვს, ისე რომ შეიძლება ადვილად აგერიოთ და ჩარგოთ თავით ქვემოთ. 
 ნემატოდებით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, სადრენაჟო ხვრელი დაფარეთ თუთიის ან პლასტიკის 
ბადით. დრენაჟით უზრუნველყოფისთვის ბადეზე დაყარეთ მსხვილი (1 სმ) ხრეში, მასზე სუბსტრატი 
ნაყოფიერი თიხნარითა და ხრეშის ფხვნილით. ასე გაავსეთ ქოთანი სამ მეოთხედამდე. ზემოთ დარჩენილი 
სივრცე დაფარეთ, შეავსეთ სუფთა, წვრილი ქვიშით 1 სმ ჰაერაციის გაუმჯობესებისათვის. ჩარგეთ 
ბოლქვები ისე, რომ ერთმანეთს არ შეუშალონ ხელი ზრდაში ორი წლის განმავლობაში მაინც. დაფარეთ 
ისინი მიწით, შემდეგ ზემოდან 1 სმ ხრეშისებური, მსხვილმარცვლოვანი ქვიშით. 
 მცენარეები მსხვილი ბოლქვებით ჩარგეთ სპეციალურ  გამოსაყვან კვლებში ან მუდმივ ადგილზე. ასეთი 
კვლები მოამზადეთ წინასწარ კომპოსტის შეტანით. 
თვითჩათესვა 
 ბევრი ბოლქვოვანი ბუნებრივ პირობებში მრავლდება თვითჩათესვით. ასეთი აღმონაცენების 
გამოცალკევება ხშირ ბალახში საკმაოდ ძნელია, ამიტომ მათ ტოვებენ საკმაოდ დიდხანს ძალიან 
გასქელებამდე, გახშირებამდე.  
ჰიბრიდიზაცია 
 ზოგიერთ ბოლქვოვან მცენარეში ადვილად ხდება ჰიბრიდიზაცია. ასეთებია ნარგიზები, ზამბახები, 
შროშანები და ტიტები, რომლებსაც აქვთ ძლიერ გამოშვერილი ბუტკო და მტვრიანები. 
სურათები 
მოამზადეთ ქოთანი კარგად დრენირებული სათესი სუბსტრატით, მსუბუქად დატკეპნეთ მიწა. 
მოაყარეთ თესლები მიწის ზედაპირზე, დაფარეთ ისინი მიწის თხელი ფენით, საცერით მოაცერით მიწა. 
ნიადაგს ზემოდან მოაყარეთ წვრილმარცვლოვანი 5 მმ  ხრეშის ფხვნილი, ქოთნის კიდემდე. გაუკეთეთ 
ეტიკეტი. 
მოათავსეთ ქოთანი დაჩრდილულ ადგილას ან სადრენაჟო სადგამზე გამოშრობისა და  გადახურებისგან 
დასაცავად. 
 
ერთწლიანი ნაზარდები ჯერ კიდევ არ არის მზად გადასარგავად. ზრდის დასრულების შემდეგ, 
ვეგეტატიური პერიოდის დასრულებისას, აცადეთ  ფოთლებს გახმობა და შეაჩერეთ მორწყვა. 
მეორე წელს,  როცა ახალგაზრდა  ბოლქვები ან ტუბერბოლქვები მოსვენების პერიოდში გადავლენ, 
გადარგეთ ახალ ხრეშიან სუბსტრატში.  
 ორი წლის ზრდის შემდეგ ბოლქვოვნების აღმონაცენები  შეიძლება ძლიერად განსხვავდებოდეს ზომებით. 
ყველაზე მსხვილმა ზრდა დაიწყო პირველივე წელს, ყველაზე წვრილმა კი  ერთი წლით გვიან. 
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 გააცალკევეთ ერთწლიანი და ორწლიანი მცენარეები და ჩარგეთ სხვადასხვა  ქოთნებში, რომ   კარგად 
განაგრძონ მათ ზრდა. 
 
 
 
 
კითხვები თვითშეფასებისთვის 
რას ნიშნავს გენერაციული გამრავლება? 
რა სახის ნაყოფები არსებობს? 
აღწერეთ თესლის მოგროვების, გარჩევისა და შენახვის წესები და პირობები. 
როგორ ხდება თესლის თესვისწინა დამუშავება? 
როგორ ხდება თესვა დახურულ გრუნტში? 
როგორ ითესება თესლი ღია გრუნტში? 
რას ნიშნავს დაჯგუთვა? 
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თავი 5. ვეგეტატიური გამრავლება 
 
აღნიშნული თავში გაეცნობით შემდეგ საკითხებს: 
მცენარის ვეგეტატიური გამრავლების სახეები, 
კალმის რაობა, კალმის სახეები; 
ღეროს, ფოთლისა და ფესვის კალმით მცენარის 
გამრავლების თავისებურებები; 
ღეროს სახეცვლილებების კალმით მცენარის 
გამრავლების წესები და თავისებურებები; 
მცენარის დაფესვიანებული კალმების გადარგვა 
ქოთნებში; 
გადაწვენით, ამონაყრითა და ბუჩქის დაყოფით 
მცენარის გამრავლების თავისებურებები; 
მცენარის მყნობით გამრავლების წესები და 
მეთოდები. 
 
 
5.1. ვეგეტატიური გამრავლების არსი, სახეები და საჭირო 
აღჭურვილობა 
უსქესო გამრავლების დროს ახალი ორგანიზმი წარმოიქმნება დედა ორგანიზმის ერთი ან რამდენიმე 
უჯრედისაგან, სხვა უჯრედთან შეერთების გარეშე. უსქესო გამრავლება მეტად გავრცელებულია მცენარეთა 
შორის. ამით მცენარეები განსხვავდებიან ცხოველებისაგან, რომელთა შორის უსქესო გამრავლება მხოლოდ 
ზოგიერთ უმდაბლეს წარმომადგენელს ახასიათებს. 
 
უსქესო გამრავლება შეიძლება იყოს ვეგეტატიური და საკუთრივ უსქესო. 
 
საკუთრივ უსქესო გამრავლების დროს წარმოიქმნება სპეციალური უჯრედები, რომლებსაც სპორები 
ეწოდება. სპორები ვრცელდება ქარის, წყლის ან ცხოველის საშუალებით. იშვიათად სპორები აქტიურად 
მოძრაობენ და მათ ზოოსპორები ეწოდება (ბერძ. "ზოონ"- ცხოველი, ცოცხალი არსება). 

  ვეგეტატიურ გამრავლებაში იგულისხმება ახალი მცენარის წარმოშობა მცენარის ვეგეტატიური 
ორგანოებიდან (ბოლქვებიდან, ტუბერებიდან, ფესურებიდან, სოკოს მიცელიუმიდან და სხვა)ან მათი 
ნაწილებით გამრავლება. განვითარებული შვილეული ორგანიზმი სრულად ინარჩუნებს დედისეული 
ორგანიზმის ყველა ნიშან-თვისებას და დასაბამს აძლევს ახალი მცენარის განვითარებას. 
ვეგეტატიურ გამრავლებას საფუძვლად უდევს მცენარეთა შორის ფართოდ გავრცელებული 

რეგენერაციის უნარი (ლათ. "რეგენერაცია" - აღდგენა, განახლება), ე.ი. დაკარგული ორგანოების ან მათი 
ნაწილების აღდგენა ანუ სხეულის ცალკეული ნაწილებიდან ახალი მცენარის წარმოქმნა. 
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 ბუნებაში არსებული ვეგეტატიური გამრავლების გარდა, ადამიანი პრაქტიკაში ხშირად მიმართავს 
ხელოვნურ ვეგეტატიურ გამრავლებას. ამისთვის ის ქირურგიულად მოაცილებს მცენარეს იმ ნაწილებს, 
რომლებსაც აქვთ შემდგომი განვითარების უნარი და ამნაირად ღებულობს ახალ ინდივიდს. 
 
 
ხელოვნური ვეგეტატიური გამრავლება 
პირობითად ხელოვნური ვეგეტატიური გამრავლება შეიძლება ვუწოდოთ ისეთ გამრავლებას, რომელიც 
ბუნებაში არ ხდება, ვინაიდან ეს გამრავლება დაკავშირებულია გასამრავლებელი ნაწილების დედა 
მცენარიდან ძალით მოცილებასთან, ანუ ხდება ადამიანის ზეგავლენით. ხელოვნურ ვეგეტატიურ 
გამრავლებას მიმართავენ მაშინ, თუ მცენარე ამა თუ იმ პირობებში არ ივითარდებს ან მცირე რაოდენობით 
ივითარებს თესლს, ან მათი ხარისხი დაბალია, ან თუ თესლებით გამრავლებისას შთამომავლობა არ 
ინარჩუნებს ჯიშის თვისებებს, ან თუ აუცილებელია ამა თუ იმ მცენარის გამრავლება.  
ხელოვნური ვეგეტატიური გამრავლების ტიპებია: ბუჩქის დაყოფით, ამონაყარით, გადაწვენით და კალმით 
გამრავლება. 
ასეთი ტიპის გამრავლებას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ვეგეტატიური გამრავლების 
დროს ფიქსირდება და სწრაფად მრავლდება ახალი ჯიშები, სწრაფად მიიღება მოყვავილე  ეგზემპლარები.  
აღსანიშნავია, რომ ახალი ჰიბრიდული ფორმები მრავლდება მხოლოდ ვეგეტატიური გზით: კალმით და 
მყნობით. 
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ვეგეტატიური გამრავლების სახეებია: 
ფოთლის კალმით გამრავლება;  
საკუთრივ ღეროთი გამრავლება; 
ღეროს სახეცვლილებებით გამრავლება;  
ფესვის კალმით გამრავლება; 
ბუჩქის დაყოფით გამრავლება; 
გადაწვენით გამრავლება; 
ფესვის ამონაყარით გამრავლება; 
მყნობით გამრავლება. 
 
 
ვეგეტატიური გამრავლებისთვის საჭირო  ჭურჭელი,  იარაღები, სუბსტრატი 
 ჭურჭელი 
თავდაპირველი სამუშაოსთვის გამოიყენება ჯერ პატარა ქოთნები. მცენარის ზრდის შესაბამისად საჭიროა 
მისი გადარგვა დიდი ზომის  ჭურჭელში. ანუ მცენარის ზრდასთან ერთად იზრდება ჭურჭლის ზომაც. 
ქოთანში მცენარის ჩასარგავად, გადასარგავად აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ ქოთანი  ჩარგვისას  
თავსდება მაგიდის კიდიდან 10-15 სმ დაშორებით, რათა მუშაობა მოსახერხებელი იყოს.  
 

 
 
თიხის ქოთანი გამოიყენება შედარებით იშვიათად, რადგან არის მძიმე, მტვრევადი, მოძველებული, ძვირი 
და მისი გასუფთავება ძნელია (კედლებზე დარჩენილი ნადების გამო), თუ მცენარე დროულად არ 
გადაირგა, მაშინ გატეხვა ხდება საჭირო. ამის გამო თიხის ქოთნები პრაქტიკულად ამოღებულია 
ხმარებიდან. ძირითადად გამოიყენება პლასტმასის ჭურჭელი. პლასტმასის ქოთნები არსებობს ისეთებიც, 
რომლებიც სუნთქავს და რომლებიც არ სუნთქავს. 
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სხვადასხვა ორგანული მასალებისგან დამზადებული ქოთნები: ბოჭკოვანი, ტორფის, მუყაოსგან 
დამზადებული – ამ ქოთნებში ფესვთა სისტემა კარგად ვითარდება და  გადარგვისას არ ზიანდება, ეს 
მასალები მიწაში კარგად იხრწნება. ერთი ნაკლოვანება აქვს – საკმაოდ ძვირია.  
  
ხის ყუთი – ფიცრებისაგან იკვრება მართკუთხა ფორმის ყუთი. ყუთს ზემოდან ეფარება ჩარჩო (ჩვეულებრივ 
ხის პანელების), რომელზეც გადაკრულია პოლიეთილენი. სასურველია ყუთს უნდა ჰქონდეს სიგრძის 
საზომი ნიშნულები. ეს ნიშნულები საჭიროა მიწის და ქვიშის სწორად განაწილებისათვის, ვინაიდან  
სხვადასხვა მცენარის კალმებს სხვადასხვაგვარი სუბსტრატი სჭირდება. გვაქვს ორი სიღრმის ყუთი. თუ 
ყუთი ჩვეულებრივზე ღრმაა, შეიძლება დაეფაროს მინა. საფარი საჭიროა ტენისა და ტემპერატურის 
შენარჩუნებისთვის. 
 
კონტეინერები (ე.წ.კასეტები, მოდულები) – არსებობს სხვადასხვა სახის და ზომის კონტეინერები. 
სასურველია იყოს მყარი პლატმასის, ფორმა რომ არ შეიცვალოს. მინიკონტეინერს უნდა ჰქონდეს 
გამჭვირვალე საფარი (შეიძლება სხვა პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენებაც. ფოტო) კონტეინერები 
ძირითადად გამოიყენება კალმებდასაფესვიანებლად (ილუსტრაცია ეკონომიურობის საჩვენებლად). 
 
ქვესადგამები – არსებობს ცალკეული ქოთნის დასადები,  ყუთისთვის შედარებით მოზრდილი და მთლიანი 
თაროს ზომის. სადგამები გამოიყენება მიწის გაცრის დროსაც. 
 
საყოფაცხოვრებო ნივთები - პოლიეთილენის  პაკეტები, რძის პროდუქტების კოლოფები, პოლიეთილენის 
ბოთლები და ა.შ. (გარდა რკინისა) - თავისუფლად შეიძლება მათი გასამრავლებელ ჭურჭლად გამოყენება. 
            
სხვადასხვა ორგანული მასალისგან 
დამზადებული ქოთნები 
 

დეკორატიული ჭურჭელი 

 

                                                
იარაღები  
სეკატორი  (ბაღის მაკრატელი) მცენარეთა გამრავლების დროს 
სეკატორს აუცილებელი და  მთავარი იარაღია. იგი გამოიყენება 
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ყველანაირი ყლორტის ასაჭრელად (წვრილი, მსხვილი, გამერქნებული და ა.შ.) უპირატესობა ენიჭება 
მაკრატლის პრინციპით მჭრელ სეკატორის. ირჩევა ხელის ზომის მიხედვით. უკეთესია კარგი ზამბარით, 
რომ  ადვილად ბრუნდებოდეს გაშლილ მდგომარეობაში და უნდა ჰქონდეს ჩამკეტი. უნდა იქნას 
გამოყენებული მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით. სამუშაოს დასრულების შემდეგ აუცილებელია 
გასუფთავება სტერილიზება, გალესვა. სჭირდება მუდმივი მოვლა.  
დანები – ძირითადი, აუცილებელია იარაღია. უმეტესად გამოიყენება საშუალო ზომის დანა. ვეგეტატიური 
გამრავლებისთვის ვიყენებთ სწორი პირის მქონე დანას. სასურველია იხსნებოდეს ადვილად. ოკულირების 
დანა (კვირტით მყნობისთვის) სწორპირიანი დანა კალმით მყნობისთვისაც გამოიყენება  
ლანცეტი  გამოიყენება ფოთლის კალმებისთვის, მყნობისთვისაც. 
პალოები – სხვადასხვა სიგრძისა და სხვადასხვა დიამეტრის, წაწვეტებული წვერით და ბლაგვი წვერით.  
პლასტმასის ორთითა -  დაფესვიანებული კალმების ამოსაღებად  
დასატკეპნი –მიწის, ქვიშის დასატკეპნად.  
ეტიკეტები საჭიროა ჩარგული მასალის სახელწოდების მისათითებლად. არის: პლასტმასის, სპილენძის. 
იწერება ქიმიური ფანქრებით, ან შავი გრაფიტის ფანქრებით. 
საბაღე მალამო – არსებობს მრავალი სახის ცივი და ცხელი. იყიდება და შესაძლებელია სახლში 
დამზადებაც.  
სახვევი – მრავალნაირია: პოლიეთილენის, ბუნებრივი: რაფია, სელი. არსებობს ხალხური მეთოდები, მაგ., 
ტალახი.  
სარწყავი,დასანამი -  ორი სახის: ხელის ფართოპირიანი სარწყავი და ხელის გამფრქვევი 
ბლოკნოტი, ფანქარი – ჩანაწერებისთვის 
სპირტი და ნაჭერი იარაღების გასასუფთავებლად. 
დამატებითი სამუშაო მასალა – ზრდის სტიმულატორები (კორნევინი, მარგანეცის კრისტალები,  
საცერი – მიწის, სუბსტრატის გაცრისათვის. გვაქვს სხვადასხვა ზომის საცერები, სხვადასხვა ზომის ბადით. 

სახვევი და საყრდენი საშუალებები 

 

სარწყავი საშუალებები 
 
 
სუბსტრატი 
სუბსტრატი  - მდინარის გარეცხილი ქვიშა, ნაკელი, კორდის მიწა, ნეშომპალა, პერლიტი  
სუბსტრატი უნდა იყოს მსუბუქი, კარგი აერაციის მქონე, ტენის შემანარჩუნებელი, საკვები ნივთიერებების 
შემცველი, თბოგამტარი. მომზადებამდე ყველა კომპონენტს სჭირდება  სტერილიზაცია: ცხელდება 80C-ზე 
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სხვადასხვა მეთოდებით (თიხის გამოსაწვავ ღუმელში, შეშის ღუმელში დ ა.შ.). მიწა უნდა  გაცივდეს და ისე 
შეერიოს ერთმანეთს.  
ქვიშა მსხვილმარცვლოვანი უნდა იყოს, სასურველია მდინარის. 
პერლიტი – საჭიროა სიმსუბუქისათვის, ტენის შენარჩუნებისთვის, აერაციისთვის. ქიმიურად ინერტულია 
და ბიოლოგიურად 
სუბსტრატის რეცეპრი მრავალია, მაგრამ მთავარია ერთი პირობა: უნდა იყოს კარგად არეული და აღებული 
ერთი საზომით. 
რეცეპტი #1 
 3 წილი კორდის მიწა, 1 წილი ქვიშA, 1 წილი ნაკელი, 1 წილი პერლიტი, 1 წილი ნეშომპალა 
ინგრედიენტები სუბსტრატისთვის 
 
 
 
 
ღეროს, ფოთლისა და ფესვის კალმით მცენარის გამრავლება 
  
 
კალმით გამრავლება 

 
მიწაში ჩასმული კალმის ქვედა ნაწილის კამბიუმიდან წარმოიქმნება დამატებითი ფესვები. დამატებითი 
ფესვების წარმოქმნას ხშირად წინ უძღვის კალუსის (ლათ. "კალუმ" - სქელი, ხეშეში ტყავი) განვითარება. 
კალუსი წარმოიქმნება პარენქიმული ქსოვილისაგან, რომელიც ჭრილობას პირს მოუკრავს. კალმით 
დაფესვიანება ხდება რამდენიმე დღეში (მაგ. ტირიფი, ვერხვი, ტრადესკანცია), კვირაში ან თვეში. ეს 
მცენარეზეა დამოკიდებული.  
ღეროდან აჭრილი კალმებით ამრავლებენ მრავალ დეკორატიულ მრავალწლოვან, სამკურნალო, ტექნიკურ 
მცენარეს. მაგ., ვარდს, ვაზს (ვაზის კალამს ლეწი ან რქა ეწოდება), ტირიფს, ვერხვს, მოცხარს, ბიოტას და 
სხვ., ხანდახან ზოგიერთ ბოსტნეულს. 
ზოგჯერ კალმებით დაფესვიანების დასაჩქარებლად იყენებენ ზრდის ხელშემწყობ ნივთიერებებს - 
აუქსინებს. ზოგიერთი მცენარე ამ ნივთიერებას თვითონ გამოიმუშავებს (აუქსინები - მცენარეული 
ჰორმონები ანუ ფიტოჰორმონები. ფიტოჰორმონები - ფიზიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებანი, 
რომელიც წარმოიქმნება მცენარეულ ორგანიზმში და აქტიურად მონაწილეობს მცენარის ზრდაში). 
ზოგიერთი მცენარე მრავლდება ფესურების (სახეცვლილი მიწისქვეშა ღეროების) ნაჭრებით, რომლებზეც 
კვირტები მოიპოვება. მაგ., ზამბახები.  
ფესვის კალმებით ისეთი მცენარეები მრავლდებიან, რომელთაც ახასიათებთ ფესვებზე დამატებითი 
კვირტების სწრაფი განვითარების უნარი, მაგ., ასკილი, ვარდი, ჟოლო, ალუბალი, ქლიავი და სხვა. 

კალამი ეწოდება მცენარის ყოველ აჭრილ ნაწილს, რომლითაც შეიძლება მისი ვეგეტატიური 
გამრავლება. კალამი ფართო გაგებით შეიძლება იყოს როგორც ღეროს ნაწილი (ყლორტი), ასევე ფესვისა 
და ფოთლის ნაწილიც. ვიწრო გაგებით, როცა კალამზეა ლაპარაკი, ღეროს კალამი იგულისხმება. 
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ამისათვის იღებენ 5-10 სმ სიგრძისა და 0.5-2 სმ სიმსხოს კალმებს და 2-6 სმ სიღრმეზე ცერად ჩასვამენ 
მიწაში იმგვარად, რომ თავი ზევითკენ იყოს მიმართული. 
ფოთლის კალმებით მხოლოდ ზოგიერთი მცენარე მრავლდება, მაგ., ბეგონია, გლოქსინია, დანდური. სველ 
ქვიშაში ჩასვამენ მათ ფოთლებს, რომლებიც ივითარებენ დამატებით კვირტებს, საიდანაც ახალი მცენარე 
მიიღება. თუ ასეთ ფოთლებს მივაყენებთ ჭრილობებს მსხვილი ძარღვების დატოტიანების ადგილებში, ეს 
ოპერაცია დააჩქარებს ფესვებისა და კვირტების წარმოქმნას. 
 
პოლარულობა 
 
კალმით გამრავლების პროცესში თვალსაჩინო ხდება მცენარისათვის დამახასიათებელი თვისება - 
პოლარულობა, ე.ი. მათი სხეულის მორფოლოგიური წვერისა და ფესვის დაპირისპირება. ღეროს კალმები 
ახალ ყლორტებს ივითარებენ ისეთი ნაწილებიდან, რომლებიც უახლოესია ფესვთან. თუ ღეროს კალამს, 
მაგ., ტირიფის კალამს ტენიან ატმოსფეროში უკუღმა ჩამოვკიდებთ, მაშინაც მისი მორფოლოგიურად ზედა 
ნაწილისაგან - ე.წ. აპიკალური ნაწილისაგან ("აპექს" - ლათ. წვერი) წარმოიქმნება უარყოფითი 
გეოტროპული ყლორტები, რომლებიც ზევითკენ გადაიხრება. მორფოლოგიურად ქვედა ნაწილისაგან - ე.წ. 
ბაზალური ნაწილისაგან კი წარმოიქმნება დადებითი გეოტროპული ფესვები, რომლებიც ქვევითკენ 
გადაიხრებიან. 
მცენარეს ახასიათებს  გეოტროპიზმი - თვისება, მიიღოს გარკვეული მდგომარეობა დედამიწის 
მიზიდულობის მოქმედების გავლენით. ფესვების მისწრაფება ქვევით, მიწისაკენ - დადებითი 
გეოტროპიზმია, ღერო მისწრაფება ზევით, მზისკენ - უარყოფითი გეოტროპიზმი. 
 
 
მცენარეების ფოთლის კალმით გამრავლება 
 
ბევრი მცენარე, უმეტესად ოთახის, რომლებიც ეკუთვნიან ბეგონიების, გესნერიების, კრასულების 
(მსუქანასებრთა) ოჯახებს, ფოთლებზე წარმოქმნიან პატარა შვილობილ მცენარეებს, რაც ძალიან მარტივი 
და საკმაოდ ეფექტური გამრავლების საშუალებაა. რომელიც ხორციელდება ორი გზით: პირველი - 
ფოთოლზე ბუნებრივად წარმოშობილი შვილების და მეორე - ხელოვნურად გაღიზიანების შემდეგ 
მიღებული ფოთლის კალმების სახით. 
 ფოთლის ჩანასახის ჩამოყალიბება მხოლოდ რამდენიმე მცენარეზე გვხვდება, მაგ, ქვისსატეხელა და 
სედუმი. ფოთლის მცირე ნაწილზე ზრდის პერიოდში ხდება რამდენიმე უჯრედის ჩამოყალიბება, 
რომელთაც შემდგომი დიფერენციაციის დროს შეუძლიათ გადაიქცნენ ახალ მცენარედ. 
   
როგორ დავამზადოთ ფოთლის კალმები?  
 ამის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, რომელსაც ჩვენ ერთად გავეცნობით , მარამ მთავარი ვიცოდეთ, რომ 
ფოთლის კალმებად აღებული უნდა იქნას აუცილებლად ჯანსაღი, საშუალო ზომისა და ასაკის ფოთოლი. 
საოთახო მცენარეებისაგან მოშორებული ფოთოლი მალე ჭკნება, ამიტომ დაკალმება უფრო 
მიზანშეწონილია სპეციალურ კამერებში. დაფარული უნდა იყოს ან მინით ან პოლიეთილენის ფირით, 
სადაც დაცული იქნება ნორმალური ტენი და ტემპერატურა.   
აუცილებელი პირობა: დაკალმებამდე ჭურჭელი და სამუშაო იარაღები გასტერილებული უნდა იყოს, 
ლპობა რომ არ მოხდეს. 

750 
 



 
 
სავარჯიშო 
შეასრულეთ სამუშაო ქვემოთ მოცემული თანმიმდევრობით. 
მოამზადეთ საჭირო მასალები (ყურადღება მიაქციეთ, რომ დაკალმების წინ დეზინფიცირებული იყოს 
ჭურჭელი, სუბსტრატი და სამუშაო იარაღები); 
ყუთში ჩაყარეთ შეზავებული ნოყიერი მიწა, 2 სმ სისქეზე, ზემოდან დააყარეთ  5 სმ სისქის ქვიშა, მორწყეთ 
და დატკეპნეთ (გაასწორეთ); 
მოაცალეთ მცენარეს ზრდასრული 5სმ სიგრძის ფოთოლი მჭრელი დანით 
ჯოხით გააკეთეთ ყუთში ორმო და ჩარგეთ ოდნავ დახრილად ისე, რომ ფოთლის ფირფიტა დაფენილი 
იყოს ნიადაგზე. ასეთი ორმოების ჯოხით გააკეთეთ ერთმანეთისგან ცოტა მოშორებით და ჩარგეთ თქვენ 
ხელთ არსებული კალმები; 
მიატკეპნეთ და მორწყავეთ წვრილი ბადიანი სანამით. სასურველია, წყალში შერეული იყოს რომელიმე 
ფუნგიციდი (მაგ., ფუნდაზოლი); 
ყუთი გადაიტანეთ მითითებულ ადგილას.  

1 2 3 4 5 

6 7 
8 

9 

 

 
ეს საკმაოდ საიმედო მეთოდია, მაგრამ მიღებული მცენარეები უფრო ნაკლებია, ვიდრე სხვა მეთოდით 
დაკალმების შემთხვევაში. 
საუკეთესოა სპეციალური კამერა, რაშიც დგამენ კალმებიან ჭურჭელს, სადაც დაცულია ტენისა და 
ტემპერატურული რეჟიმი. კარგი იქნება თუ მიწას ქვემოდან ექნება გათბობა დაახლ. 20°C. აუცილებელია 
ნორმალური განათება. მზის სხივების პირდაპირი მოქმედების დროს უმჯობესია, მოიჩრდილოს. 
ნორმალური პირობების შემთხვევაში ჩნდება ახალი მცენარეები, რომლები ც ადვილად ამოიღება მიწიდან 
და ირგვება ქოთნებში. 
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დასაკალმებელი კამერა  
 

 
 
 
 
ფოთლის კალმები შუა და გვერდითი ძარღვებით 
ფოთლის შუაძარღვით გამრავლება თითქმის იგივეა, რაც ყუნწიანი ფოთლის გამრავლება, რადგან 
ცენტრალური კარგად გამოკვეთილი ძარღვი წარმოადგენს  ფოთლის ყუნწის გაგრძელებას.   
 
სავარჯიშო 
მოამზადეთ საჭირო მასალები 
(დაკალმების წინ დეზინფიცირებული 
უნდა იყოს ჭურჭელი, სუბსტრატი და 
სამუშაო იარაღები) 
ფოთოლი მოათავსეთ დაფაზე ან 
მინაზე და დანით გაჭერით შუაზე. 
მოაცალეთ მთავარი ძარღვი. რჩება ორი 
ნახევარი, ღია ჭრილობით.  
მოამზადეთ ყუთში სუბსტრატი , 
ჯოხით გააკეთეთ ჩაღრმავებული თხრილი  
ვერტიკალურად ჩაწყვეთ წინასწარ ზრდის სტიმულატორებში ან გაცრილ ხის ნახშირში დამუშავებული 
კალმები.  
მორწყეთ სარწყავით და შერჩეულ ადგილას (პირდაპირი მზის სხივებისგან მოშორებით, ან მოათავსეთ 
დახურულ კამერაში).  
დაახლოებით 5-8 კვირის შემდეგ კალმები მიაღწევენ სრულყოფილ ზომას და საჭირო გახდება მათი ჩარგვა 
პატარა ქოთნებში, სათანადო ეტიკეტით. 
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მცენარეების  ღეროს კალმით გამრავლება   
კალმის სახეები.  დაკალმების  ტექნიკა. 
    

 
სადედე მცენარეებს არჩევენ  წინასწარ; საღ, დაავადებებისაგან სუფთა, ნორმალურად განვითარებულ 
სადედე მცენარეებს წინა წელს ძლიერ სხლავენ, რომლის საფუძველზეც ფორმირდება ფესვთა 
წარმოქმნისუნარიანობისკენ მიდრეკილი ახალი ყლორტები. 
   საკალმედ იღებენ კარგად ჩამოყალიბებულ ახალგაზრდა 
ყლორტებს, კარგად განვითარებული კვირტებით და საღი  
ფოთლებით. ჭრიან დანით, სამართებლით  ან კარგად გალესილი 
სეკატორით, რაც დამოკიდებულია ყლორტის სიმკვრივეზე. ქვედა 
ჭრილი კეთდება კვირტთან  მაქსიმალურად ახლოს. კალამი უნდა 
იყოს 1-3-4 კვირტიანი, რაც დამოკიდებულია მუხლთაშორის 
მანძილზე, მცენარის ჯიშებზე და ყლორტის სიმკვრივეზე. 
რბილყლორტიანი მცეენარის გამრავლება შეიძლება 
ერთკვირტიანი კალმითაც. კალამი რაც შეიძლება მყარად უნდა 
იყოს ნიადაგში. განსაკუთრებით დიდფოთლიანი მცენარეებისა, 
რომელთაც ქვედა ფოთლებს მთლიანად აშორებენ, ხოლო ზედა 
ფოთლის ფირფიტას აკვეცავენ, ფართობის უკეთ ათვისების 
მიზნით და დაფესვიანების შემდეგ, ამოღების დროს რომ არ 
დაზიანდეს. 
 

 
კალამი შედგება ღეროსაგან, ფოთლისა და 
კვირტისაგან.  
 
არსებობს მწვანე, ნახევრადგამერქნებული და 
გამერქნებული, ფოთოლმცვენი, მარადმწვანე და 
წიწვოვანი მცენარეების კალმები.   
     
თითოეული კალამი შედგება ყლორტის მოკლე 
ნაწილისაგან, ფოთლისა და მის უბეში 
მოთავსებული კვირტისაგან. 
 
 ფოთლიდან ხდება კალმისათვის სასიცოცხლო 
ნივთიერებების  და რეგენერაციული პროცესების 
რეგულირება. პირველი ფესვები ჩნდება კალმის 
ქვედა მხარეს არსებულ ჭრილობაზე, კვირტიდან 
კი ახალი მცენარის ყლორტის ფორმირება იწყება.  
 

კალმის სახეები 

               ღეროს აგებულების სქემა 
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სავარჯიშო 
 ფოთლოვანი მცენარეების კალმების აჭრა კვიდოს მაგალითზე  
1. აიღეთ ერთი კვიდოს ტოტი, კარგად გალესილი ბაღის მაკრატელი; 
2. ბაღის მაკრატლით დაჭერით 10-15 სმ-ის სიგრძის 2-3 კვირტიანი კალამი ცერად კვირტთან რაც 
შეიძლება ახლოს, კვირტი არ უნდა დაზიანდეს. გაითვალისწინეთ, რომ ქვედა ჭრილი აუცილებლად უნდა 
იყოს ირიბი, ზედაც სასურველია იყოს ასევე ირიბი, რათა ჩასულმა წყალმა არ გამოიწვიოს მისი ლპობა. 
3. აჭრილი კალმები ჩადეთ სტიმულატორში 2-3 საათიდან მთელი ღამის განმავლობაში. 
(სტიმულაციისათვის გამოიყენება სხვადასხვა დასახელების ზრდის სტიმულატორი,მაგრამ მათ 
შემცვლელად შესაძლებელია მარგანეცის ხსნარის (1%-იანი) ან ხის დაფხვნილი ნახშირის გამოყენებაც, 
რომელიც ხელს უშლის ლპობასაც). 
 
საკუთარფესვიანი მცენარის უარყოფითი თვისებებია:  
ზოგიერთ ჯიშს აქვს შედარებით სუსტი ფესვთა სისტემა  
ნაკლებად მდგრადია მავნებლებისა და ავადმყოფობების მიმართ. 
დაკალმების დროს გამორიცხულია საძირის გამოყვანაზე ზრუნვა, მყნობის პროცესის სირთულის 
გათვალისწინებით. 
 
ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს დაკალმების ტექნიკას არის ჯიშის მემკვიდრეობითი 
თვისებები და მცენარის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, მისი ანატომიური აგებულება, სადედე მცენარის 
ასაკი, განსაკუთრებით კი გარემო პირობები, სადაც ხდება დაფესვიანება, ტემპერატურული რეჟიმი, 
განათება და ტენი. 
 
 
 პრაქტიკულად არ არსებობს ვარდები, რომლებიც არ ფესვიანდება, მაგრამ დაფესვიანების ხარისხი 
დამოკიდებულია ცალკეული სახეობებისა და ჯიშების ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, დაკალმების 
ტექნიკაზე და მეთოდიკაზე. 
კარგად ფესვიანდება ხვიარა და ნახევრადხვიარა ვარდების თითქმის ყველა ჯიში, ჰიბრიდული 
პოლიანტები, ფლორიბუნდა, პოლიანტები, ზოფიერთი ჩაის ჰიბრიდების რემონტატული  და საპარკო 
ვარდების ჯიშები, რომლებსაც აქვთ დიდი, თითქმის შემოდგომის ბოლომდე ზრდის უნარი. 
დაფესვიანების ნაკლები პროცენტი დამოკიდებულია დაკალმების პროცესში წყლის ნაკლებობაზე. აგრეთვე 
იმ პირობებზე, რომელშიც იმყოფება მცენარე. სუბსტრატის ხარისხი, ტემპერატურა, ტენი, განათება, 
ჰაერაცია. თუ სუბსტრატის ტემპერატურა 2-3°-ით დიდია ჰაერის ტემპერატურაზე, დაფესვიანება უფრო 
სწრაფად მიმდინარეობს. აუცილებელია ხშირი დანამვა. საუკეთესო შედეგები მიიღება კალმებისაგან, 
რომლებსაც ჯერ არ დაუმთავრებიათ ზრდა ბუტონიზაციის პერიოდში. გამერქნებული კალმების 
დაფესვიანებისათვის საჭიროა მეტი დრო. 
  ცუდად ფესვიანდება კალმები ძლიერ მოზარდი, სქელი, მსუქანი. ისინი გამოირჩევიან ინტენსიური 
ზრდით, სქელი ფხვიერი გულგულით, კამბიუმის ქერქის თხელი ფენით. 
   სითბოს მოყვარული, უწყვეტი ყვავილობის მქონე ჯიშების დაკალმება შეიძლება წლის ყველა დროს, 
განსაკუთრებით კარგია ზაფხულის და გაზაფხულის კალმები, სიცივის დადგომამდე ასწრებენ 
დაფესვიანებას,  გვიან დაკალმების პროცენტი კი ნაკლებია. 
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  განასაკუთრებით ადრე უნდა დაკალმდეს ძნელად დასაფესვიანებელი საპარკო და ბუჩქისებური ვარდები, 
რადგანაც მათი ტოტები ადრე წყვეტენ ზრდას და სწრაფად ხდება მათი გამერქნება.   
 
მწვანე აქტიურად მოზარდი კალმების და მწვანე კალმებით გამრავლება  
 რადგან  აქტიურად მოზარდი ყლორტიდან აღებულ კალმებს უფრო სწრაფად უვითარდებათ ფესვები, 
ამიტომ მათ იყენებენ ისეთი მცენარეების გასამრავლებლად, რომელბიც მოთავსებულია ორანჟერეაში ან 
სპეციალურად უქმნიან პირობებს აქტიური ზრდისათვის, რაც ხდება მოსვენების  მდგომარეობაში წინასწარ 
გასხლულ მცენარეებიდან აქტიურად მოზარდი წვერების დაკალმებით. ადრე გაზაფხულზე რა თქმა უნდა 
ეს პროცესი შედარებით რთულია, რადგან კალმები სუსტია  და საჭიროა მათი სპეციალურად დამუშავება 
ფუნგიციდებით, ზრდის სტიმულატორებით და კონტროლით კამერის ქვეშ, რომ არ განვითარდეს ლპობა ან 
ჭკნობა. საკალმედ აღებული მასალა მაშინვე უნდა მოთავსდეს წყლიან ჭურჭელში ბნელ ადგილას. 
  აქტიურად მზარდი და  მწვანე კალმების დაკალმების ტექნიკა თითქმის ერთნაირია. განსხვავება ისაა, რომ 
მწვანე კალმებს იღებენ უფრო მოგვიანებით, როცა ზრდა შენელდება, ღერო უფრო გაუხეშებულია; მწვანე 
კალმებით ამრავლებენ ხე მცენარეებს, ბუჩქებს, გამოირჩევა ადვილად დასაფესვიანებელი (მაგ., მოცხარი, 
ქირზანთემა, ჭანჭყატი და სხვა) და შედარებით ძნელად დასაფესვიანებელი, ამიტომ მათ აფესვიანებენ 
უფრო ნაზი წვერის კალმებით (კვიდო, მარადმწვანე ძახველი). ძალიან კარგია შემოდგომაზე გასხლული 
მცენარეებიდან აღებული კალმები. 

 
 
აქტიურად მზარდი მწვანე კალმები 
 
 
ადრე გაზაფხულზე (ან შემოდგომაზე)  მცენარე უნდა გადაიჭრას ფესვის ყელთან, რადგან მცენარემ 
მოგცვეს ნორჩი ამონაყარი; 
მოჭერით ნორჩი ამონაყრები და მოათავსეთ წყლიან ჭურჭელში, გრილ ადგილას; 
მოჭერით 7-10 სმ. სიგრძის კალამი; 
ფრთხილად მოაცალეთ ფოთლის ფირფიტის ნაწილი, რათა მცენარემ შეამციროს წყლის აორთქლების 
პროცესი; 
დაამუშავეთ მოჭრილი კალმის ბოლო დაფქვილი ხის ნახშირით ან რომელიმე სტიმულატორით;  
სუბსტრატში ჩხირით გააკეთეთ ორმო და შიგ მოათავსეთ კალამი, თითქმის ფოთლების დასაწყისამდე, 
დახრილად; 
მორწყეთ ფუნგიციდიანი ან მარგანეციანი ღია ფერის  წყლით. საუკეთესოა სპეციალური კამერა, სადაც 
შესაფრქვევი სპეციალური აპარატი ქმნის ღრუბელს; 
გადახურეთ პოლიეთილენის ფირით, ხშირად შეფრქვევის შემთხვევაში იქმნება ტენის საკმაო რაოდენობა; 
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მწვანე კალმებით გამრავლება 

 
 
 
გაითვალისწინეთ, რომ  დაცული იყოს სინათლის რეჟიმი, რაც ხელს უწყობს ფოტოსინთეზს, რომელიც 
თავის მხრივ ხელს უწყობს ახლადგანვითარებული ფესვების  საკვები ნივთიერებებით მომარაგებას. ფესვთა 
წარმოშობა ხდება სამიდან რვა კვირამდე, შემდეგ აწარმოებენ მცენარის თანდათან გაკაჟებას, (შეჩვევას გარე 
პირობებთან) შემდეგ კი რგავენ ნოყიერ ნიადაგში ქოთნებში. 
 
 
                                              
 
ნახევრადგამერქნებული კალმებით გამრავლება 
 ზაფხულის ბოლოს  ყლორტები აფერხებენ ზრდას, იწყებენ გამერქნებას. ვინაიდან ამ დროს ღეროში 
გროვდება საკვები ნივთიერებების მეტი მარაგი, ამიტომ მათი დაფესვიანება უფრო კარგად მიმდინარეობს, 
ნაკლები განათების დროსაც კი. ამ მეთოდით ძირითადად ამრავლებენ ფოთოლმცვენ ან მარადმწვანე ხეებს 
და ბუჩქებს.  
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ნახევრად გამერქნებული კალმები 
 
 
  მარადმწვანე ფოთოვანი მცენარეების დაკალმება თითქმის იგივე მეთოდით მიმდინარეობს, როგორც 
მწვანე ან ნახევრადგამერქნებული კალმების ზაფხულის ბოლოს ან შემოდგომის დასაწყისში. თუ 
დაკალმება ცივ კვალსათბურში მიმდნარეობს პოლიეთილენის აპკის ქვეშ, უმჯობესია კალმები აღებული 
იქნას “მუხლით”, წვერები კი უნდა იყოს თანასწორი ანუ უნდა გადაიჭრას ერთ ზომაზე. თუ მცენარე 
ძნელად ფესვიანდება, მაგ., მარადმწვანე მაგნოლია, კალამი უნდა ჩაიჭრას ვერტიკალურად 2-3სმ სიგრძეზე. 
ამოევლოს ზრდის სტიმულატორში ან ფხვნილით უნდა დაიფაროს მთელი ჭრილობა. ადგილის ეკონომიის 
მიზნით, ფოთლის ფირფიტას ამცირებენ და რგავენ ისე, რომ ერთმანეთს არ ეფარებოდეს(რაც გამოიწვევს 
ლპობას). რგავენ ისე, როგორც ღეროს კალმებს, რწყავენ ბადიანი სარწყავით ფუნგიციდიანი წყლით და 
აფარებენ პოლიეთილენს. თუ მზიანი ამინდები იქნება, ჩარჩოს ჩრდილავენ მზის სხივებისაგან, 
მოგვიანებით მოსაჩრდილებელი შეიძლება მოშორდეს. კვალსათბური ხშირად უნდა ნიავდებოდეს, 
ჩამოცვენილი ფოთლები მოშორდეს, საჭიროებისაებრ მოირწყოს, მაგრამ ზომიერად, რადგან ამ დროს 
აორთქლება ნაკლებია. გაზაფხულზე უკეთ დაფესვიანებული კვალსათბური უნდა გადაიხადოს, 
მცენარეები თანდათან უნდა გაკაჟდეს, შემდეგ ფრთხილად ამოიღოს და დაირგოს მუდმივ ადგილზე. 
 ამ მეთოდით კარგად ფესვიანდება აუკუბა, აბელია, წყავი, ჩიტავაშლა, ლონიცერა, ფშატი, მაჯაღვერი, 
მაგნოლია.  
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  დაფესვიანების პერიოდში, აციებასთან დაკავშირებით კალმებს ცვივათ ფოთოლიც, რომელიც 
აუცილებელია მოშორდეს, რომ არ გამოიწვიოს ლპობა და დაავადებები, აციების წინ ჩარჩოს მჭიდროდ 
ახურავენ და ყინვისაგან დაცვის მიზნით აფარებენ ნაჭერს ან სხვა ბუნებრივ საფარს. 
სითბოს დადგომასთან ერთად კალმები სწრაფად იწყებენ დაფესვიანებას, დაფესვიანებული კალმები უნდა 
დარჩეს ადგილზე, მომავალ სეზონამდე. რეგულარულად უნდა რწყავა, სარეველებისაგან გაასუფთავება, 
ასევე დამატებითი საკვები თხევადი სახით. აუცილებელია ვენტილაცია. შემოდგომაზე კარგად 
დაფესვიანებულ მცენარეები რგავენ მუდმივ ადგილზე.  
 
გამერქნებული კალმებით გამრავლება 
  ნორმალური ყლორტების მისაღებად, ერთი წლით ადრე სადედე მცენარე უნდა გაისხვლას მკაცრად 
ფესვის ყელთან ახლოს, რომ  მიღებული იქნეს ნორმალური, ერთნაირად განვითარებული საკალმე მასალა. 
შემოდგომაზე ვეგეტაციის დამთავრებისთანავე უნდა მოხდეს კალმების აღება.   
 
სავარჯიშო 
კალმის თავზე, კვირტთან ახლოს გაუკეთეთ ჰორიზონტალური ჭრილი, ბოლო კი ირიბი, დაახლოებით 15 
სმ სიგრძის.  
ქვედა ჭრილი დაამუშავეთ ზრდის სტიმულატორებით. ზოგიერთ ადვილად დაკალმებად ჯიშებს არ 
სჭირდებათ ზრდის სტიმულატორები. მაგ. ჭანჭყატი, ჟოლო, ტირიფი, ალვის ხე, გრაკლა და სხვა.  
10-15 აჭრილი კალამი შეკარით კონებად და მოათავსეთ დახრილად ქვიშიან ყუთში, ისე რომ ბოლომდე 
დაიფაროს. ასე შეიძლება შეინახოთ მთელი ზამთრის განმავლობაში, თუმცა შეიძლება დაირგოს კიდეც. 
ყუთი უნდა დაიდგას გრილ და ბნელ ადგილას (მაგ.სარდაფში) 
ჩარგეთ სათითაოდ აჭრილი კალმები ღია გრუნტში ანკვალ სათბურში. (ის კალმები, რომლებიც სწრაფად 
ფესვიანდება, ირგვება ღია გრუნტში, მაგრამ ძნელად დასაფესვიანებელი კალმები უმჯობესია დაირგოს ცივ 
კვალსათბურში) 
 
გაზაფხულზე, კვირტის გაშლამდე უნდა ამოიღოთ ქვიშიდან შენახულ კალმები და კარგად დამუშავებულ 
ნიადაგში ჩაირგას 10-15 სმ დაშორებით მცენარეებს შორის (მწკრივში) და 40 სმ მწკრივებს შორის, 
ვერტიკალურად ისე, რომ მიწის ზევით იყურებოდეს 1 კვირტი, რათა შესაძლებელი  იყოს ზაფხულში 
ნიადაგის დამუშავება და ასე ტოვებენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შემოდგომაზე კარგად 
დაფესვიანებული და უკვე გაზრდილი კალმები უნდა ამოიღოთ და დაირგას მუდმივ ადგილზე.  
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წიწვოვანი მცენარეების კალმით გამრავლება 
 
წიწვოვანი მცენარეები წარმოდგენილია მარადმწვანე ხეებითა და ბუჩქებით, რომლებიც შეიძლება 
გამრავლდეს მწვანე, ნახევრადგამერქნებული და გამერქნებული კალმებით. ცნობილია, რომ ნაძვი, სოჭი და 
ფიჭვი დაკალმებას არ ექვემდებარება, ამიტომ მათ ამრავლებენ თესლით ან უკიდურეს შემთხვევაში 
მყნობით. 
 წიწვიანების გამრავლება კალმით თბილ მინის კამერაში ან ცივ კვალსათბურში ხდება.  არ განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან დაფესვიანების დროით.  
კვიპაროსის კალმებს ამზადებენ შემოდგომით ან ზამთარში, ხოლო უთხოვრის და ღვიის კალმებს კი წლის 
დასაწყისში, მას შემდეგ რაც პირველი წაყინვები მოხდება 
დასაფესვიანებლად უმჯობესია აღებული იქნას კალმები დაუზიანებელი, დაავადებისაგან სუფთა, 
სწრაფადმოზარდი წვერისაგან, გვერდითი კალმებისგან ვითარდება ძლიერ დაბუჩქული ფორმები, 
განსაკუთრებით ოქროსფერ მცენარეებში. 
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წიწვოვანი მცენარეების კალმებით გამრავლება ტუიასა და კვიპაროსის მაგალითზე 
1. აიღეთ ტუიას ან კვიპაროსის ტოტი. (უმჯობესია დაიჭრას ახალგაზრდა, აქტიურად მოზარდი 
მცენარეებისგან. მაგ., ბორდიურებზე, რომელიც სისტემატურად იკრიჭება და იძლევა ძლიერ ნაზარდს. 
უმჯობესია გამოყენებული იქნეს წვერის კალმები. მცენარის ქვედა ნაწილიდან  აღებული კალმები 
დაფესვიანების შემდეგ იძლევიან არატიპიურ მცენარეს, რომელიც ხშირად იზრდება ჰორიზონტალურად 
(ტუია, ღვია, კვიპაროსი); 
2. ჩამოხლიჩეთ ხელით ტოტის გვერდითი ნაწილების კალმები. საუკეთესოა კალმები “ქუსლით”, 
იღებენ საკალმე ტოტს, ორი თითით დაბლა წევენ გვერდით ყლორტს, რომელსაც მოჰყვება “ქუსლი”, 
შემდეგ მას მჭრელი დანით ან სეკატორით ამოკლებენ; 
3. ბაღის  მაკრატლით მოჭერით ზედა ნაწილი; 
4. მოაცალეთ კალამს გვერდითი წიწვები, გაასაუფთავეთ მიწაში ჩასარგავად 
5. დაამუშავეთ კალმის ქვედა ნაწილი ზრდის სტილულატორით (90,8%-იანი ინდოლილერბომჟავით) 
6. წინასწარმომზადებულ სველ სუბსრატიან ჭურჭელში ჩარგეთ ჯოხის საშუალებით, ისე რომ მიწის 
ზევით დარჩეს მწვანე ნაწილები. კალმები უნდა იყოს 4-5სმ-ს დაშორებით; 
 

 
 
7. გაუკეთეთ შესაბამისი ეტიკეტი; 
8. მორწყეთ წვრილბადიანი სარწყავით, ფუნგიციდიანი ხსნარით; 
9. მოათავსეთ სპეციალურ  კამერაში, სადაც დაცულია ტემპერატურული და ტენის რეჟიმი 
 3-4 თვის შემდეგ დაფესვიანება. თანდათან უნდა მიაჩვიოთ გარემო პირობებს, შემდეგ უნდა გადაირგოს 
ქოთნებში ან სპეციალურად განკუთვნილ ადგილზე.  
   დაცული უნდა იყოს იდეალური სისუფთავე. ყინვების დადგომასთან დაკავშირებით ჩარჩოს ზემოდან 
აფარებენ რაიმე ქსოვილს, სითბოს დადგომასთან დაკავშირებით ხსნიან, პირიქით თუ მზის სხივების 
მოქმედება აქტიურია, ჩრდილავენ და ანიავებენ, მოსაჩრდილებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბადე ან 
შეთეთრდეს კირით.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ქუსლიანი კალმები 
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მცენარეების ფესვის  კალმით გამრავლება 
 
ფესვის კალმებით გამრავლების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მცენარის ფესვთა სისტემის 
მიდრეკილება კვირტის წარმოქმნისადმი და დრო, რომელიც ოპტიმალური იქნება ამა თუ იმ მცენარის 
გამრავლებისათვის. ყველა მცენარეს ამის და მიხედვით აქვს სეზონური რეაქცია. საუკეთესო პერიოდად ხე-
მცენარეებისათვის უკეთესია ზამთარი, მოსვენების პერიოდი. ბალახოვანი მცენარეებისთვის 
სხვადასხვანაირია. ზოგი ყვავილობის დამთავრებისთანავე იყოფა, ზოგი ვეგეტაციის დამთავრების შემდეგ, 
მაგრამ გამრავლება  შეიძლება წლის ნებისმიერ დროსაც. 
ფესვის კალმებით კარგად მრავლდებიან ალპური მცენარეები, ბალახოვნებიდან -  ფლოქსები, მიხაკები, 
გიფსოფილა, ყაყაჩო; ბუჩქებიდან – არალია, ჟოლო, თუთუბო.   ხე-მცენარეებიდან – აკაცია, პავლოვნია, 
კატალპა;  ლიანებიდან - პასიფლორა, ვაზისტანა. 
 
დედამცენარის მომზადება 
სადედე  მცენარე სასურველია წინასწარ მომზადდეს, რათა ფესვებზე წარმოიშვას დამატებითი კვირტები. 
ვეგეტაციის სეზონის დასაწყისში დედა მცენარე   ამოიღეთ, გაასასუფთავეთ მიწისგან. ფესვებს, მოაჭერით 
მოზარდი ახალგაზრდა ფესვები. მჭრელი დანით ყელთან  ახლოს აგრეთვე მოაშორეთ ძველი ფესვები, 
შეათხელეთ. 
ვეგეტაციის დაწყების პერიოდში აქტიურად ხდება ახალგაზრდა ფესვების ზრდა, შემდეგ კი თანდათან 
ნელდება. ამ დროს ხდება დამატებითი კვირტების განვითარება, რომელიც ახალგაზრდა ფესვებზე 
აქტიურად მიმდინარეობს. 
დარჩენილი ფესვები გარეცხეთ, დაათვალიერეთ, შეაჭერით ახალგაზრდა ფესვები, რომელიც გამოდგება 
გასამრავლებლად. სადედე მცენარე კი ისევ ძველ ადგილზე დარგეთ. 
 
 

 
ფესვის კალმები 
 

 
 
ფესვის კალმები უნდა მომზადდეს აუცილებლად მოსვენების პერიოდში. ზოგიერთი მცენირისგან ფესვის 
კალმებს იღებენ მთელი წლის განმავლობაში. 
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ფესვის კალმების დაჭრა და ჩარგვა 
კალმების დასამზადებლად სადედე მცენარე ამოიღეთ მიწიდან. ორთითათი მოაჭრიან მიწის ზედა ნაწილი, 
იგივე ფესვის გასხვლა, გაახალგაზრდავებაა, რომელიც მომავალ წელს ისევ დასაკალმებლად გამოიყენება. 
იმის მიხედვით რა რაოდენობის კალამია საჭირო, ზოგიერთი ფესვი შეიძლება ორ კალმად დაიჭრას. 
აუცილებელია ყოველ კალამს ჰქონდეს საკმაო საკვები ნივთიერებების მარაგი, რომელიც საკმარისი იქნება 
კვირტიდან მწვანე ფოთლის წარმოქმნამდე; 
ახალგაზრდა ფესვები მოაჭერით ფესვის ყელთან და გადადეთ შემდგომი გამოყენებისთვის; 
დედამცენარე ჩარგეთ ძველ ადგილზე; 
დაუზიანებელი ახალგაზრდა ფესვიდან მოაცალეთ ყველა ბუსუსიანი გვერდითი ფესვები; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ფესვის ნაწილი რომლითაც ის მიმაგრებულია დედამცენარეზე გადაჭერით სწორედ 
ფესვის შედარებით წვრილი ბოლო დაჭერით ირიბად. (კალმები ჩარგვისას რომ არ აგერიოთ  მიწის ზემოთ 
დატოვეთ სწორად გადაჭრილი ბოლო, ხოლო მიწაში ჩაფლეთ ირიბი ბოლოთი). 
სწორად დაცული პოლარობის შემთხვევაში (ვერტიკალური ნარგავი) კალმებიდან მცენარე იზრდება 
ინტენსიურად, ხოლო ჰორიზონტალური ნარგავები კი  შესამჩნევად სუსტია. 
დარგვის წინ კალმები დაამუშავეთ რომელიმე ფუნგიციდით, ამისათვის კალმები ჩააწყვეთ ცელოფნის 
პარკში, ჩაყარეთ შიგ (დაახლოებით 100 კალამზე ერთი ჩ. კ.) ფუნგიციდი და კარგად მოურიეთ.  
დამუშავებული კალმების ჩარგვა ძირითადად ხდება ღია გრუნტში, შესაბამისად ნიადაგში ამატებენ 
ტორფს და მსხვილ ქვიშას აერაციისათვის, ასევე შეიძლება ჩარგვოთ ქოთნებშიც. 
ქოთნებში უნდა იყოს შემდეგი ნაზავი მიწა (ტორფის და თიხის ნარევით). თიხა ამაგრებს კალმებს ნიადაგში 
და შემდგომში აწვდის საკვებ ნივთიერებებს, იცავს ნაზავს გამოშრობისაგან. მიწიანი ქოთანი მორწყეთ 
უხვად და დატკეპნეთ ჩვეულებრივად. პალოთი ქოთანში გააკეთეთ ღრმული და ჩარგეთ კალმები.  კალმებს 
შორის დაშორება უნდა იყოს 2,5-4 სმ. კალმის წვერი უნდა იყოს სუბტრატის გასწვრივ გათანაბრებული.  
ზემოდან მოაყარეთ მსხვილი ქვიშა, მოასწორეთ. არ მორწყათ და დადგით შესაბამის ადგილზე ეტიკეტით. 
ნიადაგში  ნორმალური აერაცია რომ იყოს შენარჩუნებული, იშვიათად ნამავენ, რაც იცავს ლპობის 
ბაქტერიებისაგან. ხშირად ხდება რომ ახალგაზრდა ფოთლები იწყებენ ვეგეტაციას, ხოლო ფესვთა სისტემა 
კი ისევ იმ მდგომარეობაშია, დროთა განმავლობაში ახალი ფესვები გამოჩნდება მწვანე ფოთლის ქვეშ. ამ 
პერიოდში თითქმის არ რწყავენ. როგორც კი დაიწყება ზრდის პროცესი, ქოთანს გადადგამენ შედარებით 
განათებულ ადგილზე. გადარგვამდე მცენარეს აკაჟებენ. შემდეგ რგავენ მუდმივ ადგილზე და უტარებენ 
დამატებით გამოკვებას თხევადი მინერალური ნივთიერებებით.  
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დაფესვიანების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტემპერატურულ რეჟიმზე, ღია გრუნტში დარგული 
კალმები ვეგეტაციას იწყებს თითქმის მაისის დასაწყისში, ხოლო 18-24°-ზე კი 4 კვირის შემდეგ. კალმის 
სიგრძეც დამოკიდებულია იმაზე თუ რა პირობებში ხდება კალმის ჩარგვა. ღია გრუნტში, სადაც 
დაახლოებით 16 კვირა უნდა იყოს, კალმის სიგრძე 10 სმ საკმარისია. ცივ შენობაში ან ცივ კვალსათბურებში 
8 კვირაა აუცილებელი მაინც, 5 სმ. ხოლო თბილში (18-24°ჩ) საჭიროა 4 კვირა. კალმის სიგრძე საკმარისია 2-3 
სმ. 
 
დაკალმებული მცენარეების დადებითი დაუარყოფითი თვისებები 
 
დადებითი: 
არ გვაძლევენ ფესვის ამონაყარს, რაც აადვილებს მათ მოვლას. 
 ინარჩუნებს ჯიშის ყველა თვისებას და საშუალებას იძლევა წარამატებით იქნას გამოყენებული როგორც 
სამეურნეო (საორანჟერეო) ისე საოთახე კულტურად, რადგან არ აქვთ მოსვენების მდგომარეობა.  
ბუჩქს ზედა ნაწილის დაზიანების შემთხვევაში აქვს უნარი ამოიყაროს ახალი ყლორტები. 
ყვავილობას იწყებს უფრო ადრე, ვიდრე ნამყენი.  
მეტია ყვავილების რაოდენობა.  
დაკალმების დროს გამორიცხულია საძირის გამოყვანაზე ზრუნვა, მყნობის პროცესის სირთულე. 
არ არის საჭირო საძირის აღზრდა და მყნობა, რომელიც კვალიფიციურ მუშახელს მოითხოვს. 
 
 უარყოფითი: ზოგიერთ ჯიშს აქვს შედარებით სუსტი ფესვთა სისტემა და ნაკლებად მდგრადია 
მავნებლებისა და ავადმყოფობების მიმართ. 
    
 
 
 
  ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს დაკალმების ტექნიკას არის ჯიშის მემკვიდრეობითი 
თვისებები და მცენარის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, მისი ანატომიური აგებულება, სადედე მცენარის 
ასაკი, განსაკუთრებით კი გარემო პირობები, სადაც ხდება დაფესბიანება, ტემპერატურული რეჟიმი, 
განათება და ტენი. 
    პრაქტიკულად არ არსებობს ვარდები, რომლებიც არ ფესვიანდება, მაგრამ დაფესვიანების ხარისხი 
დამოკიდებულია ცალკეული სახეობებისა და ჯიშების ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, დაკალმების 
ტექნიკაზე და მეთოდიკაზე. 
   კარგად ფესვიანდება ხვიარა და ნახევრადხვიარა ვარდების თითქმის ყველა ჯიში, ჰიბრიდული 
პოლიანტები, ფლორიბუნდა, პოლიანტები, ზოფიერთი ჩაის ჰიბრიდების რემონტატული  და საპარკო 
ვარდების ჯიშები, რომლებსაც აქვთ დიდი, თითქმის შემოდგომის ბოლომდე ზრდის უნარი. 
     დაფესვიანების ნაკლები პროცენტი დამოკიდებულია დაკალმების პროცესში წყლის ნაკლებობაზე. 
აგრეთვე იმ პირობებზე, რომელშიც იმყოფება მცენარე. სუბსტრატის ხარისხი, ტემპერატურა, ტენი, 
განათება, ჰაერაცია. თუ სუბსტრატის ტემპერატურა 2-3°-ით დიდია ჰაერის ტემპერატურაზე, დაფესვიანება 
უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. აუცილებელია ხშირი დანამვა. საუკეთესო შედეგები მიიღება 
კალმებისაგან, რომლებსაც ჯერ არ დაუმთავრებიათ ზრდა ბუტონიზაციის პერიოდში. გამერქნებული 
კალმების დაფესვიანებისათვის საჭიროა მეტი დრო. 
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  ცუდად ფესვიანდება კალმები ძლიერ მოზარდი, სქელი, მსუქანი. ისინი გამოირჩევიან ინტენსიური 
ზრდით, სქელი ფხვიერი გულგულით, კამბიუმის ქერქის თხელი ფენით. 
   სითბოს მოყვარული, უწყვეტი ყვავილობის მქონე ჯიშების დაკალმება შეიძლება წლის ყველა დროს, 
განსაკუთრებით კარგია ზაფხულის და გაზაფხულის კალმები, სიცივის დადგომამდე ასწრებენ 
დაფესვიანებას,  გვიან დაკალმების პროცენტი კი ნაკლებია. 
 
ღეროს სახეცვლილებების კალმით მცენარის გამრავლების წესები და თავისებურებები 
 
სახეშეცვლილი ღეროს რაობა და მისი სახეები 
სახეშეცვლილი ღერო არის ორგანო, რომელიც ემსახურება დამხმარე საკვები ნივთიერების შენახვას, 
რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვთ ზამთრის პერიოდის გადატანაში, ასევე ეს ღეროები დიდ როლს 
თამაშობენ მცენარის გამრავლებასა და გავრცელებაში. სახეშეცვლილ ღეროს, რომელიც ამ ჯგუფს 
განეკუთვნება უნდა ჰქონდეს ჩვეულებრივი ღეროს ყველა ნიშან-თვისება: წვერის ზრდის წერტილი, 
ფოთოლი და კვირტების ჩანასახები. 
სახეშეცვლილი და ჩვეულებრივი ღეროს განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ სახეშეცვლილი ღერო 
იზრდება  არა მარტო მიწის ზემოთ, უფრო ხშირად მიწის ქვემოთ, მისი ზრდის მიმართულება უფრო 
ხშირად ჰორიზონტალურია.  
არსებობს სახეშეცვლილი ღეროს ექვსი ძირითადი ტიპი:  
1. ულვაში, პწკალი – მარწყვი, ფხიჯა. 
2.          ტუბერი – გიორგინა 
3. ფესურა – ზამბახი, 
4. ტუბერ-ბოლქვი – გლადიოლუსი (ხმალა), კროკოსმეა, მონბრეცია 
5. ბოლქვი – ტიტა, სუმბული 
6. ამონაყარი – აგავა, იუკა 
 
 
მიწისზედა სახეცვლილებებით გამრავლება  
 
მიწისზედა სახეცვლილებები- ლართხები, პწკალები, სტოლონები წარმოადგენენ გადასვლას ტიპიური 
ვერტიკალური ღეროებიდან ფესურებისაკენ. ისინი გართხმული არიან ნიადაგზე და მუხლებში 
ივითარებენ დამატებით ფესვებს და იქვე, ფოთლების უბეებში, კვირტებს, საიდანაც შეფოთლილი 
ვერტიკალური ყლორტები ვითარდება. ასე მრავლდება მაგ., მარწყვი, მარწყვბალახა და სხვ. ასეთი 
მცენარის წლიური ნამატი დიდია. 
 
მცენარეების ულვაშით გამრავლება (მარწყვი) 
ულვაში ეწოდება მხოხავ ღეროებს, გრძელი მუხლთაშორისით, რომელიც ფოთლის უბეში მყოფი 
კვირტისგან ვითარდება.ფესვიანდება ყველა გვერდითი კვირტებიდან გამომავალი ყლორტები. რომელიც 
ბუნებაში სტიქიურად ხდება მაგ. მარწყვი. ამიტომ საჭიროა ნორმალური მცენარეების მისაღებად 
შემდეგნაირად მოვიქცეთ.  
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ადრე გაზაფხულზე ყველა მარწყვი იკეთებს ულვაშებს. უნდა ვეცადოთ დავტოვოთ რამოდენიმე, 
ჩავამაგროთ მიწასთან ბოლოებით პატარა კავით თანაბრად განლაგების შესაბამისად. 2 კვირაში მცენარე 
დაფესვიანებული იქნება 
შესაძლებელია ქოთნებშიც ჩარგვა. მარწყვის ძირთად მიწაში იდება ქოთნები და მასში მაგრდება ულვაშები. 
დაფესვიანების შემდეგ შესაძლებელია მათი მოშორება და ამოღება. 

 
                                                                       
 
მცენარეების ტუბერით გამრავლება გეორგინას ან კარტოფილის მაგალითზე 
 
ტუბერებით გამრავლება 
ტუბერი (გორგლი) სახეცვლილი გამსხვილებული ღეროა. ის წარმოადგენს სამარაგო ნივთიერების სათავსს 
და ვეგეტატიურ გამრავლებას ემსახურება. ტუბერზე პატარა ზომის ქერქლისებრი ფოთლები ვითარდება, 
რომელიც ადრევე სცვივა. მათ უბეში, ე.წ. თვალში კვირტებია მოთავსებული.  
 
ზოგიერთ მრავალწლიანი ბალახოვან მცენარეს მიწის ზედა ორგანოები შემოდგომით უქრება, ასეთ 
მცენარეებს გააჩნიათ სახეშეცვლილი ფესვები, რომელშიც ინახება საკვებ ნივთირებათა მარაგი. მიწისქვეშა 
ყლორტები სხვადასხვანაირი ფორმისა, წაგრძელებული ღეროთი, სფეროსებრი ფორმით და ჩანასახოვანი 
ფოთლებით, რომელთა უბის კვირტებიდან შემდეგ წელს იზრდება ახალი მიწის ზედა ყლორტები სიგანეში 
გაზრდილი სპეციალიზებულ ფესვებს ტუბერები ეწოდება. არსებობს ტუბერიანი ფესვების ტიპი: 
ერთწლიანი, რომელიც ყოველწლიურად თავიდან ვითარდება, მაგ გეორგინა, ორწლიანი და 
მრავალწლიანი, რომელიც ყოველწლიურად ზომაში მატულობს (ბეგონია). 
ტუბერების უბის კვირტებიდან შემდეგ წელს იზრდება ახალი ყლორტები. 
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ტუბერის შენახვაუფრო ხშირად ტუბერებს ვეგეტაციის დამთავრების შემდეგ იღებენ მიწიდან, 
ასუფთავებენ, ფუნგიციდის ხსნარით ამუშავებენ, აშრობენ, ახვევენ გაზეთის ქაღალდში და 0,50 ჩ 
ტემპერატურის პირობებში ინახავენ ბნელ შენობაში.  
ტუბერების დამუშავება და დარგვა 
უშუალოდ დარგვის წინ ტუბერები დაჭერით ნაწილებად, ისე, რომ თითოეულს ჰქონდეს სულ მცირე ერთი 
კვირტი, რომლიდანაც მომავალში გაიზრდება ახალი ყლორტი; 
ჭრილობას დაამუშავეთ ფუნგიციდის ფხვნილით;  
დაჭრილი ტუბერების ნაწილები დააწყვეთ ბადეზე, ან მშრალ ქვიშიან ქოთანზე და მოათავსეთ თბილ და 
მშრალ სათავსოში, დაახლოებით ორი დღით. 21C პირობებში კარგი ვენტილაციით. ამ დროს ჭრილობა 
იფარება დამცავი ქსოვილით;  
ორი-სამი დღის შემდეგ აუცილებლად უნდა  დაირგას ჩვეულებრივ ნიადაგში, მორწყვა არ ჭირდება 
დარგვის სიღრმე ორჯერ უნდა აღემატებოდეს ტუბერის ნაჭრის დიამეტერს. სწრფად ხდება ახალი 
მცენარის ფორმირება. 
აუცილებელია, ტუბერები  ყოველ შემოდგომაზე ამოიღოთ მიწიდან და შეინახოთ სანადო წესით, რადგან 
ზამთარში ისინი მიწაში გაიყინებიან და დალპებიან. 

 
 
ტუბერ-ბოლქვის დამუშავება და დარგვა 
ტუბერ-ბოლქვები დაჭერით ისე, რომ თითო ნაჭერს, თითო კარგად განვითარებული კვირტი ჰქონდეს; 
ჭრილის ზედაპირი დაამუშავეთ ფუნგიციდით; 
დააწყვეთ სიმებიან ლანგარზე და მოათავსეთ თბილ, მშრალ, კარგი ვენტილაციის მქონე ოთახში 2 დღით 
(21°C)  რის შედეგადაც ზედაპირი იფარება დამცავი კორპის ქსოვილით; 
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შემდეგ დარგეთ მუდმივ ადგილზე. სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, თითო ტუბერ-ბოლქვი 
წარმოქმნის ყლორტს, რომელიც შემდეგში ყალიბდება ახალ მცენარედ.  

 
 
 
ფესურებით გამრავლება 
 
ფესურებით გამრავლება ახასიათებს მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეების უმეტესობას.  

 
 
 
 
 
 
  

 
ფესურას აქვს მუხლები და მუხლთშორისები. წვერში მოთავსებულია კენწრული კვირტი (ისევე როგორსც 
ღეროს აქვს კენწრული კვირტი). ფესურა დაფარულია ქერქლებით, რომლებიც ფოთლის სახეცვლილებაა. 
ქერქლების უბეებში კვირტებია. კვირტებიდან მიწის ზემოთ ამოდის ყლორტები. არსებობს მოკლე და 
გრძელი ფესურები. მოკლე ფესურებზე კვირტები ახლო-ახლო სხედან და მათგან წარმოქმნილი მიწისზედა  
ყლორტები ერთმანეთთან შეჯგუფებულია. გრძელ ფესურებზე კვირტები ერთმანეთისგან დაშორებულია 
და ამდენად მიწისზედა ყლორტებიც ერთმანეთისგან დაშორებულია. ხანდაზმული ფესურების კვდომის 
შემდეგ მიწისზედა ყლორტები დამოუკიდებელი მცენარეებად ვითარდება. ფესურებიანი მცენარეების 
ნამატი დიდია და ისინი ძნელად მოსასპობი სარეველებია (მაგ., ჭანგა). 
     ფესურაში  მოთავსებულია დამხმარე საკვები ნივთირებები და ემსახურება მცენარის ვეგეტატიურად 
გამრავლებას.  ჩვეულებრივად ფესურას ყვავილობის დამთავრების შემდეგ ყოფენ. ამ დროს ახალი ფესურა 
ფესვების ჩამოყალიბებისათვის მზადაა.  
 
ფესურით გამრავლება ზამბახის მაგალითზე 

ფესურა არის ჰორიზონტალურად მზარდი მიწისქვეშა მრავალწლიანი ყლორტი, მკვდარი 
ფოთლების ნარჩენებით, კვირტებით და დამატებითი ფესვებით, რომლის დანიშნულებაა:  
1.  საზრდო ნივთიერებების დაგროვება;  
2.  უარყოფით პირობებთან შეგუება;  
3.  ვეგეტატიური გამრავლება. 
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ყვავილობის დამთავრების შემდეგ დიდი ფესურა (მაგ. ზამბახის)  ამოიღეთ მიწიდან ფიწალით და 
გულდასმით ჩამობერტყეთ მიწა, ძველი ნაწილები მოაჭერით და მოაშორეთ, დატოვეთ მხოლოდ ახალი 
ნაზარდები;  
წინასწარ მოაჭერით მიწისზედა ნაწილებიც (ფოთლები უნდა დამოკლდეს რათა შეამციროს მცენარემ 
აორთქლება);  
დარგეთ კარგად დამუშავებულ ნიადაგში იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც იმყოფებოდა დედა მცენარე, 
ზამბახისათვის ეს ფაქტიურად მიწის ზედაპირია. ფესურაზე ფესვები ორ რიგადაა განწყობილი, ამიტომ 
ცენტრალურ ადგილი  აამაღლეთ, (ბორცვისებურად) აქეთ-იქით მოათავსეთ ფესვები ორ პატარა ღარში.  
 

 
 
შედარებით რთულია ძლიერ დატოტვილი, სქელი ფესურებიანი მცენარეების გამრავლება მაგ., 
იორდასალამი, სატაცური. ამ მცენარეებს აქვთ ბალახოვანი მრავალწლიანი ძლიერ განვითარებული 
ფესურა, გასამრავლებლად საჭიროა დიდი ჭრილობები, ყოველ ნაჭერს აუცილებლად უნდა ქონდეს ერთი 
კარგად განვითარებული კვირტი მაინც.  
გვიან შემოდგომაზე იღებენ მცენარეს (სანამ ფესვის კვირტები დაიბერება) ჭრიან შედარებით მცირე 
ნაჭრებად, ჭრილობებს ამუშავებენ ფუნგიციდის ფხვნილში, ბადეზე დაწყობილ ნაჭრებს ათავსებენ თბილ 
შენობაში, რომ ჭრილობები მალე გაშრეს. ამის შემდეგ რგავენ ჩვეულებრივად და რწყავენ.  
 
 
ბოლქვებით გამრავლება 
 
ბოლქვი ღეროს მიწისქვეშა სახეცვლილებაა. ახასიათებს მშრალ ადგილებში მოზარდ მცენარეებს. ე.ი. ის 
გარემო პირობებთან შეგუების საშუალებაა. ბოლქვი შედგება ზრდაშეზღუდული და დამოკლებული 
ღეროსაგან. მას ბოლქვის ძირი ეწოდება. ბოლქვის ძირზე განლაგებულია ფოთლები ქერქლების სახით. 
გარეთა სიფრიფანა ფოთლები - მფარავი ქერქლებია, შიგნითა ხორცოვანი - საზრდო ნივთიერების მარაგია. 
ბოლქვის ცენტრში მოთავსებულია კვირტი, საიდანაც მეორე წელს ახალი მცენარე წარმოიქმნება. 
ხორცოვანი ქერქლების უბეებში მოთავსებულია კვირტები, საიდანაც შვილეული, პატარა ზომის ბოლქვები 
ანუ ბოლქვის კბილები წარმოიქმნება (მაგ., ნიორში). 
ბოლქვებით მრავლდება მრავალი ბალახოვანი მცენარე, უმთავრესად კი ერთლებნიანი მცენარეები 
შროშანასებრთა ოჯახიდან (ხახვი, ნიორი, პრასი, ტიტა, შროშანი და სხვა). 
 
ბოლქვის ზედა ნაწილშიც მდებარეობს წვერის ზრდის წერტილი, გარშემორტყმული წვნიანი 
ქერცლისმაგვარი, ფოთლებით. ქერქლის უბეებში წარმოიქმნება ახალი კვირტები. ბოქლვის ცენტრალური 
ნაწილიდან იზრდება ფოტოსინთეზის უნარის მქონე მწვანე ფოთლები და საყვავილე კვირტები. არსებობს 
ბოლქვის ორი ტიპი: აპკიანი და კრამიტისებრი. აპკიანია ნარცისი და ტიტა. გარეთა ქერქლი მშრალია, რისი 
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წყალობითაც ის ბოლქვს იცავს დაზიანებისა და გახმობისაგან. შიდა წვნიანი შესქელებული ყოველი 
ქერცლის უბეში ყალიბდება გვერდითი (უბის) კვირტი. ფესვებს ბოლქვები დარგვისთანავე იკეთებენ, 
ფსკერზე ქერცლების დასაწყისში.  
 
ბოლქვით გამრავლება  შროშანის  მაგალითზე 
კრამიტისებრი ბოლქვები მაგ. შროშანი ხასიათდება წვრილი, მაგრამ წვნიანი ქერცლით, რომელსაც საერთო 
საფარი არ უყალიბდება, რის გამოც ისინი უფრო მალე ხმება, ვიდრე აპკიანი.   
ჩვეულებრივად ბოლქვიანი მცენარეები მრავლდებიან დაყოფით, უმეტესობა მცენარეებისათვის 
გამრავლების ეს ერთად-ერთი მეთოდია. წლიური ვეგეტატიური ციკლის განმავლობაში, კენწრის კვირტი 
ზრდის პროცესში აყალიბებს ახალ ბოლქვს. უბის კვირტიდან ნაზარდი ღერო, კი წარმოქმნის ახალ 
შვილობილ ბოლქვს, რომელიც 1-2 წელიწადში უკვე იწყებს ყვავილობას და გამოეყოფა დედა მცენარეს. 
 
 
 
 
 
 
    
 

ნარგიზი,   ტიტა,    შროშანი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            შროშანი ,     შვილეული ბოლქვები 
 

 
 
ზოგიერთ მცენარეს მაგ. ტიტას, ნარგიზს  თავდაპირველი ბოლქვი ყვავილობის შემდეგ ეშლება, ტოვებს რა 
ერთ დიდ ბოლქვს და რამდენიმე წვრილ შვილეულ ბოლქვს. შემოდგომაზე ამ პატარა ბოლქვებს რგავენ 
მიწაში, მათ ზომაზე ორჯერ უფრო დიდ სიღრმეზე. ეს შვილეული ბოლქვები ყვავილობას იწყებენ მეორე-
მესამე წლიდან.  
ზოგიერთ შროშანას, ზაფხულის ბოლოს, ფოთლის უბეში უვითარდებათ შვილეული ბოლქვები; 
ზაფხულის ბოლოს მათ ფრთხილად აშორებენ და რგავენ, როგორც ძირითად ბოლქვს. (როდესაც ფოთლები 
იწყებს შეყვითლებას) და თავის ზომაზე ორჯერ მეტ სიღრმის ორმოში რგავენ, კარგად დამუშავებულ, 

769 
 



ნოყიერ, მსუბუქ ნიადაგში აგრეთვე ქოთნებში, სპეციალურ სუბსტრატში, აყრიან ზემოდან სილას და 
ქოთნებს ათავსებენ სათბურში, რომელსაც შემდეგი წლის შემოდგომაზე რგავენ ღია გრუნტში.  

 

 
შროშანი 
 

 
ხშირად ძირითად ღეროზე, ფოთლების უბეში ზოგიერთ შროშანს, რომლებსაც არ უვითარდებათ საჰაერო 
ბოლქვები. ხელოვნურად იწვევენ მათ წარმოშობას. კოკრობის დაწყებისთანავე აჭრიან მათ და ხდება 
ფოთლის უბეში ბოლქვების წარმოქმნა (თეთრი შროშანი). მცენარეების სწრაფად გასამრავლებლადაწვენენ 
ღეროს ნიადაგში და შედარებით დიდი რაოდენობის სარგავი მასალის მისაღებად, დაწვენილ მცენარეს 
უნდა მიეყაროს მსუბუქი მიწა, მოირწყას, გაუკეთდეს ეტიკეტი. მეორე წლის სავეგეტაციო პერიოდში 
ვითარდება ახალი შვილობილი ნაზარდები. ეს მეთოდი ძალიან პრაქტიკულია, რადგან ბუნებაში მათი 
გამრავლება შედარებით ნელა მიმდინარეობს.  
 
 
 
გადაწვენით, ამონაყრითა და ბუჩქის დაყოფით მცენარის გამრავლება 
 
მცენარეების ბუჩქის დაყოფით გამრავლება 
ბუჩქით დაყოფის მნიშვნელობა 
 
ბუჩქის დაყოფა მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეების გამრავლებისთვის ყველაზე გავრცელებული 
მეთოდია. ამ მეთოდის წყალობით ხდება ბევრი მაღალდეკორატიული მცენარის გაახალგაზრდავება და 
ინტენსიური ზრდა. ამ ხერხს მიმართავენ დეკორატიული მრავალწლოვანი მცენარეების (ფურისულების 
ზიზილების, დეზურების და ა.შ.), ზოგიერთი მრავალწლოვანი ბოსტნეულის, ან ბუჩქისა და ხის 
გასამრავლებლად. მცენარეს, რომელსაც მრავალი ყლორტი აქვს განვითარებული, ისე ფრთხილად 
ამოიღებენ ნიადაგიდან, რომ არ დააზიანონ. დანით ან ხელით გამოაცალკევებენ ნაწილებს, რომელთაც 
აქვთ საკუთარი ფესვები და ახალ ადგილას დარგავენ. 
 ასე მრავლდება ბევრი სასარგებლო და დეკორატიული მცენარე, მაგ. თუთუბო, რომელიც ფესვის ამონაყარს 
ივითარებს, ახალზელანდიური სელი, აგრეთვე მცენარეები სახეშცვლილი ღეროთი მაგ. ზამბახი. 
  ქრიზანთემას, რომელსაც ძლიერი ფესვის ამონაყარი ახასიათებს 2-3 წლის მცენარეებისღეროები გამოდიან 
წყობილებიდან, კარგავენ დეკორატიულობას. ღეროებს აშორებენ და ფესვებს ყოფენ რამდენიმე ნაწილად, 
რგავენ მუდ   მივ ადგილზე. აახალგაზრდავებენ. 
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 ბუჩქის ფესვის დაყოფით ამრავლებენ ბუჩქებს და ხეებს იასამანი, კვრინჩხი, არონია,  და სხვა. მეთოდი 
იგივეა რაც მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეების დროს. 
 საერთოდ უმჯობესია მრავალწლიანი მცენარეების დაყოფა 2-3 წლის ასაკში, რადგან ასაკთან 
დაკავშირებით, ახალი მცენარეების რაოდენობა კლებულობს. 
   ბუჩქის ფესვის დაყოფით მრავლდება როგორც კულტურული ისე ველური მრავალწლიანი მცენარეების 
უმეტესობა. მაგ. ასტილბე, ხოსტა, მაჩიტა, ობარიეტა, პრიმულა, ასტრა, ვერონიკა, გერანი, დორონიკუმი, 
ლუპინი, მონარდა, გვირილები რუდბეკია, სკაბიოზა, ფარსმანდუკი, ქრიზანთემა და სხვები. 
 
 
ქრიზანთემის ბუჩქის დაყოფა 
 
გაითვალისწინეთ რომ სამუშაო უნდა შესრულდეს გაზაფხულზე.შემოდგომაზე  ვეგეტაციის დამთავრების 
შემდეგ, როცა უკვე ჩამოყალიბებულია ან იწყებს განვითარებას ახალი ვეგეტატიური ღეროები, 
პარალელურად ვითარდება ახალი ფესვთა სისტემა.  
 
1. მცენარე ფრთხილად ამოიღეთ მიწიდან; 
 
2. გაასუფთავეთ მიწისაგან, თუ მიწა სველია და არ შორდება ფესვებს, გარეცხეთ ; 
 
3. დაყავით ბუჩქი, ისე რომ ყველა ღეროს ჰქონდეს ფესვი; 
 
4.  ახალგაზრდა ყლორტები, რომლებიც ძირითადად ვითარდება პერიფერიულ ნაწილში მოაცილეთ. 
ხოლო ცენტრალური ნაწილი გადააგდეთ; 
 
5.  დაყოფილი მცენარე მაშინვე ჩარგეთ ორმოში იმავე სიღრმეზე, როგორც იზრდებოდა დედამცენარე, 
უმჯობესია წინასწარი მორწყვა ორმოში. 
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ამონაყარით გამრავლება 
უახლოვდება ბუჩქის დაყოფით გამრავლებას. ამ დროს შვილეული მცენარე ისე სცილდება დედა მცენარეს, 
რომ ეს უკანასკნელი მიწაში რჩება. აღნიშნული ხერხი გამოიყენება ისეთი ბუჩქებისა და ხეების 
გასამრავლებლად, რომლებიც ფესვების დამატებითი კვირტებიდან ივითარებენ ფესვის ამონაყარს. ამ 
ამონაყარს მოაცილებენ დედა მცენარეს და ახალ ადგილას დარგავენ. ასე ამრავლებენ მაგალითად ჟოლოს, 
მაყვალს, ქლიავს, ალუბალს, ქაცვს და ა.შ. ასეთივე წესით, მხოლოდ ღეროს ამონაყარით - "პწკალით" 
ამრავლებენ მარწყვს, ხენდროს და სხვა. მათ მხოხავ და დაფესვიანებულ ნაწილებს მოაცილებენ დედა 
მცენარეს და სხვა ადგილზე გადაიტანენ. 
 
მცენარეების ამონაყარით გამრავლება იუკას მაგალითზე 
 
ეს გვერდითი ამონაყარია, რომელიც ვითარდება ფესვის ყელიდან მიწისქვეშა ან მიწისზედა ღეროს სახით. 
ზოგიერთი ამონაყარი ვითარდება ნელა, ამიტომ გაზაფხულზე აშორებენ დედა მცენარეს და რგავენ ან 
პირდაპირ ღია გრუნტში ან ქოთნებში, სადაც მოთავსებულია ნიადაგი, რომელსაც ხმარობენ 
დაკალმებისათვის. საჭიროა კარგი დრენაჟი, რომ მცენარის დაფესვიანება უკეთესად მოხდეს. მცენარეს 
რომელიც ნელა იზრდება (მაგ იუკა), აშორებენ წვერს, რაც სტიმულს აძლევს ამონაყრების განვითარებას. 
დროთა განმავლობაში ეს ამონაყრები ვითარდება ისე, რომ შეიძლება მოშორდეს დედა მცენარეს. 
ამონაყრები სწრაფად ვითარდება ყვავილობის დამთავრების შემდეგ, რომელიც შეიძლება მოშორდეს დედა 
მცენარეს ღეროსთან ან ფესვთან შეიძლება ახლოს.  

 
იუკა და ანანასი. ამონაყრით გამრავლება 

 
ფესვის ამონაყარით გამრავლება 
ხშირია ვეგეტატიური გამრავლება ფესვებზე წარმოქმნილი დამატებითი კვირტებით, რომლებიც შემდეგში 
მიწისზედა, შეფოთლილ ყლორტებად ვითარდება. მათ ფესვის ამონაყარი ეწოდება. ასეთ ე.წ. “ფესვით 
ნაყარ” მცენარეებს ეკუთვნის ვერხვი, მურყანი, ტირიფი, იასამანი, კოწახური, ჟოლო, მაყვალი, ალუბალი, 
ქლიავი და სხვა. 
თუ ფესვის ნაწილი, რომელიც აკავშირებს ამონაყარს და დედა მცენარეს, მოკვდა, ეს ყლორტები სრულიად 
დამოუკიდებელ მცენარედ განვითარდება. 
ზოგიერთ მცენარეს ასეთი დამატებითი კვირტები და ამონაყარი ფესვის ნაწყვეტებზე უვითარდება. მაგ. 
სარეველა მცენარე - თეთრი ნარის ფესვის ნაწყვეტები, რომლებიც ხვნის დროს წარმოიქმნება, - დამატებით 
კვირტებს სწრაფად ივითარებენ, საიდანაც მრავალი ახალი მცენარე წარმოიქმნება, რაც ძალიან აძნელებს 
სარეველებთან ბრძოლას. 
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მცენარეების გადაწვენით გამრავლება  
მებაღეობაში უძველესი მეთოდია და მისდევენ მცენარეების გასამრავლებლად უხსოვარი დროიდან. 
ამონაყარით გამრავლებისას მცენარე თვითონ, ადამიანის ჩარევის გარეშე, ივითარებს ფესვმომკიდე 
ყლორტებს, ხოლო გადაწვენით გამრავლებისას ყლორტს აიძულებენ გაიკეთოს ფესვები. 

 
ზოგჯერ გადასაწვენ ტოტს მთლიანად აწვენენ მიწაზე და 
ამგვარად ყოველი მუხლიდან ახალ მცენარეს იღებენ. 
მსხვილტანიანი ხის ტოტის "გადასაწვენად", ტოტს 
გვერდაჩახერხილ ქილაში "ჩასვამენ" რომელსაც ავსებენ 
მიწით. გარკვეული ხნის შემდეგ ეს ტოტი ქილაში 
ფესვებს გაიკეთებს. გადაწვენით ამრავლებენ 
ხურტკმელს, თუთას, თხილს, ვაზს, ლეღვს, ოლეანდრს 
და სხვა. 
 
 როგორც გამრავლების ყველა შემთხვევაში გადასაწვენად 
შერჩეული უნდა იქნას ახალგაზრდა, ძლიერი, 
დაუავადებელი ტოტები, შესაბამისად ნიადაგი უნდა 
იყოს ნოყიერი, ჰაერ და წყალგამტარი, თიხნარ ნიადაგს 
უნდა აერიოს ნაკელი ან ქვიშა. რეგენერაციის ადგილზე 
სწრაფად უნდა  მოეყაროს მიწა; რაც ადრე მოხდება ეს 
პროცესი, მით უფრო სწრაფად დაფესვიანდება: ნიადაგი 
ღრმად და კარგად უნდა იყოს დამუშავებული, რაც ხელს 
უწყობს ფესვთა სისტემის ღრმად განვითარებას; 
აუცილებელია თბური რეჟიმის რეგულირება, თუ ნიადაგი გამოშრა, დაფესვიანება ვერ ხერხდება, საჭიროა 
მზის სხივებით უხვად გამთბარი ნიადაგი ხშირად მოირწყას, 
    დიდი მნიშვნელობა აქვს დაფესვიანებული მცენარეების ამოღების კულტურას. აუცილებელია დედისგან 
მოშორებული მცენარე სწრაფად დაირგოს, ფესვები რომ არ გამოშრეს, კარგად დამუშავებულ, ნოყიერ 
ნიადაგში და მაშინვე მოირწყას. დაფესვიანებულ ტოტებს, დედა მცენარეს აჭრიან გადარგვამდე 3-4 კვირით 
ადრე, რომ მცენარემ იარსებოს დამოუკიდებლად. უმჯობესია მიწის ზედა ყლოტები დამოკლდეს, ფესვთა 
სისტემის გაძლიერების მიზნით. 
   გადაწვენით გამრავლების დროს მინიმუმამდეა დაყვანილი დედა მცენარის დაზიანება.  
 
სავარჯიშო 

 მცენარის ყლორტს რკალივით მოღუნავენ, მიწაზე გადააწვენენ და იმგვარად დააყრიან მიწას, რომ 
ყლორტის წვერი ზევით იყოს ამოყოფილი. გარკვეული ხნის შემდეგ ყლორტის მიწადაყრილ ნაწილს 
დამატებითი ფესვები უვითარდება. ამის შემდეგ ფესვებიან გადაწვენილ ყლორტს მოაცილებენ დედა 
მცენარეს და სხვა ადგილზე გადაიტანენ. დაფესვიანება უკეთესად ხდება, თუ გადაწვენილ ყლორტს 
დანით დასერავენ. დასერვა აფერხებს ნივთიერებათა მოძრაობას, ხელს უწყობს მათ დაგროვებას 
ჭრილობასთან და ახალი ფესვების წარმოქმნას.  
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გადასაწვენად იყენებენ წინასწარ გასხლული მცანარის ახალგაზრდა ყლორტებს. ვინაიდან ყლორტები 
ახალგაზრდაა, ის საკმაოდ დრეკადია და ემორჩილება მებაღეს. 
მოაშორეთ ქვედა და გვერდით ფოთლები;  
იმ ადგილას, სადაც მცენარე ნიადაგში უნდა იყოს მოთავსებული გაუღიზიანეთ, გაუკეთეთ ჭრილი 
კვირტთან ახლოს; 
ამოავლეთ ზრდის ნივთიერებაში (მაგ., ნახშირში ან კალიუმის პერმანგანატიანი 1%-იან ხსნარში); 
კაპით მიამაგრეთ, კარგად გაფხვიერებულ ორმოში და მიაყარეთ მიწა; 
ყლორტის ბოლო დატოვეთ მიწის ზევით და გაუკეთეთ საყრდენი და მიამაგრეთ მასზე; 
მოატკეპნეთ მსუბუქად; 
მორწყეთ სარწყავით.  
 
 შემოდგომაზე სანამ ამოღების დრო დადგებოდეს. ამოთხრიან, სამთითით მცენარეს ათვალიერებენ, თუ 
ფესვთა სისტემა საკმაოდ მომაგრებული არაა მომავალ წლამდე ტოვებენ. ძნელად დაფესვიანებულ 
ყლორტებს უკეთებენ განივ ჭრილს, ან ახვევენ სპილენძის მავთულს მაგრად. 
დათვალიერების შემდეგ თუ მცენარეს აქვს ფესვები კარგად განვითარებული აშორებენ დედა მცენარეს და 
რგავენ მუდმივ ადგილზე.  
 

ჰორიზონტალური გადაწვენით გამრავლება 
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ცოცხალმბადი მცენარეები 
  

ზოგიერთ მცენარეს ფოთლების უბეებში ან ყვავილედებში 
ყვავილის ნაცვლად წარმოექმნება მცირე ზომის შეფოთლილი 
ყლორტები, ე.წ. ფოთლის “ჩანასახები”,   ზოგჯერ მათ ჩეკია 
კვირტებსაც უწოდებენ, რომლებიც ჩამოვარდებიან დედა 
მცენარიდან და ფესვს იკიდებენს. ასეთ მცენარეებს ცოცხალმბად 
მცენარეებს უწოდებენ. 
მაგ., სედუმს, დაკბილულ კიდეებზე  უვითარდება ახალი 
მცენარის ჩანასახები, ზოგიერთ მცენარეს კი მაგ., ყუნწის და 
ფოთლის ფირფიტის შეერთების ადგილთან. სედუმს თითოეულ 
ფოთოლთან აქვს ახალი რეგენერანტი. როდესაც ფესვი 
ფორმირდება, თვითონ სცილდება დედა მცენარეს და ცვივა ძირს, 
რომელიც უნდა შეგროვდეს და სათითაოდ ჩაირგოს 

დასაკალმებელ სუბსტრატში.  
 
სავარჯიშო 
1. შეაგროვეთ მცენარის ჩამოცვენილი ფოთლის ჩანასახები; 
2. მოამაზადეთ კონტეინერში სუბსტრატი; ჯოხით გააკეთეთ პატარა ორმოები;  
3. ჩარგეთ პატარა კონტეინერებში სათითაოდ; 
4. გაუკეთეთ ეტიკეტი შემდეგ, როდესაც მცენარე მომაგრდება ანუ ფესვები განუვითარდებაშემდეგ 
გადარგეთ ქოთნებში. 

   
 
 
მეზამთრე კვირტებით გამრავლება 
 
წყლის მრავალი, უმთავრესად მოტივტივე, მცენარე შემოდგომის პირზე ღეროს წვერზე ან გვერდით 
ყლორტებზე ივითარებს თავისებურ მეზამთრე კვირტებს, რომლებშიც სახამებელი გროვდება. ეს კვირტები 
დედა მცენარესთან ერთად, ან დამოუკიდებლად, წყალში იძირება. გაზაფხულზე ეს კვირტები ივითარებენ 
საჰაერო ღრუებს და წყლის ზედაპირზე ამოტივტივდებიან. მათგან ახალი მცენარე ვითარდება (მაგ. წყლის 
სურო, წყლის ვაზი, ბუშტოსანა). 
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5.5. მცენარის მყნობით გამრავლების წესები და მეთოდები 
 
მყნობის არსი 
 

 
გადასანერგ ნაწილს უწოდებან სანამყენეს, ხოლო რომელზედაც ხდება გადანერგვა (მყნობა) ეწოდება 
საძირე. საძირეზე შეზრდილი სანამყენე ფესვებს არ ივითარებს და წყალსა და მასში გახსნილი მინერალურ 
ნივთიერებებს საძირის ფესვების მეშვეობით იღებს. საძირე კი სანამყენისაგან ორგანულ ნივთიერებებს 
ღებულობს. 

 
 
10.5.1. მყნობის მეთოდები და ვადები 
 
პრაქტიკაში მყნობის მრავალი წესია გამოყენებული. ჩვეულებრივ მყნობას ახდენენ კალმებით ან 
კვირტებით. სანამყენე მცენარიდან მოჭრიან რამდენიმე კვირტის მქონე პატარა ყლორტს - კალამს ან ერთ 
კვირტს, რომელსაც ააყოლებენ ქერქისა და მერქნის მცირე ნაწილს. ასეთ კვირტს სანამყენე კვირტი ეწოდება. 
მერქნიანი მცენარის კალმებს ჩვეულებრივ გამოჭრიან გვიან შემოდგომით ან ზამთრის ბოლოს ერთწლიან 
ყლორტებიდან, ინახავენ ცივ ადგილას და ამყნობენ ადრე გაზაფხულზე კვირტების გაღვიძებამდე ან მაშინ, 
როდესაც სანამყენის კვირტები ჯერ არაა, ან უფრო ნაკლებადაა გაღვიძებული, ვიდრე საძირის. ბალახოვანი 
მცენარეების მყნობა ზაფხულშიც ხდება. 
 
 
კოპულირება (ლათ. "კოპულარე" - შეზრდა) ეწოდება ისეთ მყნობას, როდესაც საძირე და სანამყენე კალმები 
ერთი სიმსხოსია. კალამსა და საძირეს გადაჭრიან ირიბად, ისე რომ მტკიცედ დაემთხვენ ერთმანეთს, 
შემდეგ ხრალით ან რაფიით მიაკრავენ ერთმანეთს, ზოგჯერ ბაღის მალამოსაც იყენებენ.  
კალმით მყნობის დროს თავს იჩენს პოლარულობის მოვლენა. ერთმანეთზე უნდა მოვამყნოთ საძირის 
მორფოლოგიურად ზედა მხარე სანამყენის მორფოლოგიურად ქვედა მხარეს,  წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მყნობა ანუ ტრანსპლანტაცია (ლათ. "ტრანს" - მეორე მხარეზე, "პლანტე" - მცენარე) ეწოდება ცოცხალი 
მცენარის ნაწილის გადანერგვას მეორე მცენარეზე იმგვარად, რომ მოხდეს მათი შეზრდა. 

მყნობას უმთავრესად მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც მცენარე დამატებით ფესვებს ძნელად 
ივითარებს და კალმითა და გადაწვენით ვერ მრავლდება, ან როდესაც თესლით ამრავლებენ, ხდება 
ნიშან-თვისებათა დათიშვა და თესლიდან ამოსული მცენარე აღარაა დედა მცენარის მსგავსი. ზოგჯერ 
მყნობას მიმართავენ ღეროს ვარჯის ცარიელი ადგილების შესავსებად, ჩამოტეხილი ადგილების 
შესავსებად ანდა ნაწილობრივ დაზიანებული ხის ქვედა ნაწილში, მცენარის გადასარჩენად. 
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შეზრდა არ მოხდება და თუ მოხდა, ნამყენი იქნება მახინჯი და სუსტი. კოპულირების დროს ყურადღება 
უნდა მიექცეს კამბიუმების თანხვედრას. 
როდესაც საძირე სანამყენეზე უფრო მსხვილია, მიმართავენ გვერდით მყნობას ანუ მიმყნობას, ან გახლეჩით 
მყნობას. მიმყნობის დროს კალამს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ ორი კვირტი. საძირეზე აკეთებენ ჭრილს. 
სანამყენეზე კვირტის ქვემოთ აკეთებენ ირიბ ჭრილს და დგამენ საძირის ჭრილში. ამის შემდეგ საძირეს 
ღუნავენ საწინააღმდეგო მხარეს და აგრძელებენ სანამყენის ჩაწევას, სანამ ორივეს კამბიუმები არ 
დაემთხვევა ერთმანეთს. 
ასევე ხდება გახლეჩით მყნობის დროსაც. 
არსებობს "ხიდისებური" მყნობაც, როცა ნაყოფიერი ხის ქერქი ძალიანაა დაზიანებული მღრღნელებით ან 
მექანიკურად. ამ მეთოდით ხდება ხის ქვედა და ზედა ნაწილებს შორის კავშირის აღდგენა. დაზიანებული 
ადგილის ზემოთ და ქვემოთ აკეთებენ ისეთ ჭრილებს, როგორც მიმყნობის დროს. ან დაზიანებული 
ადგილის ზემოთ და ქვემოთ აჭრიან ენაკებივით, რომელთა რიცხვი უნდა შეესაბამებოდეს სანამყენე 
კალმებს. კალმებს დანის საშუალებით ჭრილობაში ჩასვამენ, შემოახვევენ კანაფს ან მიამაგრებენ პატარ 
ლურსმნებით. ზემოდან უსვამენ საბაღო მალამოს. 
 
 

 
 
 
კალმით მყნობის  მეთოდი წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა დეკორატიული ხეებისა და ბუჩქების 
მყნობისათვის, რომლებიც ადვილად ხორცდებიან შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე. 
 ზამთრის დასაწყისში (ყინვების დადგომამდე) ჭრიან წინასწარ შერჩეულ, კარგად მოვლილ დედა 
მცენარეებიდან კალმებს, კრავენ კონებად და ათავსებენ შესაბამისი ეტიკეტით მიწაში, კარგი დრენაჟით, 
უტკეპნიან გარშემო და ტოვებენ მთელი ზამთრის განმავლობაში დაბალ ტემპერატურაზე. 
 
გაზაფხულზე, როდესაც იწყება წვენების მოძრაობა, ხდება საძირის მომზადება დასამყნობად. კვირტების 
დაბერვისთანავე საძირეს სხლავენ, აშორებენ გვერდით ყლორტებს, ტოვებენ კარგად განვითარებულ 
ამონაყარს, ამოკლებენ 20-25 სმ-ის სიმაღლეზე მიწის პირიდან ხეხილის დროს, ხოლო დეკორატიულ 
მცენარეებს კი უფრო ახლოს მიწის პირთან. 
ნამყენი მცენარეების შეხორცებაზე ბევრი ფაქტორი  ახდენს ზეგავლენას. დამოკიდებულია მცენარის 
ბუნებაზე, მყნობის პროცესში მათ მდგომარეობაზე, კომპონენტების ნათესაურ კავშირზე, გარემო 
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პირობებზე, რაც მთავარია, ოპერატორის (მყნობელის) პროფესიონალიზმზე და სამყნობი იარაღებისა და  
დამხმარე მასალის ხარისხზე. 
I  ეტაპზე ვითარდება  კალუსის ჯირკვალი; 
II.  ხდება კალუსის ქსოვილის დიფერენციაცია და ერთობლივი  კამბიალური რგოლის შექმნა; 
III.  წარმოიქმნება საძირისა და სანამყენის გამტარი ქსოვილების კავშირი. 
 
    შეხორცებულად ითვლება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქერქის ქსოვილი ფლოემა და ქსილემა შორის 
წარმოიქმნება უჯრედები, რომელიც ემთხვევა ერთმანეთს და აგრძელებს ზრდას. საძირეს და სანამყენს 
უნდა ჰქონდეს ერთი ზომის ჭრილობა და სასურველია, რომ იყოს გლუვი. 

 
 დიდი მნიშვნელობა აქვს საძირის და სანამყენის ნათესაურ კავშირს, ერთი სახეობის და გვარის 
მცენარეების შეხორცების პროცენტი გაცილებით მაღალია, ერთ ბუნებრივ ზონაშია გავრცელებული  ან 
ნორმალურად არის  აკლიმატიზებული ამ რაიონში. მაგრამ ხშირად  ხდება სხვადასხვა გვარის მცენარეების 
ურთიერთ მყნობა. მაგ., მსხლის ზოგიერთ ჯიშს ამყნობენ კომშზე, კუნელზე, ცირცელს, მუშმულას, 
ჩიტავაშლების ზოგიერთ ჯიშს. 
 თუ სხვადასხვა მცენარეს შორის არ მოხდება ურთიერთდამთხვევა, ამ დროს  შეხორცების პროცესი 
ნაკლებია, რაც გამოიხატება  იმაში,  რომ ან არ მოხდება შეხორცება და თუ მოხდება იქნება მრავალი 
დეფექტი.  
1. შეუთავსებლობა გამოიხატება, როდესაც სანამყენე დაიღუპება ან მყნობისთანავე,  მყნობიდან პირველ 
ან მეორე წელს; 
2. ცუდად განვითარებულ სანამყენეს შედარებით ადრე ცვივა ფოთლები; 
3. სანამყენეს ახასიათებს სუსტი ზრდა; 
4. მყნობის ადგილი არანორმალურად სქელდება ნამყენის ზევით ან ქვევით; 
5. ოდნავი შეხებითაც კი ტყდება. 
 
    კალმით მყნობას ძირითადად  აწარმოებენ ძირითადად გაზაფხულზე, დახურულ გრუნტში შეიძლება 
ზამთარშიც. საძირე ამ დროს უნდა იყოს  გადასული მოსვენების მდგომარეობიდან აქტიურ ვეგეტაციამდე 
(წვენების აქტიურ მოძრაობამდე). ეს პერიოდი სხვადასხვა ზონისთვის სხვადასხვაა, მყნობა შეიძლება 
ჩატარდეს მაისის ბოლომდე და ივნისის დასაწყისამდე. ამისთვის აუცილებელია სანამყენე კვირტები 
შენახული იყოს გრილ ადგილას 0ºCCCტემპერატურაზე. 
   ზამთარში ორანჟერეაში ან ოთახში მყნობისათვის აუცილებელია საძირედ აღებული იქნას მოსვენების 
მდგომარეობაში მყოფი მცენარე დეკემბრის ბოლოდან მარტის ბოლომდე. 
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 ამ დროს ხდება როგორც ახალი მცენარეების მყნობა, ისე ზაფხულში დამყნილი, გაცდენილი საძირეების 
ხელახალი გადამყნობა, განსაკუთრებით კი შტამბიანი მცენარეების გამოყვანა. სანამყენე შტამბების ხარისხი 
დამოკიდებულია ბუჩქის ასაკზე, საიდანაც არის თესლი აღებული, რაც ახალგაზრდაა ბუჩქი, საიდანაც 
იღებენ თესლს, მით უფრო სრულფასოვანია საძირე. უკეთესია შტამბი გაიზარდოს პიკირებული 
ასკილისგან, რადგან ფესვის დატოტვა(ფუნჯა) წარმოიქმნება გადარგვის შემდეგ. სადედეზე ორჯერ 
აკეთებენ ტოტების დამოკლებას (გასხვლას) კვირტის დიდი რაოდენობით მიღების მიზნით პირველ 
ნაზარდს, ბუტონიზაციის დაწყებამდე ჩქმეტენ. 
 
ოკულირება (ლათ. "ოკულუს" - თვალი), ანუ კვირტით მყნობა ეწოდება  სანამყენის კვირტის გადანერგვას 
საძირის ქერქქვეშ. საძირის ქერქზე აკეთებენ T-მაგვარ ჭრილს. სანამყენეზე ძლიერი ყლორტების შუა 
ნაწილიდან ააჭრიან კვირტს ქერქითა და მერქნის ნაწილით. უმერქნოდ აჭრილი კვირტის გამტარი კონები 
წყდება და კვირტი არ შეეზრდება საძირეს. უმეტეს შემთხვევაში კვირტით მყნობა ხდება ზაფხულის 
ბოლოს ისეთი კვირტით, რომელიც მიმდინარე წელს წარმოიქმნა. ეს კვირტი მოსვენებულ მდგომარეობაში 
იმყოფება და მხოლოდ მომავალი წლიდან დაიწყებს განვითარებას ახალ ყლორტად, შეზრდა კი იმავე წელს 
ხდება. როდესაც კვირტიდან განვითარდება ყლორტი, საძირეს გადაჭრიან ნამყნობი ადგილის ზემოთ.  
 
 

 
არსებობს შუალედური მყნობა, რომელსაც მიმართავენ იმ შემთხვევაში, თუ საძირე და სანამყენე 
ხასიათდება ცუდი შეთავსების უნარით. პირველ წელს საძირეზე მიამყნობენ ისეთი მცენარის სანამყენეს, 
რომელსაც კარგი შეთავსება აქვთ როგორც საძირესთან, ისე სანამყენესთან. მეორე წელს კი მასზე 
დაამყნობენ სასურველ სანამყენეს 15-25 სმ ზემოთ. 
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ქიმერები 
 
ზოგჯერ მყნობის დროს ისეთი მცენარე ვითარდება, რომელიც ორივე კომპონენტის ¬- საძირისა და 
სანამყენის ქსოვილებისაგან შედგება. იმის მიხედვით, თუ როგორაა მის სხეულში ეს ქსოვილები, ნამყენი 
ემსგავსება ერთ ან მეორე კომპონენტს, ან ერთი ნაწილი, ან ნახევარი აქვს ერთი კომპონენტის, მეორე 
ნაწილი - მეორესი. ასეთ ორგინალურ მცენარეებს ქიმერები ეწოდებათ (ქიმერას ძველ ბერძნულ 
მითოლოგიაში უწოდებან ცეცხლითმსუნთქავ ურჩხულს, რომელსაც თავი ლომის ჰქონდა, ტანი თხის, 
კუდი დრაკონის). ქიმერების მისაღებად მიმართავენ უმეტესად გაპობით მყნობის მეთოდს. შეზრდის 
შემდეგ სანამყენეს გადაჭრიან შეზრდის ადგილას, ისე რომ საძირეზე სანამყენის ქსოვილების ნაწილი 
დარჩეს. გადაჭრის ადგილზე წარმოიქმნება დამატებითი კვირტები. სწორედ მათგან წარმოიქმნება 
ქიმერები. 
არჩევენ ქიმერების ორ კატეგორიას: სექტორიულს და პერიკლინურს. სექტორიულ ქიმერებში ნახევარი ან 
უმცირესი სექტორი ერთ კომპონენტს ეკუთვნის, დანარჩენი მეორეს. მაგ. სუმბულის ყვავილის მტევნის 
ერთ მხარეზე შეიძლება იყოს წითელი ფერის ყვავილები, მეორე მხარეზე ლურჯი. პერიკლინური 
ქიმერების ზრდის კონუსში უჯრედების 2 ან 3 შრე ეკუთვნის ერთ კომპონენტს, დანარჩენი მეორეს, 
იმგვარად, რომ თითქოს ერთი მცენარე საბურველს წარმოქმნის მეორის გარშემო. 
ქიმერები მყნობის დროს იშვიათი მოვლენაა. ბუნებაში ზოგჯერ ქიმერები ადამიანის ჩარევის გარეშეც 
წარმოიქმნება. მათი წარმოქმნა ხდება კვირტის ზრდის კონუსის ნაწილი უჯრედების ცვლილების შედეგად. 
უფრო ხშირია ისეთი ცვლილებები, რომლის დროსაც უჯრედების ნაწილში ქლოროფილი იკარგება ან მისი 
რაოდენობა მცირდება, რის შედეგად წარმოიქმნება ისეთი მცენარეები, რომლებიც ივითარებენ მოთეთრო-
მწვანე ან მოყვითალო-მწვანე ფოთლებს. 
 
მყნობას სჭირდება ორი კომპონენტი : საძირე და სანამყენე 
 მყნობის ოპერაციის შესასრულებლად აუცილებელია ორი კომპონენტი – საძირეს და სანამყენეს ქონა. 
 საძირე – მცენარე ან მისი ნაწილი (ღერო, კალამი, ფესვი), რომელზეც ამყნობენ სხვა მცენარის ნაწილს. 
 საძირედ შეიძლება გამოვიყენოთ თესლიდან აღმოცენებული ან ვეგეტატიური გზით გამრავლებული 
მცენარე. 
 სანამყენე – საბაღე ფორმის და კულტურული ჯიშის საძირეზე შეზრდადი ღეროს კალამი ან  ვეგეტატიური 
კვირტი,  
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 საძირედ სასურველია გამოვიყენოთ ახალგაზრდა  მცენარეები. მათში ქსოვილების  ზრდისა და ჭრილობის 
მოშუშების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს, ისინი  ნაკლებად ავადმყოფობენ და მალე იზრდებიან. 
 თითოეული ხისთვის, იქნება ეს მსხალი თუ ნეკერჩხალი, ირჩევენ თავის საძირეს. ყველაზე ხშირად იმავე 
სახეობის მცენარეს.  აზრი არა აქვს  ექპერიმენტის ჩატარებას და არყის ვაშლზე დამყნობას. მაგალითად, 
შავი ფერის ვარდის მისაღებად სცადეს, მისი მუხაზე დამყნობა, მისი  შემფერავი თვისების გამო. 
სამწუხაროდ, ეს ფუჭი შრომა გამოდგა.  
 საძირეს უნდა ჰქონდეს ორი ყველაზე ძირითადი თვისება : ადგილობრივ  ბუნებრივ პირობებთან შეგუების 
და  სანამყენესთან შეთავსების უნარი. 
 
 როცა საძირე და სანამყენე  შეთავსებადია - ისინი კარგად ეზრდებიან ერთმანეთს, მიღებული მცენარე 
სწრაფად იზრდება, ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. 
  თუ ისინი შეუთავსებლებია, მაშინ არსებობს შეუთავსებლობის სხვადასხვა ვარიანტები.  
• სრული  შეუთავსებლობა- საძირე და სანამყენეს არ აქვთ შეზრდის უნარი, რა მეთოდითაც არ უნდა 
დაამყნონ, როგორი პირობებიც არ უნდა შეუქმნან – ყველაფერი ამაოა. 
• საძირე და სანამყენე  შეეზრდება ერთმანეთს, მაგრამ  მყნობის ადგილზე შეკავშირება არ არის 
სრული. ამიტომ ხანდახან  მაშინვე ან რამდენიმე წლის შემდეგ მოზრდილი მცენარეც კი ტყდება ამ 
ადგილზე. 
• შეზრდა კარგია, მაგრამ მცენარე დამტვრეულია? და არ გამოხატავს საჭირო დონეზე თავის 
თვისებებს. მყნობის ადგილზე ჩნდება გამონადენი, საძირის ფესვიდან და შტამბიდან ზრდას იწყებს 
ძლიერი ამონაყარი. 
 რატომ ჩნდება მცენარეებს შორის შეუთავსებლობა? ზუსტი პასუხი ამ კითხვაზე სამწუხაროდ, ჯერ არ 
არსებობს. ამიტომ წლიდან წლამდე სანერგეებში ამყნობენ ერთსა და იმავე მცენარეებს ერთსა და იმავე 
საძირეზე. არსებობს უნივერსალური წესი: ვაშლის კალამი უნდა დაიმყნოს ვაშლზე, მსხალი მსხალზე და 
ა.შ. ან უკიდურეს შემთხვევაში, ამყნობენ  მონათესავე სახეობაზე. 
 ასე რომ, ვიდრე დაამყნობდეთ დეკორატიულ მცენარეებს, გაეცანით შესაფერის ან უკვე ნაცად, 
გამოყენებულ საძირეებს. 
 
მყნობის დადებითი და უარყოფითი  მხარეები 
მყნობა საშუალებას იძლევა, რომ შევამციროთ მცენარის სტანდარტულ ნერგამდე გაზრდის ვადები. ეს 
იმიტომ, რომ საძირეს უკვე აქვს ჩამოყალიბებული ფესვი, ხანდახან კი მზა შტამბიც. ზოგჯერ, თუ 
გაზაფხულზე დავამყნობთ საყვავილე  კვირტებით დაფარულ დიდ ტოტს, შეგვეძლება უკვე შემოდგომაზე 
ამავე ტოტზე ნაყოფიც ვიხილოთ. 
მყნობას იყენებენ, რათა გაზარდონ მცენარის (ჯიშის) გამძლეობა  მოცემულ კლიმატურ პირობებში. თუმცა, 
რასაკვირველია, საუბარია მეზობელი კლიმატური ზოლებიდან  აღებულ ჯიშებზე. 
მყნობა გვეხმარება პარაზიტებთან და დაავადებებთან ბრძოლაში. თუ ვაზი ადვილად ზიანდება 
ფილოქსერით (ფესვების პარაზიტით), გამძლე ვაზებზე ამყნობენ მაღალი ხარისხის ჯიშებს, რომელთა 
ფესვებსაც პარაზიტები ვერ აზიანებენ. 
მყნობა იძლევა საშუალებას, ვისარგებლოთ და დავკმაყოფილდეთ სხვადასხვა  ტიპის ნიადაგით. 
მყნობის დახმარებით შეგვიძლია, შევამციროთ ან გავზარდოთ მცენარის ზომები, ამისათვის ირჩევენ 
სასურველი ზომის საძირეს. 
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მყნობით შეგვიძლია ორსახლიანი მცენარე გარდავქმნათ ერთსახლიანად. თუ მამრობითი  მცენარის ტოტს 
დავამყნობთ მდედრობით მცენარეზე, აღარ იქნება საჭირო ორი ხის დარგვა. 
მყნობა ცვლის მცენარის მსხმოიარობის ხანგრძლივობას და ვადებს. 
მყნობის მეშვეობით შესაძლებელია, შევავსოთ ცარიელი ადგილები ხის ტანზე, თუ ის უამისოდ ულამაზოდ 
გამოიყურება. ძველი ხეების (გადა)მყნობა არის ხერხი(შანსი), მივცეთ მას ახალი სიცოცხლე და შევცვალოთ 
ნაკლებად ფასეული ჯიშები უფრო საინტერესო და პერსპექტიული ჯიშებით. 
დიდი ზომის ნაყოფები რომ მივიღოთ, ახლოს მდებარე ტოტს ვუნდა მოვაჭრათ ბოლო და დავამყნოთ იგი 
ნაყოფის მატარებელ ტოტზე, ნაყოფამდე ქვევით, რათა გავაძლიეროთ მისი კვება. 
თუ სანამყენე კალამს ფესვი ვერ ეზრდება ან ეზრდება, მაგრამ რთულად, კარგი გამოსავალია მისი დამყნობა 
სხვა ფესვიან კალამზე.  
მყნობა არის კარგი ხერხი, დეკორატიული მცენარეების ასორტიმენტის გასაფართოებლად, მათი 
გარეგნული იერსახის შესაცვლელად. 
 
მყნობისთვის საჭირო იარაღები და ინვენტარი 
 
ოკულირებისთვის საჭირო დანები 
 დანის პირის ქვედა დაბოლოება მართკუთხაა, მისი 
საშუალებით ჭრიან კვირტს ქერქითა და მერქნის ნაწილით. 
დანის პირის ზედა მესამედი მოღუნულია და მისი 
საშუალებით აკეთებენ ტ-სმაგვარ ან I მაგვარ ჭრილს საძირე 
მცენარის ქერქზე. გაჭრილ ქერქს წევენ რქოვანი, 
მეტალის(ლითონის) ან პლასტმასის  მოწყობილობით, 
რომელიც დამაგრებულია დანის ქვედა მხარეზე ან 
სპეციალური დანამატით, რომელიც განთავსებულია  დანის 
ყუაზე. 

 

ბაღის დანა 
 გამოიყენება კორძების(ნუჟრების) მოსაცილებლად, 
ყლორტების მოსაჭრელად, გადანაჭრელის 
გასასუფთავებლად, ხეების გადამყნობისას, ასევე ჩაზრდით 
ან კანქვეშ  მყნობისა 

 
ბაღის ხერხები 
 3-4 სმ ტოტების მოსაჭრელად აუცილებელია საბაღე 
ხერხები. არსებობს 2 ტიპის: მშვილდისებური ხერხები და 
ხერხუნები. ეს და სხვა ხერხებიც, როგორც წესი, მეტად 
სხვადასხვაგვარია კბილების განლაგების მიხედვით, 
ჩარჩოებით, სახელურებით და სხვა ნაწილებით. ხერხის 
მუშაობის ხარისხი ყველაზე მეტად მისი კბილანებით 
განისაზღვრება. ისინი უნდა პასუხობდნენ შემდეგ 
მოთხოვნებს: 
უნდა იყვნენ სათანადოდ დაშორებული ერთმანეთსგან 
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უნდა ჰქონდეთ ბასრი წიბოები და ბასრი წვეროები 
უნდა იყვნენ ზომით ერთნაირი და ჰქონდეთ  წვეროები ერთ 
სიმაღლეზე (დონეზე) 
ბაღის მაკრატელი 
 სეკატორები ან ბაღის დანები დანიშნულია ტოტების და 
ყლორტების  გასასუფთავებლად, ასევე  საძირე მცენარეების 
დასამოკლებლად. ამ  ინსტრუმენტებით ამზადებენ 
სანამყენე(ს) კალმებს. დღევანდელ დროში  სეკატორების 
ასორტიმენტი ძალიან დიდია.  თუმცაღა უნდა აღინიშნოს, 
რომ მყნობისთვის ყველაზე მეტად შესაფერისია ორმხრივი 
ჭრის სეკატორები.  

 

შესახვევი მასალები 
 დამყნობილი ზონის შესახვევად იყენებენ როგორც წესი, 
პოლიეთილენის ან კომპრესულ ლენტებს სიგრძით 30-35სმ, 
სიგანით  5-6 მმ. შესახვევ მასალად ასევე წარმატებულად 
შეიძლება გამოვიყენოთ იზოლენტა. იზოლენტით 
შეხვევისას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მისი 
წებოვანი მხარე არ შეეხოს საძირის და სანამყენის 
ქსოვილებს. ზოგიერთ ქვეყანაში წარმატებულად იყენებენ 
ნედლი კაუჩუკის ლენტებს სიგრძით 10 სმ და სიგანით 5-7 
მმ. შეხვევისას ეს ლენტები გრძელდება 60 სმ-მდე. სხვა 
დანარჩენ სახვევ მასალებთან შედარებით ასეთი ლენტების 
უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი  სანამყენის 
საძირესთან შეზრდის დროს კანში არ იჭრებიან. გარდა 
ამისა, 50-60 დღის შემდეგ კაუჩუკის ლენტა გარემო 
პირობების გავლენით (მზე, ჰაერი, ტენი, ტემპერატურის 
ცვალებადობა და ა.შ.) იშლება, ამიტომ აღარ არის სახვევის  
შესუსტების, მოშვების საჭიროება. 
 

 
 
 
კითხვები თვითშეფასებისთვის 
 
1. რას ნიშნავს ვეგეტატიური გამრავლება? 
2. ვეგეტატიური გამრავლების რა სახეები არსებობს? 
3. როგორ ხდება ფოთლის კალმით გამრავლება? 
4. რა ტიპის კალმები არსებობს? 
5. როგორია კალმის აჭრის ტექნიკა? 
6. როგორ მრავლება მცენარე ღეროს სხვადასხვა სახეცვლილები? 
7. როგორ და როდის ხდება მცენარის დაყოფით გამრავლება? 
8. როგორ ხდება მცენარის მყნობით გამრავლება? 
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თავი 6.  დეკორატიული ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა 
 
 
აღნიშნულ თავში გაეცნობით შემდეგ საკითხებს : 

• გასხვლის არსი და ტიპები  
• გასხვლის ვადები  
• გასხვლისთვის საჭირო იარაღები და გასხვლის ტექნიკა    
• დეკორატიული ხეების გასხვლა-ფორმირება 
• დეკორატიული ბუჩქების გასხვლა-ფორმირება 
• ვარდების გასხვლა 

- ჩაის ჰიბრიდების და რემონტანტული ვარდების  
- ფლორიბუნდას ჯგუფის ვარდების გასხვლა  
- მინიატურული ვარდების გასხვლა  
- ხვიარა ჯგუფის ვარდების გასხვლა  
• ხვიარა მცენარეების  გასხვლა 
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6.1.  გასხვლის არსი და ტიპები 
გასხვლა უპირველეს ყოვლისა,  მცენარეთა მოვლის ერთ-ერთი ხერხია. გასხვლის საშუალებით 
შესაძლებელია დავარეგულიროთ მცენარის ზრდა, ფორმა, მსხმოიარობა, ყვავილობა. ე.ი. გასხვლის 
მთავარი მიზანია მცენარის ფორმირება მისი  თანაბარი განვითარებისთვის და კარგი ყვავილობისთვის, 
მოგვცეს ხარისხიანი  მოსავალი, ჰქონდეს მაღალი დეკორატიული ღირებულება. გასხვლა აუცილებელია, 
რადგან: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

მცენარეთა გასხვლა საჭიროა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე დანიშნულების (მიზნის) შესაბამისად. 
რეგულარული გასხვლა ყველა მცენარეს არ სჭირდება; ზოგიერთ მცენარეს  თითქმის არ ჭრიან (სხვლავენ) 
ან მხოლოდ მაშინ, მისთვის დამახასიათებელ ბუნებრივ ფორმას თუ შეიცვლის. ზოგი მცენარე კი მხოლოდ 
გასხლული,  გაკრეჭილია საჭირო, მაგ., ბორდიურები, ცოცხალი ღობეები.  
სწორი და არასწორი გასხვლის შედარება 
სწორი გასხვლით გაუსხლავი   ან არასწორად გასხლული 
მცენარე ივითარებს ლამაზ, ჯანმრთელ 
ვარჯს  

ვარჯი კარგავს ფორმას და პირვანდელ სახეს 

მცენარეს აქვს ძლიერი  ყვავილი  აქვს სუსტი ყვავილობა 
ნაყოფი უკეთესი ხარისხისაა ნაყოფი უხარისხოა 
იძენს მაღალდეკორატიულობას კარგავს დეკორატიულობას 
 
 
გასხვლით სასურველი შედეგის მისაღებად, უნდა ვიცოდეთ: 
• სად გადავჭრათ 
• როგორ გადავჭრათ 
• როდის გადავჭრათ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• უმჯობესდება ვარჯის შიგნით განათება; 
• მატულობს მცენარეთა პროდუქტიულობა ; 
• სტიმულირდება ყოველწლიური ნაზარდი ; 
• გასხვლით იცვლება ვარჯის  ფორმა და მცენარე ხდება კომპაქტური, რაც მცენარეს 

მატებს მიმზიდველობას. 

არსებობს  გასხვლის სამი ტიპი: 

1. ფორმირებითი 

2. გასაახალგაზრდავებელი 

3. სანიტარული 

785 
 



1. ფორმირებითი გასხვლა ითვალისწინებს მცენარის ვარჯისათვის განსაზღვრული ფორმის მიცემას. 
ზოგი მცენარე თავისთავად ბუნებრივად გაზრდილი, ჩვენს 
მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს ფორმით, ზომით, 
ყვავილობით და ა.შ. ამის გამოსწორება შესაძლებელია მისი 
ფორმირებით. მცენარეთა ფორმირება, გასხვლის ეს ეტაპი იწყება 
მცენარის დარგვისთანავე, ადრეულ  ასაკში. რაც მცენარის 
პროპორციულ განვითარებას, ჩვენთვის და იმ 
ადგილისათვის სასურველი ფორმის განვითარებას 
ითვალისწინებს. მცენარე გაიზრდება ლამაზი ვარჯით, კარგად 
მოყვავილე, კარგი ნაზარდით, სასურველი ზომით, უხვი  ნაყოფით, 
იქნება ადვილად მისადგომი მოსავლელად, მოსაკრეფად, შესახედად 
ლამაზი და ა.შ. 
ხე ან ბუჩქი, რომელსაც აქვს სწორი გასხვლით მიღებული საჭირო რაოდენობის და მიმართულების 
ტოტები, კარგად უძლებს დატვირთვას – ქარის თოვლის, ყვავილების, უხვი მსხმოიარობის პირობებში. 
თუმცა ფორმირებითი გასხვლით შეუძლებელს ვერ შევძლებთ, მაგ., მაღალ მოზარდ მცენარეს 
ნიადაგმფარავად ვერ გადავაქცევთ. მაგრამ დეკორატიულობის თვალსაზრისით, ბევრის გაკეთება შეიძლება 
ფორმირების გარეშე, თავისუფლად გაზრდილი მცენარე თავის დროზე, ბუნებრივად იწყებს ყვავილობას, 
მაგრამ მცენარემ  რომ დიდხანს იყვავილოს, მოგვცეს ნაყოფი და  დეკორატიულობის შემთხვევაში დიდხანს 
შეინარჩუნოს სასურველი ფორმა, ამისათვის საჭიროა  მისი ფორმირება,  რასაც მივმართავთ ადრეულ 
ასაკიდანვე. 
 ადრეულ ასაკში გასხლული მცენარე კი ყვავილობის პერიოდის დადგომას აგვიანებს. ახალგაზრდა 
მცენარე, რომელსაც ფესვთა სისტემა ჯერ  კიდევ არ აქვს გაძლიერებული, ჩვეულებრივ რამდენიმე ყვავილს 
ივითარებს, ზრდასთან ერთად მოცულობაც და ნაყოფმსხმოიარობა 
იზრდება,   
ასაკის მატებასთან ერთად ახალი ყლორტების ზრდა თანდათან 
ნელდება და ყოველ შემდეგ წელს უფრო ნაკლები რაოდენობის და 
უფრო მოკლე ყლორტი ვითარდება, ვიდრე ადრეულ ასაკში; 
შეფოთვლა ძველ და ახალ ტოტებზე ერთნაირად მიმდინარეობს, 
ყვავილობა კი უფრო ხშირად ახალგაზრდა ტოტებზე სჭარბობს 
2.გასაახალგაზრდავებელი  
გასხვლის ერთ-ერთ ტიპია, რომლის დროსაც ხდება მცენარის 
ძველი ნაწილების მოცილება - ახალგაზრდა ყლორტების 
სტიმულირების მიზნით. მას კორექტულ სხვლასაც უწოდებენ. მას 
მიმართავენ იმ შემთხვევაში, როცა მცენარეს არა აქვს სასურველი 
შეხედულება, მიტოვებული და მოუვლელეია. ასეთი 
ფოთოლმცვენი ბუჩქი ძლიერი გასხვლის შემდეგ იძლევა უხვ 
ნაზარდს, შესაბამისად უხვ ყვავილობას, ან თუ 
ფოთოლდეკორატიული მცენარეა, მაღალი დეკორატიულ 
ღირებულებას და ა. შ.  
  თუმცა გასაახალგაზრდავებელი სხვლა ყოველთვის არ გვაძლევს 
კარგ შედეგს - უმეტესად გასხვლის შემდეგ უმჯობესდება 

786 
 



მცენარეთა საერთო მდგომარეობა, დიდხანს ცოცხლობს, ასრულებს თავის დანიშნულებას. მაგ.ზოგიერთი 
წიწვოვანი ხეები ძლიერი გასხვლისას იღუპებიან. ნამყენის შემთხვევაში, ხშირად თავს იჩენს პრობლემები: 
გასხვლის შემდეგ საძირემ შეიძლება ენერგიულად დაიწყოს გაზრდა და სანამყენე დასუსტდება, თუ 
სანამყენეს გავსხლავთ ძლიერად, შეიძლება საერთოდ დაიღუპოს მცენარე. 
  გასაახალგაზრდავებელი გასხვლა მიმდინარეობს 1-2-3 და შემდგომი წლების განმავლოვაში 
 
3. სანიტარული 
ითვალისწინებს მცენარის დაავადებული და დაზიანებული ტოტების შეჭრას,  დაავადებებთან და 
მავნებლებთან ბრძოლა მცენარის მოვლის მნიშვნელოვანი მხარეა. ბრძოლისათვის საუკეთესო მეთოდი -
მისი პროფილაკტიკაა.  
გასხვლა -ერთ-ერთი საშუალებაა მცენარის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. სწორად გასხვლა ბევრ 
დაავადებას ააცილებს მცენარეს. 
სწორად ფორმირება კი ხელს უწყობს მცენარეს ძლიერი და ჯანმრთელი ვარჯის განვითარებაში, რომელსაც 
მავნებლები და დაავადებები იოლად ვერ მოერევა. 
ზოგი დაავადება მერქანს აზიანებს, რაც მცენარის დაღუპვას იწვევს. ეს დაავადებები მკვდარი 
ქსოვილებიდან, ჭრილობებიდან და სხვა დაზიანებებიდან აღწევს მცენარეში. მაგ. ბაქტერიული კიბო. 
ამიტომ პირველ რიგში საჭიროა მცენარე გავათავისუფლოთ დაავადებული, დაზიანებიული ან მკვდარი 
ნაწილებისგან, იქნება ეს ფოთოლი, ყვავილი, ტოტი თუ ნაზარდი. 
თუ ეჭვი გვაქვს  რომელიმე დაავადებაზე, უნდა გამოვავლინოთ სიმპტომები. მაგ. მერქნის ყავისფერი 
შეფერადება, ასეთი ტოტები ჯანმრთელ ნაწილებამდე უნდა მოიჭრას, სადაც მერქნის ჩვეულებრივი 
შეფერილობაა. ვარჯი უნდა გაისხლას ისე, რომ ტოტებს შორი აერაცია იყოს საკმარისი, რაც თავიდან 
აგვაცილებს სოკოვან დაავადებებს, მაგ. ნაცრის, ბუგრის გაჩენაზე სხვლის ვადების შეცვლამ შეიძლება 
სასიკეთოდ იმოქმედოს მცენარეზე. დაავადების ან მავნებლების წინააღმდეგ მაგ. მუხას თუ გავსხლავთ 
ზამთარში, ამით აპრილ-ივნისში ხელს შევუშლით იმ ხოჭოების გამრავლებას, რომლებიც მუხას 
სიდამპლით ასნებოვნებენ.მაგ. მაღალი ვარდების სანახევროდ გადაჭრით - ხელს შეუშლით ქარიან 
ამინდში, დიდთოვლიანობისას  და ა.შ. - ტოტებისა და ფესვების მექანიკურ დაზიანებას.  
 
  6.2. გასხვლის ვადები (გასხვლა სეზონების მიხედვით) 
  გასხვლა აუცლებელია გარკვეულ დროს განხორციელდეს.    

 
 საზამთრო სხვლა სრულდება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ ან გაზაფხულზე, ახალი 
ფოთლების გამოჩენისთანავე. ტემპერატურის საგრძნობი დაწევის საფრთხის შემდეგ. გასხვლით 
მიყენებული ჭრილობები უკეთ შუშდება ვეგეტაციის დასაწყისში წვენმოძრაობის დაწყებისას. 
დაგვიანებულმა გასხვლამ საყვავილე კვირტების დიდი რაოდენობა შესაძლოა დააზიანოს და ჩამოყაროს. 
ძალიან ადრე 9დეკემბერ, იანვარში) შეიძლება გამოიწვიოს ახალი ნაზარდის წაყინვა. გვიანმა გასხვლამ 
(აპრილი) ხშირად იწვევს მცერის ენერგიეს ფუჭ ხარჯვას, რადგან გვიწევს ახლად ამოსული ნაზარდის 
მოჭრაც, რაზეც მცენარემ ენერგია დახარჯა. საუკეთესო დრო გასხვლისთვის, როდესაც ძლიერი ტოტების 
საზრდელი კვირტები იწყებენ დაბერვას. ზამთრის გასხვლის შემდეგ ვახდენთ (განსაკუთრებით 
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ახალგაზრდა მცენარეებში) მულჩირებას. გასხვლა უზრუნველყოფს ძლიერი ახალგაზრდა ყლორტების 
ამოსვლას, რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ როცა მცენარეს აქვს საკმარისი რაოდენობის საკვები.      
  საგაზაფხულო სხვლა სრულდება მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში. ოპერაციის მიხედვით ხდება 
ყლორტის შემოკლება ან ამოჭრა (პინცირება). პირველ შემთხვევაში ჭრიან ნორჩ ყლორტებს, რომლებიც 
ვარჯს ახშირებენ, (განსაკუთრებით მოზვერა ტოტებს მთლიანად ამოჭრიან), ხოლო პინცირების 
შემთხვევაში ამოკლებენ.  
მებაღისათვის მნიშვნელოვანია რომ ზრდა და ყვავილობა ერთდროულად მიმდინარეობდეს, გასხვლით 
უნდა დაბალანსდეს მერქნიანი მცენარეების ყლორტებისა და ყვავილების განვითარება, 
ნაყოფმსხმოიარობა, ამისათვის კარგად უნდა შევარჩიოთ გასხვლის დრო; მაგ. ზამთრის ბოლოს, ადრე 
გაზაფხულზე გასხლული მცენარე კარგ ახალ ნაზარდს იძლევა, შუა ზაფხულში გასხვლა კი ხელს უწყობს 
მეტი საყვავილე კვირტების განვითარებას და შესაბამისად ნაყოფიანობას შემდეგი წლისათვის. ყვავილობის 
პერიოდის გახანგრძლივება შეიძლება დამჭკნარი ან გადაყვავილებული ტოტების  მოცილებით, რომ 
მცენარის ენერგია, საკვები და ა.შ.  არ დაიხარჯოს მათზე. 
6.3 გასხვლისთვის საჭირო ინსტრუმენტები 
 ბაღის მაკრატელი  - საჭიროა ხის ტოტების, წვრილი ნაზარდის, ამონაყარის, 
ფესვების, გადასჭრელად რომელთა დიამეტრი არ აღემატება 1,5 სმ-ს. არსებობს 
სხვადახვა სიძლიერის და ფორმის, რაც დამოკიდებულია ტოტების სისქეზე. 
სასურველის იყოს მსუბუქი და მოსახერხებელი სახელურით.  

 
ბაღის საჰაერო მაკრატელი – გამოიყენება მაღალი მცენარეების 
ტოტების მოსაჭრელად. არსებობს ტელესკოპური ანუ 
მოძრავი და ჩვეულებრივი ხის ტარიანი.  
 
ბორდიურის  მაკრატელი – გამოიყენება ცოცხალი ღობეების 

და სხვადასხვა მცენარეების ფორმირებისთვის ელექტრო მაკრატელი  - 
ბორდიურების გასაკრეჭად. 

ხერხი – საჭიროა 3სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ტოტების 
მოსაჭრელად. შეიძლება გამოიყენოთ სხვადასხვა ფორმის და 
ზომის ხერხი  
ელექტრო ხერხი – გამოიყენება დიდი დიამეტრი ხეების 
მოსაჭრელად 
 

კიბე  - მაღალი მცენარეების გასასხლავად 
თოკი, კარკასი - ცოცხალი ღობეების გასაკრეჭად სისწორის დასაცავად  

მებაღის დანა - არასწორი ჭრილის გასასწორებლად, სუსტი 
ნაზარდის მოსაჭრელლად 
სალესავი ქვა - დანებისა და სეკატორების გასალესად 
ბაღის მალამო – საჭიროა 1სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე 
ტოტის გადანაჭერზე წასასმელად. 
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გასხვლის ტიპები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ახალგაზრდა მცენარეებს ძლიერ სხლავენ იმ შემთხვევაში, როცა აუცილებელია გაძლიერდეს მცენარის 
ზრდა, განტოტვა და ძირითადი ტოტების დამსხვილება. 
გასხვლის ხარისხი ასევე დამოკიდებულია ვარჯის ტიპზე, რომლის მიხედვითაც ფორმირდება მცენარე დ 
აიმ რგოლზე, რომელსაც ასრულებს ცალკეული განშტოებანი ხის ვარჯში. მაგ: ჩონჩხის ტოტს უფრო 
სუსტად ჭრიან, ვიდრე გარეთა ტოტებს 
ბაღში ხშირად შეიძლება შეგვხვდეს მოუვლელი გადაზრდილი ხეები მრავალი მოტეხილი და ხმელი 
ტოტებით, რომლებზეც დარგვის შემდეგ არავის აღარ უზრუნია. ან დეკორატიული ვაშლი და ალუბალი 
უამრავი წვრილი ტოტებით, არასწორი გასხვლის შედეგად რომ ამოსულან. 
ასეთ შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა გამოვასწოროთ სიტუაცია, პირველ რიგში, უნდა მოვაცილოთ 
დაავადებული დაზიანებული და გამხმარი ტოტები. ასაკიან ხეებში დიდი ტოტების მოჭრისათვის საჭიროა 
შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება და სამუშაო იარაღი. გაველურებული ვაშლისა და ალუბალზე წვრილი 
დაავადებული დაზიანებული, ტოტების მოცილების შემდეგ უნდა აღვადგინოთ ხის  ჯამისებური ფორმა 
(ლიდერის გარეშე), მოვაჭრათ გადაჯვარედინებული ერთმანეთზე გადადებული ტოტები და 
დავაბალანსოთ ზრდის პროცესი. დანარჩენი მოვაცილოთ, რომ სინათლემ მოიმატოს ხის ვარჯში. 
ერთი-ორი წლის შემდეგ შემდეგ ასეთი კარდინალური გასხვლის შემდეგ შეიძლება ამონაყარიც 
შევამჩნიოთ, რომელიც მაშინვე უნდა ამოვაჭრათ. ასევე ჩონჩხისმიერ ტოტებზეც ამოვა ამონაყარი, 
რომელთაგან უნდა დავტოვოთ ერთი-ორი ძლიერი, ხოლო დანარჩენი მოვაცილოთ. ყოველწლიურად 
ნაზარდი ტოტები უნდა დავამოკლოთ 1/3-მდე. ასეთი გასხვლით დავაბალანსებთ მცენარის ზრდა-
განვითარებას და რამოდენიმე წლის შემდეგ იგი მიიღებს ნორმალურ ფორმას და შესახედაობას. 
გასაახალგაზრდავებელი გასხვლა ტარდება შემოდგომაზე ან უკეთესია გაზაფხულზე. თითოეული 
გადანაჭერი, რომელიც დიამეტრით 1-1,5სმ-ია, მაშინვე უნდა დავამუშაოთ დანით (მოვასწოროთ ჭრილი) 
და წავუსვათ ბაღის მალამო. 
მოყინვის დროს დაზიანებული ხეების გასხვლის ძირითადი ხასიათი და  ძალა დამოკიდებულია მოყინვის 
ხარისხზე, მოყინული ხეების გასხვლა უფრო ძლიერი უნდა იყოს, ვიდრე იმავე ასაკის ყინვისაგან 
დაზიანებული ხეების გასხვლისა; სანამ მოყინული  ხეების გასხვლას შევუდგებოდეთ, უნდა დავაზუსტოთ 
დაზიანებული ნაზარდის ასაკი. ამას აკეთებენ სხვადასხვა სისქის ტოტების გარდგარდმო გადაჭრით. 
დაზიანებულ ნაზარდს ყავისფერი ან შავი შეფერილობა აქვს. გასხვლისას აცილებენ ვარჯის მთლიანად 
მოყინულ ნაწილებს, ხოლო ნაწილობრივ მოყინულ ტოტებს კი – ჯანმრთელ მერქნამდე ჭრიან. ასეთ 
სხვლის დროს არ უნდა ვესწრაფოდეთ  აუცილებლად შევინარჩუნოთ ვარჯის ფორმა. რადგან გასხვლისას 
იმედი აქვთ, რომ მძინარე  კვირტებიდან ისევ ამოიყრება ახალი ყლორტები. 
 

სიძლიერის მიხედვით ასხვავებენ სუსტ, ძლიერ და საშუალო სხვლას 

სუსტია სხვლა, როდესაც ნაზარდის სიგრძე 1/4 –ით მოკლდება.  

საშუალო სხვლა ნაზარდის სიგრძის დამოკლება 1/3 –ით 

ძლიერია სხვლა, როდესაც ნაზარდი ½ -მდე მოკლდება 
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ტოტების სწორი და არასწორი მოჭრა 
      იმისათვის რომ მივიღოთ კარგი ფორმის ეგზემპლიარი, აუცილებელია მცენარეთა ფორმირება და 
გასხვლა დავიწყოთ სიცოცხლის პირველივე წლებიდან. მცენარეს მიმზიდველი ფორმა რომ ჰქონდეს 
ზომიერად, სიმეტრიულად, თანაბრად განლაგებული ტოტები, რომლებიც ძლიერ ჩონჩხს ქმნიან. 
გადახლართული ან ცუდად განლაგებული ტოტები შეძლებისდაგვარად ადრეულ ასაკში უნდა ამოვჭრათ, 
ისე რომ არ დავარღვიოთ მცენარის ზრდის ბუნებრივი სახე. მოზრდილი ხის ვარჯი საკმაოდ მძიმეა, 
ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ხის ტანმა და ძირითადმა ტოტებმა გაუძლოს სიმძიმეს. ადრეულ ეტაპზე 
სწორი ფორმირება ხელს უწყობს რომ შემდგომში ქარმა ან სხვა მოვლენებმა არ დააზიანოს. იმისათვის რომ 
მოიჭრას დიდი ტოტები, საჭიროა ცოდნა, როგორ გავაკეთოთ ეს,  რომ არ დავაზიანოთ მცენარე და არ 
დავამახინჯოთ მისი დეკორატიული შეხედულება. 
 
ტოტების მოჭრის ტექნიკა 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ბ)საშუალო ტოტების მოჭრა - თავიდან 
მოვჭრათ ტოტის ნაწილი. ბოლოს როკი 
ჩამოვჭრათ ტოტის ზედაპირის გასწვრივ, 
ისე რომ ღეროს ქსოვილები არ 
დავაზიანოთ. 

 

 

 

ა)პატარა ტოტების მოჭრა - თანდათან 
გადავჭრათ სასურველ სიგრძეზე, 
რამდენიმე ნაწილად, რომ შევამციროთ 
დატვირთვა ხის ტანზე. 

 

 

 

გ)  დიდი მძიმე ტოტის მოჭრა -თანდათან 
რომ შემცირდეს დატვირთვა ხის ტანზე. 
ქვედა მხარეზე პატარაზე მოვხერხოთ, რომ 
ავიცილოთ ქერქის ატკეჩა და ჩამოგლეჯა. 

 

 

 

დ)  როდესაც დარჩება  მრგვალი ჭრილი 
ხეზე, მჭრელი დანით   მოვასწოროთ 
ხერხისგან დარჩენილი ხარვეზები  
წავუსვათ მალამო.               
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არასწორი მოჭრის შედეგები 
1) თუ ტოტი ქვედა მხარეს არ იქნა შეხერხილი,  ტოტის 
სიმძიმისაგან ჩამოიგლიჯება ხის ქერქი, რის შედეგადაც იზრდება 
მავნებელებითა და დაავადებებით ხის დაზიანების რისკი. 
2) ნებისმიერი მონახერხი ადგილი დროთა განმავლობაში ხმება და 
ადვილად შეიჭრება ინფექცია. 
3) ჭრილობა გაკეთებულია ძალიან ახლოს ხის ტანთან, რის 
შედეგადაც ჩნდება დიდი ჭრილობა, რამდენადაც ტოტის 
რგოლური კოჟრი არ არის, მოჭრილი კალუსის განვითარება 
ფერხდება. 
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6.4. დეკორატიული   ხეების გასხვლა- ფორმირება 
 
შტამბიანი ხის გასხვლა - ფორმირება 
 შტამბიანი ხე - ეს არის ბუნებრივი ფორმა სწორმდგომი ღეროთი; ცენტრალური ანუ ლიდერი ღეროთი და 
მრავალი გვერდითი ტოტებით, განლაგებული თითქმის მიწის დონეზე. ასეთი ფორმა აქვთ ალვის ხეს, 
ცირცელს (ჭნავი), მურყანს და სხვა მრავალ გავრცელებულ ხეებს. მათი ფორმირება არ წარმოადგენს 
სირთულეს. ძირითადი ამოცანა- შევინარჩუნოთ ცენტრალური ღერო, არ დაუშვათ მისი გაორება- ორად 
გაყოფა. ნებისმიერი ამონაყარი ან ნაზარდი, რომელმაც შეიძლება მეტოქეობა გაუწიოს ლიდერს, რაც 
შეიძლება ადრე უნდა მოვჭრათ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გვინდა ეგზემპლარის ფორმირება რამდენიმე 
ღეროთი. მცენარე სწორმდგომი - ფორმით, ძირითადად ბუნებრივად სიმეტრიულია, გასხვლა სჭირდება 
ძირითადად იმ შემთხვევაში, თუ გვერდითი ნაზარდი ყლორტები არ არის თავის ადგილზე და არღვევს 
საერთო ფორმას.; მათ ვჭრით (ვსხლავთ) შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე კლიმატური პირობების 
გათვალისწინებით (იმ რეგიონებში სადაც მკაცრი ზამთარია, გასხვლა უნდა გადავდოთ გაზაფხულამდე) 
ქვედა გვერდითი ტოტები ძირითადად წვრილია და სუსტადაა განვითარებული. ბოლო ღეროზე მაღლა 
განლაგებული კი-უფრო ძლიერი, დიდი ზომის და თითქმის არ ჩამორჩებიან სიდიდით ცენტრალურ 
ღეროს. ქვედა სუსტ ტოტებს აჭრიან და ხის ტანი რჩება სწორი. ფრთისებრ-ფოთლოვანვარჯიანი ხის 
ფორმირება შტამბიან ხედ შესაძლებელია, თუ ყოველ შემოდგომაზე  მოვჭრით ქვედა გვერდით ყლორტებს, 
მანამ სანამ საჭირო სიმაღლეს არ მიაღწევდეს. 
 
 

 
ფესვზე და ღეროზე ამოზრდილი ყლორტები 
 
  შტამბიანი ფორმა დეკორატიულ ხე მცენარეებში მეტად გავრცელებული ფორმაა. ხის ტანი 
თავისუფლდება შტოებისგან 1,8 მ მიწის ზედაპირიდან. ხის ვარჯის ფორმირება ხდება ხის ბუნებრივი 
სიმაღლისა და სასურველი ფორმის გათვალისწინებით. 
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ორივე შემთხვევაში ქვედა ტოტები 1,8 მ სიმაღლიდან იწყება; პირველ შემთხვევაში ცენტრალური ღერო 
გრძელია, არ იჭრება, მეორე შემთხვევაში ცენტრალური ღეროს წვერი ამოჭრილია, მის ნაცვლად 
სიმეტრიულად განშტოებლი ხის ვარჯია, რომელიც გასხვლის-ფორმირების  შედეგად არის მიღებული. 
ასეთი ტიპით (2) ისხვლება შტამბიანი ხეები, როგორიცაა დეკორატიული ალუბალი, ბალი, ვაშლი და ა.შ. 
მაღალი ხეებისთვის არ არის რეკომენდებული. მაგ. მუხას, თელას და სხვა ზოგ მცენარეს ბუნებრივად 
უვითარდებათ ვარჯი ლიდერის გარეშე, თუმცა ცენტრალური ღეროს გაგრძელებით - უფრო 
მიმზიდველია. 
 
   I წელი 
1.ვრგავთ ხეს გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე; მივაკრავთ მცენარეს საყრდენზე. 
2.სეზონის განმავლობაში ვითარდება გვერდითი ტოტები, ვაცლით  ნებისმიერ ნაზარდს  ძირზე. 
II წელი 
3.გაზაფხულის შუა ნაწილიდან ზაფხულის შუამდე - განვაგრძობთ ზრდის მიხედვით საყრდენზე აკვრას. ამ 
დროს ნაზარდის შეჭრა არ არის საჭირო. 
4.შემოდგომაზე აკურატულად ვაცლით, ვაჭრით ნებისმიერ სუსტად განვითარებულ გვერდით ყლორტებს 
და ვაცლით მკვდარ, დაზიანებულ, ავადმყოფ მერქანს 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 შტამბიანი ხეების ორი ტიპი არსებობს: 1) დაგრძელებული ცენტრალური ღეროთი და 2) ღია ცენტრით.  
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III წელი 
5.გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში ყველაზე ზედა ყლორტი (ცენტრალური ღეროს გაგრძელება) 
იწყებს ძლიერ ზრდას, უნდა მოვჭრათ ყველა გვერდითი ნაზარდი, რომელიც უწევს კონკურენციას ზედა 
ყლორტს. 
6.შემოდგომაზე ვაჭრით მხოლოდ სუსტ და არასწორად განლაგებულ გვერდით ყლორტებს, ან მათგან 
გამოსულ ნაზარდს, რომელიც არღვევს ვარჯის სიმეტრიას. 
IV წელი  
7.შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე ვაცლით ყველაზე ქვედა გვერდით ტოტებს, თუ გვინდა ხე იყოს გლუვი 
შტამბით. ასე უნდა მოვიქცეთ შემდეგ წლებშიც, სანამ ხე არ მიაღწევს საჭირო სიმაღლეს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ძლიერი სხვლისას გადანაჭერზე 
შეიძლება მრავალი ყლორტი 
განვითარდეს, რომელიც  ღეროს 
აუცილებლად უნდა მოსცილდეს. 
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 შტამბიანი ფორმა მთავარი ღეროთი 
  ახალგაზრდა ნარგავის ძლიერი ლიდერი დავამაგროთ საყრდენზე, მისგან შეიძლება გამოვიდეს 
გვერდითი ყლორტები;  პირველი წლის გვერდითი ყლორტები ხის ტანის ქვედა ნაწილში სანახევროდ 
მოვჭრათ, როდესაც მათი სიგრძე 23-30 სმ-ს მიაღწევს. ზოგიერთი ზედა გვერდითი ყლორტი სეზონის 
ბოლოს შეიძლება დავტოვოთ მოუჭრელი. გაზაფხულზე მოვჭრათ დატოვილი გადაჭრილი გვერდითი 
ყლორტები ძირზე. ფორმირების პროცესი მეორდება ყოველ წელს მანამდე, სანამ შტამბი არ მიაღწევს 
სასურველ სიმაღლეს. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  მთავარი ყლორტის ზედა 

მესამედში მხოლოდ 
ხმელი,დაზიანებული და 
ჯვარედინად გადაზრდილი 
ყლორტები უნდა  მოაცილოთ.  

2. მთავარი ღეროს შუა მესამედში 

ტოტები შუამდე დაამოკლეთ. თან 
შეინარჩუნეთ ფოთლები, რაც 
მცენარის კვებას უზრუნველყოფს. 

3. მოაცილეთ ყველა 

გვერდითი ტოტი ღეროს 
ქვედა ნაწილში. 

I  წელი,ზამთარი 
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1. მოაცილეთ ცუდად 

განლაგებული  ან 
გადაჯვარედინებული 
ტოტები ზედა მესამედში 

2. შუა ნაწილში გვერდითი 

ტოტების მხოლოდ მესამედი 
დატოვეთ. 

3. მოაცილეთ ყველაზე 

დაბლა არსებული 
ტოტები, რომლებიც 
წინა წელს დაამოკლეთ. 

დროდადრო სარტყელი 
ოდნავ მოუშვით, ღეროს 
სისქეში ზრდის მიხედვით. 
როცა მცენარე საკმარისად 
მოძლიერდება სარტყელი და 
საყრდენი მხოლოდ მას 
შემდეგ მოაცილეთ. 

II-III  წელი, ზამთარი 

1. მოაცილეთ ყველა 

გვერდითი ტოტი 
შტამბის სასურველ 
სიმაღლემდე 

2. ვარჯის განვითარების 

მიხედვით ამოჭერით 
გადაჯვარედინებული 
ტოტები, გახშირების 
თავიდან ასაცილებლად. 

IV  წელი, 
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შტამბიანი ფორმა ღია ცენტრით 
პირველდა მეორე წელს  ზემოთ ნაჩვენები წესით ისხვლება 

1.დარგვიდან მესამე წელს შემოდგომაზე უნდა მოვჭრათ 

ცენტრალური ღეროს წვერი, ძლიერ კვირტებამდე ან გვერდით 
ტოტებამდე 30-45 სმ-ით მაღლა სასურველი ზომის შტამბის 
ზევით. 

2.მეოთხე წლის გაზაფხულ-ზაფხულში მრავალი I და II რიგის 

გვერდითი ტოტები. ამ ეტაპზე გასხვლა არ უნდა. 
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3.მეოთხე წლის შემოდგომაზე ფორმირდება ჩონჩხი 3-5 

გვერდითი ტოტის მოცილებით, რომლების განლაგება არ 
არის კარგი. უნდა მოვჭრათ ნებისმიერი ვერტიკალური 
ნაზარდი, რომელიც შიძლება გახდეს ლიდერი. 
 

4.მეხუთე წლის შემოდგომაზე და შემდეგ წლებში - 

ვჭრით ნებისმიერ ახალგაზრდა ტოტებს, რომლებიც 
არღვევენ ვარჯის სიმეტრიას. ვჭრით ნებისმიერ 
გვერდით ყლორტებს, რომლებიც გაჩნდნენ შტამბზე. 
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6.5. დეკორატიული ბუჩქების გასხვლა-ფორმირება 
 
  არსებობს არასწორი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ყველა ბუჩქი ინტენსიურად უნდა ისხვლებოდეს, ამას 
ჯობია მეორე  უკიდურესობა. საერთოდ უარი ვთქვათ გასხვლაზე. 
  მრგვალი ფოთოლმცვენი და თითქმის ყველა მარადმწვანე ბუჩქი დამაკმაყოფილებლად გაიზრდება და 
იყვავილებს გასხვლის გარეშე, თუ მას ექნება საკმარისი ფართობი და ნაყოფიერი ნიადაგი. 
   თუმცა არსებობს რამდენიმე ჯგუფი მცენარეებისა, რომლისთვისაც სწორი გასხვლა საწინდარია 
რეგულარული და უხვი ყვავილობისთვის, ძლიერი, ჯანმრთელი ნაზარდისა. ბუჩქების გასხვლისას უნდა 
შევეცადოთ მივიღოთ მაქსიმალური დეკორატიული ეფექტი. გასხვლის ფორმა უნდა შევარჩიოთ ბუჩქის 
ტიპისა და სასურველი ეფექტის მიღების გათვალისწინებით. მაგ. ძლიერი ნაზარდისა და უხვი ყვავილობის 
მისაღებად არ არის აუცილებელი ბუჩქი გაისხლას, მაგრამ უფრო ძლიერი და უხვი ფოთლების მისაღებად 
უნდა გავკრიჭოთ ინტენსიურად, ვიდრე ჩვეულებრივი გასხვლა. ზოგიერთი ბუჩქის გაკრეჭვა - გასხვლის 
შემდეგ ძირიდან ამოდის ახალი ნაზარდი. 
ბუჩქის გასხვლის პრინციპები 
გ ა დ ა ნ ა ჭ ე რ ი 
გადანაჭერი უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ნახატზეა. არასწორად გადაჭრილები 
დაიღუპება, ან ინფექცია  შეიჭრება. გავაკეთოთ დაქანებული გადანაჭერები 
კვირტის ზევით - როცა 1 კვირტია, ორი კვირტის შემთხვევაში -  სწორი 
ჭრილი.                   
 
რ ე ვ ე რ ს ი ა 
  ზოგჯერ ჭრელფოთლიან, დეკორატიულ ბუჩქებზე გამოჩნდება ტოტები, 
რომლის ფოთლები მთლიანად მწვანეა, მაშინ როდესაც მისი ბუნებრივი შეფერვა კაშკაშა ჭრელია. ასეთი 
ტოტები გამოჩენისთანავე უნდა მოვაცილოთ. ჭრელფოთოლა ბუჩქებში ასეთი მნიშვნელოვანი ყლორტების 
დატოვება არ შეიძლება, რადგან მას განუვითარდება ძლიერი ნაზარდი და დაიკავებს წამყვან ადგილს და 
დროთა განმავლობაში შეიძლება მთელმა ბუჩქმა შეიცვალოს ფერი და გახდეს მწვანეფოთოლა. 
ნ ა მ ა ტ ი ს  (ნაზარდის) მ ო ც ი ლ ე ბ ა 
  ბუჩქების უმრავლესობა მრავლდება ვეგეტატურად, კალმით, მყნობით, იყენებენ საძირედ, ზოგჯერ 
ფესვისმიერი ყლორტები ვითარდება საძირედან, რომელიც რაც შეიძლება ადრე უნდა მოვაცალოთ, ან 
ხელით ამოვგლიჯოთ, რომ ერთდროულად მოვაცალოთ მძინარე კვირტს. 
  ფ ო რ მ ი რ ე ბ ა  ა დ რ ე უ ლ  ა ს ა კ შ ი  
1. ბუჩქების უმრავლესობას უვითარდება ძლიერი ტოტები ძირიდან-დარგვიდან პირველ-მეორე წელს. ამ 
ტოტებისგან ფორმირდება ბუჩქის ძირითადი ჩონჩხი, ამიტომ ყურადგება უნდა მივაქციოთ, რომ ისინი 
თანაბრად განლაგდნენ. ზოგჯერ ტოტები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს განლაგდებიან, ერთმანეთში 
იხლართება. ასე რომ დავტოვოთ, დაირღვევა ბუჩქის სიმეტრია. 
 2. უნდა მოვჭრათ ზედმეტი და ერთმანეთში გადახლართული ტოტები,   განსაკუთრებით იმ ბუჩქებში, 
რომლებიც ჩვეულებრივ არ იძლევიან ფესვისმიერ ნაზარდს ზრდასრულ ასაკში. სასურველია 
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შევინარჩუნოთ ცენტრალური ნაწილი შედარებით ღია, რომ ვუზრუნველყოთ ჰაერის თავისუფალი 
ცირკულაცია, რითაც მცენარეს დავიცავთ დაავადებებისა და მავნებლებისაგან. 
 
 
 
 
 
ასიმეტრიული ბუჩქი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საჭიროა გასხვლით 
აღვადგინოთ მისი 
ფორმა. ძლიერი 
ტოტები-a უნდა 
დავამოკლოთ 
უმნიშვნელოდ, ხოლო 
სუსტი b – უფრო 
ინტენსიურად. 

ასეთი გასხვლა- 
შესაძლებლობას იძლევა 

აღვადგინოთ ბუჩქის 
ფორმა რადგან ძლიერი 

ყლორტები c - მოგვცემს 
ზომიერ ნაზარდს, 

სუსტი-. ინტენსიურად 
გაკრეჭრილი კი - ძლიერ 

ნაზარდს. 

შეიძლება სხვაგვარადაც 
ავხსნათ - არ იქნება სწორი თუ 
ძლიერ ტოტს (d) ძლიერად 
გავსხლავთ და სუსტს 
დავტოვებთ (e) გასხვლის 
გარეშე - იმისათვის, რომ 
გავასწოროთ ბუჩქის ფორმა. 

.ეს მიგვიყვანს იქამდე, 
რომ ძლიერ გასხლული, 
ძლიერი ტოტი უფრო 
გაძლიერდება (f), ხოლო 
სუსტი არ მოიმატებს - 
საბოლოოდ უფრო 
ხაზგასმით გამოჩნდება  
ბუჩქის არასწორი ფორმა, 
იმის მაგივრად რომ 
შეცდომა 
გამოგვესწორებინა. 

800 
 



                                     ფოთოლმცვენი ბუჩქების ფორმირება: ჯგუფი 1 
 
  პირველ ჯგუფში შედიან ისეთი ბუჩქები, რომლებიც არ ივითარებენ ძლიერ ტოტებს ძირიდან ან ქვედა 
ტოტებს. ისინი განაგრძობენ ზრდას ძველი ტოტების პერიმეტრზე. დაფესვიანების შემდეგ ასეთ მცენარეებს 
სჭირდებათ მინიმალური გასხვლა, თუმცა აუცილებელია შევქმნათ კარგი ძლიერი ჩონჩხი, მცენარის 
სიცოცხლის პირველ წლებში. 
I წელი  
1.მაგნოლია (Magnolia stellata) ირგვება გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე. უნდა მოვაცალოთ სუსტი და 
გადაგრეხილი ტოტები, შევქმნათ სიმეტრიული ხის ჩონჩხი, ნებისმიერი არასწორად განლაგებული 
(ტოტების) ყლორტების მოცილებით. 
II წელი 
2.გაზაფხულის პირველ ნახევრამდე უნდა მოვაცალოთ ნებისმიერი ნაზარდი ან გვერდითი ტოტები, 
რომლებიც პირველ წელს გაიზარდა, თუმცა არასწორად მდებარეობს; თუ ნაზარდი სწორადაა, 
სიმეტრიულად გასხვლა აღარ უნდა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III წელი 
3.შემდეგ წელს დასჭირდება მინიმალური გასხვლა. მივცეთ საშუალება გაიზარდოს ბუნებრივად, ამავე 
დროს  უნდა მოვაცალოთ ხმელი, ავადმყოფი დაზიანებული ტოტები. 
                                                             
 IV წელი 
ეს არის ძირითადი ფორმა მოყვავილე ბუჩქებისა მესამე წლის ზაფხულში, ახლა უკვე უმნიშვნელო 
სანიტარული გასხვლა სჭირდება. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

801 
 



 
 
I ჯგუფში შედის: ნეკერჩხალი (Acer japonicum), ბუდლეა (Buddlea globosa) შინდი(Cornus florida) 
ჰამამელისი(Hamamelis), ჭანჭყატი  (Eunymus), სირიული ჰიბისკუსი (Hibiscus syriacus), იასამანი (Syringa), 
ძახველი (Viburnum)-ფოთოლმცვენი სახეობები და ჰიბრიდები. თრიმლი (Cotinus),  ჩიტავაშლა(Cotoneaster), 
მაჯაღვერი (Daphne). 
 
                             ფოთოლმცვენი ბუჩქების ფორმირება: ჯგუფი 2 
 
  ამ ჯგუფში შედიან ბუჩქები, რომლებიც ყვავილობენ წინა წლის ნაზარდ ტოტებზე. ყვავილები ვითარდება 
ან ერთწლიან ტოტებზე, ან მათგან გამომავალ მოკლე გვერდით ტოტებზე; ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ბუჩქები, 
რომლებიც ყვავილობენ გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში. ამ ბუჩქებს სჭირდებათ 
გამაახალგაზრდავებელი გასხვლა, ზომიერი სიმაღლის შესანარჩუნებლად და იმისთვის რომ ჰქონდეს 
ძლიერი ახალგაზრდა ყლორტები მცენარის ქვედა ნაწილში. 
   I წელი 
 1. დეიციას (Deutzia)  მაგალითზე - ირგვება შემოდგომაზე ან 
გაზაფხულზე. იჭრება ყველა სუსტი და გადახლართული 
ნაზარდი და ვამოკლებთ ყველა ძირითად ტოტს ძირითად 
კვირტამდე, ან გარეთა კვირტამდე. ვფარავთ მცენარეს მულჩით. 
2. ზაფხულის დასაწყისიდან შუა ზაფხულამდე - მცენარე 
მოგვცემს რამდენიმე ძლიერ ფესვისმიერ ნაზარდს ძირითად 
ტოტებზე, ვჭრით ყველა სუსტ და ცუდად განლაგებულ 
ყლორტებს, რომ შევინარჩუნოთ ვარჯის სიმეტრიულობა. 
 
   II წელი 
3. ზაფხულის დასაწყისში - მოკლე გვერდით ტოტებზე, რომლებიც განლაგებულია წინა წლის ტოტებზე - 
ჩნდება ყვავილები. ყვავილობის შემდეგ მცენარის ძირზე, ღეროს ძირში ჩნდება ძლიერი ნაზარდი. 
4. შუა ზაფხულში, ყვავილობის შემდეგ, ვჭრით გადაყვავილებულ ტოტებს, რომ გაიზარდოს ახალი 
ნაზარდი ღეროდან, ვაჭრით სუსტ ტოტებს, ვინარჩუნებთ ბუჩქის სიმეტრიულობას.  

802 
 



5. შემოდგომისთვის ახალგაზრდა ტოტები ძლიერდებიან, გვაძლევენ გვერდით ტოტებს, რომლებიც 
შემდეგ წელს მოგვცემს ყვავილს. კარგად დაფარეთ ორგანული სასუქით - 

მულჩით.  
III და შემდეგი წლები 
6. შუა ზაფხულში, ყვავილობის შემდეგ, ვაჭრით გადაყვავილებულ ტოტებს, რითაც სტიმულირდება 
ახალგაზრდა ნაზარდი მცენარე. ძირზე ვაჭრით სუსტ ტოტებს, თუ ბუჩქი ძალიან გახშირდა -ძირიდანვე 
ამოვჭრით 1/4-1/5 ძველი ტოტებისას. 
 
II ჯგუფში შედის: ბუდლეა ფოთოლმონაცვლე (Bუდლლეჯა ალტერნიფოლია), ტყის ცოცხი  (ჩყტისუს 
სცოპარიუს); დეიცეა (Deutzia), ფორზიცია (Forsitia),  ჰორტენზია მსხვილფოთოლა (Hydrangea macrophyla), 
კერია (Keeria), პირიმზე (Philadelphus), მოცხარი წითელი (Ribes  sanguineum), გრაკლა (Spiraea), იალღუნი 
(Tamarix), ვეიგელა (Weigela). 

 
 
 
      ფოთოლმცვენი ბუჩქების ფორმირება: ჯგუფი # 2 
  ამ ჯგუფში შედიან ისეთი ბუჩქები, რომლებიც ახალ ტოტებს ავითარებენ ნიადაგის დონეზე და 
ყვავილობენ წინა წლის ნაზარდზე. ყვავილობის დამთავრების შემდეგ გადავჭრათ მიწამდე, დავტოვოთ 
ახალი, ძლიერი ნაზარდი. გადაჭრის გარეშე დიდი ნაწილი ასეთი ტოტებისა თვითონ დაიღუპება. 
  ზაფხულში ასაკიანი ჰორტენზია არ არის აუცილებელი ძალიან გადავჭრათ, მხოლოდ უნდა მოვაცალოთ 
ძველი, დაბერებული  და სუსტი ტოტები. 
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     ჰ ო რ ტ ე ნ ზ ი ა (Hydrangea) 
1.ზაფხულის შუა რიცხვებში - გადავჭრათ მესამედი  ან მეოთხედი  ძველი ტოტებისა ძირამდე, ვაცლით 
წვრილ, სუსტ ნაზარდს და გადაყვავილებულებს მსხვილ კვირტებამდე. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ადრეული შემოდგომა-ზედა საზრდელმა კვირტებმა მოგვცეს ახალი ნაზარდი, ხოლო ძლიერმა ტოტებმა-
ყვავილები. ამოვიდა ახალი ძლიერი ყლორტები ბუჩქის ძირიდან, რომლებიც იყვავილებენ შემდეგ წელს. 
 
 
 
მარადმწვანე ბუჩქების გასხვლა - ფორმირება 
 ამ ჯგუფს მიეკუთვნება მარადმწვანე  ბუჩქები, რომლებიც თავისი ბიოლოგიური ბუნებით მეტად 
დაბუჩქულნი და კომპაქტურნი არიან. თუ მათ მივუშვებთ ნებაზე და მივცემთ დიდ ფართობს, მაშინ 
მხოლოდ მცირეოდენი გასხვლა დასჭირდებათ. ძირითადად მათ აცილებენ დამჭკნარ ყვავილებს, არასწორ 
ნაზარდს და ნებისმიერ ტოტს, რომელიც ბუჩქის სიმეტრიას არღვევს. 
  მკვდარი, დაავადებული, დაზიანებული და არასწორად განლაგებული ტოტების მოჭრა წლის ნებისმიერ 
დროს შეიძლება, ხოლო გაყინული ტოტები გაზაფხულის ბოლოს, საზრდელი კვირტების დაბერვის დროს. 
ამ დროს ახალ ყლორტებს ექნებათ მაქსიმალური დრო მომწიფებისათვის ზამთრის დადგომამდე. თუ 
უფრო ადრე გავსხლავთ, რისკი ჩნდება იმისა რომ ქარმა და სიცივემ  არ დააზიანოს; ხოლო საზაფხულო, ან 
საშემოდგომო გასხვლის შემდეგ ნაზარდი ძალიან რბილია, სავარაუდოდ ის დაიღუპება შემდეგ ზამთარში. 
  გაკრეჭვის გარეშე, მაგ. ლავანდა გადაიქცევა გაწელილ ბუჩქად,რომელსაც მიწასთან ახლოს აქვს შიშველი 
შტოები და ფერშეცვლილი     წვეროები. არ ღირს ასეთი მიტოვებული ლავანდის გაახალგაზრდავება, 
ჯობია შევცვალოთ ახალი მცენარეთი, რომელსაც ინტენსიურად გავკრიჭავთ შუა გაზაფხულზე, რომ მიეცეს 
მას ბუჩქის ფორმა. არ უნდა გავკრიჭოთ უშუალოდ გადაყვავილების შემდეგ, რეკომენდაციებში კი 
გვირჩევენ, მაგრამ ამ დროს გაჩნდება ნაგვიანევი ახალგაზრდა ნაზარდი. ხისებრი ერიკა (Eრიცა არბორეა) 
და მისი მონათესავე მცენარეები საჭიროებენ რეგულარულ გაკრეჭვას, თუმცა პერიოდულად უნდა 
მოვაცალოთ არასწორად განლაგებული ტოტები. ეს პროცედურა შუა გაზაფხულზე ჩავატაროთ.ზოგიერთი 
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მანანები, რომლებიც ზაფხულში და შემოდგომაზე ყვავილობენ, კარგად იტანენ რეგულარულ გაკრეჭვას 
ადრე გაზაფხულზე. გაკრეჭვის გარეშე იზრდებიან სიმაღლეში და ივითარებენ უფრო მოკლე ნალებად 
მიმზიდველ თანაყვავილედს. შემოდგომაზე მოვჭრათ გადაყვავილებული ყვავილედები, ადრემოყვავილე 
მანანებს  თავისი ბუნებით აქვთ კომპაქტური დაფენილი ფორმა; გადაყვავილების შემდეგ  შეგვიძლია 
დავამოკლოთ  რომ დანჭკნარი ყვავილედები მოვაშოროთ. სხვა გაკრეჭვა არ უნდა. 
ლ ა ვ ა ნ დ ა (Lavandula) 
I წელი 
1. გაზაფხულზე ახალგაზრდა დაახლოებით 20 სმ სიმაღლის ლავანდა ძლიერად გადავჭრათ, რომ  
მოვაცალოთ გაზრდილი ღეროები, ახალი  ნაზარდის სტიმულირებისათვის. 
2. ადრე შემოდგომაზე უკვე აქვს ზაფხულის განმავლობაში ძლიერი ნაზარდი და ყვავილები. 

 
II წელი და შემდეგი წლები 
3. გაზაფხულზე ვჭრით გადაყვავილებულებს და 3 სმ წინა წლის ნაზარდს  
4. შემოდგომაზე მოზრდილი ბუჩქი ითხოვს რეგულარულ გაკრეჭას. 
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6.6. ვარდების გასხვლა 
მოუვლელი, მიტოვებული ვარდები ყოველ წელს უფრო და უფრო  სუსტდება. ყოველი ახალი ძლიერი 
ტოტის წარმოქმნისას, მასში გადადის ფესვიდან მოწოდებული საკვები ნივთიერებები - ძველი ტოტები კი 
განიცდიან საკვების დეფიციტს. დროთა განმავლობაში ისინი იღუპებიან. გასხვლის მიზანი ბუნებრივი 
პროცესების აღდგენაში მდგომარეობს: ძველი ტოტების მოცილება, რითაც სტიმულირდება ახალი 
ნაზარდი  და უზრუნველყოფს უხვ ყვავილობას. გასხვლა არ არის რთული პროცედურა.  
უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით შეგვიძლია ვისარგებლოთ დოქტორ ხესსაიონის კლასიფიკაციით, 
რომლის მიხედვითაც სამრეწველო და დეკორატიული ვარდები პირობითად შვიდ ჯგუფად იყოფა, ესენია:  
1. ჩაის ჰიბრიდები 
2. ფლორიბუნდა 
3. პატიო 
4. მინიატურული 
5. ნიადაგმფარავი 
6. ხვიარა 
7. ბუჩქისებრი 
 
ვარდები ზომებში: მინიატურულიდან 10 სმ სიმაღლიდან - ხვიარა - 10მ-მდე სიმაღლის მხვიარამდე;  
სწორი გასხვლა გულისხმობს არა მარტო ვარდის გასხვლის ხერხების ცოდნას, არამედ უნდა გვქონდეს, 
შესაფერისი იარაღი. დანა და სეკატორი უნდა იყოს მჭრელი, რომ სწორად გაკეთდეს ჭრილი, არასწორმა 
ჭრილმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებები, ინფექციის შეჭრა, ხმობა,კვირტი დაზიანდეს, 
დაღუპვა. ჭრილი კეთდება 5-6 მმ კვირტის მაღლა მისგან დახრილად. უფრო მაღლა შეიძლება წაახმეს, 
უფრო დაბლა - დააზიანებს კვირტს ან ინფექციის შეჭრის საშიშროება გაჩნდება. არასწორი მიმართულების 
ჭრილი - გამოიწვევს წყლის მოხვედრას კვირტში და შესაბამისად ლპობას. . (ჩაემატოს ილუსტრაციები) 
გასხვლას ვაწარმოებთ ჯანმრთელ ნაწილებამდე. თუ ტოტის გული შიგნით გამუქებულია შეიძლება 
თანდათან გადაიჭრას ბოლომდე, სანამ თეთრ ჯანსაღ ფერს არ მივაღწევთ. მთლიანად ვაცილებთ მკვდარ, 
დაავადებულ, სუსტ, წვრილ ტოტებს, თუნდაც გადაჭრა მიწის პირამდე დაგვჭირდეს. როცა ორი ტოტი 
ერთმანეთზეა გადახლართული, ერთი უნდა მოიჭრას, რომ ერთმანეთს არ ეხებოდეს, ტოტები 
განლაგებული უნდა იყოს ზომიერად, რომ ბუჩქის შიგნით თავისუფლად მოძრაობდეს ჰაერი და სინათლე, 
ის ხელს შეუწყობს ისეთი დაავადებების შემცირებას როგორიცაა შავლაქიანობა, ჟანგი, ნაცარი. 
ჩაის ჰიბრიდების და რემონტანტული ვარდების გასხვლა 
ჩაის ჰიბრიდებია: BBlessings,  Fragrant Cloud (Tanellis), Ingrid Bergman, (Poulman), Remember 
me(Cocdestin).რემონტატული ვარდებია  Baron Girod L’Ain, Frau Karl Druschki, Hugh Dickson, Paul Neyron, 
Roger lambelin და სხვა. 
ჩაის ჰიბრიდების და რემონტატული ვარდების გასხვლის მიზანი - მცენარიდან ძლიერი ნაზარდის 
სტიმულირებაა, რომ ბუჩქს ჰქონდეს ფინჯანის ფორმა ღია გულით და ზომიერად განლაგებული ტოტები. 
ვარდების ორივე ტიპის გასხვლის მიზანი არის მცენარის ძირიდან ძლიერი ნაზარდის სტიმულირება. 
ბუჩქს უნდა ქონდეს ფინჯანის ფორმა ღია გულით, ზომიერი სიმეტრიული ტოტებით. ისინი ყვავილობენ 
მიმდინარე წლის ნაზარდზე და მათი უმეტესობა კარგად რეაგირებს ზომიერ, ან ძლიერ ყოველწლიურ 
გასხვლაზე. ეს პროცედურა უნარჩუნებს მცენარეს ბუჩქის ფორმას და უზრუველყოფს ძლიერ, ახალგაზრდა 
ტოტების მუდმივ ზრდას. 
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ძალიან ძლიერი  (დიდი ზომის) ვარდები უნდა გაისხვლას უმნიშვნელოდ, რადგან ინტენსიური, ძლიერი 
გასხვლა ხელს უწყობს ძლიერი ნაზარდის სტიმულირებას, რომელიც ნაკლებად ყვავილობს.  
თუ ყვავილი ჭირდებათ ასაჭრელად, მაშინ კი ვაწარმოებთ ძლიერ გასხვლას, რადგან ამ დროს მცენარე 
ივითარებს გრძელ ტოტებს 
დასარგავი მასალის დამუშავება და გასხვლა I წელს 
1.სეკატორით დაამოკლეთ ძირითადი ტოტები 15-20 სმ 
სიმაღლემდე, (5-7 კვირტამდე) 
2.სეკატორით მოაჭერით გრძელი, უხეში და დაზიანებული 
ფესვები ( თუ ასეთი ფესვები არ აქვს მხოლოდ ცოტათი 
შეამოკლეთ)  
3.ბარით ამოიღეთ მცენარის ფესვის ზომის შესაბამისი ორმო და 
ჩარგეთ მცენარე 
ზამთრის ბოლო - გაზაფხულის დასაწყისი. ვარდს უნდა 
მოეჭრას თითოეული ღერო 15 სმ მიწის ზედაპირიდან, ძლიერი 
ნაზარდის სტიმულირებისათვის. ბუჩქის ძირიდან 
გაზაფხულზე ჩნდება ახალი ყლორტები. 
შემოდგომის დასაწყისი - შუა შემოდგომა. პირველი სეზონის 
ბოლოს ვჭრით გადაყვავილებულ ღეროების წვერებს, ასევე ნაზარდ მოუმწიფებელ ტოტებს, ძირითად 
გასხვლას ვაწარმოებთ შემდეგ გაზაფხულზე. 

 
მეორე და შემდეგი წლების გასხვლა 
1. მოაჭერით დაავადებული და გამერქნებულ ნაწილები, ასევე სუსტი, გადახლართული და 
ბუჩქის შიგნით ამოზრდილ ყლორტები 
2. ვაჭრით ძლიერ ნაზარდს 4-6 კვირტამდე ან 20-25 სმ-მდე; უფრო ძლიერ და დარჩენილ 
გვერდით ტოტებს 2-4 კვირტამდე ან 15 სმ-მდე.  
ვარდების  გასხვლა ყოველთვის უნდა ჩატარდეს გაზაფხულზე ე.წ. ზამთრის სხვლა. 
ზაფხულის განმავლობაში უნდა მოეჭრას გადაყვავილებული ტოტები, ხოლო გვიან შემოდგომით ხდება 
ვარდების ტოტების დამოკლება, რათა ზამთარში თავიდან ავიცილოთ მათი მექანიკური დაზიანებები 
(ქარისგან ან თოვლისგან ) 
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ფლორიბუნდას ჯგუფის ვარდების გასხვლა 
 
ფლორიბუნდის ჯგუფის ვარდები უფრო ძლიერი არიან, ვიდრე რემონტატული და ჩაის ჰიბრიდების 
ჯგუფის ვარდები. ისინი ივითარებენ ერთმანეთის მონაცვლე ძლიერ, თანაყვავილედს ზომიერი 
Yყვავილებისაგან. ამ ჯგუფის ვარდების გასხვლა - ოპტიმალური ყვავილობის მისაღებად, საკმაოდ რთული 
პროცესია. რამდენიმე წლის მანძილზე მათმა ძლიერმა გასხვლამ შეიძლება მათი დასუსტება გამოიწვიოს, 
ამავე დროს სუსტმა გასხვლამ შეიძლება გამოიწვიოს ბუჩქების მოცულობაში გაზრდა წვრილი ნაზარდით. 
მიზანშეწონილია ზომიერი გასხვლა  თითო ტოტზე 6-8 კვირტის დატოვებით, ან 30-45 სმ-ზე; თუმცა ასეთი 
გასხვლა არ იძლევა გარანტიას რომ ზაფხულის განმავლობაში მუდმივად იყვავილებს, ხოლო ძველი 
გამერქნებული ტოტები შეიძლება ისე გახმეს, რომ ნაზარდი არ ჰქონდეს. დამაკმაყოფილებლად შეიძლება 
ჩაითვალოს - მსუბუქი გასხვლა (ზოგიერთი ტოტის) -ადრეული ყვავილობისთვის და ძლიერი გასხვლა 
სხვა დანარჩენი ტოტების - ამით სტიმულირდება ახალი ნაზარდის განვითარება ბუჩქის ძირიდან და 
ყვავილობა უფრო დიდი ხნით 
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ფლორიბუნდის ჯგუფის ვარდებია: Arthus Bell, Escapade (Harpade), Fragrant delight, Iceberg(Korbin), 
Mountbatten(Harmantelle). 
 
დასარგავი მასალის დამუშავება და გასხვლა I წელს 
1.სეკატორით დაამოკლეთ ძირითადი ტოტები 15-20 სმ სიმაღლემდე, (5-7 კვირტამდე) 
2.სეკატორით მოაჭერით გრძელი, უხეში და დაზიანებული ფესვები ( თუ ასეთი ფესვები არ აქვს მხოლოდ 
ცოტათი შეამოკლეთ)  
3.ბარით ამოიღეთ მცენარის ფესვის ზომის შესაბამისი ორმო და ჩარგეთ მცენარე 
4.დაათვალიერეთ მცენარე, თუ როგორი ნაზარდი აქვს, არის თუ არა რომელიმე ტოტი გამხმარი, რომელიმე 
დაავადებული და ა.შ 
5.დაამოკლეთ ჯანმრთელი ნაზარდი 15-25 სმ-მდე ( ყველა გადაჭრის შემთხვევაში კვირტი უნდა  
იყურებოდეს გარეთ) და მოაცლეთ ყველა სუსტი და დაავადებული ტოტები 
ზაფხულის განმავლობაში მოაჭერით მხოლოდ გადაყვავილებული ტოტები. შუა შემოდგომაზე კი  
პირველი ვეგეტატიური პერიოდის შემდეგ. ძირითადი ტოტების წვერები მოაჭერით და ყველა რბილი, 
წვრილი, დაავადებული, ნაზარდი, რომელიც აუცილებლად დაიღუპება ზამთარში. 

 
გასხვლა II წელს 
1.დაათვალიერეთ მცენარე, თუ როგორი ნაზარდი აქვს, არის თუ არა რომელიმე ტოტი გამხმარი, რომელიმე 
დაავადებული და ა.შ 
2.დაამოკლეთ ჯანმრთელი ნაზარდი 15-25 სმ-მდე, პარალელურად მოაცალეთ გვერდითი ნაზარდები 10-
15სმ-მდე და მოაცლეთ ყველა სუსტი და დაავადებული ტოტები 
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გასხვლა III და შემდეგ წლებში 
1.დაათვალიერეთ მცენარე, თუ როგორი ნაზარდი აქვს, არის თუ არა რომელიმე ტოტი გამხმარი, რომელიმე 
დაავადებული, დაჯაგული გადაჯვარედინებული და ა.შ 
2.დაამოკლეთ წინა წლის ფესვისმიერი ნაზარდი 1/3 ზე, ხოლო გვერდითი ნაზარდი 2-3 კვირტამდე,  
3.ძველი გამერქნებული ტოტები გადაჭერით 3-5 კვირტამდე 
4.ამოჭერით ბუჩქის შიგნით გადაჯვარედინებული ტოტები 
5.თუ მცენარეს აქვს დიდი დიამეტრის ტოტის გადანაჭერი უნდა დაამუშავეთ ბაღის მალამოთი. 
იმავე წლის შემოდგომაზე მცირე ვეგეტატური პერიოდის შემდეგ საჭიროა ვარდებს მოეჭრას ძირითადი 
ტოტების წვერები, ნაზარდი, ასევე წვრილი და  სუსტი ნაზარდ ტოტებს, რომლებიც ზამთარს ვიცით რომ 
ვერ გადაურჩებიან. 

 
 
 
 
მინიატურული ვარდების გასხვლა 
მინიატურული ვარდები ძალიან პოპულარულია და აერთიანებს 30-60 სმ სიმაღლის ვარდებს. მათი 
ყვავილები ფორმით წააგავს ფლორიბუნდისა და ჩაის ჰიბრიდების ჯგუფებს, ხოლო ყვავილობს წინა წლის 
ნაზარდზე. მინიატურული ვარდების გასხვლა მსგავსია ჩაის ჰიბრიდების და რემონტატული ვარდებისა, 
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თუმცა ახალი დარგულები არ არის სასურველი რომ ძლიერად გაისხლას.  ზოგჯერ მინიატურულ 
ვარდებზე წარმოიქმნება ძლიერი ყლორტები, ირღვევა მათი სიმეტრია, ჯობია მთლიანად მოვაცალოთ 
ისინი გაზაფხულზე ფორმის შესანარჩუნებლად. 
მინიატურული ვარდები პატიოს და ფლორიბუნდის ჯგუფიდან: Anna Ford (Harpiccolo), Gentle touch, 
,(Diclulu), Harvest fayre, Orange Sunblaze (Magikatar), Robin Redbreast(Interrob), Steet magic(Dicmagic)  
 
1.სეკატორით დაამოკლეთ ძირითადი ტოტები 15-20 სმ სიმაღლემდე, (5-7 კვირტამდე) 
2.სეკატორით მოაჭერით გრძელი, უხეში და დაზიანებული ფესვები ( თუ ასეთი ფესვები არ აქვს მხოლოდ 
ცოტათი შეამოკლეთ)  
3.ბარით ამოიღეთ მცენარის ფესვის ზომის შესაბამისი ორმო და ჩარგეთ 

მცენარე  
გასხვლა I   წელს 
1.დაათვალიერეთ მცენარე, თუ როგორი ნაზარდი აქვს, არის თუ არა რომელიმე ტოტი გამხმარი, რომელიმე 
დაავადებული და ა.შ 
2.დაამოკლეთ ჯანმრთელი ნაზარდი 15-25 სმ-მდე ( ყველა გადაჭრის შემთხვევაში კვირტი უნდა  
იყურებოდეს გარეთ) და მოაცლეთ ყველა სუსტი და დაავადებული ტოტები 
გაზაფხულზე მცენარეს ძირიდან ამოდის ძლიერი ნაზარდი, რომელიც ივითერებს თანაყვავილედებს, 
გადაყვავილების შემდეგ უნდა მოეჭრას გადაყვავილებული ტოტები, რითაც ხანგრძლივდება ყვავილობა. 
(ზაფხულის სხვლა).  
1.მოაჭერით მთლიანად მკვდარი დაავადებული, სუსტი ტოტები. 
2.ძლიერი, კარგი ტოტები დაამოკლეთ 3-4 კვირტამდე ან 10-15 სმ-მდე 

811 
 



 
 
ხვიარა ჯგუფის ვარდების გასხვლა 
   ხვიარა ვარდები 4 ჯგუფად არის დაყოფილი, ვინაიდან მათ შორის საზღვარი პირობითია, გასხვლის 
მეთოდები შეიძლება იყოს ერთნაირი. ახალი ნაზარდი ყლორტები უნდა განვალაგოთ ჰორიზონტალურად, 
თუ ადგილი ამის საშუალებას გვაძლევს; ამ შემთხვევაში მივიღებთ მოყვავილე გვერდით ნაზარდს მთელს 
პერიმეტრზე და იქნება ძალიან ლამაზი სანახაობა ყვავილობისას, ვიდრე ჰორიზონტალურად ფორმირების 
შემთხვევაში, როცა ვითარდება სულ რამოდენიმე წვერებზე მოყვავილე ყლორტები.  
  პირველ ჯგუფში შედიან ნამდვილი ხვიარა ვარდები (Rambler) 
        ხვიარა  ვარდების    გასხვლა: 
  ამ ჯგუფში შედიან დიდყვავილოვანი ვარდები: ისინი ყვავილობენ ერთხელ, წინა წლის გრძელ ნაზარდზე. 
ნამდვილი ხვიარა ვარდებისაგან იმით განსხვავდებიან, რომ ყოველ წელს ძალიან ცოტა ფესვისმიერ 
ყლორტებს ივითარებენ. ახალი ნაზარდი ძირითადად ზედა ტოტებზეც ვითარდება. გასხვლის მიზანი - 
ძველი, გახევებული ტოტების მოცილება ახალი ნაზარდის პროპორციულად უნდა მოხდეს. 
 
I წელს - დარგვის შემდეგ ამ ჯგუფის ვარდები ისხვლება ზუსტად ისე როგორც I ჯგუფის - მეორე და მესამე 
წელს. გასხვლა ყვავილობის შემდეგ. მთლიანად ვაცილებთ 1-2 დაბერებულ ტოტებს და მათ ადგილზე 
ვაკრავთ ნებისმიერ ფესვისმიერ ნაზარდს. თუ ბუჩქის ძირიდან ახალი ნაზარდი არ გვაქვს, ვაჭრით 1-2 
ძველ ტოტს 30-45 სმ-ზე, ვაჭრით დარჩენილ გამერქნებულ ტოტებს მაღალზე, სადაც ჩანს, რომ უნდა 
გაიზარდოს ახალი ნაზარდი - არ დავამოკლოთ ისინი ძალიან და უნდა მივაკრათ რაც შეიძლება 
Hჰორიზონტალურ მდგომარეობაში; უფრო მოკლე გვერდითი ტოტები დავამოკლოთ 2-3 კვირტამდე, ან 15 
სმ-მდე. 
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II წელი 
1.ზაფხულის დასაწყისში მცენარე იწყებს ყვავილობას წინა წლის ტოტების გვერდით ნაზარდზე- ჩნდება 1-2 
ფესვისმიერი ახალი ტოტი, რამოდენიმე ძირითადი ცენტრალური ტოტი იზრდება მაღალზე. უნდა ავაკრათ 
ახალი ნაზარდი ჰორიზონტალურად. 
2.ზაფხულის ბოლოს- შემოდგომის დასაწყისში -ვაჭრით ძველ ტოტებს ძლიერ ყლორტებამდე, რომლებიც 
ცენტრალური ღეროს მაგივრობას გაწევენ, ასევე ვაჭრით გადაყვავილებულ ტოტებს 2-3 კვირტამდე ან 15 
სმ-მდე. ვაკრავთ ნაზარდს ჰორიზონტალურად, ვაჭრით სუსტ ტოტებს 2-3 კვირტამდე, ან 15 სმ-მდე.  
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3. გაზაფხულზე  იწყებს 
ყვავილობას წინა წლის ნაზარდზე და გადაჭრილ გვერდით ტოტებზე, ამოდის ახალი ფესვისმიერი 
ნაზარდი, რომელიც უნდა მივაკრათ ჰორიზონტალურად. 
4. ზაფხულის ბოლოს - შემოდგომის დასაწყისში ვჭრით ძველ ტოტებს ძლიერ ყლორტებამდე, 
ვაჭრით 1-2 ძველ ცენტრალურ ტოტს მაღალზე (30-45 სმ) ფესვისმიერი ნაზარდის სტიმულირებისათვის. 

 
II გგუფის ვარდებია: Albertine,  Blairii number 2, Bobbie james, Chapli;s pink climber, felicitee perpetue, 
Vielchenbau . 
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6.7. ლიანების (ხვიარების) გასხვლა და ფორმირება  
 
  ხვიარა მცენარეებით შეიძლება კარგად დავფაროთ კედელი, ძველი საკუჭნაო, ავტოფარეხი, შევქმნათ 
ცოცხალი კედელი, ამით შევნიღბოთ ისეთი ადგილები, რომლებიც არ გვინდა რომ შესამჩნევი იყოს უცხო 
თვალისათვის. ამასთან ასეთი ღობეები და კედლები კარგი დამცავი საშუალებაა ისეთი მცენარეებისთვის, 
რომლებიც ღია ადგილზე დარგავას ვერ იტანენ, ასეთი ღობეებისა და თუ კედლების მოწყობისას უნდა 
გავითვალისწინოთ ხვიარა მცენარეების ბუნება, დავრგოთ ისინი შესაფერის ადგილზე, შესაფერის მხარეს. 
მაგ. სინათლის მოყვარული გლიცინს თუ დავრგავთ ჩაბნელებულ ჩრდილოეთ მხარეს, ის ცუდად 
იყვავილებს, ამასთან თუ ხეივნის ჰორტენზიას ან სუროს ამ ადგილას დავრგავთ, ეს მათთვის შესაფერისი 
ადგილი იქნება. 

 
   იმისათვის რომ მცენარეები კარგად განვითარდნენ უნდა დავრგათ ისინი 45-სმ დაშორებით კედლიდან, 
რადგან ნიადაგი კედელთან ახლოს ძალიან მშრალია. ლიანების ძლიერი ტოტები არ უნდა ეხებოდეს წყლის 
საწვეთურებს, სახურავს, ელექტრო გაყვანილობას, რადგან მათ შეიძლება დააზიანონ ისინი. 
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  ლიანების გასხვლისა და ფორმირების წესები დამოკიდებულია მცენარის ზრდისა და სიძლიერის 
თავისებურებებზე. ამის მიხედვით ხვიარა მცენარეები შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პირველ ჯგუფში შედიან სუროები, 
უსურვაზი და სხვა მცენარეები, 
რომლებსაც შეუძლიათ დაიკავონ 
თავიანთი ვარჯი საჰაერო ფესვებით ან 
საწოვარით. მათ არ სჭირდებათ 
სპეციალური საყრდენი და ადვილად 
ადიან ნებისმიერ საიმედო კედელზე. 
გაკრეჭვა აფერხებს ამ მცენარეთა ზრდას. 
სუროები ყოველ წელს შეიძლება  
გაისხლას გაზაფხულზე ან ზაფხულში, 
რომ უზრუნველყოთ ახალი ფოთლების 
უხვი ნაზარდი. 

მეორე  ჯგუფში შედიან მცენარეები 
ხვიარა ღეროებით (ლონიცერა, 
გლიცინია),  დახვეული ულვაშებით 
(Passiflora), ყველა მათგანს ესაჭიროება 
საყრდენი. 

მესამე ჯგუფში შედიან, მცენარეები, 
რომლებიც ველურ ბუნებაში ცოცავენ 
თავიანთი კაუჭისებური ეკლების 
საშუალებით ან სწრაფად მზარდი 
მოქნილი ღეროების მეშვეობით 
(ძაღლყურძენა- Solanum jasminoides) 
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გლიცინიის   გასხვლა 
  გლიცინია 30 მ-მდე და უფრო მაღლაც იზრდება, ზაფხულში მას ძლიერი ნაზარდი აქვს. ერთი შეხედვით 
მებაღე შეიძლება ჩიხში მოიქცეს მისი ასეთი თვისებების გამო, თუმცა სრულიად შესაძლებელია მცენარის 
ზრდის კონტროლი კარგი ყვავილობისა და ძლიერი ზრდის შესანარჩუნებლად. საჭიროა მისი გაკრეჭვა 2-
ჯერ. შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე დარგული ახალგაზრდა გლიცინია ივითარებს 1-2 ძლიერ 
ყლორტს ძირიდან, რომლებიც ძალიან მალე გაიზრდება. ამ ეტაპზე გვერდითი ტოტები ან არ აქვთ  ან თუ 
აქვთ ძალიან მცირე რაოდენობით. თუ გვინდა რომ მცენარემ დაფაროს კედელი ან რაიმე საყრდენი  და არ 
გვინდა მისი სიმაღლეში გაზრდა, დარგვის დროს მიწიდან 70-90 სმ-ზე უნდა ამოვჭრათ ან მოვახდინოთ 
ძირითადი ღეროს პინცირება. ამით სტიმულირდება გვერდითი 2-3 ტოტის განვითარება, რომლებსაც 
შემგომში ავაკრავთ საყრდენზე, ჩვენი შეხედულების მიხედვით. ზედა ტოტების განლაგება 
ვერტიკალურია; ხოლო ქვედა ტოტები 45°დახრილობით უნდა ავაკრათ. ამ დროისთვის ტოტები ძალიან 
მოქნილია, ადვილად ავაკრავთ. მომავალ ზამთარში ძირითად ღეროს ვჭრით 90 სმ-მდე (პირველი ძლიერი 
გვერდითი ტოტიდან). ვამოკლებთ გვერდით ტოტებს 1/3-მდე, ამით სტიმულირდება შემდგომში 
დატოტიანება. ასეთივე იქნება შემდეგ წლებში მცენარის ფორმირება და გავიმეორებთ მას ყოველ შემდეგ 
წელს, ახალი ვერტიკალური ძირითადი ღეროსა და მისგან გამომავალი ჰორიზონტალური 
განშტოებებისთვის, მათი თანაბარი დაცილებებით, ისევ მივაკრათ ყოველ გადაჭრილ გვერდით ტოტს  და 
დავამოკლებთ მის და სხვა ახალ ნაზარდს 4-5 ფოთლამდე. ეს პროცედურა ტარდება ზაფხულში - 
საყვავილე ყლორტების წარმოქმნისათვის. ზაფხულის ბოლოს ჩამოყალიბდება ჩონჩხი; შემდგომი ნაზარდი 
(3-3,5 მ სეზონზე) და გვერდითი ტოტების ნაზარდი უნდა შევაჭრათ 4-6 ფოთლამდე ან 15 სმ-მდე 
ძირითადი ტოტებიდან. ამ საზაფხულო სხვლას ემატება ზამთრის სხვლაც, როდესაც ტოტებს ვაჭრით 8-10 
სმ-მდე, ან 2-3 კვირტამდე; ამ გადაჭრილ ადგილებზე შემდეგ სეზონზეც ვითარდება ყვავილები. ზამთარში 
ადვილი გასარჩევია მსხვილი საყვავილე კვირტები - საზრდელი  კვირტებისაგან. ამიტომ ყვავილობის 
პოტენციალი წინასწარ შესაძლებელია თვალით განისაზღვროს 
   შედარებით რთული პროცედურაა - დიდი რაოდენობით საყვავილე კვირტების განვითარების 
უზრუნველყოფა; ამისათვის საჭიროა 2-3 კვირტის ინტერვალით საზაფხულო სხვლა - ახალი ნაზარდის 15 
სმ-მდე შეჭრა, ამით სტიმულირდება გვერდითი ნაზარდის შემდგომი განვითარება, ხოლო სისტემატური 
პინცირებით შესაძლებელია მოყვავილე ტოტების ფორმირება დიდი რაოდენობის საყვავილე კვირტებით.  
   გლიცინისათვის შესაძლებელია მარაოსებრი დაბალშტამბიანი ან ნახევრადთავისუფალი ფორმის მიცემა.  
 
 
I წელი  
 1. შემოდგომაზე დარგულ გლიცინს - ზამთარში, როცა ამინდი ამის საშუალებას მოგვცემს, 75-90სმ 
სიმაღლეზე გადავჭრით ან  (მოვსრისოთ) პინცირება გავუკეთოთ ყველაზე ძლიერ 
ძირითად ღეროს, მოვაცილოთ ყველა გვერდითი  ან სხვა ტოტები და ავაკრათ. 
2. ზაფხულის დასაწყისიდან - ზაფხულის ბოლომდე - გვერდითი კვირტებიდან 
ვითარდება 2-3 ძლიერი გვერდით ტოტები, ძირითად ყველაზე  მაღალ ტოტს 
ვაკრავთ ჰორიზონტალურად, დანარჩენ გვერდით ტოტებს - საყრდენზე 40°-იანი 
დახრილობით ვაკრავთ. ვაჭრით ნებისმიერ სხვა ნაზარდს ძირიდან, თუ 
განვითარდა მეორე რიგის გვერდითი ნაზარდი, ვჭრით მას ზაფხულის ბოლოს 15-
20 სმ-ზე. 
II წელი  
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3.ზამთრის დადგომიდან - ზამთრის ბოლომდე, როცა ამინდი საშუალებას მოგვცემს გადავჭრათ ძირითადი 
ვერტიკალური ნაზარდი 70-90 სმ-ზე - პირველი გვერდითი ტოტიდან. ავაკრათ დახრილობით 
განლაგებული ტოტები და დავამოკლოთ ისინი მესამედზე, მცენარეს გარშემო გაუკეთოთ მულჩირება. 
4. ზაფხულის დასაწყისი - ზაფხულის ბოლო - განვითარდება ძლიერი ნაზარდი, ზედა ტოტს ვაკრავთ 
ვერტიკალურდ, გვერდითებს 45°-იანი დახრილობით. მთლიანად ვაცლით ფესვისმიერ ნაზარდს. 
ზაფხულის ბოლოს ვაჭრით პირველი და მეორე რიგის გვერდით ტოტებს 15-25 სმ-ზე. 

 
 
 
III წელი  
5.ზამთრის განმავლობაში ვაჭრით ცენტრალურ ვერტიკალურ ნაზარდს 75-90სმ-ზე პირველი გვერდითი 
ტოტებიდან. ავაკრათ ჰორიზონტალურად გვერდითი ტოტები, დავამოკლოთ 1/3-ზე; მესამედზე 
დავამოკლოთ წინა წელს აკრული ტოტების ნაზარდი 
 

 
 
 
ცოცხალი ღობეების გაკრეჭა 
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  ცოცხალი ღობეების გაკრეჭვა  გაკრეჭვის ერთ - ერთი ფორმაა. ბევრი ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე 
ბუჩქი კარგად იტანს გაკრეჭვას და ივითარებენ კლასიკური  ცოცხალი ღობის შესაფერის სქელ, მჭიდრო 
ნაზარდს. 
I წელი  
1. ცოცხალი ღობისთვის ნერგები ირგვება შემოდგომაზე ან 
გაზაფხულზე.ფოთოლმცვენი მცენარეები დარგვის შემდეგ უნდა 
გადაიჭრას  15 სმ სიმღლეზე. 
 
2. ზაფხულის დასაწყისში, მსუბუქად მოვჭრათ ყველა გვერდითი 
ყლორტები, რათა კარგად განვითარდეს გვერდითი ნაზარდი. 
 
 
 
II წელი 
 3. ზამთარში ან გაზაფხულზე ვამოკლებთ სასურველ სიმაღლეზე. 
 
III და შემდეგი წლები 
1. ვაგრძელებთ რეგულარულ გაკრეჭას. ვკრეჭთ გვერდით ნაზარდს 
იმისათვის, რომ მივიღოთ სწორი. მართკუთხა ფორმა. 
2.შემოდგომაზე სწორად უნდა გადავჭრათ.არასწორად 
წამოზრდილი მთავარი ყლორტები, ვაგრძელებთ. გაკრეჭას 
სასურველი სიმაღლის მიღწევამდე. 
3.ზაფხულში ვკრეჭთ გვერდით და ზედა მხარეს, რომ 
შევინარჩუნოთ ცოცხალი ღობის სიმაღლე და ფორმა.  
სისწორისათვის გამოვიყენოთ თოკი მიმართულების მისაცემად. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

819 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ტერმინთა განმარტებები 
 
შტამბი არის ხის ტანის ქვედა ნაწილი ფესვის ყელისა და პირველი ჩონჩხის ტოტს შორის. შტანბის 
სიმაღლის მიხედვით მცენარე არის დაბალშტამბიანი, საშუალო და მაღალშტამბიანი. 
ხის ტანი –ეს არის მცენარის მიწისზედა ცენტრალური ნაწილი ფესვის ყელიდან წვერომდე. 
ცენტრალური ღერძი ანუ ლიდერი არის ხის ტანის ნაწილი პირველი ჩონჩხის ტოტიდან ხის წვერომდე, 
რომელზეც განლაგებულია ჩონჩხის ტოტები. ვარჯის სიმაგრე ბევრად არის დამოკიდებული ცენტრალურ 
ღერძზე. 
ხის ტანიდან ამოზრდილ ტოტს, რომელიც ყველაზე მსხვილია ვარჯში, ჩონჩხს უწოდებენ. ცენტრალურ 
ღერძთან ერთად ისინი ვარჯის ჩონჩხს შეადგენენ. ჩონჩხის ტოტების განშტოებებს უწოდებენ ნახევარ 
ჩონჩხის ტოტებს. ზამთარში ჩონჩხისა და ნახევარჩონჩხის ტოტები ხის სარეზერვო საკვებ ნივთიერებათა 
საწყობია. 
ყლორტი არის მზარდი ღეროს ნაწილი, რომელიც წინა წლის ნამატი კვირტიდან ან მძინარე კვირტიდან 
ვითარდება. ზედა კვირტის ჩასახვისა და ფოთლების ჩამოცვენის შემდეგ, ყლორტს ერთწლიან ტოტს 
უწოდებენ. 
ნაზარდს უწოდებენ ხეზე 2–8 წელს შენარჩუნებულ ნაკლებადგამძლე განშტოებას, რომელიც ფარავს 
ცენტრალურ ღერძს, ჩონჩხის ტოტებს და ჩონჩხის განშტოებებს. ნაზარდზე საყვავილე კვირტები 
ფორმირდება. 
არსებობს სხვადასხვა სახის ტოტი: 
მოკლე ტოტები-2–3 მმ–დან 5–6 სმ–მდე სიგრძის მოკლე ერთწლიანი ნაზარდი. 
სუსტი ტოტები-25 სმ–მდე ერთწლიანი ნაზარდი, რომელიც ჩვეულებრივ საყვავილე კვირტით ბოლოვდება. 
საზრდელი ტოტებს უფრო მეტი სიგრძე და სისქე აქვთ სუსტ ტოტებთან შედარებით. საზრდელი ტოტების 
წვერისა და გვერდითა კვირტები უფრო ხშირად საფოთლეა, მაგრამ ზოგჯერ ვხვდებით საყვავილესაც. 
თაიგულისებრი ტოტი-0,5–6 სმ სიგრძის მოკლე ერთწლიანი ნაზარდი. მათზე კვირტები თაიგულისებრად 
არის თავმოყრილი. გვერდითი კვირტები საყვავილეა, წვეროსი კი ხშირად საზრდელი. 

ასაკიანი ცოცხალი ღობეების გაახალგაზრდავება 

ზოგიერთი მცენარე, მაგ. რცხილა კარგად იტანს 
ძლიერ კრეჭას. იმისათვის, რომ 
გავაახალგაზრდავოთ რცხილას ცოცხალი ღობე: 

 I  წელს ვკრეჭთ ერთ მხარეს 

 II წელს - მეორე მხარეს. 
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აღდგენითი ტოტები-ძლიერი, ვერტიკილურად მზარდი 2 მ–მდე სიგრძის, ვითარდება მძინარე 
კვირტებიდან ჩონჩხის ტოტებსა და განშტოებებზე. 
საყვავილე ტოტები-არის ერთწლიანი ნაზარდი, რომელიც მთელ სიგრძეზე მხოლოდ საყვავილე 
კვირტებითაა დაფარული. 
შერეული ტოტები-ზრდის საშუალო ძალით გამოირჩევიან. წვერისა და ნაზარდის ქვედა ნაწილის 
რამდენიმე კვირტი საფოთლეა. ტოტის დანარჩენ ნაწილში საყვავილე და საფოთლე კვირტები ერთმანეთს 
ენაცვლება. 
ნაადრევი ტოტები - ძლიერი ყლორტების კვირტისაგან წარმოქმნილი ნაზარდი. 
კვირტი არის ძალზე დამოკლებული, განუვითარებელი ნაზარდი ან ნაყოფის ნაწილი. ტოტზე განლაგების 
მიხედვით განასხვავებენ შემდეგ კვირტებს:  
• ქვედა – ნაზარდის ყველაზე ქვედა ნაწილში მოთავსებული კვირტი. 
• კენწეროსი – რომლითაც ტოტი ბოლოვდება. 
• გარეთა – ტოტის გარე მხარეს მოთავსებული. 
• შიდა – ტოტის შიდა მხარეს მოთავსებული. 
• გვერდითა – ტოტის გვერდითა მხარეს მოთავსებული. 
არსებობს ორი სახის კვირტი: საყვავილე და საზრდელი. საყვავილე კვირტები უფრო მსხვილია, 
მომრგვალო, შუაში უფრო ფართოა, ვიდრე ძირში. საზრდელი კვირტები კონუსისებრია, შუაში 
გაუფართოებელი. 
 
კითხვები თვითშეფასებისთვის: 
1. რისთვის არის საჭირო მცენარის გასხვლა? 
2. გასხვლის რა ტიპები არსებობს? 
3. რას ნიშნავს სუსტი, საშუალო, ძლიერი გასხვლა? 
4. როგორ ისხვლება დეკორატიული ხეები? 
5. როგორ ისხვლება დეკორატიული ბუჩქები? 
6. როგორ ისხვლება ხვიარა მცენარეები? 
7. როგორ ხდება ცოცხალი ღობის, ბორდიურის კრეჭა- ფორმირება? 
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თავი 7.მცენარეთა დაცვა 
 
 
მცენარეთა დაცვის საგანი სწავლობს სხვადასხვა კულტურებზე გავრცელებულ მავნებელ-დაავადებებს და 
მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს. 
მცენარეთა დაცვის საგნის ობიექტს წარმოადგენს მავნე მწერები, ტკიპები, მღრღნელები, ვირუსები, 
ბაქტერიები, სოკოები, სარევლები, რომლებიც აავადებენ და აზიანებენ დეკორატიულ მცენარეებს, ვაზს, 
ხეხილს, კენკროვნებს, ბოსტნეულს და სხვ.  
მცენარეთა დაცვის დისციპლინებს წარმოადგენენ ენტომოლოგია, ფიტოპათოლოგია და 
აგროტოქსიკოლოგია. 
ფიტოპათოლოგია – Phyto - მცენარე, Phatos - ავადმყოფობა და Logos - სიტყვა, მეცნიერება. 
ფიტოპათოლოგია შეისწავლის არა მარტო მცენარის ნორმალური მდგომარეობის რღვევის პროცესს 
(ავადმყოფობას, შედეგს), არამედ მის გამომწვევ პარაზიტულ ორგანიზმებს და მათთან ბრძოლის 
ღონისძიებებს. 
ფიტოპათოლოგიის განვითარების ისტორია. ფიტოპათოლოგია, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა, მე-19 
საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა, მაგრამ მისი შესწავლის ობიექტებს ადრეც ექცეოდა ყურადღება. 
ბიბლიაში არაერთხელაა ნახსენები ისეთი დაავადებები, როგორიცაა პურეულის ჟანგა, ხეხილის კიბო,  ობი. 
მაგალითად, პურეულის ჟანგა ყოველთვის უსაშინელეს ავადმყოფობად მიაჩნიათ. ხალხს სჯეროდა, რომ 
ჟანგოვან ავადმყოფობას თავისი ღმერთი – რობიგუსი ჰყავდა, რომელიც ყოველწლიურად უგზავნიდა 
ხალხს სასჯელს. ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ, თურმე ერთხელ ერთმა ბიჭმა საქათმეში შემძვრალი მელა 
დაიჭირა, კუდზე ნამჯა მოაბა, ცეცხლი მოუკიდა და ნათესებში გაუშვა, რის შედეგადაც ცეცხლით სულ 
გადაიბუგა მინდორი. ბიჭზე გაბრაზებული რობიგუსი ხალხს ჟანგას უგზავნიდა. ამის შემდეგ  ნათესებში 
ხალხი ცერემონიალით აღნიშნავდნენ ჟანგას დღეს და რობიგუსს პატიებას სთხოვდა. 
 ჩვ. ერ. 434-350 წწ. არისტოტელსა და თეოფრასტეს აღწერილი ჰქონდათ ლეღვის, ზეთისხილისა და 
ვაზის ავადმყოფობები. ისინი ზოგჯერ ავადმყოფობის მიზეზად მეტეოროლოგიურ ფაქტორებს 
ასახელებდნენ, მაგრამ მაინც ჭარბობდა ცრურწმენაზე დამყარებული ახსნა. მაგალითად, 1660 წელს 
საფრანგეთში გამოუშვეს კანონი პურეული ნათესების ახლოს მოზარდი კოწახურის ბუჩქების 
განადგურების შესახებ. მაგრამ მათ ჯერ არ იცოდნენ, რომ კოწახურის ბუჩქები მეორადი მკვებავი 
მცენარეები იყვნენ. ეს დადგინდა 1863 წელს. 
მე-18 საუკუნის ბოლოსა და მე-19 საუკუნის დასაწყისში მკვლევართა მიერ დაავადებათა შესახებ 
მნიშვნელოვანი მასალები დაგროვდა და წამოიჭრა საკითხი მცენარეების ავადმყოფობათა დაჯგუფებისა და  
კლასიფიკაციის  შესახებ. მკვლევართა ერთმა ნაწილმა შეადგინა კლასიფიკაციის სქემა, რომელიც 
დამყარებული იყო ავადმყოფობათა  გამომწვევ მიზეზებზე. მეორე ნაწილი კი დაავადებათა  
კლასიფიკაციას საფუძვლად უდებდა ავადმყოფობის გარეგნულ ნიშნებს. მაგრამ მიზეზები პარაზიტ 
ორგანიზმებთან არ დააკავშირეს. დაავადებულ მცენარეზე წარმოქმნილი სხვადასხვა მეჭეჭები, კორძები, 
ნაფიფქი, სიმსივნეები და სხვა, რომლებიც უმთავრესად პარაზიტული სოკოების მიერ წარმოქმნილი 
ნაყოფიანობაა, მცენარის შინაგანი ფიზიოლოგიური მოვლენების დარღვევისა და მცენარის ქსოვილების 
გადაგვარების შედეგად მიაჩნდათ. 
ჰოლანდიელი მკვლევარის ლევენჰუკის მიერ გამადიდებელი ლინზების გამოგონებამ ფართო გამოყენება 
ჰპოვა ბიოლოგიურ კვლევა-ძიებებში. ის ლინზების საშუალებით აკვირდებოდა ბაქტერიებს და სწავლობდა 
მწერების ანატომიურ აგებულებას. 
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შემდგომში მიკროსკოპის საშუალებით დადგინდა, რომ დაავადებული მცენარის ზედაპირზე არის 
პარაზიტული მიკროორგანიზმები, რომლებიც იწვევენ დაავადებას. 
1831-1888 წწ. გერმანელმა მიკოლოგმა და ფიტოპათოლოგმა ანტონ დე ბარმა დაადგინა, რომ დაავადებების 
გამომწვევები არიან სოკოები. მაგ., ისეთი დაავდებისა, როგორიცაა კარტოფილის ფიტოფტოროზი. შემდეგ 
იყვნენ მკვლევარები: კიუნი, ფრანკო, ბრეფელდი, დელაკრუა, ვორონინი, ბონდარცევი, იაჩევსკი. 
მცენარეთა ვირუსოვან ავადმყოფობათა აღმომჩენად ითვლება ივანოვსკი (1864-1920), რომელმაც პირველად 
აღმოაჩინა თამბაქოს მოზაიკის ინფექციურობა. 
ფიტოპათოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში მას შემდეგ დაიწყო, რაც დასავლეთ საქართველოში 
აღმოჩნდა ვაზის უსაშინელესი მტერი - ფილოქსერა. 1881 წელს ჩამოყალიბდა “ფილოქსერას კავკასიის 
კომიტეტი”, რომელიც ასევე მუშაობდა ჭრაქისა და ნაცრის პრობლემებზეც. 
პირველი ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევები საქართველოში, კერძოდ კი კახეთში, 1891 წელს 
განახორციელა სოროკინმა, რომელიც მუშაობდა ვაზის დაავადებათა გამოვლენაზე. 
 1891 წელს სოფ. საქარაში დაარსდა სანერგე, სადაც წარმოებდა მუშაობა ენტომოლოგიისა და მიკოლოგიის 
ხაზით. სანერგეს დავალებული ჰქონდა ვაზის მავნებელთა და ავადმყოფობათა კოლექციების მომზადება, 
მათი გავრცელების შესწავლა და ბრძოლის ღონისძიებების  ჩატარება. 1894 წელს კავკასიაში ჩამოყალიბდა 
სპეციალური მიკოლოგიის ლაბორატორია, რომლის გამგედ მოიწვიეს ნ. სპეშნევი. ფართოდ გაიშალა 
კვლევა-ძიება სხვადასხვა კულტურის დაავადებათა შესასწავლად. 
შემდგომი კავკასიის ფილოქსერას კომიტეტმა არსებობა შეწყვიტა და მიკოლოგიური ლაბორატორია 
თბილისის ბოტანიკურ ბაღს გადაეცა. 1909 წელს იქ მოღვაწეობდნენ  ცნობილი მკვლევარები - ვორონინი 
და ნევოდოვსკი, ხოლო სოხუმის საცდელ სადგურში - სემაშკო. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში 
მიკოლოგიური და ფიტოპათოლოგიური კვლევა-ძიება ფართოდ გაშალა ვორონიხინმა. ის იყო როგორც 
წყალმცენარეების, ისე სოკოების კარგი მცოდნე. დიდ ყურადღებას აქცევდა ბორჯომის ხეობას, ქართლსა და 
დასავლეთ საქართველოს. მის შემდეგ კვლევა-ძიებას აწარმოებდა ნაგორნი, რომელმაც შეკრიბა 
თანამშრომელთა საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი (ვარდოსანიძე, წერეთელი, ერისთავი, მახარაძე, ყანჩაველი და 
სხვ.). მისი ინიციატივით შეიქმნა ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო ინსტიტუტი 
ანასეულში, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს.  
ნაგორნის მოწაფეებიდან აღსანიშნავია წერეთელი, რომელიც მუშაობდა ციტრუსოვანთა ნაყოფების ლპობის 
მიზეზების დადგენასა და  მათ წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, ერისთავი – ვირუსულ დაავადებებზე, 
ხაზარაძე – მშრალ სუბტროპიკულ მცენარეთა დაავადებებზე, წაქაძე - მიკოლოგიაში  და სხვ.  
ფიტოპათოლოგია მჭიდროდაა დაკავშირებულია სხვა სამეცნიერო დისციპლინებთან,   მაგ.,  
- მცენარეთა ფიზიოლოგიასთან. დაავადების დროს იცვლება მცენარეში მიმდინარე ნორმალური 
ფიზიოლოგიური პროცესები, ირღვევა ფოტოსინთეზი (ნახშირორჟანგისა და მზის სხივური ენერგიის 
ხარჯზე ორგანული ნივთიერებების  წარმოქმნა), სუნთქვის პროცესი (ჟანგბადის შთანთქვა და 
ნახშირორჟანგის გამოყოფა. ამ დროს წარმოიქმნება ენერგია ატფ-ს სახით, ნაწილი კი სითბოს სახით 
გამოიყოფა), ნახშირწყლების საერთო ბალანსი, ტრანსპირაცია (აორთქლების პროცესი ფოთლების 
მეშვეობით). 
- ანატომიასთან. ვინაიდან ხდება დაავადებული მცენარის სტრუქტურის შეცვლა და რღვევა,  გამძლე 
ჯიშების  გამოყვანისათვის  აუცილებელია სხვადასხვა ორგანოს ანატომიური აგებულების ცოდნა. 
- სელექციასთან. სელექციონერის მუშაობაY სრულფასოვნად არ ჩაითვლება, თუ ამა თუ იმ ჯიშის 
კულტურული მცენარის გამოყვანისას, სხვა საკითხებთან ერთად (უხვმოსავლიანობა, ყინვაგამძლეობა და 
სხვა), მხედველობაში არ იქნება მიღებული გამოსაყვანი ჯიშის დამოკიდებულება მნიშვნელოვან 
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დაავდებებთან. თუ გამოყვანილი ჯიში სუსტი და დაავადებისადმი მიდრეკილი აღმოჩნდა, ის წარმოების 
თვალსაზრისით მიუღებელი და  ზარალის მომცემი იქნება, და აქედან გამომდინარე, ეკონომიკურად 
გაუმართლებელია მისი გამრავლებაც. აბსოლუტურად გამძლე ჯიშის  მიღება ხშირად რთული, მაგრამ 
დასაშვებია, თუ ის სუსტად ავადდება (ამ შემთხვევაში იგი პრაქტიკულად გამძლედ ითვლება). 
- მემცენარეობასთან  (მევენახეობასთან, მეხილეობასთან, მემინდვრეობასთან). ეს კავშირი აუცილებელიცაა, 
ვინაიდან საქმე გვაქვს სხვადასხვა კულტურასთან. მცენარის დაავადებათა საწინააღმდეგოდ ასევე ხშირად 
მუშავდება აგროტექნიკური წესები, მაგ., თესლბრუნვა, თესლის სიღრმე და ვადები, სასუქების შეტანა, 
ხეხილის ფორმირება,  მწვანე ოპერაციები და სხვ. 
- ქიმიასთან. მცენარეთა დაცვის ღონისძიებაში ქიმიური მეთოდებით ბრძოლას წამყვანი ადგილი უჭირავს, 
სადაც გამოიყენება სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებანი. 
-- ენტომოლოგიასთან. ის გამოიხატება მწერების როლის გავლენაში სხვადასხვა სოკოვან, ბაქტერიულ და 
ვირუსოვან ავადმყოფობათა გავრცელებაზე. ვირუსოვან ავადმყოფობათა  უმთავრესობას მწუწნავი მწერები 
(ბუგრები, ტკიპები, თრიფსები და სხვ.) ავრცელებენ. 
- აგროკლიმატოლოგიასთან.  ტემპერატურა, ტენი, ნალექი, ქარი, სეტყვა გავლენას ახდენს დაავადებებისა 
და მავნებლების განვითარებაზე, დინამიკაზე  და სხვ.  
¬- ყვავილოვან მცენარეთა სისტემატიკასთან (ბოტანიკასთან). მაგალითად, სპეციალიზებული პარაზიტების 
გარკვევას ვერ შევძლებთ, თუ არ გვეცოდინება მათი მკვებავი მცენარეების ზუსტი სახელწოდებანი. 
                          
 ავადმყოფი მცენარის სიმპტომები. დაავადების სიმპტომების, ანუ გარეგნული ნიშნების ცოდნა 
აუცილებელია მცენარის ავადმყოფობის დიაგნოზის დასადგენად. თუ მცენარის ავადმყოფობის მიზეზი 
ზუსტად არ იქნება გარკვეული, ისე მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს ვერ დავსახავთ და 
რეკომენდებული ბრძოლის მეთოდები ეფექტს არ მოგვცემს. 
მცენარის ავადმყოფობის მიზეზის განსაზღვრისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც 
ლაბორატორიულ ანალიზს, ისე ავადმყოფობის გარეგნულ ნიშნებს. როდესაც ორივე მხრივ ჩატარებული 
მუშაობის შედეგები ერთმანეთს დაემთხვევა, მაშინ მცენარის დაავადების დიაგნოზი დამაჯერებელია. 
ვინაიდან ავადმყოფი მცენარისათვის დამახასიათებელია არანორმალური განვითარება. ბუნებრივია, რომ 
სიმპტომების შესწავლისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ ავადმყოფი მცენარის ორგანოების გარეგნულ 
ნიშნებს და მათ არანორმალურ განვითარებას. ავადმყოფობის სიმპტომების შესწავლისას მარტო საბოლოო 
სახე კი არ უნდა აღიწეროს, არამედ ასევე სიმპტომის განვითარების ყველა ცვლილება და სტადია. 
ავადმყოფობის სრული ციკლის გავლის პერიოდში მომხდარ ყველა ცვლილებას სიმპტომოკომპლექსს 
უწოდებენ, რომლის ცოდნა აუცილებელია, ვინაიდან არსებობს მცენარეთა ისეთი დაავადებები, რომელთაც 
გარეგნული სიმპტომები შეიძლება ერთნაირი ჰქონდეთ, მაგრამé გამომწვევი სხვადასხვა მიზეზი იყოს, და 
პირიქით. 
დაავადების უმთავრესი სიმპტომები:  
1. დაავადებული მცენარის ორგანოების მთლიანი ფერის შეცვლა. ამ დროს დაავადებული ორგანო 
მთლიანად ფერშეცვლილია  და მიღებული აქვს ყვითელი, წითელი, რუხი და სხვა შეფერილობა, მაგ., 
ხეხილისა და ვაზის ქლოროზის მიზეზი შეიძლება იყოს ნიადაგის პირობები (რკინის ნაკლებობა),  
ვირუსული წარმოშობის დაავადება, წყლის სიჭარბე,  დაბალი ტემპერატურა და სხვ. 
2. სიჭრელე ანუ მოზაიკურობა. საკმაოდ გავრცელებული ვირუსული წარმოშობის დაავადებაა. 
სიჭრელეს ქმნის ფოთლის ფირფიტაზე ერთმანეთში შერეული ნორმალური მწვანე და მკრთალი ყვითელი 
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ლაქების განვითარება. მაგ. პომიდვრისა და გოგროვანთა მოზაიკა, ნეკერჩხლის ფოთლების სიჭრელე 
დეკორატიულ მებაღეობაში და სხვ. 
3. ნეკროზი  (ბერძნულად Nekros – მკვდარი). ქსოვილებისა და უჯრედების სიკვდილი ან ხმობა. 
ნეკროზის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ლაქიანობა. მკვდარი ქსოვილებისაგან შემდგარი ლაქების 
ზედაპირი ხან სადაა, ხან კონცენტრული ზონალობა ემჩნევა, ბევრ შემთხვევაში სხვადასხვა ფერის 
ნაფიფქითა და მეჭეჭებითაა დაფარული, რაც ლაქიანობის  გამომწვევი სოკო-ორგანიზმის ნაყოფიანობის 
მაჩვენებელია (ვაზის ჭრაქი, სეპტორიოზი, კურკოვნების პოლისტიგმოზი და სხვ.). 
4. ფიფქი. ფოთლების ლაქიანობა შესაძლებელია გამოწვეული იყოს დაავადების გამომწვევი 
ორგანიზმების სხეულით ან ნაყოფიანობით – ფიფქით. ამ დაავადებას უწოდებენ ნაცარს (ხეხილისა და 
ვაზის ნაცარი). ზოგიერთი დაავადებული ფოთოლი გასქელებულია და თან ამავე დროს ფერსაც  იცვლის.   
5. ორგანოების დაშლა. ორგანოების ნაწილობრივი დაშლა, მაგ., ფოთლების დაცხავება – კურკოვნების 
კლასტეროსპორიოზი. ამ შემთხვევაში ავადმყოფობის გამომჟღავნებისას დაზიანებული ქსოვილი კვდება, 
ხმება და საღი ნაწილიდან ვარდება ან ისე იშლება, რომ ფირფიტა დაჩვრეტილი რჩება. ხანდახან დაცხავება 
იმდენად ძლიერია, რომ ფოთლის ფირფიტა საფანტით  დაცხრილულს ჰგავს. მაგ., ანთრაქნოზი 
ორგანოების მთლიანი დაშლის შემთხვევაში უფრო ხშირი და მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნაწილობრივი 
დაშლისა. მაგ., ხორბლეულთა გუდაფშუტოვანი ავადმყოფობები, რომელთა დროსაც თავთავში ყველა 
მარცვალი იშლება, გარდა მარცვლის კანისა. მაგ., ხორბლის სველი გუდაფშუტები, ხორბლის და ქერის 
მტვერიანა გუდაფშუტები, სიმინდის ბუშტა გუდაფშუტა. 
6. ლპობა  მთლიანი დაშლის მაგალითია, რომელსაც ორი სახით ვხვდებით - სველი და მშრალი. სველი 
სიდამპლე ისეთი პროცესია, როდესაც ლპობასთან ერთად ტენიც გამოიყოფა, მაგ. კარტოფილის სველი 
სიდამპლე (ბაქტერიული), ხეხილის ნაყოფების სველი სიდამპლე (სოკოვანი - პენიცილიუმი). მშრალი 
სიდამპლის მაგალითია კარტოფილის ტუბერების ფუზარიოზი, რომელიც საწყობებშია გავრცელებული. 
მშრალად დამპალი ტუბერი მაგრდება ან მუმიფიცირდება. ხშირია ასევე ხეხილის ნაყოფების სიდამპლის 
განვითარება საწყობებში (შავი სიდამპლე) 
7. ჭკნობა. ხშირად გხვდება სხვადასხვა მიზეზის გამო. ის ორი ტიპისაა: აღმონაცენის ან ჩითილების, 
რომელიც “ჩითილების ჩაწოლის” სახითაა გამოვლენილი, და მოზრდილი მცენარეების ჭკნობა. ჩითილების 
ჩაწოლას ვხვდებით სათბურებში. ის გამოწვეული მაღალი ტემპერატურისა და ჰაერის ნაკლებობის  
ზემოქმედებით. თუ ვენტილაცია არ წარმოებს, ნიადაგის ზედაპირი ზომაზე მეტად ხურდება, რასაც 
ჩითილის ნაზი ფესვის ყელი ვერ უძლებს, ითუთქება და მცენარე ჭკნება. ჭკნობას იწვევენ სოკოებიც. ამ 
შემთხვევაში მცენარეები ჯგუფურად წვება. ჭკნობა შეიძლება გამოწვეული იყოს უწყლობით, როდესაც 
მცენარე ნიადაგიდან საკმარის წყალს ვერ იღებს. ჭკნობას იწვევენ აგრეთვე ბაქტერიები. მაგ. პომიდვრის 
ჭკნობა შეიძლება იყოს ბაქტერიული, ასევე ვერტიცილიოზური და ფუზარიოზული, როდესაც ბოჭკოვანი 
ჭურჭლების დაცობის გამო მცენარეს არ მიეწოდება წყალი და მინერალური ნივთიერებები. 
8. ორგანოების დეფორმაცია. ფოთლების სიხუჭუჭე გამოწვეულია ფოთლის ფირფიტის ქსოვილების 
არანორმალური განვითარებით, მაგ. ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე.Aამ დროს ფირფიტის ზედაპირი 
უსწორმასწორი ხდება და საბოლოოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ ხუჭუჭდება, შემდეგ კი ხმება. ხშირია 
აგრეთვე ვირუსული დაავადებებით გამოწვეული ფოთლების სიხუჭუჭე მაგ. კარტოფილისა და ჭარხლის 
ფოთლების სიხუჭუჭე. ხშირია ასევე  ნაყოფების დეფორმაცია, მაგ. კურკოვანთა ბოყი, რომელიც 
ახალგაზრდა მკვახე ნაყოფებზე გვხვდება. ის ნორმალურ ნაყოფებთან შედარებით უფრო დიდია, ვინაიდან 
მასში შეჭრილი სოკო ნაყოფის ქსოვილის ძლიერ ზრდას იწვევს, ნაყოფს კურკა არ უვითარდება. ცნობილია 
გვერდელა ნაყოფების განვითარება, მაგ. ვაშლის და მსხლის ქეცი. ამ შემთხვევაში პარაზიტი ნაყოფს ცალი 
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მხრიდან აზიანებს და ქსოვილი ვეღარ იზრდება. მოპირდაპირე მხარე კი ნორმალურად ვითარდება, რის 
შედეგადაც გვერდელა ნაყოფი მიიღება. დეფორმირებულ ნაყოფებს სასაქონლო ღირებულება დაკარგული 
აქვთ. ხშირია გამერქნებული ტოტების დეფორმაცია, რომელიც “ქაჯის ცოცხის“ სახელწოდებითაა 
ცნობილი. ამ დროს მერქანში შეჭრილი სოკო  აღიზიანებს მცენარის ქერქის  ქსოვილებს, რის გამოც  იქ 
არსებული  მძინარე კვირტები იღვიძებენ და ერთი ადგილიდან მრავალი სუსტი ტოტი ვითარდება. ეს 
მოვლენა ხშირად გვხვდება ფიჭვზე, კვიპაროსზე და სხვ. 
9. ორგანოების პროგრესული ზრდა სხვადასხვა მიზეზითაა გამოწვეული.  დაავადებული ორგანო ან 
მისი ნაწილი იზრდება და სივდება უჯრედების რიცხვის გადიდების გამო. მაგ., ხეხილის ფესვის კიბო, 
რომელიც ფესვებზე დიდ კორძებს ქმნის. ამ დროს ბაქტერიების ზეგავლენით უჯრედების რიცხვი 
მატულობს. ეს ჰიპერპლაზიური მოვლენაა. გვხვდება აგრეთვე დაავადების სიმპტომები - მეჭეჭები,  მაგ., 
ჟანგოვანი სოკოებით დაზიანების დროს. მერქნიან სახეობებზე აბედა სოკოების დასახლება დაავადების 
თვალსაჩინო და დამაჯერებელ სიმპტომად ითვლება. ხის ღეროზე, მთავარ ტოტებსა და ფესვებზე სოკოს 
ნაყოფსხეულების განვითარება აღენიშნება წიფელს, ფიჭვს, თუთას და სხვ. 
10. წვენისა და წებოს დენა. წვენის დენას ისეთ შემთხვევას ვუწოდებთ, როდესაც გამოყოფილი სითხე 
თხიერად რჩება, იღვრება, მაგ. კორპის მუხის მელნისებრი ავადმყოფობა. მუხის ქერქის ზედაპირზე 
ინფექციის ადგილიდან  გამოიყოფა უფერული სითხე, რომელიც ჰაერზე იჟანგება და შავდება. წებოს დენა 
ანუ ჰომოზი (გუმფისი) ისეთი მოვლენაა, როდესაც მცენარე დაავადებული ადგილიდან წებოს გამოყოფს. 
წებო დასაწყისში ღია მოყვითალოა, შემდგომ კი თანდათან მაგრდება, მუქდება და  მოყავისფრო ხდება. 
წებოს ფისის გამოყოფა განსაკუთრებით ხშირია ფიჭვსა და ნაძვზე. უნდა აღინიშნოს, რომ წებოს გამოყოფა 
დაავადების ან დაზიანების შემთხვევაში მცენარის თავდაცვით რეაქციას უნდა მიეკუთვნოს. სარეველები 
ბაღში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენენ, ეს განსაკუთრებით საგრძნობია ახალგაზრდა ბაღში, 
რადგან სარეველები მძაფრ კონკურენციას უწევენ მცენარეს საკვები  ელემენტების, ტენის და სინათლის 
მიღებაში, მათ წინააღმდეგ ბრძოლა ბაღის  აგროტექნიკის შემადგენელი აუცილებელი ღონისძიებაა. 
სარეველებთან ბრძოლის ღონისძიებები იყოფა შემდეგ სახეებად: პროფილაქტიკური -მიმართულია ბაღის 
გაშენებამდე წინამდებარე კულტურების სწორ შერჩევაზე, სარეველების რიცხოვნობის შემცირებისათვის, 
გამოიყენება მექანიკური, ბიოლოგიური და ქიმიური მეთოდები ვეგეტაციის პერიოდში. სპეციალური, 
როდესაც ხდება განსაკუთრებით საშიში სარეველის თესლების წინააღმდეგ ბრძოლა. 
ბაღში გავრცელებული სარეველები იყოფა  მარცვლოვან ერთლებნიან და ორლებნიან სარეველებად. 
სიცოცხლის ხანგძლივობის მიხედვით კი  გვხვდებაერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები. 
ერთწლიანი სარეველებიდან გამოირჩევა: ბოლოკა, წიწმატურა, ჟუნჟრუკო, ნაცარქათამა, მამალა, დანდური, 
ბირკა, საათა, ჯიჯლაყა და სხვა. 
მრავალწლიანი სარეველების წარმომადგენლებია: ჭანგა, ღიჭა, ნირი, გლერტი, ხვართქლა, ჭინჭარი, 
მაყვალი, ოროვანდი და სხვა. 
მათ წინააღმდეგ ყველაზე უფრო გავრცელებული ხერხს წარმოადგენს ყველაზე უფრო გამანადგურებელი 
ღონისძებების ჩატარება. საბრძოლველად იყენებენ შემდეგ მეთოდებს:  
მექანიკურს - ნიადაგის გაფხვიერება - გათოხნა. 
ქიმიურს -ჰერბიციდების გამოყენება  
ბიოლოგიურს - ბუნებრივი მტრების (ჰერბიფაგების) გავრცელება. ბუნებრივი ბრძოლა ახალი 
მიმართულება და საქართველოში არ გამოიყენება.  
მწკრივში სარეველებთან ბრძოლა გართულებულია, რადგან აქ მანქანა-იარაღების გამოყენება უფრო 
შეზღუდულია. მწკრივში სარეველების წინააღმდეგ იყენებენ მექანიკურ მეთოდს -ხელით თოხნას ან 
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მარგვლას, მაგრამ ვაშლის ინტენსიურ ბაღებში, ასევე კენკროვნების, სადაც ფესვთა სისტემა ზედაპირულად 
არის განვითარებული, თოხნის პროცესით შესაძლებელია ფესვებისდაზიანება, ამიტომ  მწკრივში 
რეკომენდებულია  ქიმიური მეთოდების გამოყენება. 
ქიმიური მეთოდებიდან ბაღში საბრძოლველად რეკმენდებულია სხვადასხვა პრეპარატების გამოყენება, 
რომელთა გამოყენების პერიოდი დიფერენცირებულია: მაგალითად გლიფოსატის რიგის პრეპარატები 
გამოიყენება ვეგეტირებადი სარეველების წინააღმდეგ. ამ რიგის პრეპარატები- კლინი, ურაგანი, ნოკდაუნი, 
მცენარეში იჭრებიან მწვანე მასის გზით, ხოლო ხეხილის შტამბზე მისხურებისას დაზიანებას არ იწვევენ. 
ჰერბიციდების პირველ შესხურებას  ახდენენ აპრილში, როცა სარეველების სიმაღლე 15-2 სმ-ს სიმაღლეს 
მიაღწევს,(სამუშაო ხსნარის რაოდენობა 400-500 ლ/ჰა შესხურებას ახდენენ მექანიზებადი ან ზურგის 
აპარატის საშუალებით. ჰერბიციდების მეორე შესხურებას ახდენენ ივნისის ბოლოს. როგორც წესი, პირველ 
წელს თავს იკავებენ ბაღში ჰერბიციდის შეტანისაგან. რადგან ახალგაზრდა მცენარის მერქანი ნაკლებად 
არის გახევებული და შეიძლება გლიფოსატის რიგის ჰერბიციდებმა გაახმონ ხე. 
 ჰერბიციდების მოქმედების გასაძლიერებლად და მისი  დოზის შესამცირებლად ნაზავს უმატებენ 
აზოტოვან მინერალურ სასუქს - ამონიუმის სულფატს 5-6კგ/ჰა დოზით, მისი გამოყენებისას შესაძებელია 
ჰერბიციდის დოზის 30 % - ით შემცირება. გასათვალისწინებელია ისიც , რომ ყველა ეს პრეპარატი 
მიეკუთვნება მცირეტოქსიკური  პრეპარატების რიგს, რომელიც სწრაფად იშლებიან ნიადგში და ამიტომ 
ნაკლებად აბინძურებენ გარემო პირობებს. 
 
მცენარეთა დაცვის პრეპარატების სამუშაო ნაზავის მომზადების წესები 
დანიშნულების მიხედვით მცენარეთა დაცვის საშუალებები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:  
ინსექტიციდები - პრეპარატები, რომლებიც მიმართულია მავნებლების წინააღმდეგ,  
ფუნგიციდები - პრეპარატები, რომელბიც ახდენენ სოკოვანი პრეპარატების კონტროლს,  
აკარიციდები - პრეპარატები ტკიპების წინააღმდეგ, 
ჰერბიციდები- სარეველების საწინააღმდეგო საშუალებები, 
როტონდიციტები - პრეპარატები მღრნელების წინააღმდეგ, 
ნამეტოციდები- პრეპარატები ნემატოდების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 
 
სამუშაო ნაზავის  მომზადება მეტად საპასუხისმგებლო პროცესია და მას შესაბამისი ყურადღება უნდა 
დაეთმოს. პესტიციდების უმეტესობა წარმოდგენილია სველებადი ფხვნილის ან კონცენტრირებული 
ემულსიის სახით. 
 თანამედროვე აპარატებში სამუშაო ნაზავის მომზადება უშუალოდ ავზში ან სპეციალურ წამლის შესარევ 
რეზერვუარშია შესაძლებელი, თუმცა ძირითადად მაინც ხდება შემდეგი წესის დაცვა. 
სველებადი ფხვნილისაგან ნაზავის მომზადების მიზნით, პრეპარატის აუცილებელ რაოდენობას ჯერ 
ხსნიან მცირე ჭურჭელში - პლასტმასის ვედროში, კარგად აურევენ და მოამზადებენ ეგრეთწოდებულ  
„დედახსნარს“, ფილტრის გავლით დედახსნარს ასხამენ შემასხურებელში, რომელიც ნახევრამდეა 
შევსებული წყლით, შემდეგ ჩართავენ ამრევს, დაუმატებენ წყლის დარჩენილ რაოდენობას და ხელახლა 
აურევენ. შეწამვლის პროცესში აუცილებელია დროდადრო ნაზავის გადარევა. სველებადი ფხვნილის 
გახსნისას აუცილებელია ვედროს თავზე გადავაფაროთ ქსოვილი, ფხვნილის ჰაერში გაფანტვის თავიდან 
ასაცილებლად. 
ბორდოულის ხსნარის მომზადების წესი - 100 ლიტრში ერთპროცენტიანი ბორდოული ხსნარის მომზადება 
შემდეგნაირად ხდება: პლასტმასის კასრში ან სხვა ჭურჭელში ჩაასხამენ 20 ლიტრ შემთბარ წყალს, ჩაყრიან 
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1კგ შაბიაბანს, მოურევენ კარგად და გახსნიან. მეორე ჭურჭელში იგივე მოცულობის წყალში გახსნიან 1,0 - 
1,3 კგ ჩამქრალ კირს, შემდეგ სრულყოფილი სუსპენზიის  მისაღებად, კირხსნარს ჩაუმატებენ შაბიაბანში და 
არა პირიქით, ხოლო ამის შემდეგ ხსნარს შეავსებენ 100 ლიტრამდე. 
სწორად მომზადებულ ხსნარს უნდა ჰქონდეს სუსტი ტუტე ან ნეიტრალური რეაქცია. 
 
შესხურების წესები - შესხურებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ წვეთები თანაბრად, წვრილ წვეთებად 
ფარავდეს მთელ მცენარეს, ამისთვის აუცილებელია შემასხურებლის შესაბამისი რეგულირება (რათა ხის 
წვეროები არ დარჩეს შეწამვლის გარეშე.) რეგულირების წესები გასხვავებულია და დამოკიდებულია 
შემასხურებლის ტიპზე. ინსტრუქციაში ყოველთვის მითითებულია, როგორ უნდა  ჩატარდეს 
დაკალიბრების პროცესი. 
 
მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან მუშაობის უსაფრთოების პროცესი 
მცენარეთა დაცვის საშუალებები მეტ-ნაკლებად ტოქსიკურია, მომწამლავია, როგორც  ადამიანის ასევე 
შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო მწერების მიმართ. ისინი ასევე 
აბინძურებენ გარემოს და ბუნების დაცვის კუთხით სიფთხილით უნდა მოვეპყრათ. ამიტომ მათთან 
მუშაობისას საჭიროა დავიცვათ შემდეგი  უსაფრთხოების წესები: 
- მცენარეთა დაცვის საშუალებები გამოყენებული უნდა იყოს ოპტიმალურ ვადებში  ყველა წესის 
დაცვით. 
-  ყველა პიროვნება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური  დაცვის საშუალებებით: 
ხელთათმანებით, რესპირატორით და სპეცტანსაცმლით. 
- სეზონის დაწყების წინ ყოველ პირს, ვისაც შეხება აქვს პესტიციდებთან, უნდა ჩაუტარდეს 
სპეციალური სწავლება და ინსტრუქტაჟი პესტიციდებთან მოქცევის უსაფრთხოების წესების შესახებ. 
- პესტიციდებთან მუშაობისას დაუშვებელია საკვების მიღება, მოწევა და დალევა, სამუშაოს 
დასრულების შემდეგ კი აუცილებელია საპნით ხელების და სახის დაბანა. 
-  პესტიციდებთან სამუშაოდ გამოყენებული სპეცტანსაცმელი თავსდება დამოუკიდებელ კარადაში 
და ირეცხებ სხვა ტანსაცმლისგან დამოუკიდებლად. 
- დაუშვებელია სამუშაო ნაზავის მომზადება  ან მათი ნარჩენების გადაღვრა ჭასთან, მდინარესთან ან 
არხთან. პესტიციდების კონტეინერები და ნარჩენები უნდა განადგურდეს ადგილობრივი სანიტარული 
სამსახურის მიერ მითითებულ სპეციალურ ადგილებში. 
- ცხელ ამინდებში შეწამვლა მიმდინარეობს დილით ან საღამოთი 
- მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, კერძოდ, თავის ტკივილის, გულისრევის ან თავბრუსხვევის 
შემჩნევისას, სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ექიმს. 
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დეკორატიულ მცენარეთა აგროტექნიკურ ღონისძიებათა საერთო კომპლექსში დიდ როლს თამაშობს 
მცენარეთა დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების სისტემატური და 
დროული გატარება. 
დაავადება მცენარის სხვადასხვა ორგანოზე სხვადასხვანაირად მჟღავნდება, იგი დამოკიდებულია 
გამომწვევი მიკროორგანიზმების სახეობებსა და მავნებლებზე. დაავადება მცენარის ზედაპირზე ფიფქის, 
ლაქების, ჭკნობის, მეჭეჭების, ლპობის, ფერის შეცვლის, დაზიანებული ნაწილების უჩვეულო ზრდითა და 
ნაყოფსხეულების სახით ვლინდება. 
დაავადების შედეგად იცვლება როგორც მცენარის გარეგნული იერი, ისე შინაგანი აგებულებაც, 
დაავადებული ნაწილები ხმება ან დეფორმირდება, კარგავს დეკორატიულობას და დასახული მიზნისთვის 
გამოუსადეგარი ხდება; ამიტომ ყველა დაავადებისა (ნაცარი, ჟანგა, სეპტორიოზი, ფილოსტიქტოზი, 
ფუზარიოზი, ანთრაქნოზი, დიპლოდიოზი, ფომოზი, ფომოფსისი, კიბო, ტოტების ხმობა, სიყვითლე, 
ჭკნობა, ლაქიანობა, სიდამპლე...) და მავნებლის (ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ხვატარები, 
ფარიანები, ხერხიები, ფსილები, თრიფსები.....)წინააღმდეგ საჭიროა ბრძოლის შესაბამისი ღონისძიებების 
დროულად და ხარისხიანად გატარება, რაც მაღალ აგროტექნიკურ ღონისძიებასთან ერთად 
უზრუნველყოფს მცენარეთა ნორმალურ ზრდა-განვითარებას და დაავადებებით და მავნებლებით 
გამოწვეული ზიანის მინიმუმამდე დაყვანას. 
 
 
 
 
 
 

 

 

ინფექციურიდაავადებები 

მცენარისავადმყოფობისწარმოშობაშიმონაწილეობასიღებენპარაზიტებიანგარემოპირობები, 
აქედანგამომდინარე, დაავადებებიორჯგუფადიყოფა: ინფექციური (პარაზიტული) დაარაინფექციური 
(არაპარაზიტული). 

პარაზიტულიორგანიზმებიყოველთვისცოცხალმცენარეზეარიანდასახლებულიდათავისიარსებობისათვისმ
ასართმევენსაკვებნივთიერებებს. იმმცენარეს, რომელიცპარაზიტსკვებავს, პატრონ-მცენარესანუმცენარე-
მასპინძელსუწოდებენ. მცენარისპარაზიტულიავადმყოფობისშემთხვევაშისაქმეგვაქვს, ერთიმხრივ, 
პარაზიტთანდა, მეორემხრივ, მკვებავმცენარესთან. 

ინფექციურიდაავადებებისგამომწვევიშეიძლებაიყვნენბაქტერიები, ვირუსები, 
ყვავილოვანიპარაზიტებიდასოკოები. 

 

 

829 
 



ბაქტერიულიდაავადებები 

 

ბაქტერიებიუმარტივესიორგანიზმებია. ისინიაავადებენმცენარეებს, 
მოქმედებენმათმოსავლიანობაზეანაქვეითებენმოსავლისხარისხს.  

ბაქტერიებიბუნებაშიყველგანააგავრცელებული: ნიადაგში, ჰაერში, ცხოველებში, 
მცენარისათუადამიანისორგანიზმშიანმათზედაპირზე. ცნობილია, 
რომბაქტერიებისუმრავლესობაუვნებელია, ნაწილიკიპათოგენურიპარაზიტიადამცენარეთა, 
ცხოველთადაადამიანისინფექციურავადმყოფობებსიწვევენ.  

ბაქტერიებისსხეულიმიკროსკოპულია. ფორმისმიხედვითბაქტერიულიუჯრედებისამჯგუფადიყოფა: I 
ჯგუფი - სფერულიბაქტერიებიანუკოკები. გაყოფისშემდეგბაქტერიებიიძლევიანდიპლოკოკებს   
(უჯრებიწყვილ-წყვილადლაგდება); 2. ტეტრაკოკები (ოთხ-ოთხუჯრედადეწყობიან);  3. სტრეპტოკოკები, 
როდესაცგაყოფისშემდეგერთმანეთსარსცილდებიანდაგრძელმძივისებრძაფებსქმნიან. II ჯგუფი – 
ჩხირისებრიანუცილინდრისებრისხეულისმქონენი. III ჯგუფი – კლაკნილიანუსპირალურიფორმები.  

ფიტოპათოგენურიბაქტერიებიჩხირისებრანუცილინდრულფორმებსეკუთვნიან, 
ვინაიდანმათმკვრივიგარსიგააჩნიათ. გარსიქიმიურადშედგებაუაზოტო (პოლისაქარიდები, ლიპიდები) 
ანაზოტოვანინივთიერებებისაგან (ქიტინი). ბაქტერიებიამითგანსხვავდებიანუმაღლესიმცენარეებისაგან, 
რომელთაგარსიცყოველთვისცელულოზიანია. 
ხშირადბაქტერიულისხეულიიფარებაგარსისგანგამოყოფილილორწოვანინივთიერებებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოძრავიბაქტერიებისსხეულზეშოლტებიაგანვითარებული. 
შოლტებისგანლაგებისადარიცხვისმიხედვითარჩევენ: მონოტრიქებს, ისინიერთშოლტიანებია; 
ლიფოტრიქებს - შოლტებიმხოლოდსხეულისპოლუსებზეაჯგუფადგანვითარებულიდაპოლიტრიქებს -  
სხეულიყოველიმხრიდანშოლტებითაადაფარული. შოლტებიძნელიშესამჩნევია. მათიშემჩნევისერთ-
ერთისაშუალებადშეიძლებატუშისხსნარიგამოვიყენოთ. 
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პროტოპლაზმისპერიფერიულიშრეუფრომკვრივიადაე.წ. ციტოპლაზმურმემბრანასქმნის, 
რომლისშიგნითპროტოპლაზმაამოთავსებული, პლაზმაშიკიუწესრიგოდგანლაგებულიამორფული,  
მომრგვალოანძაფისებრიმარცვლებია, რომლებსაცნუკლეოიდებსუწოდებენ.  

ფიტოპათოგენურიბაქტერიებისადამცენარისურთიერთდამოკიდებულებამეტადრთულიმოვლენაა. 
მეტაბოლიზმი (ნივთიერებათაცვლა) 
მთლიანადფერმენტებისმოქმედებასადამათსპეციფიკურებაზეადამყარებული. 
მეტაბოლიზმისშედეგადგამოყოფილიტოქსინებისმოქმედებითმცენარენაწილობრივანმთლიანადიწამლება, 
რასაცმოსდევსჭკნობა, ლოკალიზირებულინეკროზულილაქებისგაჩენაანმცენარისმთლიანიხმობა. 
ზოგიბაქტერიაკიქსოვილისპროგრესულიზრდასიწვევს, მაგ. ფესვისკიბოს, სიდამპლეებს. 
სიდამპლეუფრომასიურადვითარდებაწყლისშემცველორგანოებზე,  სველნაყოფებზე. მაგ., 
ტუბერებისდაავადებისასპარაზიტივრცელდებაორგანოებისპარენქიმულქსოვილებში, 
მათუჯრედშორისსივრცეებშიდათავისიფერმენტებითიწვევსმათდაშლას 
(კარტოფილისტუბერებისსველისიდამპლე, კიტრისნაყოფებისბაქტერიულისიდამპლედასხვა). 
ლპობაშესაძლებელიაადგილობრივი, ანულოკალიზირებულიიყოს.  

ბაქტერიოზებისსიმპტომებზეარანაკლებადააგავრცელებულილაქიანობაანუნეკროზი, მაგ., 
თამბაქოსბაქტერიულიწვა, როდესაცფოთლებზელაქებიჩნდება; ციტრუსებისბაქტერიულინეკროზი, 
როდესაცმაგ.,  ლიმონის 1-2-წლიანიტოტებისმუხლებზემოწითალო-აგურისფერილაქებივითარდება. 

ბაქტერიებიმცენარისჭკნობასაციწვევენ. აქაღსანიშნავიაორიშემთხვევა: ტრაქეობაქტერიოზულიჭკნობა, 
როდესაცბაქტერიებისმასაჭურჭლებსისეგამოავსებს, რომწყლისგადანაცვლებააღარხდება, 
ტრანსპირაციითდაკარგულიწყალივერშეივსებადამცენარეჯერტურგორსკარგავს, მერეკიჭკნება. 
მეორეგვარიჭკნობატოქსიკურია. 
ამშემთხვევაშიპარაზტიმცენარისქსოვილებისინტოქსიკაციასიწვევსდამცენარეიშხამება. 

ხშირიადაავადებულიქსოვილებისპროგრესულიზრდა - კიბოსებრიწარმონაქმნებისგანვითარება, მაგ. 
ხეხილისფესვისკიბო, ვაზისკიბოდასხვ. დამახასიათებელია, 
აგრეთვედაავადებულადგილებზეწებოსგამოყოფა, მაგ., ხეხილისტოტებისბაქტერიულიწვის, 
ციტრუსებისბაქტერიულინეკროზისადაბამბისჰომოზისდროს. 

ბაქტერიებისმთავარგამავრცელებლადითვლებიანმცენარედამისიორგანოები – კალამი, თესლი, ტუბერები, 
ბოლქვები. 
ყველაამორგანოსზედაპირზეანშიგნითშესაძლებელიამოხვედრილიიყოსმათთვისპათოგენურიბაქტერიები, 
რომლებიცხელსაყრელიპირობებისშემთხვევაშიმცენარისინფიცირებასიწვევენ, მაგ., ჰომოზი,  
სიმინდისბაქტერიულიჭკნობადასხვ. ინფექციამწერებსაცგადააქვთ. 
ბაქტერიულავადმყოფობათაგავრცელებაშესაძლებელიააგრეთვენიადაგისგზითაც, 
რადგანპათოგენურიორგანიზმებისნაწილინიადაგშიცბუდობს. 
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ვირუსულიდაავადებები 

 

მცენარეთავირუსოვანიავადმყოფობებითავისიგარეგნულინიშნებითადაავადმყოფობისსაწყისისბიოლოგიუ
რითავისებურებებითგანსხვავდებიანმცენარეთაბაქტერიულიდასოკოვანიავადმყოფობებისგან. 

ვირუსულიავადმყოფობითადამიანებიცავადდებიანდაცხოველებიც. ცნობილმავირუსულიდაავადებამ 
“ისპანკამ” 20 მლნ. ადამიანიიმსხვერპლა. ცნობილიავირუსულიდაავადებები: ყვავილი, ყბაყურა, წითელა, 
ვირუსულიგრიპიდასხვ.; ცხოველებში: საქონლისთურქული, ღორისჭირი, ცოფი, ძაღლისჭირიდასხვ. 

ტერმინი “ვირუსული” წარმოიშვალათინურისიტყვა Vირუს-ისაგან, რაცშხამსნიშნავს. 
პირველიცნობებიმცენარეთავირუსულდაავადებათაშესახებჯერკიდევადრეულპერიოდებშიგვხდება. მაგ., 
1557 წელსაღწერილიქნატიტასჭრელყვავილაეგზემპლარები, 
რომლებსაცმებაღეებიტიტასგანსაკუთრებულჯიშადთვლიდნენ. Aა. ჰეილის 1928 
წლისგამოკვლევებითკიგამოირკვა, რომტიტასჭრელყვავილიანობამცენარისვირუსითდაავადებისშედეგია.  

მცენარისვირუსულავადმყოფობათაშესწავლასმეცნიერულისაფუძველიმე-19 საუკუნისდასასრულსჩაეყარა. 
ივანოვსკიმდაამტკიცა, რომთამბაქოსმოზაიკითდაავადებულიმცენარისწვენითსაღიმცენარეავადდება, ე.ი. 
თამბაქოსმოზაიკაინფექციური, ანუგადამდებიავადმყოფობაა. 
ივანოვსკისდიდდამსახურებადისფაქტიცითვლება, 
რომმანვირუსითდასნებოვნებულიმცენარისუჯრედებშიგანსაკუთრებულიკრისტალური, 
ვირუსულიბუნებისსხეულაკებიაღმოაჩინა. 
ივანოვსკისგამოკვლევებმასაზოგადოდმცენარეთავირუსულავადმყოფობათაშესწავლისსწორიგეზიდასახა, 
თუმცამანავადმყოფობისგამომწვევმიზეზად, ანუსაწყისადულტრამიკროსკოპულიბაქტერიაჩათვალა.  
ვირუსულავადმყოფობათასაწყისისბუნებისშესახებსხვააზრებიცარსებობდა: 
ენზიმატურიდაპროტოზოურითეორიები. 
უკანასკნელხანებშიშეისწავლესდაავადებულიმცენარისუჯრედებისცილოვანნივთიერებათაშედგენილობად
ააღმოჩნდა, რომისქიმიურადგანსხვავდებასაღიმცენარისუჯრედებშიშექმნილიცილებისაგან. 

ამერიკელმამკვლევარმასტენლიმპირველადშეძლო (1935-1936 წწ.) 
თამბაქოსმოზაიკითდაავადებულიმცენარისწვენიდანიმცილებისგამოყოფა, 
რომლებიცსაღთამბაქოშიარმოიპოვებოდა. 
მისმიერგამოყოფილიცილებიაღმოჩნდამაღალიმოლეკულურიწონისნუკლეოპროტეიდები, 
რომელთაცროგორცმცენარისინფექციის, ისემემკვიდრეობითობისინფორმაციისთვისებებიაღმოაჩნდათ. 

ვირუსოვანავადმყოფობათასაწყისისცილოვანნაწილაკებსვირიონებსანუვიროსპორებსუწოდებენ. 
ვირიონისცილოვანინივთიერებებიორჯგუფადიყოფა: ამინომჟავებადდარიბონუკლეინისმჟავად. 
ვირიონებისსტრუქტურასამისახისაა: სპირალური, კუბურიდაიკოსაიდრული.  
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სპირალურისტრუქტურისშემთხვევაშისხვადასხვაამინომჟავისაგანშემდგარიცილოვანინაწილაკებითავისიგ
ანლაგებითსპირალურიხვიისაგანშემდგარცილინდრსჰქმნიან, 
რომლისშიგნითაცმოთავსებულიარიბონუკლეინისმჟავასაგანშემდგარიკრიალოსნისებურიძაფი. 

თავიანთიგარეგნულინიშნებითმცენარეთავირუსულიდაავადებებიგანსხვავდებიანსოკოებისადაბაქტერიებ
ისაგანგამოწვეულიავადმყოფობებისაგან. მცენარეთავირუსულიავადმყოფობებიმთლიანიხასიათისაა, ე.ი. 
ავადმყოფურპროცესსმცენარისყველაორგანომეტ-ნაკლებადერთდროულადგანიცდის, 
ნელიტემპითმიმდინარეობსდახანგრძლივდება. ავადმყოფობა, უმეტესშემთხვევაში, 
ქრონიკულხასიათსიღებს, მცენარეზრდაშიჩამორჩება, კნინდებადაცოტათუბევრადფერშეცვლილიხდება. 
ფერისშეცვლანორჩმოზარდფოთლებსადაყლორტებსუფროაშკარადემჩნევა; ანფოთლისაჭრელებახდება, 
მაგ., ფოთლისფირფიტაზეჩნდებამოყვითალოგაფანტულილაქები, 
რომელიცცნობილიაროგორცმოზაიკურიავადმყოფობა (თამბაქოს, 
გოგროვანთადალეღვისფოთლისმოზაიკა). 

გარეგნულნიშნებსეკუთვნისაგრეთვემცენარეზეწვრილი, გაფანტული, ნეკროზულილაქებისგანვითარება. 
გარდაფერისშეცვლისა, 
ვირუსოვანიდაავადებისგარეგნულნიშნადმცენარისძირითადორგანოთადეფორმაციაცითვლება. 
შესაძლებელიაფოთოლიგვერდულადგანვითარდეს, ხშირიაფოთლებისდახუჭუჭება,  
მათინორმალურიფორმისშეცვლა, მაგ., პომიდვრისნორმალურიფოთლებისძაფისებრადგადაქცევა, 
ხოლოთამბაქოსფოთლებისა - ლანცეტისებად. ყლორტებისდაზიანებისასხშირიაყლორტისგაგრძელება, 
ძაფნაირობა. Aამდროსყლორტებისმუხლთშორისებიმოკლდება, 
მცენარეთითქოსდაბუჩქულიდახუჭუჭახდება, ვითარდებაქაჯისცოცხისტიპისდაზიანება. 
გვხდებააგრეთვეყლორტებისგაბრტყელება. დეფორმაციაფესვებზედაცაააღნიშნული, მაგ., 
ჭარხლისკალიფორნიულიდაავადებისდროსძირხვენისმთავარიღერძისხარჯზეაუარებელიგვერდითაფესვი
ვითარდება, რაცამცირებსძირხვენებისწონას. ცნობილიააგრეთვემჟაუნისფესვებისდაკორძება. 
უფროღრმაცვლილებებსყვავილებზევამჩნევთ. ყვავილიიმდენადგადაგვარდებახოლმე, 
რომთავისძირითად, მცენარისრეპროდუქციულიორგანოსფუნქციასკარგავს. 
პომიდორსორმაგიყვავილსაფარის - გვირგვინისადაჯამისნაცვლად, ერთმაგიუვითარდება, 
ისიცმხოლოდჯამისფოთლები, რისგამოცყვავილიყვითელიაღარაა, გამწვანებულია, 
მტვრიანებიდაბუტკოცგადაგვარებულია, ხშირადნაყოფფოთლებიშეზრდილიარაა. 

გარდაგარეგნულიცვლილებებისა, 
ვირუსოვანიავადმყოფობებიმცენარისორგანიზმშიღრმაშინაგანცვლილებებსაციწვევს. 
უკანასკნელიორიტიპისაა: პირველი, როდესაცქსოვილებისანატომიურისტრუქტურაიცვლება, 
უჯრედებისშიგთავსშიცვლილებებიხდებადასხვ. მეორეცვლილებაკიუფრომნიშვნელოვანია, 
ზოგიერთივირუსოვანიდაავადებისდროსუჯრედებშიგანსაკუთრებულივირუსულიბუნებისჩანართებიგამო
იყოფა, რაცპირველადივანოვსკისმიერიქნააღნიშნული. 
საღიმცენარისქსოვილებშიასეთიჩანართებინაპოვნიარაა. 

ვირუსისგავლენითმცენარისქსოვილშიგამოწვეულიანატომიურიცვლილებებიდანაღსანიშნავიაშემდეგი: 
მოზაიკურიავადმყოფობითდაავადებულიფოთლისლაქისყვითელიადგილებიგაცილებითთხელია, 
ვიდრემისგვერდითარსებულიმწვანენაწილისა. 
ყვითელილაქებისქსოვილშისვეტურიპარენქიმისუჯრედებიშემოკლებულია, უჯრედშორისიმანძილებიკი - 
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შემცირებული; ქლოროპლასტებიწვრილდება, 
უფრომარცვლოვანიხდებადამათთვისუჩვეულოვაკუოლებივითარდება. საბოლოოდ, 
საასიმილაციოქსოვილისრედუცირებისგამო, მცენარესუსტადშეფერილიდადეფორმირებულია. 

ვირუსითდაავადებულმცენარეშიფიზიოლოგიურიპროცესებისცვლილებებიცხდება. მაგ., 
დამტკიცებულიადაავადებისგავლენასაასიმილაციოპროცესებსადამცენარისსუნთქვაზე. 
ამდროსდიდირაოდენობითგროვდებამშრალინივთიერებები, ნაყოფებიუგემურდება, 
თითქოსმერქნიანდებადასხვ. ნაყოფებისგაუხეშებაგამოწვეულიაიმით, 
რომდიდირაოდენობითგამოიყოფაცელულოზა, რომელიცძირითადადმერქნისშემადგენელიელემენტია. 

ბუნებრივია, 
რომვირუსოვანიდაავადებანისათანადოგავლენასახდენენფერმენტულისისტემისმოქმედებაზეც. 
თამბაქოსმოზაიკითდაავადებისასსუნთქვაპირველხანებშიმატულობსდაშემდეგკითანდათანმცირდება. 

ვირუსოვანავადმყოფობათადიაგნოსტიკისათვისსაკმაოდდიდიმნიშვნელობააქვსავადმყოფიქსოვილისუჯრ
ედებშიივანოვსკისმიერშემჩნეულიგანსაკუთრებულივირუსულიჩანართებისარსებობას. 
დღეისათვისდადგენილიანაწილაკებისსამიფორმა: ჩხირისებრი, სფეროსებრიდათავიანი. მაგ., 
თამბაქოსმოზაიკისნაწილაკებსსწორიჩხირისებრიფორმებიაქვთ, კარტოფილისვირუსსკი - 
დაკლაკნილიჩხირები. ვირუსისნაწილაკებისსფერულიფორმააქვსრგოლლაქიანობას, თამბაქოსნეკროზს, 
მიხაკისმოზაიკასდასხვ. 

ვირუსოვანBავადმყოფობათაგავრცელებისგზებიდამოკიდებულიავირუსებისბიოლოგიურთვისებებზე. 
ვირუსები, ისევეროგორცბაქტერიებიდასოკოები, ვრცელდებიანქარის, წვიმის, ადამიანის, მწერების, 
უჯრედისწვენისსაშუალებითდასხვ. 

ვირუსოვანავადმყოფობათაგავრცელებისგზებიდანპირველრიგშიუნდადავაყენოთვირუსიანიმცენარისვეგე
ტატიურიგამრავლება, ე. ი. კალმებით, მყნობით, კვირტებით, ფესვებით, ბოლქვებით. მაგ., 
კარტოფილისფოთლისხვევია, სიხუჭუჭე, მოზაიკადასხვ. 
ვაზისინფექციურიქლოროზისგავრცელებისმთავარგზადვეგეტატიურიგამრავლებაითვლება. 
დაავადებულივაზისაგანაღებულირქაუსათუოდისევინფექციურიქლოროზითდაავადებასამჟღავნებს, 
მიუხედავადიმისა, თავისფესვზეიქნებადარგული, თუსაძირეზედამყნობილი. 

ვირუსულიავადმყოფობათავეგეტატიურიგზითგავრცელებისმაგალითიაყველასახისმყნობისოპერაცია. 
თუსაძირედაავადებულია, მაშინვირუსითსაღინაწილიცავადდება. თუსანამყენეადაავადებული, 
მაშინავადმყოფობასაძირეზეცგადადის. ამითაიხსნებამყნობისაგროწესებშიშეტანილიმუხლი: 
საღისადედეხეებისადასაძირეებისშერჩევის, კალმებისსაღიხეებიდანაღებისშესახებ. 
სათესლემასალისროლივირუსებისგავრცელებაშიუმნიშვნელოა. 
თესლითვირუსისგადასვლაშემჩნეულიაუმთავრესადპარკოსანთადაგოგროვანთაოჯახისწარმომადგენლებზ
ე. 

ვირუსებისგავრცელებაშიდიდიროლიაქვსმწერებს, უმთავრესადმწუწნავთაჯგუფს, კერძოდბუგრებს, 
ტკიპებს, ჭიჭინობლებს. მწერიდაავადებულიმცენარისშიგთავსისწვენითიკვებება. 
წვენშიგასვრილიხორთუმითავადმყოფობისსაწყისიგადააქვსსაღმცენარეზე. ვირუსებისისმცირეოდენობა, 
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რაცავადმყოფიმცენარისწვენითკვებისდროსმწერისხორთუმზეშერჩა, 
საკმარისიასაღიმცენარისდასაავადებლად. 

მწერებისმნიშვნელობავირუსულავადმყოფობათაგავრცელებაშიყოველთვისმექანიკურიარაა. 
ზოგივირუსისსაწყისიმწერისსხეულშია, 
რომელიცუფროაქტიურიხდებადამცენარესუფროადვილადაავადებს. 
ვირუსისსაინკუბაციოპერიოდიმწერისსხეულშირამდენიმესაათიდან 14 დღემდეა. 
ასეთმწერებადუმთავრესადჭიჭინობლებსდათრიფსებსთვლიან. 
ხშირიავირუსებისდაზამთრებამწერებისსხეულში, გაზაფხულზეკიისინიავადმყოფობისწყაროდიქცევიან. 

ვირუსებისგავრცელებისმნიშვნელოვანმიზეზადუნდაჩაითვალოსაგრეთვეადამიანიც, 
რომელიცამათუიმსასოფლო-სამეურნეომცენარისმოვლა-
მოყვანისასხელსუწყობსვირუსოვანდაავადებათაგავრცელებას. მაგ., 
თამბაქოსნარგავებშიდაავადებულფოთლებთანშეხებისშემდეგმუშასავადმყოფობასაღმცენარეზეგადააქვს. 
იგივეშეიძლებამოხდესპომიდვრისშემთხვევაში, ვაზისგაფურჩქვნისშემდეგდასხვ. 
შედარებითნაკლებიაქარისდროსვირუსისგავრცელება, 
როცაფოთლებიდატოტებიერთმანეთსეხახუნებადამექანიკურადზიანდება. 

 

ყვავილოვანი  პარაზიტები 

სოკოვანდაბაქტერიულავადმყოფობათაშემდეგყველაზესაყურადღებოაყვავილოვანიანუთესლოვანიმცენარ
ე-პარაზიტები. ესჯგუფი, მართალია, მრავალრიცხოვანიარაა, მაგრამმისიზოგიერთიწარმომადგენელი, მაგ. 
ფითრი, კელაპტარა, აბრეშუმა, ფართოდააბუნებაშიგავრცელებულიდამნიშვნელოვანზარალსიწვევს. 

ყვავილოვანიპარაზიტებისახლდებიანროგორცმრავალწლიან, ისეერთწლიანმცენარეებზე. 
მათიმოქმედებამცენარეზესხვადასხვაგვარიადადამოკიდებულიაპარაზიტისბიოლოგიურთავისებურებებზე
, კერძოდ, იმაზე, ნამდვილიპარაზიტია,  თუნახევრადპარაზიტი, 
ფესვისპარაზიტია, თუღეროსი, 
დიდიმნიშვნელობააქვსმკვებავიმცენარისთავისებურებებსაც. 

თესლოვანმცენარეებშინამდვილიპარაზიტიეწოდებაისეთს, 
რომელიცქლოროფილსარშეიცავს. 
მათიღეროყვითელიანმოწითალოფერისაადა 
თავისისაწოვრებითდაკავშირებულიალაფნისქსოვილებთან, 
საიდანაცამპარაზიტებსორგანულნივთიერებათამიღებ აშეუძლიათ. 
ასეთებიააბრეშუმადაკელაპტარა. 

ნახევარპარაზიტებადისეთებსთვლიან, რომელთაღერომწვანეა. 
ისინისაკმაორაოდენობითშეიცავენქლოროფილსდასაკვებნივთიერებათაასიმილაციისუნარიგააჩნიათ. 
მათისაწოვრებიდაკავშირებულიამცენარისმერქნისქსოვილებთან, 
საიდანაცხდებაპარაზიტებისმიერმინერალურინაერთებისადაწყლისშეწოვადაასიმილაცია. ასერომ, 
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თვითნახევრადპარაზიტიქმნისთავისთვისსაჭიროორგანულნივთიერებებს. ასეთებია: ფითრი, 
სანთელადასხვ. 

ყვავილოვანიპარაზიტებიიყოფიანიმისმიხედვითაც, თუმცენარისრომელორგანოზეარიანდასახლებული. 
ამმხრივარჩევენფესვისადაღეროსპარაზიტებსდანახევარპარაზიტებს. 
ფითრისებრთაწარმომადგენლებიჩვენშიფართოდაამოდებულიტყისმერქნიანსახეობებსადახეხილზე. 
ისინისამფორმადარიანწარმოდგენილი: ფოთლოვანმცენარეთაფითრი, სოჭისფითრიდაჯუჯაფითრი.   

ჯუჯაფითრიაზიანებსღვიას. მართალია, 
ისნამდვილიფითრისაგანმკვეთრადგანსხვავდებათავისიგარეგნობით, 
მაგრამმათიბიოლოგიადაგავრცელებისგზებიმსგავსია. 

ღეროსადატოტებზედასახლებულიუქლოროფილო 
ყვავილოვანიპარაზიტებიდანპირველრიგშიაბრეშუმაუნდა აღინიშნოს. მასჩვენშიაბრეშუმას, 
საპონელასანგოჭისწელასაცუწოდებენ.  

ფითრი. ღეროდატოტვილია, ფოთლებიმწვანე, მოგრძო-კვერცხისებრი. სახლდებაღეროსადადედატოტებზე. 
გარეგნულადადვილიშესამჩნევია, მეტადრეზამთარში, როდესაცმკვებავიფოთლოვანიხე-
მცენარისფოთლებიჩამოცვენილია. ამავეპერიოდშიგანტოტვისადგილებზეფითრისნაყოფებიცკარგადჩანს. 
ნაყოფიმრგვალია, თეთრიდაგამჭვირვალე. შედგებასველიწებოვანინაყოფგარემოსადათესლისაგან, 
მასვისცინიეწოდება. ფითრისგავრცელებაშიიგიმნიშვნელოვანროლსასრულებს. 
ფითრსუმთავრესადფრინველები (ჩხართვი, შაშვიდასხვ.) ავრცელებენ. 
როდესაცფრინველიფითრისნაყოფსჭამს, 
ამდროსთესლიწებოვანიკანითმისფეხსანნისკარტსეკვრისდაამგვარადმეორეტოტზეანმეორემცენარეზეგადა
დის. თესლიგაღივებისშემდეგ, მაისიდანვრცელდება. 
თესლიდანგამოსულიღივიფესვისჩანასახსწარმოადგენს, ისსქელიდამწვანეა. 
ღივისწვერიქერქსეკვრისდაქსოვილებშიიჭრება, შემდეგვითარდებამეორეულიფესვები, 
რომელსაცპარაზიტიყოველწელსიძლევა. როგორცცნობილია, 
მკვებავიმცენარეყოველწლიურადმატულობსსისქეში, ახალწლიურრგოლებსწარმოქმნის, 
ამიტომმეორეულიფესვებიხანდახანსაკმაოდღრმადრჩებამერქანში. 

შეჭრილიფესვებითფითრიმკვებავმცენარესნივთიერებებს, 
კერძოდწყალსადამინერალურმარილებსართმევს, 
შემდეგკიქლოროფილისადამზისსხივებისდახმარებითმისასიმილაციასახდენს. 
მცენარეშიშეჭრილიფითრითავისპირველადფოთლებსრამდენიმეწლის (2-დან 10 წლამდე) შემდეგიძლევა. 

ვინაიდანფითრიმრავალწლიანიმცენარეა, უმთავრესადსაშუალოდახნოვანიხეებისდაავადებასიწვევს. 
ტოტებისისადგილი, სადაცფითრიაგანვითარებული, გასივებულია. 
ფითრისზედაპირულიტოტებისმოცილებასაზრიარააქვს, 
ვინაიდანმისიღეროსფუძედასაწოვრებიისევტოტებისმერქანშირჩებადაშემდეგწელსიმავეადგილზეახალიღე
როდაფოთოლებიუვითარდება. ამიტომუმჯობესიადაავადებულიტოტებისმოჭრა.   

განვითარებისასეთივენიშნებიაქვსჯუჯაფითრს. ისაავადებსღვიასდაიშვიათადსხვამცენარეებსაც. 
დაავადებისადგილი, ისევეროგორცჩვეულებრივიფითრითდაავადებისშემთხვევაში, სქელდება. 
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ჯუჯაფითრისღეროწვრილიადაერთმანეთზემსხდომიფითლებითაადაფარული. ნაყოფილურჯია, 
თესლიწიპწოვანნაყოფშია. მისიგანვითარებაისევეხდება, როგორცჩვეულებრივიფითრისა. 

ფესვთასისტემაზედასახლებულნახევარპარაზიტთაგანაღსანიშნავიასანთელა, 
რომელიცხორბლეულისადასხვამცენარეებისფესვებზესახლობს. მართალიახშირადგვხვდება, 
მაგრამმისმიერმიყენებულიზიანიუმნიშვნელოა. 

ღეროყვითელიდაუფოთლოპარაზიტებიდანთავისი 
მავნეობითპირველრიგშიაღსანიშნავიააბრეშუმადაკელაპტარა. 

აბრეშუმასსხეულიგრძელი, 
წვრილიყვითელიძაფებისაგანააშემდგარი. 
ყვავილობისფაზაშიძაფებზეალაგ-
ალაგუვითარდებამოთეთროანიისფერიყვავილების 
ჯგუფიმოკლემტევნისსახით. 
ნაყოფიკოლოფიადაწვრილთესლსშეიცავს. 

აბრეშუმასღერომკვებავმცენარესეხვევადაგანვითარებისსაშუალებასარაძლევს. 
ხანდახანიმდენადძლიერეხვევა, რომმთელი მცენარე აბრეშუმასხლართებშიაგახვეული. 
თესლიმიწაშიღივდება. გაღივებულითესლიდანამოდისმოკლეძაფისებრიაბრეშუმასჩანასახიდავითარდება. 
ღეროზეშემოხვეულიაბრეშუმასძაფიღეროსთანშეხებისმხარესივითარებსსაწოვრებს, 
რომლებიცღეროსლაფნისქსოვილებშიიჭრებადაორგანულნივთიერებებსიღებს, 
ამისშემდეგიწყებააბრეშუმასსწრაფიზრდა. 

საქართველოშიაბრეშუმასრამდენიმესახეობაგვხვდება. 
მათიგავრცელებადამოკიდებულიამკვებავიმცენარისგავრცელებაზე. ისგვხვდებასამყურაზე, იონჯაზე, 
თამბაქოზე, ხეხილისსანერგეებში, მზესუმზირასნათესებშიდასხვ. 

უქლოროფილოთესლოვანპარაზიტთაჯგუფსეკუთვნისფესვებზედასახლებულიკელაპტარა.  
ისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა, აქვსმარტივიანდატოტვილიღერო. 
ფოთლებიქერცლისებრია, 
ღეროზესპირალურადგანლაგებულიდამიკრული. 
ქლოროფილიარქონისგამოღეროყვითელია, ანმოპირისფრო.  
ყვავილებიტოტებზემჯდომარეა 
დათავთავისებრანმტევნისებრყვავილედებსქმნის.          

ყვავილებიორტუჩიანია, ნაყოფი - კოლოფი, რომელშიც 1500-
მდეთესლივითარდება. ერთმცენარეზე 100 000 თესლიწარმოიქმნება, 
რისგამოცისსწრაფადვრცელდება. 

კელაპტარაგავრცელებულიაერთდამრავალწლიანმცენარეებზე, კარტოფილზე, 
კომბოსტოსადაპომიდორზეისიშვიათადგვხვდება, უფროხშირადმზესუმზირასნათესებშია, 
აგრეთვეტყისმცენარეებზე, კერძოდწიფელზე, რცხილაზედასხვ.  
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სოკოვანიდაავადებები 

სოკოებიდიდიჯგუფია. ისინიჰეტეროტროფულიორგანიზმებია (ორგანიზმები, 
რომლებსაცარშეუძლიათორგანულნივთიერებებისწარმოქმნაარაორგანულინივთიერებებისაგანდაამიტომუ
კვემზაორგანულინივთიერებებითიკვებებიან), ლორწოვანი, ერთანმრავალუჯრედიანი, 
უმთავრესადძაფნაირიაგებულებისსხეული (მიცელიუმი) აქვთ, იშვიათად - პლაზმური. 

სოკოებისვეგეტატიურისხეულისაგებულებაორისახისაა: პირველსქმნიანპლაზმური, ანუუგარსოსოკოები, 
მეორეს – მიცელიალურიანუძაფნაირი – ჰიფები. მიცელიუმიშეიძლებაიყოსერთუჯრედიანი, 
როდესაცმასტიხრებიარააქვსდამრავალუჯრედიანი. მიცელიუმიარისუფერულიდაშეფერილი (შავად, 
ნარინჯისფრად, წითლადდასხვ.). სუბსტრატზეგავრცელებისმიხედვითმიცელიუმიშეიძლებაიყოსგარეგანი 
(ენდოფიტური) დაშინაგანი (ეგზოფიტური), გარეგანიისეთმიცელიუმსეწოდება, 
რომელიცსუბსტრატისზედაპირზეაგანვითარებულიდაშიგნითარააშეჭრილი, მაგ., ნაცროვანი. 
ისსუბსტრატთანმხოლოდსაწოვრებითანუჰაუსტორიებითაადაკავშირებული. 
მათისაშუალებითსოკოსაკვებნივთიერებებსიწოვს. ჰაუსტორიებიარისქინძისთავისებრი, თითნაირი, 
დატიხრულიდასხვ. 

ზედაპირულიმიცელიუმისმქონესოკოებს, გარდაჰაუსტორიუმებისა, 
მიცელიუმზეუვითარდებათაპრესორიები, 
რომლებიცოდნავგაბრტყელებულიდამხოლოდმექანიკურიდანიშნულებააქვთ. 
აპრესორიებითსოკოებისუბსტრატსემაგრებიან. მიცელიუმშეიძლებაიყოსერთწლიანი, 
როდესაცმხოლოდერთთაობასიძლევადაშემდეგშესვენებისსტადიაშიგადადისანიღუპება, 
დამრავალწლიანი; 
ამშემთხვევაშიმიცელიუმიყოველწლიურადანახლებსზრდასდაწლიდანწლამდეცოცხლობს, მაგ., 
აბედასოკოებისმიცელიუმი, 
რომელიცხისტანშიაშეჭრილიდახშირადრამდენიმეათეულიწლისგანმავლობაშიცხოვრობს, 
ანქაჯისცოცხასგამომწვევისოკო-ორგანიზმები. 

 

 

ქაჯის  ცოცხი აბედასოკო 

 

სოკოებიმრავლდებიანვეგეტატიური, 
უსქესოდასქესობრივიგზით. 

ვეგეტატიურიგზითგამრავლებისასიგულისხმებასოკოსსხეულისნაწილებითგამრავლება, 
როდესაცმიცელიუმიცალკენაწილაკებადწყდებადათითოეულიასეთინაწყვეტიანცალკეჰიფაშესაფერისპირო
ბებშიმოხვედრისასისევახალსოკოსინდივიდსიძლევა. 
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სოკოებისუსქესოდასქესობრივიგამრავლებახდებასპორებით, 
რომლებიცსოკოსმიცელიუმზეწარმოქმნილსპეციალურორგანოებზეანორგანოებისშიგნითვითარდებიანდა
თავისებურიაგებულებააქვთ.  
უსქესოდწარმოქმნილისპორებიდასაწყისშიყოველთვისერთუჯრედიანისხეულისაგანწარმოიშობიან, 
შემდეგშიკითავისსაბოლოოფორმასიღებენ. სპორებისფორმანაირგვარია: ერთიდანმრავალუჯრედიანამდე, 
შეფერილი, უფერული, მრგვალი, ცილინდრულიდასხვ.  

სქესობრივიგამრავლებისშემთხვევაშიკიხდებაორი - მდედრობითიდამამრობითიუჯრედისშეერთება, 
რისშემდეგაცსათანადოსქესობრივისპორები (ასკოსპორებიანბაზიდიოსპორები) წარმოიქმნებიან. 

უსქესოგამრავლებისგზითწარმოშობილისპორებიიმისდამიხედვით, დახურულარეშიაგანვითარებული, 
თუღიადააწარმოქმნილი, ორჯგუფადიყოფა: ენდოგენურ, ანუშინაგანდაეგზოგენურ, ანუგარეგანსპორებად. 
შინაგანიწარმოშობისუსქესოსპორებიასპორანგიოსპორადაზოოსპორა. ზოოსპორასმტკიცეგარსიარააქვს, 
შიშველია, პლაზმური, აქვს 1-2 შოლტი, რომელთასაშუალებითაცწყალშიმოძრაობს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სპორებისფორმები 

 

ეგზოგენურისპორებიყოველთვის სოკოსმიცელიუმზეწარმოქმნილი 
სპეციალურიჰიფებისწვერისაგანვითარდება. 
ამჰიფებსსხვადანიშნულებაარააქვთ, გარდასპორებისწარმოქმნისა. 
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მათკონიდიათმტარებიეწოდებათ, ხოლომათწვერზეგანვითარებულსპორებს – კონიდიოსპორები. 
კონიდიოსპორებსმრავალისოკოიძლევადაისმათიგავრცელების მთავარსაშუალება სწარმოადგენს. 
კონიდიოსპორებიარიანერთუჯრედიანი, მრავალუჯრედიანი, უფერულიდანშეფერილამდე, სწორი, 
მოხრილი, მრგვალი, კვერცხისებრი, ცილინდრულიდასხვ. 

არსებობსკონიდიალურინაყოფიანობისფორმები: ე.წ. სარეცელი, რომელიცუსრულისოკოებისერთჯგუფს 
მელანკონიალებსახასიათებთ. ამშემთხვევაში, 
კონიდიოსპორებისგანვითარებამდესუბსტრატზეერთეულადანჯგუფურადიქმნებამიცელიუმისაგანშეკრუ
ლიშრე, რაზედაცაღმართულადვითარდებაკონიდიოფორმები. ასეთისარეცელიბრტყელია, 
ოდნავჩაზნექილიანამოზნექილი. 

მეორეფორმადპიკნიდიუმიითვლება. ამშემთხვევაშიკონიდიოსპორებიდახურულია 

დაგარშემოუნაყოფო, სქელგარსიანიუჯრედებისაგანშემდგარიკედელიაქვსგანვითარებული. 
ასეთდახურულპიკნიდიუმსწვერზეკარი - პორუსიაქვს, იშვიათადგრძელიმილისებრიხორთუმიცგააჩნია, 
საიდანაცკონიდიებისგარეთგამოსვლადაგაფანტვახდება, უმთავრესადწყლისანქარისსაშუალებით. 
პიკნიდიუმებშიგანვითარებულსპორებსპიკნოსპორებიეწოდება. 
დაავადებულისუბსტრატისზედაპირზეპიკნიდიუმებიწვრილიშავიწერტილებისსახითმოჩანს. 

სოკოებისგარკვევისათვის აუცილებელიამათიგამრავლები 
სორგანოებისადანაყოფსხეულებისაგებულებისცოდნა. 
მაგალითად, ჩანთიანისოკოებისნაყოფსხეულებისამისახისაა: 
კლეისტოკარპიუმი, პერიტეციუმიდააპოტეციუმი.  

კლეისტოკარპიუმიბურთისებრი, ყრუდდახურულისხეულია, 
კარგადგანვითარებულიკედლით. 
მისშიგნითმოთავსებულიაჩანთებიასკოსპორებით. 
მათიმომწიფებისასკლეისტოკარპიუმისღრუშივითარდებალორწოვანიმასა, 
შიგთავსიიჯირჯვებადაწარმოქმნილიწნევისძალითკედელისკდება. 
კლეისტოკარპიუმისკედლისგახსნაშესაძლებელიამექანიკურიდაზიანებითაც. 

 

ნაყოფსხეულებისმეორეფორმააპერიტეციუმი. იგიმრგვალია, 
კარგადგანვითარებულიკედელიაქვს, შიგნით კიჩანთებიამოთავსებული. 
კლეისტოკარპიუმისაგანიმითგანსხვავდება, რომწვერზედატანებულიაქვსე.წ. 
პორუსი, ანუღიაკარი, 
საიდანაცთავისუფლადხდებამომწიფებულიჩანთებისანასკოსპორებისგამოცვენა. 
მათგაფანტვასხელსუწყობსპერიტეციუმშიგანვითარებულილორწო, 
რომელიცპორუსიდანმოხვედრილწვიმისწყალსადვილადითვისებს, 
იჯირჯვებადასპორებთანერთადპორუსიდანგარეთგამოდის. 
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ჩანთიანისოკოებისნაყოფსხეულებისმესამეფორმაააპოტეციუმი. ისჯამისებრია, ფეხიანიანუფეხო. 
ჰიმენიალურიშრენაყოფსხეულისზედამხრიდანღიადააგანვითარებული, რაცდამახასიათებელია 
ჯამნაირისოკოებისათვის. 

სოკოებისნაწილს ნაყოფსხეულებიარუვითარდება. 
ამშემთხვევაშიჰიმენიალურიშრესოკოსმიერდაავადებულიორგანოს ზედაპირზეა. 
განვითარებულიჩანთებიანბაზიდიებითავისუფლად სხედან, მაგალითად, შიშველჩანთიანებშიანშიშველ-
ბაზიდიანებში. 

სოკოებისკლასიფიკაციისასერთეულებისგამოსაყოფად, ძირითადადმაინცმორფოლოგიურინიშან-
თვისებებიამიღებულიდაყურადღებაექცევაგამრავლებისორგანოებს. 

სისტემატიკისტაქსონომიურიერთეულებიმიკოლოგიაშიისეთივეა, 
როგორიცბოტანიკისსხვადისციპლინებში. ყველაზემსხვილერთეულადითვლებაკლასი. 
კლასშიშედისქვეკლასი, შემდეგრიგი, ქვერიგი, ოჯახი, ქვეოჯახი.  ოჯახშიშედისგვარი, გვარში - სახეობები,  
ქვესახეობებიდასხვ. 

I კლასი - Myxomycetes ანულორწოვანისოკოები. ისინიგანვითარებისდასაწყისშიამებისებრია, 
შემდეგერთდებიანდამასიურპლაზმოდიუმებსქმნიან. განიხილებიანუმარტივესსოკოებად. 

II კლასი - Archimycetes - პლაზმურისხეულის მქონესოკოებია. ყველადანარჩენისოკომიცელიარულია, ე.ი. 
კარგადგანვითარებულიძაფნაირი, ერთან მრავალუჯრედიანი, საკმაოდდატოტვილი, 
მკვრივგარსიანისხეულიაქვთ.  

III კლასი - Phycomycetes ანუსოკო-წყალმცენარეები.  მიცელიუმისმქონესოკოებისაგანამკლასის 
გამოსაყოფადსაფუძვლადმიღებულიამიცელიუმისერთუჯრედიანობა. 

არქიმიცეტებიდაფიკომიცეტებითავისი აგებულებისგამოუმდაბლესსოკოებადითვლებიან. 
დანარჩენებიმხოლოდმრავალუჯრედიანიმიცელიუმისმქონესოკოებია, 
რომლებიცსაკმაოდდიდდანაირსახოვანჯგუფსწარმოადგენენ.  
მრავალუჯრედიანიმიცელიუმისმქონესოკოებსკლასებადყოფენმათიგამრავლებისფორმების, ე.წ. 
სპორებისტიპისმიხედვით. 

IV კლასი - Ascomycetes ანუჩანთიანისოკოები. ისინიმრავლდებიანსქესობრივი გზითწარმოქმნილი 
ასკოსპორებით. Bბევრმათგანსუსქესოგამრავლებისსპორებიც, ე.წ. კონიდიოსპორებიცმოეპოვება. 

V კლასი - Bazidiomycetes ანუბაზიდიალურისოკოები. მათაცმრავალუჯრედიანიმიცელიუმიაქვთ. 
ცალკეკლასადგამოყოფისსაფუძვლადმიჩნეულიაგამრავლებისორგანოზე – 
ბაზიდიუმზეგანვითარებულიბაზიდიოსპორები, რომლებიცისევეროგორცასკოსპორები, 
სქესობრივიგზითარიანწარმოქმნილი. ასკოსპორებიდაბაზიდიოსპორებისოკოებისნაყოფიანობისუმაღლეს, 
ანუსრულფორმადითვლებიან. 

VI კლასი –Fungi Imperfectiანუუსრულისოკოები. მართალია, 
ამჯგუფშიშემავალსოკოებსაცმრავალუჯრედიანი, დატიხრულიმიცელიუმიაქვთ, 
მაგრამსქესობრივიგამრავლებაარახასიათებთ, მხოლოდუსქესოგზითმრავლდებიან, 
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ივითარებენმარტოკონიდიალურნაყოფიანობას, რაცუსქესონაყოფიანობადითვლება. 
სოკოებშიხშირიაშემთხვევები, როდესაც ნაყოფიანობისსრულსტადიასთანერთად, 
უსრულიანუუსქესოსტადიაცგვხვდება. ვინაიდანუსრულისოკოებისნაყოფიანობამხოლოდ 
უსქესოგამრავლებისსტადიაა, შეიძლებაშემდგომ მათჩანთიანიანბაზიდიანისტადიააღმოაჩნდეთ. 

მიკოპლაზმურიორგანიზმები – Mycoplasmatales 

ტერმინი “მიკოპლაზმა” ფიტოპათოლოგიაშიერიქსონმაშეიტანა. მანგანაცხადა, 
რომგარდამიცელიალურიდასპოროვანისტადიისა, არისპლაზმურისტადიაც, 
რომელიცვეგეტატურინაწილებისუჯრედებისპლაზმაშიამოთავსებულია.  

ისაღმოაჩინესელექტრონულიმიკროსკოპისსაშუალებითდაულტრამიკროსკოპულიორგანიზმებისახალჯგუ
ფსმიაკუთვნეს. 

მიკოპლაზმურიავადმყოფობანიმცენარეზეგარეგნულადსხვადასხვასიმპტომებითვლინდება, ესაა: 
ორგანოებისდეფორმაცია, ქაჯისცოცხი, მოზაიკა, სიყვითლე (ყვითა), ჯუჯიანობადასხვ. 

მიკოპლაზმისსხეულებისაღმოსაჩენადდაავადებულიმცენარისლაფნისქსოვილებიანსაცრისებრიმილებიუნ
დაგამოვიყენოთდამიკოპლაზმისსხეულებიპარენქიმულქსოვილებშიუნდაიყოს. 
ყველაშემთხვევაშიმიკოპლაზმაუჯრედებისციტოპლაზმაშიამოთავსებულია. 

მიკოპლაზმისსხეულიპოლიმორფულია, ფორმითმომრგვალო, ელიფსისებრი, მოგრძო, 
კარგადგამოხატულიხორკლიანიელასტიურიგარსით. 
მიკოპლაზმისშიგთავსშინათლადჩანსრიბოსომებიძაფნაირიწარმონაქმნებით, ბირთვიარშეიმჩნევა, 
შეიცავსორივენუკლეინისმჟავას: დნკდარნკ-ს, რითაცგანსხვავდებავირუსისსაწყისისაგან, 
რომელიცმარტორნკ-სშეიცავს. გამრავლებაჩვეულებრივიდაყოფითხდება, ანორადიყოფა, 
ანშესაძლებელიამთელისხეულინაწილაკებადდაიშალოს.     

 

7.3. არაინფექციური  ავადმყოფობანი 

როგორცსახელწოდებაგვიჩვენებს, 
ასეთიავადმყოფობაარაპარაზიტულიმოვლენებითააგამოწვეულიდაუმთავრესადიმგარემოპირობებზეადამ
ოკიდებული, სადაცამათუიმმცენარესუხდებაგანვითარება. ასეთებია, მაგ., კლიმატურიდაედაფური 
(ნიადაგური) პირობები, მექანიკურიდაზიანებანიდასხვ. 

ამინდისპირობებსმცენარისგანვითარებაზედიდიგავლენააქვს. 
ყოველკლიმატურსარტყელსთავისიდამახასიათებელიმცენარეულისაფარიახასიათებს: მაგ., ალპური, 
პოლარული, ტროპიკულიმცენარეებიდასხვ. 
ყველამცენარეთავისინორმალურიგანვითარებისათვისგანსაკუთრებულოპტიმუმსმოითხოვს.  
საკმარისიაამოპტიმუმიდანრაიმეგადახრა, რომამანმცენარეზესათანადოუარყოფითიგავლენაიქონიოს. 
ასეთივემდგომარეობაანიადაგისპირობებისმხრივაც.  

ტემპერატურულიპირობებითგამოწვეულიავადმყოფობანიბუნებაშიფართოდააგავრცელებულია. 
მაგალითად, პრაქტიკაშიხშირიმოვლენააახალგაზრდანერგებისდაწვა. 
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დიდისიცხეებისგამოიწყებაზოგიერთიმცენარისჩაწოლანიადაგზე. 
ნერგისქსოვილინიადაგისზედაპირთანსაკმაოდნაზია. 
როცამზისძლიერიდასხივებისდროსნიადაგისზედაპირიხურდება, ზედაპირთანაორთქლებაიწყება, 
რაცამავედროსჰაერისშეხუთვასიწვევს. 
ნერგისნაზიქსოვილივეღარუძლებსნიადაგისზედაპირისგახურებისადასინოტივისერთდროულმოქმედებას, 
რასაცმოსდევსფესვისყელისდაწვა, ამიტომისმუქდებადაწვრილდება. 

დიდისიცხეებისპერიოდშიხშირადგვხვდებაყლორტებისადაფოთლებისდაწვა. ზაფხულისგანმავლობაში, 
სიცხეებისდროს, მცენარისძლიერიტრანსპირაციისგამო, ფესვთასისტემისმიერწყლისმარაგივეღარიქმნება, 
დასაერთოდაცწყლისცირკულაციისწონასწორებისდარღვევისგამო, ხდებატოტებისადაფოთლებისდაწვა - 
ხმობა. ფოთლებიდუნდება, ყლორტიიგრიხებადაბოლოსშავადხმება. 
ორწლიანიდამეტიხნისტოტებისქერქიიბზარება, ძვრებადამერქანიშიშვლდება, ფოთლებიკიმწვანედჭკნება, 
ხმებადაბოლოსყავისფრდება. 

მაღალიტემპერატურისგავლენითხშირიააგრეთვემცენარისნაყოფებისდაწვა. 
შუაზაფხულშივენახშიხშირადშევამჩნევთ, რომზოგიერთიმარცვალი, 
რომელიცსამხრეთისაკენაამიქცეულიდაფოთლებითარაადაფარული, ჩაზნექილი, 
ყავისფერილაქებითიფარება. ლაქათანდათანდიდდება, 
მთელმარცვალსედებადასაბოლოოდისეთსახესიღებს, თითქოსმარცვალიცხელწყალშიიყოსგათუთქული. 
ბოლოსმოწითალო-ყავისფერიხდება, მტევანიმარცვლიანადხმებადავაზზერჩება, არსცვივა. 
ყურძნისასეთიდაწვაკახეთშიწითელასსახელწოდებითააცნობილი. 

მცენარისდაწვახშირიაწამლობისმიზეზითსხვადასხვა 
შესასხურებელიდაშესაფრქვევიფუნგიციდებისმომზადების 
წესებისდარღვევისდროს. 
მომხმარებელმაუნდაიცოდესმათითვისებებიდა 
დამზადებისწესები, 
სამუშაოხსნარისკონცენტრაციადაშესხურებისვადები. 

თესლისდეზინფექციისდროსხშირადთესლსწვავენ. 
ამისმიზეზიაფუნგიციდებისმოქმედების 
ხანგრძლივობისვადისგადაჭარბებაანხსნარის 
კონცენტრაციისგადიდება. 
ფუნგიციდებისუარყოფითიმოქმედებითთესლი 
გაღივებისუნარიანობასკარგავს.   
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დაწვისათვისხელშემწყობპირობადითვლებაწვიმიანიდასიცხიანიდღეებისმკვეთრიმონაცვლეობა: 
დიდიწვიმებისგამონიადაგშიჭარბისინესტეიქმნება, რაცმცენარისსწრაფზრდასიწვევს. 
სწრაფიზრდისშედეგადმცენარისქსოვილებივერასწრებენგანვითარებისდასრულებას, 
ისინიუფრონაზიდაფაშარია, ამიტომძლიერიტემპერატურამათწვავს. 

დაბალიტემპერატურახშირადმოქმედებსვეგეტაციისხანგრძლივობაზე, 
ამოკლებსმას, რისგამოცმცენარისპროდუქციამცირდებაანფუჭდება. მაგ. 
ციტრუსებისშემთხვევაში, 

ცივიშემოდგომისნაადრევიდადგომაამცირებსსაჭიროწლიურტემპერატურათაჯამს, რისგამოცნაყოფებში 
(მანდარინი, ფორთოხალი) საჭირორაოდენობისშაქარივერგროვდება. 
აუცილებელიხდებაარაკონდიციურინაყოფისნაადრევიკრეფა, 
რადგანწინააღმდეგშემთხვევაშიზამთარიუსწრებსდამათიბაღშიდატოვებაუფრომეტზარალსიძლევა, 
რადგანნაყოფებისკანიზიანდება. 

ხშირადგაზაფხულისდასაწყისშიყინვისაგანყვავილების, ყლორტებისადაფოთლებისდაწვახდება, 
როდესაცმცენარეკლიმატურიპირობებისგამო (თბილიგაზაფხული) ადრეიწყებსვეგეტაციას (მაგალითად, 
2004 წელსკაკლის, ტყემლის, ჭერმისადასხვამცენარეთამოსავალიარყოფილა) დაყვავილობას. 
ამდროსყველაახლადგანვითარებულიორგანობევრწყალსშეიცავსდაქსოვილებიცძალიანნაზიაქვთ. 
ტემპერატურისუცაბედიდაცემაიწვევსახალგაზრდაყლორტების, ფოთლებისადანაყოფებისმოწვას; 
მცენარეჭკნებადაბოლოსხმება, ანმერეგამოიტანსსუსტფოთლებს. 
ტემპერატურისდაცემაიწვევსყვავილისუმთავრესიორგანოების -  მტვრიანებისადაბუტკოსგაყინვას, 
რასაცშედეგადყვავილებისცვენამოსდევს. 
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ხშირიააგრეთვეორწლიანიდამეტიხნისტოტებისგაყინვა, რაცგარეგნულადძალიანწააგავსსიცხისაგანდაწვას. 
ამშემთხვევაშიტოტიანმთლიანადიყინება, ანკიდევცალმხრივ, უმეტესადსამხრეთიმხრისაკენ. 
ვინაიდანტოტებზედადებულითოვლისამხრეთისმხარესგაცილებითადრედნებადაქერქიწყლითიჟღინთება. 
ტემპერატურისდაწევისდროსწყალიიყინება, ქერქისკდებადამერქანიღიადრჩება. 
შემდეგიწაყინვებისმერეკიტოტიხმებაანკიბოსებრინაზარდებიუჩნდება.  

ყინვისაგანზიანდებააგრეთვემცენარისფესვები. ესემართებაუმთავრესადერთწლიანმცენარეებს, 
როდესაცმათაღმონაცენებსჯერკიდევარააქვთღრმადგადგმულიფესვები. 
ფესვებისგაყინვაგვხვდებამრავალწლიანმცენარეებშიც. 
ამდროსძირითადადიღუპებასაწოვრებიდაგვერდითაფესვები. 
ფესვისგაყინვაგანსაკუთრებითხშირიაუთოვლოზამთარში.  

წყლის ბალანსის დარღვევით  გამოწვეული ავადმყოფობანი. 

წყალსმცენარისსიცოცხლისათვისუმთავრესიმნიშვნელობააქვს. 
ტენთანმიმართებაშიმცენარეებიშეიძლებაიყვნენ 

ჰიგროფიტები– ცხოვრობენჭარბიტენიანობისპირობებში (ბრინჯი);  

მეზოფიტები – წყლისადმისაშუალომოთხოვნილობასიჩენენ;  

ქსეროფიტები – ადვილადიტანენუწყლობასადაგვალვას. 

უწყლობაყველამცენარეზემოქმედებს, რისშედეგადაცისსუსტადვითარდება, ბოლოსკიჭკნებადახმება. 

წყლისსიჭარბითგამოწვეულიავადმყოფობებიუფროხშირია, 
მაგრამისეთისწრაფიდასაბედისწეროდასასრულიარააქვთ, როგორცწყლისნაკლებობისდროს. 
მცენარეებიუფროადვილადავადდებიანშემდგომში. ზოგშემთხვევაშიისპობამცენარე (მაგალითად, 
ფესვისდახრჩობისდროს), მაგრამმისიმოსპობამაინცნელიტემპითმიმდინარეობს. 

დიდიდახანგრძლივიწვიმებიმცენარისმდგომარეობაზეცახდენენგავლენას. 
წვიმებისმოქმედებასაგრძნობიაყვავილობისდროს, რადგანხელსუშლისყვავილებისდამტვერიანებას. 
ხანგრძლივიწვიმებისუარყოფითგავლენასვაზიცგანიცდისყვავილობისდროს. 
ამდროსწვიმამტვრისმარცვალსრეცხავსდაბევრინასკვიგაუნაყოფიერებულირჩება. 
შემდეგშიროდესაცმტევანიყვავილობიდანგამოსვლასდაიწყებს, შეემჩნევა, 
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რომზოგიმარცვალიკარგადააგანვითარებული, ზოგიკიწვრილდება, ნაწილიცვივა, 
ნაწილიკიშერჩებამტევანს. ასეთწვრილმარცვლიანობასზოგადგილებშიქვირითასუწოდებენ. 

ზედმეტიწყალიდაწვიმებიმცენარისნაყოფებზეცმოქმედებს. ამდროსნაყოფებიმეტისმეტადიზრდება, 
რასაცხშირადმათიდასკდომამოსდევს (ლეღვი, ბროწეული, ყურძენი). 

სინათლისსიმცირემცენარეშიიწვევსეთიოლაციას. 
ეთიოლირებულიმცენარექლოროფილისგანუვითარებლობისგამოგაყვითლებული, 
გაწვრილებულიდაგამაღლებულია.  

სინათლისსიჭარბისდროსშესაძლებელიამცენარისქსოვილებშიმოხდესქლოროფილისდაშლადადაწვა. 

ბუნებაშიხშირადგვხვდებამცენარეებისსხვადასხვამიზეზებითგამოწვეულიმექანიკურიდაზიანებები, 
მაგალითადსეტყვის, ქარისდამეხისმიერ, რაცხელსუწყობსმცენარისქსოვილებშიპარაზიტებისშეჭრას (სოკო, 
ბაქტერიები, ვირუსები)  დადაავადებებისგაჩენას. 

ხშირიააგრეთვესამრეწველონარჩენებისაგანმცენარეთადაზიანება, 
მაგალითადქარხნებისმიერგამოყოფილინარჩენებით, ქვანახშირისბოლით, 
რისშედეგადფოთლებზეჩნდებამოწითალო-რუხინეკროზულილაქები, 
შემდეგფოთლებიმთლიანადყვითლდებადაცვივა, ტოტებიხმებადაშეიძლებამცენარემთლიანადაცგახმეს. 

მცენარეებსსაწვავიგაზიცაზიანებს, მაგ., თუგაზისქსელისმილებიდაზიანებულიადაგაჟონვასაქვსადგილი,  
მიწისქვეშგამოყოფილიგაზიმცენარისფესვზემოქმედებსდაახმობსმას. 

 
 
 
 

7. 4. ზოგადიენტომოლოგია 

 

Entomon - მწერი,  Logos – მეცნიერება, ანუმეცნიერებამწერებისშესახებ. სასოფლო-
სამეურნეოენტომოლოგიაშეისწავლისსასოფლო-
სამეურნეოკულტურებზეგავრცელებულმავნემწერებსადამათწინააღმდეგბრძოლისღონისძიებებს. 
მათისახეობებისრაოდენობამსოფლიოში 1 მილიონსაღწევს. მწერებიიყოფაორჯგუფად: 
სასარგებლოდამავნეორგანიზმებად. ერთიმხრივ, საჭიროამათიგამოყენება (სასარგებლომწერები), 
მეორემხრივ, კიაუცილებელიამათ  (მავნესახეობათა) წინააღმდეგბრძოლა. 
მავნემწერებსმიეკუთვნებაისეთისახეობები, რომლებიცაზიანებენმცენარისსხვადასხვანაწილებს: ფესვებს, 
ღეროებს, ფოთლებს, ნაყოფებს, კვირტებს. ამჯგუფისმწერებსმიეკუთვნებაშემდეგისახეობები: ტკიპები, 
ბუგრები, ნაყოფჭამიები, თრიფსები, ფოთოლხვევიები, ცხვირგრძელები, ფარიანები, ცრუფარიანები, 
ჩრჩილები, ხოჭოები, ხერხიებიდასხვ., რომლებიცაზიანებენმარცვლოვნებს, ხეხილს, ვაზს, კენკროვნებს, 
ციტრუსებს, ჩაის, სუბტროპიკულ, ტყისდაბახჩეულკულტურებს, აგრეთვედეკორატიულმცენარეებს. 
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ენტომოლოგიისმთავარიმიზანიდაამოცანააშეამციროსმავნეორგანიზმებითგამოწვეულისასოფლო-
სამეურნეოკულტურებისმოსავლისდანაკარგიროგორცვეგეტაციისპერიოდში, ისეშენახვისდროს. 

ცნობილია, რომმავნეორგანიზმებსშეუძლიაგამოიწვიონყოველწლიურად 20-დან  50%-
მდედაზოგჯერკიმთლიანიმოსავლისგანადგურება, მაგალითად, კალიებს, ცხვირგრძელებს, 
ვაშლისნაყოფჭამიებს, ამერიკულთეთრპეპლებსდასხვ. 

მრავალისახეობისმწერისგანვითარებადაკავშირებულიასასოფლო-სამეურნეომცენარეულობასთან. 
ზოგშემთხვევაშიესკავშირისიმბიოზურიხასიათისაა, რადგანსასარგებლოაროგორცმწერის, 
ისემცენარისათვის. არსებობსენტომოფილურიმცენარეები, 
რომელთაჯვარედინდამტვერვაშიდიდროლსასრულებენმწერები, 
რითაცხელსუწყობენმცენარეთაგანაყოფიერებასდაამიტომისინისასარგებლონიარიან. 

რაცშეეხებამწერებისმიერმოტანილარაპირდაპირსარგებლობას, ისგამოიხატებაიმით, 
რომმავნემწერებისწინააღმდეგბრძოლაშიადამიანსდიდდახმარებასუწევსთვითმწერებისგარკვეულინაწილი 
(პარაზიტებიდამტაცებლები), რომელიცანადგურებსმავნემწერებისდიდრაოდენობას. 
სწორედამმოვლენაზეადამყარებულიმავნემწერებთანბრძოლისბიოლოგიურიმეთოდი. მაგ., 
არაპირდაპირისარგებლობამოაქვსჩვენთვისფუტკარსდაზოგსხვამწერსმცენარეებისდამტვერიანებით. 
ლეღვისყვავილებისდამტვერვაშიდიდროლსასრულებსმწერი Bლასტოპჰაგა. ზოგიმწერი, 
რომელიცნიადაგშიცხოვრობს (ჭიანჭველები, ტერმიტები, ღრაჭებისმატლები, მავთულაჭიებიდასხვა), 
ხვრელებისგაკეთებით, მოძრაობითადასხვა,  იწვევსნიადაგისმექანიკურიდაფიზიკურ-
ქიმიურითვისებებისგაუმჯობესებას.  

მწერებსდიდისარგებლობამოაქვთაგრეთვეიმითაც, რომისინიიკვებებიანმკვდარიმცენარეებით, 
ცხოველებისლეშით, რითაც “სანიტრების”  როლსასრულებენ.  

სასარგებლომწერებსმიეკუთვნებაკრიპტოლემუსი, 
რომელსაციყენებენფქვილისებრიდაბალიშაცრუფარიანების,  

 ლინდორუსიდაპროსპალტელა - ფარიანების, აფელინუსმალი - ბურტყლაბუგრის, 

მეტასეიულიუსი - აბლაბუდიანტკიპასწინააღმდეგ; 

 ბზუალები, რომლებიციკვებებიანნიადაგშიმცხოვრებიხვატარების, 
ნამდვილიმავთულაჭიებისადაცრუმავთულაჭიებისმატლებით, მწერი 

ტრიხოგრამა, რომელიციკვებებამავნემწერებისმიერდადებულიკვერცხებითდაა.შ.  

მწერებისგარეგანიაგებულება 

მწერებიეკუთვნიანფეხსახსრიანთატიპს, სადაცმწერებისგარდაგაერთიანებულიაკიბოსებრი, ობობასებრნი, 
მრავალფეხიანებიდასხვაკლასები. 
ყველაფეხსახსრიანისათვისძირითადადდამახასიათებელიასხეულისორმხრივისიმეტრია, 
სეგმენტაციადასხეულისდაფარვაკუტიკულით. 
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მწერისსხეულიშედგებასამიგანყოფილებისაგან: თავი, მკერდიდამუცელი. მწერისთავი, ჩვეულებრივ, 
მომრგვალოფორმისაა, მაგრამზოგისახეობისმწერსისწაგრძელებულიაქვს, მაგალითად, 
ცხვირგრძელახოჭოებს. 
ზოგმწერსთავიშვეულადაქვსგანთავსებულიდაპირისორგანოებიქვევითაქვსმიმართული 
(ჰიპოგნატურითავი), ჩვეულებრივკითავიდაპირისორგანოებიწინაამიმართული (პროგნატულითავი). 
ჰიპოგნატურითავიდამახასიათებელიაკალიებისათვის, პროგნატულიკიხოჭოების, 
ტარაკნებისადასხვამწერებისათვის. 

 

მწერისმორფოლოგია 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა – თავი, ბ – მკერდი, გ – მუცელი. 

 

დანაწევრებულიმდედრიხოჭო 
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1—თავი; 2—ანტენა; 3— ქვედაყბისსაცეცები; 4 — წინამკერდი; 5 — შუამკერდი;  6 — ზედაფრთები;  7 — 
უკანამკერდი; 8 — საკუთრივფრთები;  9 — მუცელი; 10 — სტიგმა 

ფრთები:ჩვეულებრივმწერებსორიწყვილიფრთააქვს, პირველიმიმაგრებულიაშუამკერდის, 
მეორეკიუკანამკერდისზედამხარეზე. ზოგმწერს (ბუზები, კოღოები) მხოლოდერთიწყვილიფრთააქვს, 
რომელიცმიმაგრებულიაშუამკერდზე. არსებობენისეთიმწერებიც, რომელთაცფრთებისრულიადარაქვს, 
მაგალითად, ადამიანისტილსდასაწოლისბაღლინჯოს. 

ფრთებზეარჩევენგასწვრივდაგანივძარღვებს. ძარღვებისრაოდენობასხვადასხვა. 
თიპიურშემთხვევაშიაღსანიშნავიაკოსტალური, რომელიცფრთისწინაკიდესგასდევს, სუბკოსტალური – 
თავისიორიტოტით, რადიალურირომელიცშეიძლებახუთადდაიტოტოს, მედიალური – 4 ტოტად, 
კუბიტალური – ორიტოტითდამასფრთისუკანამხარეზემოსდევსანალურიძარღვითავისი 2-5 ტოტით. 

მწერისფრთისაღნაგობისსქემა 

 

 

 

 

 

1-კოსტალურიძარღვი,   2-სუბკოსტალური,    3-რადიალური,  4-მედიალური, 5-კუბიტალური, 6-ანალური, 
7-იუგალურიძარღვი 

 

აღსანიშნავია, რომზოგმწერსესძარღვებიშეერთებულიაქვთ. ხშირად,  
მწერსAფრთაზემრავალიგასწვრივიდაგანივიძარღვებიაქვთ, რისგამოციქმნებაუჯრედები. 
ფრთისკონსისტენციაასიფრიფანაა, ტყავისებრიანხეშეში. მაგ. 
ფუთკრისადაკრაზანისათვისდამახასიათებელიაორიწყვილისიფრიფანაფრთა. 
კალიებისწინაფრთებიტყავისებრია, უკანაკისიფრიფანა. 
ხოჭოებსკიწინაფრთებიხეშეშიაქვთ. აგრეთვე, გვხვდებამაგ. 
მცენარეულიბაღლინჯოები, რომლებსაცწინაფრთისფუძეხეშეში, შუანაწილი –
ტყავისებრიდაწვეროსიფრიფანააქვთ.  

ფრთებისტიპები 
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    А-ბადიანიძარღვიანობა (ოქროთავალასწინაფრთა), Б-სიფრიფანაფრთა (ხერხიასწინაფრთა),  В-
ხეშეშფრთიანა(ხოჭო),   Г-ნახევრადხეშეშფრთიანა (ბაღლინჯო), 1-ფტეროსტიგმა. 

თავიშედგებაექვსიშერწყმულისეგმენტისაგან. თვალებსშორისშუბლია, რომელზეცმიმაგრებულიასაპირე. 
შუბლისუკანამხრიდანთხემია, რომლისუკანკეფაა, გვერდებზე - ლოყები. 

თავზემოთავსებულიაულვაშები, თვალებიდაპირისორგანოები. 
ულვაშებიმწერებისუმრავლესობასკარგადაქვთგანვითარებული. 
მწერისამათუიმსახეობისათვისდამახასიათებელიაგარკვეულიფორმისულვაშები. 
ისინიშეიძლებაიყოსძაფისებრი, სავარცხლისებრი, თავკომბალასებრი, თითისტარისებრი, უსწოროდასხვ. 
ულვაშებიყნოსვისადაშეხებისორგანოებია. 
ამისგარდამათფრენისდროსშეიძლებასხვაფუნქციებიცშეასრულონ, მაგალითად, წონასწორებისდაცვა, 
მსხვერპლისდაჭერადასხვ. მამალმწერებს, როგორცწესი, 
დედლებთანშედარებითუფროკარგადგანვითარებულიულვაშებიაქვთ. 

 

თითქმისყველასახეობისმწერსაქვსკარგადგანვითარებულითვალები, 
გამონაკლისსშეადგენენმხოლოდისსახეობები, რომლებსაცმხედველობაარსჭირდებათ. ასეთებია, 
მაგალითად, გამოქვაბულებში, მერქანსადასხვაისეთადგილებშიმცხოვრებიმწერებიდამათიმატლები, 
რომლებიცაბსოლუტურსიბნელეშივითარდებიან. 

თვალებიორგვარია: რთულიდამარტივი. რთულითვალებიშედგებაცალკეულიფაცეტებისაგან, 
ამიტომმათფაცეტურითვალებიეწოდებათ. მარტივითვალიშედგებაერთიფაცეტისაგან. 
თვალებისრაოდენობა 3-დან 12-მდეა. 
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ხშირადერთსადაიმავემწერსრთულთვალთანერთადმარტივითვალებიცაქვს, 
მაგალითადფუტკარსსამიმარტივითვალიაქვს, 
რომლებიცშუბლზესამკუთხოვნადააგანლაგებულირთულთვალებსშორის. 
ზოგისახეობისმწერისმატლებსთავდაპირველადშეიძლებამარტივითვალებიჰქონდეთ, 
შემდეგკიისინირთულთვალებადგადაექცეთ. მაგალითად, მალარიისკოღოს I და II 
ხნოვანებისმატლსუჩნდებართულითვალები. 

პირისორგანოები: მწერისპირისორგანოებისხვადასხვატიპისაა: მღრღნელი, საწუწნი, მჩხვლეტ-საწუწნი, 
მჭრელ-საწუწნი, მბურღავიდამლოკავი. ესნაირგვარობადამოკიდებულიაკვებისხასიათზე. 

მღრღნელიტიპისორგანოებიშედგებაზედატუჩის, ზედაყბების, ქვედაყბებისადაქვედატუჩისაგან. 
ზედაყბებიმონაწილეობენსაკვებისღრღნაში, მისმოკვნეტაში, მსხვერპლისდაჭერაში. 
აგრეთვემერქანშიდაჭუპრებისშემდეგგამოსულმახოჭომუნდაშეძლოსამოსასვლელიხვრელისგაკეთება. 
ჭიანჭველებიკიზედაყბებისდახმარებითთავსიცავენმტრებისაგან. 
მღრღნელიტიპისორგანოებიდამახასიათებელიასწორფრთიანებისათვის, ხოჭოებისათვის, 
პეპლისმატლებისათვის (ყურძნისჭია). 

საწუწნიპირისორგანოებიდამახასიათებელიაფუტკრებისადაპეპლებისათვის. პეპლებსზედაყბებიარააქვს, 
ქვედაყბებიკიძალიანგრძელიდასპირალურადდახვეულიაქვთ. 
ქვედატუჩიწარმოდგენილიაპატარაფირფიტისსახით, რომელზეცმიმაგრებულიასაცეცები. 
ასეთიხორთუმისდახმარებითპეპლებსადაფუტკრებსშეუძლიათყვავილებიდანნექტრისამოწუწნა. 

მჩხვლეტ-საწუწნიპირისორგანოებიახასიათებსკოღოს, ბაღლინჯოსადაზოგსხვამწერს. 
კოღოსპირისორგანოებიგარეგნულადხორთუმსწააგავს. შედგებაზედატუჩის, ზედაყბების, ქვედაყბების, 
ქვედატუჩისდაჰიპოფარინქსისაგან. ქვედაყბებიდედლებსშიგნიდანდაკბილულიაქვთ, რომლითაცმაგ., 
კოღოებსშეუძლიათადამიანისანცხოველისკანისგაჭრადასისხლისამოწოვა. 
ჰიპოფარინქსისდახმარებითკოღოებიჭრილობაშინერწყვსუშვებენ, 
რომელიცშეიცავსანტიკოაგულინებსდახელსუშლისსისხლისშედედებას. 

მჭრელ-საწუწნიპირისორგანოებიგანვითარებულიაქვთმაწუხელებს, 
რომლებსაცზედადაქვედაყბებიდანისპირივითწაგრძელებულიაქვთ. 

მბურღავიპირისორგანოებიაქვსშემოდგომისწვიას. მასაქვსზედატუჩი, ჰიპოფარინქსიდაქვედატუჩი. 

მლოკავიპირიჩვეულებრივბუზებისათვისაადამახასიათებელი. 
აქდიდროლსასრულებენქვედადაზედატუჩები. ქვედატუჩისბოლოშიბალიშებია, 
რომლისდახმარებითაცბუზსშეუძლიასაკვებიდანსითხისამოწოვა.  

პირისორგანოებისტიპებისცოდნასგანსაკუთრებითდიდიმნიშვნელობააქვსმავნემწერებისსაწინააღმდეგოდა
მათუიმშხამისგამოყენებისდროს. მაგალითად, ე.წ. 
შინაგანიშხამებიშეიძლებაძირითადადგამოიყენონმღრღნელიტიპისორგანოებითაღჭურვილიმწერებისსაწინ
ააღმდეგოდ. ამდროსშხამისაკვებთანერთადხვდებაორგანიზმში. 
ჩვეულებრივასეთიშხამებითმწუწნელმწერებსარებრძვიან. 
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მკერდიშედგებასამისეგმენტისაგან: წინა, შუადაუკანამკერდი. მკერდზემიმაგრებულიაკიდურები, 
ხოლოზედა, ანუდორსალურმხარეზე  - ფრთები.  

ზრდასრულფაზაშიმწერებსსამიწყვილიკიდურიაქვს, ე.ი. ექვსფეხიანებია. 
მატლისფაზაშიფეხებისრაოდენობასხვადასხვაა, რადგანნამდვილიფეხებისგარდაცრუფეხებიცაქვთ. 
ზოგიმწერი, მაგალითად, ბუზისმატლებიკიდურებისგარეშეა. 

თითოეულიფეხიშედგებაშემდეგინაწილებისაგან: მენჯი, რითაცისმიმაგრებულიამკერდზე; ტაბუხი, 
რომლისდახმარებითაცმწერსშეუძლიაფეხიშემოაბრუნოს 1800-ით, ბარძაყი, წვივიდათათი.  
თათისბოლოშიერთიწყვილიბრჭყალია. 

 

კიდურებისდანიშნულებასხვადასხვაა. 
უმეტესშემთხვევაშიისინისასიარულოფეხებისდანიშნულებასასრულებენ, მაგრამხშირად, იმისმიხედვით, 
თურაპირობებშიუხდებათცხოვრება, მათიფუნქციაციცვლება. მაგალითად, მახრას, 
რომელიცნიადაგთანაადაკავშირებული, წინაფეხებისათხრელიაქვს, წყლისხოჭოებს – საცურავი, კალიებს – 
უკანაფეხებისახტომი, ფუტკრებს – საგროვი.  

ფრთები: ჩვეულებრივმწერებსორიწყვილიფრთააქვთ. ზოგმწერს, მაგალითად, 
ბუზებსადაკოღოებსერთიწყვილიფრთააქვთ. ფრთებიარააქვთპარაზიტმწერებს, 
მაგალითადადამიანისტილსადასაწოლისბაღლინჯოს.  

მუცელიშეერთებულიამკერდთან. ჩვეულებრივმუცელი 5-11 სეგმენტისაგანშედგება. 
ზრდასრულმწერებსმუცელზეფეხებიარასოდესარააქვთ. მუცლისბოლოშისხვადასხვადანამატებია: 
მაგალითად, კვერცხსადები, რომლითაცაღჭურვილიარიანკალიებიდასხვ. 

 

მწერებისანატომიადაფიზიოლოგია 
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გარეგანისაფარველი.მწერისსხეულიდაფარულიაკანით. 
კანიიცავსშინაგანორგანოებსმექანიკურიდაზიანებისაგანდაწარმოადგენსგარეგანჩონჩხს, 
ვინაიდანისსხეულისსაყრდენიადამასზემიმაგრებულიაკუნთებიდაკიდურები. 
მწერისკანიშედგებაეპიკუტიკულის, ეგზოკუტიკულისადაენდოკუტიკულისაგან. 
მწერებისკანისხვადასხვასისქისაა. მაგალითად, ბუგრებსთხელიკანიაქვთ, ხოჭოებს - მკვრივი. 

კანზეარჩევენისეთდანამატებს, როგორიცააბეწვები, ჯაგრები, რქები, მეჭეჭებიდასხვ. 
მწერებიმატლისფაზაშიზრდისშედეგადიცილებენძველკანს. ამპროცესსკანცვლაეწოდება. მაგალითად, 
ოთახისბუზისმატლი 3-ჯერიცვლისკანს, კოღო - 4-ჯერ, კალიისნაირნი - 4-5-ჯერ, ნემსიყლაპიები - 15-ჯერ. 
კანცვლისწინჰიპოდერმაახალ-ახალკუტიკულასწარმოშობს. 

კუნთოვანისისტემა. მწერებიკუნთებსდიდირაოდენობითშეიცავენ. 
კუნთებისნაწილიმყესებისსაშუალებითგარეგანჩონჩხთანაადაკავშირებული, 
ნაწილიკიშინაგანორგანოებთან. 

თავისარეშიარსებულიკუნთებიამოძრავენპირისორგანოებს, ულვაშებს; მკერდისკუნთებიკიფეხებს. 
მუცლისკუნთებიხელსუწყობენსხეულისშეკუმშვა-გაგანიერებას, 
რასაცდიდიმნიშვნელობააქვსსუნთქვისპროცესებისათვის. 
სამოძრაოორგანოებისდახმარებითმწერებსშეუძლიათდიდმანძილზეგადაფრენადააქტიურიგავრცელება. 
რწყილები 200-ჯერმეტმანძილზეხტებიან, ვიდრემათისხეულისზომაა, 
ზოგისახეობისპეპელასდანემსიყლაპიასწამში 15 მეტრისდაფარვაშეუძლია. 

საჭმლისმომნელებელისისტემა.საჭმლისმოსანელებელიაპარატიგრძელიმილია, 
რომელიციწყებაპირისხვრელითდამთავრდებაუკანაგასავალიხვრელით. ნაწლავიიყოფასამნაწილად: წინა, 
შუადაუკანანაწლავი. წინანაწლავიშეიცავსპირისხვრელს, პირისღრუს, ხახას, საყლაპავმილს, 
ჩიჩახვსდაკუნთოვანკუჭს. საჭმლისმოსანელებელიაპარატისდანიშნულებაასაჭმლისმიღება, გადამუშავება, 
შეთვისებადაგაყოფა.  

გამომყოფიორგანოები.მოუნელებელისაკვებიუკანანაწლავებისგზითექსკრემენტებისსახითგამოიყოფაორგან
იზმიდან. აღსანიშნავია, რომმწერისორგანიზმიგამოყოფსარამარტომისთვისუსარგებლონივთიერებებს, 
არამედსასარგებლონივთიერებებსაც. მაგალითად, აბრეშუმისგამოყოფა, 
რომლისძაფებისდახმარებითზოგიპეპლისმატლიდაჭუპრებისწინპარკსახვევს. 
მრავალიმწერიგამოყოფსცვილს, მაგალითად, ფუტკრები, რისგანაცისინიფიჭასამზადებენდაა. შ. 
სასეკრეციოუჯრედებიგამოყოფენშხამებსაც, 
რისისაშუალებითაცფუტკრებსადაკრაზანებსმტრებისაგანთავდაცვისუნარიაქვთ.  

სისხლიდასისხლისმიმოქცევისსისტემა.მწერებისსისხლი, 
ხერხემლიანიცხოველებისსისხლისაგანგანსხვავებით, არშეიცავსწითელბურთულაკებს. 
სისხლისძირითადიდანიშნულებააქსოვილებისათვისსაკვებისმიწოდება. 
მავნებლებისწინააღმდეგშხამებისგამოყენებისას, ისხვდებაკუჭში, 
მერეგადადისსისხლშიდასაბოლოოდიწვევსორგანიზმისდაღუპვას. 
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სასუნთქისისტემა.ისევე, როგორცყველაცოცხალიორგანიზმისათვის, 
მწერებისათვისაცაუცილებელიასუნთქვა. სუნთქვისქიმიზმიიმაშიგამოიხატება, 
რომჟანგბადისდახმარებითწარმოებსორგანულინივთიერებებისდაჟანგვა. 
დაჟანგვისგამოორგანიზმშიგამოიყოფამექანიკურიდასითბურიენერგია. 
სუნთქვისშედეგადსაბოლოოპროდუქტისსახითწარმოიქმნებანახშიროჟანგიდაწყალი.  

ნერვულისისტემა.მწერებისნერვულისისტემისდანიშნულებააგრძნობისორგანოებისდახმარებითგარეგანიგა
ღიზიანებისმიღება, გადამუშავებადასაპასუხომოქმედებისწარმოება. ამისგარდა, 
ნერვულისისტემისსაშუალებითხდებაცალკეულიორგანოებისფუნქციებისრეგულაცია. 

გრძნობისორგანოები.გრძნობისორგანოებსდიდიმნიშვნელობააქვთმწერებისათვის, 
ვინაიდანამორგანოებისსაშუალებითღებულობენგარემოდანმექანიკურ, ქიმიურ, 
სითბურდასხვაგაღიზიანებებს. მწერებსაქვთშეხების, გემოვნების, ყნოსვის, 
მხედველობისადასმენისორგანოები. 
 

გამრავლებისორგანოები.მწერებიგაყოფილსქესიანებიარიან. 
გამრავლებისანუსასქესოორგანოებიმოთავსებულიაქვთმეტწილადსხეულისღრუსუკანანაწილში. 
დედლისსასქესოორგანოშედგებაწყვილისაკვერცხისგან, 
მარცხენადამარჯვენალატერულიანუგვერდითიკვერცხგამტარების, კენტიანუმედიალურიკვერცხგამტარის, 
დამატებითიჯირკვლების, სათესლეჩანთის, სასქესოხვრელის, 
რომელსაცგონოპირაანოვიპორაეწოდებადაგარეგანისასქესოდანამატებისგან. 

მამლისსასქესოაპარატისქემატურადდაახლოებითისეთივეაგებულებისაა, 
როგორიცდედლისდაშედგებაწყვილისათესლისაგან, თესლგამტარიმილების, სათესლებუშტის, 
თესლსათხევიმილის, დამატებითიჯირკვლების, 
საკოპულაციოაპარატისადასასქესოგარეგანიდამატებებისგან, რომლებიცზემოთგანვიხილეთ. 
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დეკორატიულ მცენარეთა მავნებელ-დაავადებები  და მათთან  ბრძოლის საშუალებებები 
 
 
 

ვარდი (Rosa) 

ვარდის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ჟანგა, ნაცარი, 
ბაქტერიული კიბო, ტრაქეომიკოზი, თეთრი და მურა 
სილაქავეები, ნაცრისფერი სიდამპლე; სათბურის თრიფსი, 
ჭიჭინობელა, ფოთლიხვევია, აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრები, 
ხერხიები, მავთულაჭიები, მახრა და სხვ. 
 
 
 
ვარდის ნაცარი (Sphaerotheca pannosa f. rosae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც ძირითადად ფოთლებს, ყლორტებს და კოკრებს აავადებს. დაავადებული 
ნაწილები პირველად მოთეთრო-მონაცრისფრო ფიფქით იფარება, რომელიც შემდეგში მურა-ნაცრისფერ 
შეფერვას ღებულობს. ნაცრისფერი ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. იგი შედგება 
მიცელიალური ძაფებისაგან და კონიდიათმტარის წვეროზე ძეწკვისებურად განლაგებული 
კონიდიუმებისაგან. ზაფხულის ბოლოს დაავადებულ ზედაპირზე სოკოს ჩანთიანი ნაყოფიანობა 
ვითარდება მუქი ყავისფერი ან შავი წერტილების სახით (კლეისტოკარპიუმები), რომელშიც ჩანთებია 
ასკოსპორებით. სოკო ზამთრობს ჩანთიანი ნაყოფიანობით. გაზაფხულზე იქიდან გამოფანტული სპორები 
ჯერ ახალგაზრდა ფოთლებს, ხოლო შემდეგკოკრებსა დაყლორტებს აავადებს, ზაფხულის პერიოდში კი 
სოკო  კონიდიალური სტადიით ვრცელდება. 
ნაცრით დაავადებული ნაწილები აღარ იზრდება, სქელდება, უხეშდება და ხმება. დაავადების ხელშემწყობი 
პირობაა შედარებით მშრალი ამინდი. 
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ბრძოლა: 
1. შემოდგომითდაავადებული ყლორტების შეჭრა. ფოთლების შეგროვება და დაწვა; 
2. ჩამოცვენილი დაავადებული ფოთლების ნიადაგში ღრმად ჩაბარვა; 
3. ვეგეტაციის პერიოდში  გოგირდოვანი პრეპარატებით შესხურება, მაგრამ უმჯობესია 1%-იან 
ბორდოს ხსნართან1%-იანი კოლოიდური გოგირდის შერევა,ან 0,2%თიოვით ჯეტ, ან 0,03% ტოპაზით, ან 
0,04% სტრობით, ან 0,05% სანაზოლინით, ან 0,04% პროგრესით.  შესხურება უნდა ჩატარდეს შემდეგ 
ვადებში: პირველი – დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისთანავე, ხოლო მომდევნო - 8-10 დღეში 
ერთხელ დაავადების სრულ ლიკვიდაციამდე. 
აგრეთვე, შესხურება ნაცრის ხუთდღიანი ხსნარით (1 ჭიქა ნაცარი უნდა გაიხსნას 10 ლ წყალში); 
საპნიანი კალცინირებული სოდის ხსნარით (40-50 გ სოდა + 40 გსაპონი უნდა გაიხსნას 10 ლ წყალში); 
კალიუმის პერმანგანატის ხსნარით (2,5 გ უნდა გაიხსნას 10 ლ წყალში) 
 
 
 
 
ვარდის ჟანგა –სოკოვანი დაავადება (Phragmidium subcorticium (Schr) Wint). 

 
 
 
ავადდება როგორც კულტურული, ისე გარეული ვარდის (ასკილის)ფოთლები.ადრე გაზაფხულზე 
ფოთლებზე, ყლორტებსა და ყვავილის ყუნწებზე წარმოიქმნება მრგვალი ან ბრტყელი ფხვიერი მოყვითალო 
ფერის ბალიშები, მეჭეჭები, რომლებიც ჟანგა სოკოს ეციდიალურ ნაყოფიანობას წარმოადგენს.უფრო გვიან, 
ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში, ვარდის ფოთლის ქვედა მხარეზე ვითარდება ურედო და 
ტელეიტოსპორები. ურედოსპორები მოყვითალო შეფერილობით ხასიათდება, ხოლო ტელეიტოსპორების 
განვითარებისას კი ბალიშები მოშავო ფერს ღებულობს. სხვა ჟანგებისაგან განსხვავებით ვარდის ჟანგის 
განვითარების ყველა სტადია მხოლოდ ერთ მკვებავ მცენარეზე – ვარდზე ვითარდება. 
დაავადებული ყლორტებიდა ფოთლები დეფორმირებულია, კვირტები გასქელებულია, ღეროზე ჩნდება 
გასქელებული მოყვითალო ლაქები. 
დაავადებული ფოთლები ხმება და ნაადრევად ცვივა, ხოლო ყლორტები ვეღარ იზრდება, საყვავილე 
კვირტის დაავადების შემთხვევაში  ვარდი აღარ იშლება. 
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ჟანგათი უფრო მეტად ავადდება თეთრყვავილა ვარდები, ხოლო წითელყვავილა ვარდები შედარებით 
გამძლეობას იჩენენ.ეს ავადმყოფობა დიდ ზარალს აყენებს ყაზანლიყის ვარდს. 
დაავადება ერთი მცენარიდან მეორეზე ვრცელდება ტელეიტო და ურედოსპორებით. სოკო ზამთრობს 
ტელეიტოსპორებით დაავადებულ ნაწილებზე. 
ბრძოლა:  
1. რადგან სოკო იზამთრებს დაავადებულ ორგანოებში, ტოტებსა და ფოთლებში, საჭიროა შემოდგომით ან 
ადრე გაზაფხულზე დაავადებული ყლორტების შეჭრა და დაწვა; 
2. დაავადებული ჩამოცვენილი ფოთლების სისტემატური შეგროვებადა დაწვა; 
3. 1%-იანი ბორდოული სითხისა და 1%-იანი კოლოიდური გოგირდის  კომბინირებული ნაზავის 
შესხურება კვირტების დაბერვამდე და განმეორებით ფოთლების გაშლის შემდეგ 2-3-ჯერ 15  დღის 
ინტერვალით; ან შესხურება  0,04% სტრობით, ან 0,02% ბაილეტონით, ან 0,05% სანაზოლინით, ან 0,1% 
პინაკლით. 
 
ვარდის ფოთლის შავლაქიანობა (Marssonina rosea Died) 
ეს სოკო იწვევს ფოთლების ხშირ სილაქავეს. ზაფხულის მეორე ნახევარში 
ფოთლებზე წარმოიქმნება მოშავო-მოყავისფრო სხვადასხვა ზომისლაქები, 
რომლებიც თანდათან იზრდებიან.  ლაქის ზედაპირზე განვითარებული 
ხავერდოვანი ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. დაავადებული 
ფოთლები ნაადრევად ხმება და ცვივა. 
ბრძოლა: ვარდის ვეგეტაციის პერიოდში, სიმპტომების პირველი 
გამოჩენისთანავე უნდა ჩატარდეს შესხურება 1%-იანი ბორდოული სითხით, ან 
0,5%-იანი კუპროკსატით ან კუპროფლოტით. 
თეთრი სილაქავე (Septoria rosae West)ეს სოკო იწვევსფოთლებზე მრგვალ ან დაკუთხულ პატარა თეთრ 
ლაქების გაჩენას, რომლებსაც შემოვლებული აქვთ წვრილი მუქიმოწითალო ფერის არშია. ზაფხულის 
განმავლობაში სოკო უსრული სტადიით მრავლდება. კონიდიოსპორები ძაფისნაირია, უფერული, 2-3 
ტიხრით.  მოგვიანებით ზედ ვითარდება წვრილი შავი წერტილები - პიკნიდიუმები, რომლებიც სოკოს 
ნაყოფიანობას წარმოადგენენ. დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება და ცვივა. 
 
 
 
ნაცრისფერისიდამპლე( Botrytis cinerea Pers.) 
ავადდება ყვავილები და კოკრები. დაავადებავლინდება ზაფხულის 
პირველ ნახევარში, განსაკუთრებით წვიმების შემდეგ. დაავადებული 
კოკრები ყავისფრდება და აღარ იშლება, ასევეა ყვავილებიც, რომლებიც 
იფარება სქელი ნაცრისფერი ფიფქით – სოკოს კონიდიალური 
ნაყოფიანობით.კონიდიათმტარი ხისებურადაა დატოტვილი, სპორები 
ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი ან ოვალურია. 
დაავადებული კოკრები და ყვავილები სველად ლპება.  
განსაკუთრებითძლიერ ავადდება თეთრყვავილა ვარდები. 
ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების შეგროვება და დაწვა,  1%-იანი 
ბორდოს ხსნარით ან 0,02%-იანი სტრობით შესხურება. 
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კიბო( Bacterium tumegaciens E.Sm.) 
ბაქტერიული დაავადებაა, რომლის დროსაც ვარდის შტამბსა და ფესვის 
ყელთან სხვადასხვა ზომის გამონაზარდები ჩნდება. პირველად ისინი 
პატარა, მრგვალი ფორმისაა, შემდეგ თანდათან იზრდებიან. კორძები 
დასაწყისში რბილქსოვილიანია, მერე თანდათან მერქნიანდება და 
იშლება.კორძიშეიძლება განვითარდეს ერთ ტოტზე ან შტამბზე და ყველა 
ეკლის უბეში. 
დაავადების გამომწვევია ბაქტერია. იგი პოლიფაგია და აზიანებს მრავალ 
კულტურას. ბაქტერია მცენარეში იჭრება მექანიკურად დაზიანებული 
ადგილიდან (ეკლის, ყლორტის ან ტოტის ჩამონამტვრევი 
ადგილებიდან).იგი ნიადაგშია დაბუდებული და დიდხანს ინარჩუნებს 
ვირულენტობას.ბაქტერიით მცენარის დაავადებაში დიდ როლს თამაშობს 
ნიადაგის ჭარბტენიანობა, ნაკელით ნიადაგის უხვად განოყიერება და სხვ. 
ბრძოლა: აგროტექნიკურ ღონისძიებათა დროული ჩატარება, სარგავი 
მასალის გულდასმით გადარჩევა, მერქნის დამზიანებელი მავნებლების მოსპობა, დაავადებული ტოტების 
შეჭრა და დაწვა. 
 
ვარდის ხერხია (Ardis brunniventris Htg) 
სერიოზული მავნებელია. მატლებიყლორტებს შიგნიდანაზიანებენ, 
სადაც აკეთებენ ხვრელებს ზემოდან ქვემოთ ან ქვემოდან ზემოთ, რის 
გამოც ყლორტი შავდება და ხმება. მატლები ღია ყვითელი ფერისაა.  
ხერხიას ზრდასრული დედალი კვერცხებს დებსახლადამოყრილი 
ძლიერი ყლორტების წვეროებზე, კოკრის ქვემოთ მეორე-
მესამეფოთლის იღლიაში. კვერცხიდან მატლი იჩეკება 7-8 დღის 
შემდეგ, იქვე ჩაღრღნისყლორტის კანის ქსოვილს და ჩაძვრება ღეროს 
გულგულში, სადაც განაგრძნობს ღრღნას და კვებას შიგა ქსოვილებით 
და მიემართება ქვემოთ, ღეროს ფუძისაკენ. ქვემოთ სვლასთან ერთად 
მოზრდილი მატლი აღწევს გამერქნებულ ნაწილს და მას ფესვებამდე 
ღრღნის. ზოგჯერ დაზიანებული ღეროს სიგრძე 1,0-1,5 მ-ს აღწევს. 
პირველ ხანებში ღეროს გარედან დაზიანება არ ემჩნევა. მაგრამ როცა 
კოკორი წამოიზრდება, ის ზრდაში ჩამორჩება. თუ ვარდი გაიშალა, ის 
დაბალი ხარისხისაა და მალე მოიღრიცება. ზრდასრული მატლი ღეროში იზამთრებს, ადრე გაზაფხულზე 
ღეროდან გამოდის და ნიადაგში იჭუპრებს. აპრილის ბოლოს-მაისის დასაწყისში - ვარდის აკოკრების 
პერიოდში ჭუპრიდან გამოფრინდება ზრდასრული მწერი. გამოფრენიდან მეორე-მესამე დღეს 
იწყებაშეწყვილება და კვერცხის დება. აქვს ერთწლიანი გენერაცია. 
ვარდის ღეროს აზიანებენ ხერხიების სხვადასხვა სახეობები. ზოგი ხერხიას მატლები იკვებებიან ყლორტის 
შიგა ქსოვილით, მოძრაობენ ქვემოდან ზემოთ და აღწევენ კოკრის ძირს. ამასობაში ყლორტი და კოკორი 
ჭკნება და გადმოეკიდება. მატლი გამოდის და ნიადაგში იჭუპრება. 
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ბრძოლა: დაავადებული ყლორტების მოჭრა, შეგროვება და დაწვა. შემოდგომით ნიადაგის დამუშავება, 
გადაბარვა მატლების გასანადგურებლად.ხერხიების კვერცხებისა და ახლადგამოჩეკილი მატლების 
მოსპობის მიზნით შესხურება 0,2%-იანი ბი-58 ან ზოლონით. 
 
სათბურის თრიფსი (Heliothrips haemorrhoidalis Bouche)  
აზიანებს ვარდის ფოთლებსა და ყვავილს.  
ფოთლის და ყვავილის ზედა მხარეზე ვითარდება 
მოთეთრი ლაქები, რომლებიც გამოწვეულია 
მავნებლის წუწნის მიერ. უხვად კვების შედეგად 
მავნებელი გამოყოფს დიდი რაოდენობით 
ექსკრემენტებს ფოთლის ქვედა მხარეზე, ამის გამო 
ფოთლებში ასიმილაციისა და დისიმილაციის 
პროცესი საგრძნობლად ნელდება.აგრეთვე, 
თრიფსის დაზიანების შედეგად ვარდის ყვავილის 
ფურცლების ბოლოები შავდება და დეფორმაციას განიცდის.მავნებელი ძირითადად ცხელ ამინდში ჩნდება. 
ბრძოლა:ხშირი მორწყვა; ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი შესხურება ფუფანონით (1,5 ლ /10 მ2)  
 
ვარდის ჭიჭინობელა (Typhlocyba rosaeL.) 
ჭიჭინობელას იმაგო და მატლები წუწნით აზიანებენ 
ვარდის ფოთლებს.ისინი დაზიანებას იწყებენ ივნის-
ივლისში და სახლდებიან ფოთლის ქვედა მხარეზე. 
ფოთლის ზედა მხარეზე წერტილების სახით ვითარდება 
პატარა თეთრი ლაქები.  
ზრდასრული ჭიჭინობელას სიგრძე 3,0-3,5 მმ-ია, თეთრი 
ან ღია-ყვითელი. შემოდგომით დედალი 
ჭიჭინობელადებს კვერცხებს ყლორტის ბოლოებზე, 
გაზაფხულზე კვერცხებიდან გამოჩეკილ  ჭიჭინობელას 
ფრთები არა აქვს, ის უმოძრაოდ ზის ფოთლის ქვედა მხარეს და წუწნის წვენს. მაისის ბოლოსათვის ისინი 
უკვე დაფრთიანდებიან ხოლმე.   ზამთრობენ ყლორტებზე კვერცხის სახით. 
ბრძოლა:0,02%-იანი ფასტაკით ან 0,01%-იანი კონფიდორით შესხურება და სხვ. 
 
 
 
 
ვარდის ბუგრი (Macrosiphum rosaeL. ) 
ძალიან გავრცელებული და სერიოზული მავნებელია, რომელიც 
აზიანებს ვარდის ფოთლებს და ძირითადად ახალგაზრდა ყლორტის 
წვეროებს და კოკრებს.გავრცელებას იწყებენ ივნისიდან ზაფხულის 
ბოლომდე. ისინიმცენარის წვენით იკვებებიან,რის გამოცმცენარე 
სუსტდება. დაზიანებული ფოთლები და ყლორტები დეფორმირდება, 
მახინჯდება.დაზიანებულიკოკრები შეიძლება საერთოდ არც გაიხსნას, 
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ქვეითდება მცენარის დეკორატიულობა და, რა თქმა უნდა,მოსაჭრელი ყვავილების სასაქონლო 
ღირებულებაც. 
შემოდგომის თაობის ბუგრის ფრთიანი ფორმები შუა სექტემბრიდან იწყებენ კვერცხის დებას კვირტებთან 
ახლოს.კვერცხი შავი ფერისაა, შეუიარაღებელი თვალითაც ადვილად შესამჩნევი. Bბუგრის გამოზამთრება 
კვერცხის ფაზაში ხდება.გაზაფხულზე, მარტის ბოლო რიცხვებიდან,20-250-ის და 75-80%ფარდობითი 
ტენიანობის პირობებში იჩეკება მატლები, რომლებიც იწყებენ მცენარის დაზიანებას.ბუგრები მწვანე, 
პრიალა, ზოგჯერ მურა ფერისაა.                           
ბრძოლა:  ამ ბუგრის ბუნებრივი მტრები არიან ძირითადად ჭიამაიები, რომლებიც ცხოვრობენ ბუგრის 
კოლონიებში და ამცირებენ მათ რიცხოვნობას.ტკიპები, რომლებიც იკვებებიან ვირუსით დაავადებული 
მცენარეებით, არიან ვირუსის გადამტანნი. 
ბუგრების გამოჩენისთანავე საჭიროა შესხურება ინსექტიციდებით: 0,2% ზოლონით, 0,03% კალიპსო,  0,02% 
ფასტაკით, კონფიდორო 0,02%,ფუფანონით (1,5 ლ /10 მ2)და სხვ. 
 
ვარდის ფოთლიხვევია(Cacoecia rosana L.) 
აზიანებს ვარდის ფოთლებს. მატლები ცხოვრობენ, იკვებებიან და 
ახვევენ ფოთლებს. მატლი გაზაფხულზე აზიანებს ახლადგაშლილ 
კვირტებს,შემდეგ ნორჩ ფოთლებს და კოკრებს. დაზიანებულ კვირტებს, 
ფოთლებსა და კოკრებს ახვევს აბლაბუდაში და იქვე იჭუპრება. პეპელა 
ფრენას იწყებს მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და კვერცხს დებს 
ღეროს ქერქში. კვერცხის დების დამთავრების შემდეგ პეპლები 
იღუპებიან. იზამთრებს კვერცხის ფაზაში. 
ბრძოლა:ნიადაგის საშემოდგომო და საგაზაფხულო დამუშავება 
(გადაბარვა). მატლების წინააღმდეგ შესხურება 0,2% Bბი-58 ან 
ზოლონით და სხვა. 
 
 
 
 
 
 
 

ასტრა(Callistephus) 

ასტრას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ფუზარიოზული 
ჭკნობა, ჟანგა, რიზოკტონიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, თეთრი 
სილაქავე, ყვითელი ლაქიანობა, მინდვრის ბაღლინჯო, 
აბლაბუდიანი ტკიპა, კომბოსტოს ხვატარი, გალებიანი ნემატოდა 
და სხვ.  
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ფუზარიოზული ჭკნობა – სოკოვანი დაავადებაა. ასტრას აზიანებს 
განვითარების ყველა ფაზაში, მაგრამ ზიანი უფრო თვალსაჩინოა 
კოკრობისა და ყვავილობის პერიოდში. ჩითილების დაავადების 
შემთხვევაში ფოთლები სწრაფადუფერულდება და ჭკნება, ხოლო 
მოზრდილი მცენარეების დაავადებისას ქვედა ფოთლებს ემჩნევა 
დაავადების პირველი ნიშანი – გაყვითლება, სიყვითლე თანდათან 
გადადის ზედა იარუსის ფოთლებზე და მცენარე სწრაფად ჭკნება. 
დაავადებული ღეროყავისფერდება. ფუზარიოზით ავადდება არა 
მარტო ღერო და ფოთლები, არამედ ყვავილები, თესლი და ფესვთა 
სისტემა. 
ჭკნობის გამომწვევი სოკო ცხოვრობს ნიადაგში, ძირითადად დაავადებული მცენარეების ნარჩენებზე, 
ამიტომ მცენარის დაავადება ყოველთვის ფესვთა სისტემიდან იწყება, საიდანაც პარაზიტი გადადის 
მიწისზედა ნაწილებზე გამტარი კონების საშუალებით და იწვევს მის დაცობას, რითაც წყდება წყლისა და 
საკვები ნივთიერების მიწოდება ზედა ნაწილებზე და მცენარე ჭკნება, ზოგჯერ ფუზარიოზით ხდება ფესვის 
ყელისა და ღეროს ლპობა.ამ შემთხვევაში დაზიანებული ნაწილები იფარება მოვარდისფრო ფიფქით, ის 
სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა და შედგება უამრავი სპორისაგან. სპორები ორნაირია: ნამგლისებრი 
და თითისებრი. 
ფუზარიოზით ასტრის დაავადება იმ ნიადაგებზე უფრო შესამჩნევია, რომელთა მჟავიანობაც შედარებით 

მაღალია.გარდაამისა, ავადდება ძირითადად დასუსტებული 
მცენარეები.დაავადება უფრო მეტად ვითარდება, როცა ჰაერის ტემპერატურა 20-
270-საღემატება. უფრო დაბალი ტემპერატურისა და ტენის შემთხვევაში დაავადება 
შენელებულია. 
ბრძოლის ღონისძიებები:  
1. დაავადებული მცენარეების ამოძირკვა და დაწვა; 
2. შემოდგომით მცენარეული ანარჩენების მოსპობა; 
3. სათესლე მასალა მხოლოდ საღი მცენარეებიდან უნდა იქნეს აღებული; 
4. კულტურათა მონაცვლეობა იმ ვარაუდით, რომ ასტრა დაავადებულ ნაკვეთზე არ 
დაირგოს 4 წელზე უფრო ადრე; 
5. დარგვამდე 15 დღით ადრე ნიადაგის დეზინფექცია; 

6. დათესვის წინ თესლის დეზინფექცია; 
7. მჟავე ნიადაგის განეიტრალება კირის შეტანით; 
8. გამძლე ჯიშების შერჩევა.  
 
ნაცრისფერი სიდამპლით ანუ ბოტრიტისით ავადდება ასტრის ფოთლები და ყვავილები. დაავადება 
ვითარდება ზაფხულის მეორე ნახევარში. დაავადებული ფოთლები და ყვავილები იფარება სქელი 
ნაცრისფერი ფიფქით, რომელიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. დაავადებაუფრო ძლიერ ვითარდება 
ჰაერის მაღალი ფარდობითი ტენიანობისა და ტემპერატურის შემთხვევაში.დაავადების საწყისის გადატანა 
ერთ მცენარიდან მეორეზე ქარის საშუალებით ხდება.კონიდიათმტარი ხისებურადაა დატოტვილი, 
სპორები ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი ან ოვალური. 
ბრძოლის ღონისძიებები:  
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1. დაავადებული მცენარეების ამოძირკვა, ნაკვეთიდან გატანა და დაწვა; 
2. ნიადაგის ღრმად დამუშავება; 
3. 0,5%-იანი ბორდოს სითხის შესხურება, ვეგეტაციის პერიოდში 2-3-ჯერ დაავადების სიძლიერის 
მიხედვით. 
 
 
სეპტორიოზი –სოკოვანი დაავადება, რომელიც აღნიშნულია ასტრის ფოთლებზე. 
დაავადების პირველი ნიშნები ფოთლებზე მოყვითალო-მოყავისფრო 
დაკუთხული ლაქების სახით მჟღავნდება. ლაქები ძირითადად ძარღვებს შორის 
ვითარდება. დაავადებულ ზედაპირზესოკოს ნაყოფიანობა შავი წერტილების -
პიკნიდიუმებისსახითაა განვითარებული, სადაც ძაფნაირი, უფერული, 3-
ტიხრიანი სპორებია მოთავსებული. 
ძლიერად დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება, რაც უარყოფითად 
მოქმედებს მცენარის ზრდა-განვითარებაზე.დაავადების გამომწვევი სოკო 
ზამთრობს დაავადებულ გამხმარ ფოთლებში. 
ბრძოლა: 
1. მცენარეული ნარჩენის შეგროვება და დაწვა; 
2.0,5%-იანი ბორდოული სითხით შესხურება 2-3-ჯერ  ვეგეტაციის პერიოდში. 
 
ყვითელი ლაქიანობა ანუ სიყვითლე – ვირუსული დაავადებაა. აავადებს 
ასტრას, ქრიზანთემას, ცინიას, დეზურას, ვარდკაჭაჭას, ფლოქსს და სხვ. 
დაავადების პირველი ნიშანი ფოთლის ძარღვების გაუფერულებაა. 
მოგვიანებით კი ფოთლებიც ყვითლდება (ვირუსული ქლოროზი). 
ზოგჯერ დაავადება ფოთლის მხოლოდ ცალ მხარეზეა შესამჩნევი და ის 
ნაწილი გაყვითლებული და შევიწროებულია. დაავადებული 
მცენარეზრდაში ჩამორჩება, ზოგჯერ ხშირი, წვრილი ყლორტები 
უვითარდება; ყვავილები აღარ ვითარდება, და თუ განვითარდა, 
სხვადასხვა ფერის გვირგვინის ფურცლები შეიმჩნევა. 
ბრძოლა:  
1. დაავადებული მცენარეების მოსპობა; 
2.სარეველების მოსპობა, რომელზედაც ზოგჯერ ვირუსი გადადის; 
3. ბრძოლა ჭიჭინობელებთან, რომლებიც ვირუსის გადამტანია. 
 
მინდვრის ბაღლინჯო (Lygus pratensis L.).)აზიანებს ასტრას, გეორგინას, ქრიზანთემას, ჰორტენზიას და სხვ. 
ზრდასრული ბაღლინჯოები და მატლები წუწნით ძირითადად ფოთლების ბოლოებით იკვებებიან, რაც 
იწვევს მათი და ღეროების დეფორმაციას. დაზიანებული ფოთლები ხუჭუჭდებიან, კოკრები საერთოდ არ 
იხსნებიან ან იძლევიან დეფორმირებულ ყვავილებს.  
მინდვრის ბაღლინჯოს სხეული მოგრძოა(3,5-4მმ), ღიამწვანედან მუქ მწვანე ფერამდე, პრიალა,შავი 
წერტილებით და მოკლე ბეწვით, ულვაშების სიგრძე სხეულის სიგრძისნახევარზე მეტია. კვერცხები 
მოგრძო, ოდნავ შეზნექილი. მატლებს აქვთ ღია მწვანე თავი,მოწითალო-ყავისფერი ლაქები და შავი 

862 
 



წერტილები მკერდზე. მუცლის უკანა მხარე წითელია.ბაღლინჯო იზამთრებს ნიადაგზე, ჩამოცვენილი 
ფოთლების ქვეშ. 
ბრძოლა:  ბაღლინჯოს  გავრცელების ოპტიმუმია გვალვიანი წლები.ამიტომ მცენარეებს თუ ხშირად 
რწყავენ, ბაღლინჯოები ნაკლებია. 
გალებიანი ნემატოდა   (Heterodera marioni Cornu) 
აზიანებს ასტრას, შროშანს, ზამბახს, ბეგონიას, ნემსიწვერას, ცინიას, მიხაკს 
და სხვ.ნემატოდები ფესვებზე აჩენენ გალებს, ზომით 3-5 მმ. დედალი 
ნემატოდა მსხლისებრი ფორმისა, სიგრძით 0,4-1,7 მმ, სიგანით 0,3-0,9 მმ, 
მამალი კი წაგრძელებულ-ჭიისებრია, მისი სიგრძე 1,2-1,9 მმ. კვერცხიდან 
გამოჩეკილი მატლები ყველა ჭიისებრია და შემდეგ ემსგავსებიან 
ნემატოდებს. ნემატოდები სქესობრივად მრავლდებიან.დედალიდებს 300-
400 კვერცხს, შემდეგ გამოჩეკილი მატლები ვითარდებიან 30-40 დღის 
განმავლობაში. საქართველოს პირობებში აღნიშნულია 7-8 გენერაცია. 
მატლების განვითარება ხდება გალებში. დედალი ნემატოდა გალებიდან 
ნიადაგში გამოდის და აზიანებს პატარა ფესვებს, რაც იწვევს მცენარის განვითარების შენელებას. 
დაზიანებული ფესვები ხშირად ლპება, იმიტომ რომგალებში იჭრება სხვადასხვა დაავადებების 
ორგანიზმები. ნემატოდების გავრცელებისათვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 20-300. 
ბრძოლა: მცენარეების გადარჩევა, თესლბრუნვაში ჩართვა ისეთი მცენარეებისა, რომლებზედაც ნემატოდა 
ვერ ვითარდება. 
 

გეორგინა(Dahlia) 

გეორგინას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: 
ნაცრისფერი სიდამპლე, ბოლქვების სიდამპლე-
ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, ბაქრეტიული კიბო, 
მოზაიკა, მინდვრის ბაღლინჯო, ორანჟერეის და 
ჭარხლის ბუგრები, კომბოსტოს ხვატარი, 
აბლაბუდიანი ტკიპა, მავთულა ჭიები და სხვ.   
 
ნაცრისფერი სიდამპლე  (Botryosporium pulchrum Corda)- სოკოვანი დაავადება აღნიშნულია გეორგინას 
კოკრებსა და ყვავილებზე, რომლებზეც ჩნდება ღია ფერის ლაქა. ის სწრაფად ედება როგორც 
კოკრებს,ტუბერებს, ისე ყვავილებს და სველად ალბობს მათ. დაავადებული ნაწილები სქელი ნაცრისფერი 
ფიფქით იფარება, ის სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. კონიდიათმტარი მსხვილია, დატოტვილი და 
წვეროზე უვითარდება ერთუჯრედიანი, უფერული, კვერცხისებრი სპორები.  
დაავადებული ყვავილები საბოლოოდ ხმება, ხოლო კოკრები აღარ იშლება და ლპება. დაავადება 
ძლიერდება ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული კოკრებისა და ყვავილების სისტემატურად შეცლა; 
2. ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% ეუპარენ-მულტით შესხურება. 
 
ფუზარიოზი( Fusarium conglutinans Wr.).)–სოკოვანი დაავადება, რომელიც 
აავადებს გეორგინას ღეროს და ტუბერებს. დაავადებული მცენარე თანდათან 
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ჭკნება და ბოლოს ხმება. დაავადებულ ნაწილებზე კარგად ემჩნევა პირისფერი ფიფქი, რომელიც 
ნახევარმთვარისებრი, დატიხრული სპორებისაგან შედგება. ღეროს დაავადება ძირითადად უხარისხო 
ტუბერებიდან ამოსულ მცენარეზე აღინიშნება, ხოლო შენახვისას ტუბერების დაავადება მაღალ 
ტემპერატურასა და სინოტივის პირობებში ძლიერ და სწრაფად მიმდინარეობს. 
ტუბერებიმურა ფერის ხდება და ჭკნება, მათ ზედაპირზედაავადების დასაწყისში შეიმჩნევა თეთრი ფიფქი, 
მოგვიანებით ის ვარდისფერსიღებს, რაც სოკოს ნაყოფიანობას წარმოადგენს. 
ბრძოლა: 
1. ტუბერების ამოღებამდე მიწისზედა ნაწილები უნდა შეგროვდეს და დაიწვას; 
2. ტუბერები შენახვამდე გულდასმით  უნდა გადაირჩეს და გაშრეს; 
3. საწყობში ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 4-50-ს, ხოლო ტენი 80%-ს. 
4. დარგვის წინ ტუბერებიგულდასმით უნდაგადაირჩეს და დაავადების რაიმე 
ნიშნის შემთხვევაში არ უნდა დაირგოს. 
 
მოზაიკა –ვირუსული დაავადებაა, ვლინდება ფოთლებზე  მომწვანო-
მოყვითალო რგოლური ლაქების სახით.ლაქის ზედაპირი ზონალურია,  რაც 
გამოიხატება ღია მომწვანო და მოყვითალო ფერების მორიგეობაში. ლაქები 
ფითლებზე უწესრიგოდაა განლაგებული. დაავადებული ფოთლები ნაადრევად 
ხმება და მცენარე ზრდაში ჩამორჩება. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული მცენარის ტუბერი სარგავ მასალად არ უნდა შევინახოთ; 
2. დაავადების შემჩნევისთანავე მცენარეების ამოძირკვა და დაწვა. 
 
ბაქტერიული კიბო (Bacterium tumefaciens E.Sm.) 
ყვავილების მთავარ და გვერდით ფესვებზე ან ფესვის ყელთან ვითარდება 
სხვადასხვა ზომისა და ფორმის კორძები, ძირითადად ტუბერებისხელა. 
კორძების განვითარება იწყება გაზაფხულზე მცენარის განვითარების 
დაწყებასთან ერთად, ისინი ჯერ მწვანე ფერისაა, შემდეგ თანდათან 
ყავისფერდება. ზაფხულის ბოლოს კორძები ლპება და ფესვს სცვივა. მცენარის 
დაავადების გამოწვევა იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც გამომწვევი ბაქტერიები 
მექანიკური დაზიანების ადგილას მოხვდებიან. გამომწვევი ორგანიზმი  
შეიჭრება ქსოვილში, აღიზიანებს მას  და იწვევს ქსოვილის პროგრესულ ზრდას. 
ბაქტერიების გავრცელების გზად ითვლება თვითონ მცენარე, მისი ტუბერები, 
ბოლქვები, რომლის ზედაპირზე ან შიგნით არის პათოგენური ბაქტერიები,რომლებიც ხელსაყრელი 
პირობების შემთხვევაში მცენარის ინფიცირებას იწვევენ. ინფექცია მწერებს და მავთულაჭიებსაც  გადააქვთ. 
აგრეთვე, საკმაოდ დიდია წყლის როლი ბაქტერიების გავრცელებაში, რამდენადაც ის გამავრცელებელიცაა 
და ამავე დროს ინფექციის ხელშემწყობიც.  
ბრძოლა: 
1. სარგავი ბოლქვების გულდასმით გადარჩევა; 
2. მცენარეს უნდა მოვაცილოთ ის ფესვები, რომელზედაც კიბოს ნაზარდი ემჩნევა, შემდეგ კი 5 წუთის 
განმავლობაში 1%-იან შაბიამნის ხსნარში უნდა ჩაიდოს და წყლით გაირეცხოს;  
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3.საჭიროა თესლბრუნვა. 
 
სეპტორიოზი –სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ხმალას ფოთლებზე. 
ზაფხულის მეორე ნახევარში ფოთლებზე ჩნდება მოყავისფრო პატარა 
მრგვალი ლაქები, რომლებიც ცენტრში შედარებით ღია ფერისაა და შავი 
წერტილებითაა დაფარული, ის სოკოს პიკნიდიალური ნაყოფიანობაა.  
სეპტორიოზი აგრეთვე აავადებს ბოლქვებს, რომელიც ცნობილია ბოლქვების 
მაგარი სიდამპლის სახელწოდებით. 
დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება, რაც უარყოფითად მოქმედებს ბოლქვების განვითარებაზე. 
ბრძოლა: 
1. ბოლქვების ამოღების შემდეგ მცენარეული ანარჩენების მოგროვება და დაწვა, რადგან მათზე ზამთრობს 
დაავადების გამომწვევი სოკო; 
2. დაავადების შემჩნევისთანავე ფოთლებზე 1%-იანი ბორდოული სითხის შესხურება. 
 
ბოლქვების გულის სიდამპლე( Botrytis gladiolorum Timm)–აავადებს ბოლქვებს. 
დაავადების პირველი ნიშანი მცენარის ფოთლების გაყვითლებით იწყება. 
ძალიან გაყვითლებული ფოთლები ხელის შეხებით ადვილად სცილდება 
ბოლქვს. ასეთი ბოლქვის გასინჯვისას შიგთავსი მთლიანად დამპალია, 
ყავისფერი და ბოლქვის ზედაპირი უამრავი  ჯგუფურად განვითარებული 
ნაცრისფერი სქელი ფიფქითაა დაფარული. დაავადებული ადგილები ხმება, 
ფოთლების დაავადება წვიმების შემდეგშეიმჩნევა, ხოლო  ბოლქვების 
დაავადება უმეტესად ნიადაგში ჭარბი ტენის შემთხვევაში აღინიშნება. 
ბრძოლა:  
1. დაავადებული ბოლქვების მოშორება და დაწვა; 
2. შესანახი ბოლქვების მზეზე კარგად გაშრობა; 
3. კარგად გამშრალი ბოლქვების შენახვა 60ტემპერატურისა და 80% 
სინოტივის პირობებში. 
 
ფოთლების აჭრელება ანუ მოზაიკა - ვირუსული დაავადებაა. ავადდება როგორც ფოთლები, ისე გვირგვინის 
ფურცლები. ფოთლებზე ჩნდება მკვეთრად შემოხაზული სხვადასხვა ზომის ლაქა, რომელიც უმეტესად 
მრგვალია და რგოლლაქიანობის სახეს ღებულობს. როცა ასეთი ლაქა ბევრია, ფოთლები აჭრელებულია – 
ნორმალურ მწვანე ფერში მრავალი  მოყვითალო ლაქააშერეული. 
გვირგვინის ფურცლებზე კი ჩნდება მოთეთრო-მომწვანო ან მოვარდისფრო ხაზები, რომლებიც 
გლადიოლუსის ყვავილის ამა თუ იმ ფერში ადვილი შესამჩნევია, მას აჭრელებულს უწოდებენ.  
ვირუსით დაავადებული მცენარე დეკორატიულობას კარგავს. 
ბრძოლა: 
1. ვირუსული დაავადების რომელიმე ნიშნის მქონე მცენარის ბოლქვების შენახვადაუშვებელია; 
2. ბრძოლა ვირუსების გადამტან მწერებთან, რომლებიც ეკუთვნიან მწუწნავთა ჯგუფს.ისინი დაავადებული 
მცენარის შიგთავსის წვენით იკვებებიან და წვენში გასვრილი ხორთუმით ავადმყოფობის საწყისი გადააქვთ 
საღ მცენარეზე.ასეთებია: ბუგრები, ტკიპები, ჭიჭინობელები. 
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3. ასევე, ფრთილად უნდა იყოსადამიანიც, რომელიც ყვავილებს უვლის.დაავადებული მცენარის 
ფოთოლთან შეხების შემდეგ საღ მცენარეზე წვენში გასვრილი ხელის შეხებით მან შეიძლება ავადმყოფობა 
გადაიტანოს. 
 

 

გერანი(ნემსიწვერა) (Pelargonium) 

გერანის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცრისფერი სიდამპლე, 
ფუზარიოზული ჭკნობა, ბაქტერიოზი, ვარდისფერი მეჭეჭიანობა, კალმების 
რიზოქტონიოზი, ვაზის ცრუფარიანა, ორანჟერეის და პელარგონიის  
ბუგრები, გალებიანი ნემატოდა და სხვ. 
 
 
 
 

ნაცრისფერი სიდამპლე (Botrytis cinerea Pers) 
სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ყვავილებზე, ფოთლებსა და 
ყლორტებზე. წვეროდან ფოთლებზე ჩნდება სველი მურა-ნაცრისფერი 
ლაქები. ფოთლებიდან დაავადება ყუნწზე გადადის და იმასაც სველად 
ალპობს. ხშირი მორწყვისას მცენარის უმეტესობა ავადდება და ხმება. 
დაავადებულ ფოთლებზე ვითარდება სქელი ნაცრისფერი ფიფქი, 

რომელიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის ადვილად გადადის 
ერთი მცენარიდან მეორეზე და იწვევს ახალ-ახალი მცენარეების 
დაავადებას.  
ბრძოლა: 
1. რეგულარული რწყვა; 
2. მცენარეთა შორის გარკვეული მანძილის დაცვა, რათა ისინი 
ერთმანეთს არ ეხებოდეს, რათა არ მოხდეს დაავადების საწყისის 
გადატანა დაავადებული მცენარიდან საღზე; 
3. ორანჟერეის ხშირი განიავება; 
4. 1%-იანი ბორდოული სითხის 2-3-ჯერ შესხურება 20-25 დღის ინტერვალით, ან აბიგა-პიკით. 
 
გერანის ჭკნობა  (Fusarium oxysporum Schiecht ) დაავადება მცენარეს ადრევე ემჩნევა 
ზრდაში ჩამორჩენის სახით. მცენარე განუვითარებლად გამოიყურება, უფრო მკრთალი 
სიყვითლე გადაჰკრავს. შემდეგ მცენარის ფოთლები აშკარად ყვითლდება და ლაქებით 
იფარება, მერე კი ხმება და ცვივა. ფოთლების გაცვენასთან ერთად იწყება ღეროს 
გახმობა წვეროდან და საბოლოოდ მთელი მცენარე ფესვიანად ხმება. 
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გერანის ბაქტერიოზი (Pseudomonas erodiidaBacillus pelargonii) ისინი იწვევენ 
ფოთლების დაკუთხულ სილაქავეს. ლაქები ჯერ პატარებია, შემდეგ 
დიდდება და იღებს მოწითალო-ყავისფერს, რომელსაც უფერულიარშია აქვს 
შემოვლებული. ასეთი ლაქები საბოლოოდ ხმება, ხანდახან გადადის 
ძარღვებზე და ყუნწზედაც და მაშინ მთელი ფოთოლი ხმება. ავადმყოფობა 
უმთავრესად სათბურებში და ორანჟერეებში გვხვდება. ხელშემწყობ 
პირობებად ითვლება: მაღალი ტემპერატურა, სინოტივე და შეხუთული 
ჰაერი. 
ბრძოლა:ორანჟერეებში სათანადო ტემპერატურის დაცვა, ვენტილაცია და დაავადებული მცენარეების 
მოსპობაა საჭირო. 
გერანის  რიზოკტონიოზი (Rhiz octonia) – ეს სოკო მრავალი მცენარის ფესვის 
ყელისა და ფესვების სიდამპლეს იწვევს, გვხვდება აგრეთვე ტუბერებზსა და 
აღმონაცენებზე. დაავადებულ ადგილას გაფანტულად უჩნდება შავი,  
ხავერდისებური ლაქები, დამპალი ქერქი ადვილად ძვრება და ღეროზე ჩნდება 
აუარებელი წვრილი სკლეროციუმები, რომლებიც განვითარებულები არიან  
ქსოვილში და წარმოადგენენ ჰიფებს.დაავადება ხშირად ღეროს სიგრძეზედაც 
ასდევს. ასეთი მცენარე სწრაფად ხმება. 
ბრძოლა:მასთან ბრძოლა ძნელია იმიტომ, რომსოკო ცხოვრობს ნიადაგში, 
ამიტომ საჭიროა მცენარის გადაგდება მიწიანად, ქოთანი კი კარგად უნდა გაირეცხოს და გაუკეთდეს 
დეზინფექცია. 
 
გერანის ჟანგა (Rust Puggcinia) ძირითადად ვრცელდება ფოთლებზე. ფოთლის 
ზედა მხარეს ჩნდება ღია ფერის ლაქები, ქვედა მხრიდან კი ყავისფერი ან 
ნარინჯისფერი მეჭეჭები. ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების მოშორებადა, თუ 
ძალიან ძვირი მცენარე არ არის, საერთოდ ამოძირკვა.  შესხურება 0,01% 
ბაილეტონით ან ტოპაზით. 
 
 
გერანის ვარდისფერი მეჭეჭიანობა (Elsinoe pelergonii Kanch)აავადებს გერანის 
ფოთლებს, ყლორტებს, ფოთლის ყუნწებს. მისი სახელწოდება - მეჭეჭიანობა გამოწვეულია დაავადებულ 
ორგანოებზე განსაკუთრებული მეჭეჭების განვითარების გამო. მეჭეჭები პირველად, ძირითადად 
ფოთლებზე ვითარდება, რომლებიც შემდეგში ყლორტის წვერამდე ასდევს. ფოთლებზე და ღეროზე 
ვითარდება მოწითალო ლაქები, რომლის ცენტრში კონუსისებრი მეჭეჭები ან ბორცვები წარმოიქმნება. ასეთ 
ძლიერად დაავადებულ მცენარეებზეშეიმჩნევა მუხლთშორისების შემოკლება და ზოგიერთი ტოტის ხმობა. 
დაავადების გამო ხდება საასიმილაციოფართის შემცირება, მცენარე სუსტდება, ხდება ფოთლების 
დეფორმაცია, ფიზიოლოგიური პროცესებიც ნელდება, ირღვევა. და რაც მთავარია,მცირდება ზეთის 
გამოსავალიც.  
გამომწვევი ორგანიზმი ცნობილია ორი სახელწოდებით, ჩანთიანი სტადია, რომელიც იშვიათად გვხვდება - 
Isinoe pelargonii და Sphacellia pelargonii  მისი მიცელიუმი ეპიდერმისის  და ლაფნის შუა სტრომატიულ შრეს 
ქმნის, რაზედაც განვითარებულია მოკლე ცილინდრული, უფერული, ოდნავ მოხრილი, ორად 
განტოტვილი კონიდიათმტარები და ზედ ელიფსური ერთუჯრედიანი კონიდიოსპორები. 
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დაავადების განვითარებისათვის ოპტიმალური ტემპერატურა არის 24-260, მინიმუმი 30, მაქსიმუმი 400 და 
შეფარდებითი ტენიანობა 80-100%. 
იზამთრებს დაავადებული მცენარის ნარჩენებში მიცელიუმით ანუ სკლეროციებით. გადაზამთრებულ 
სტრომაში - მრგვალ ჩანთებში ვითარდება ასკოსპორები. 
ბრძოლა:  
1. კალამი უნდა აიჭრას საღი სადედე მცენარისაგან; 
2. დაავადებული მცენარის ნარჩენების მოსპობასთან ერთად საჭიროა გულდასმით ხდებოდეს სათბურების 
გაწმენდა ავადმყოფ მცენარეთა ნარჩენებისაგან; 
3. ქიმიური ღონისძიებებიდან საჭიროა გამოვიყენოთ 1% ბორდოული სითხე. 
 
ორანჟერეის ფრთათეთრა (Asterochiton vaporiorum Westw)  აზიანებს 
ბალზამინს, ფუქსიებს, გვიმრებს, გერანს, იასამანს და საორანჟერეო სხვა 
რბილფოთლიან მცენარეებს. მატლები  წუწნიან წვენს ფოთლის ქვედა 
მხრიდან და ყუნწებიდან, იშვიათად ყლორტებიდან, იწვევენ მათ 
გაუფერულებას, გაყვითლებას, ხოლო შემდგომში ხმობას და ფოთლების 
ცვენას.  
სხეულის სიგრძე 1,5 მმ-ია,  მოყვითალო ფერის, ორი წყვილი თეთრი 
დამტვერილი ფრთებით.  ფრთებზე აქვს თითო მოგრძო ძარღვი. კვერცხი 
მომწვანო-მოყვითალოა, წაგრძელებული, ძალიან წვრილი პატარა ღეროთი, 
რითაც ის მცენარეს ეკვრება. მატლები ბრტყელია, ოვალური, სამი წყვილი 
მოკლე ფეხით. ტანის ბოლოების გარშემო განლაგებულია მოკლე ბეწვები, 
ზურგი დაფარულია ცვილისებრი წარმონაქმნებით, ტანის ბოლოში ორი 
წაგრძელებული ძაფია. ნიმფა უძრავია, ბრტყელი, ოვალური, დაფარულია 
ეკლებითა და ძაფების სახით ცვილისებრი გამონაყოფებით. 
მდედრებიდებენ 15-15 კვერცხს პატარა ჯგუფებად. ფოთლის ქვედა მხარეს 
კვერცხებიდან იჩეკება მოძრავი მატლები, რომლებიც მესამე კანის გამოცვლის შემდეგ უძრავ ნიმფებად 
გარდაიქმნებიან. ზრდასრული მწერი  კანის გასკდომის შემდეგ ჭუპრიდან გამოდის.ერთი წლის 
განმავლობაში ვითარდება რამდენიმე თაობა.ზრდასრული ფრთათეთრები ძალიან მოძრავები არიან. 
ფოთლებზე შეხებისას გადადიან სხვა მცენარეებზე. ფოთლებზე შესაძლებელია ფრთათეთრას  
განვითარების ყველა სტადიის ერთდროულად ნახვა. 
ბრძოლა: მავნებლის გამოჩენისთანავე მცენარე უნდა შეიწამლოს აკტარით (8გ 10ლ წყალზე), ან ერთჯერადი 
შესხურება ზუბრით (კონფიდორის ანალოგი) 1 მლ/10ლ წყალზე. 
 
 
 

ბეგონია (Begonia) 

ბეგონიას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცარი, 
ნაცრისფერი სიდამპლე, ფილოსტიქტოზი, ვაზის 
ცრუფარიანა,ორანჟერეის და სათბურის თრიფსები, 
ქრიზანთემის ნემატოდა, ნაცარი და სხვ. 
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ნაცარი (Risyphaceae )ვითარდება ფოთლებზე, ყლორტებზე, კვირტებსა და 
ყვავილებზე. დაავადება გამოიხატება ნაცროვანი ლაქების სახით, რომლებიც 
შემდეგ მუქდება და ხმება. დაავადებას ხელს უწყობს მშრალი და თბილი ჰავა. 
ვრცელდება სპორების საშუალებით ქარის მეშვეობით ან მცენარესთან 
უშუალო კონტაქტის დროს. 
ბრძოლა: სიმპტომების გამოჩენისთანავე საჭიროა ჩატარდეს შესხურება 1% 
კოლოიდური გოგირდით, ან 0,01% ბაილეტონით ან ტოპაზით. 
 
ნაცრისფერი სიდამპლე, ანუ  ბოტრიტისი სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს ბეგონიას თითქმის  ყველა 
სახეობის ყვავილებს და ფოთლებს, რომლებიც იფარება ნაცრისფერი ფიფქით, შემდეგ ისინი ხმება და 
მცენარეზევე რჩება ჩამოკიდებული. 
დაავადების ხელშემწყობია ორანჟერეაში ხშირი რწყვის შედეგად  გაჩენილი ჭარბი ტენიანობა. 
ფილოსტიქტოზი, ანუ ყავისფერი ლაქიანობა -სოკოვანი დაავადება, რომელიც 
აავადებს ფოთლებს ორანჟერეის პირობებში. 
ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა 
ცენტრი შემდეგში ღია შეფერვას იძენს და ნაპირები კი ისევ ყავისფერი რჩება. 
ლაქები ფოთოლზე გაბნეულადაა განლაგებული, ძლიერ დაავადების 
შემთხვევაში ლაქები ერთდება და ფოთლის ფირფიტის უმეტეს ნაწილს 
ფარავს. ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება და იშლება. 
ლაქის ზედაპირზე შავი წერტილების სახით სოკოს ნაყოფიანობაა 
განვითარებული. პიკნიდიუმი მომრგვალო ან ოდნავ წაგრძელებულია, უფერული. დაავადებული 
ფოთლები ხმება. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული ფოთლების, ყვავილების სისტემატური შეგროვება და დაწვა; 
2. რეგულარული რწყვა;  
3. ორანჟერეის ხშირი განიავება; 
4.1%-იანი ბორდოული სითხის 2-ჯერ შესხურება: I - დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისთანავე და II – 
პირველი წამლობიდან  15-20 დღის შემდეგ. 
 
ვაზის ცრუფარიანა (Pseudococcus citri Risso) აზიანებს ბეგონიას, პალმებს, 
ამარილისს, ჟასმინს, ვაზს, ციტრუსებს, ხეხილს და სხვა კულტურებს. 
ცრუფარიანას მდედრები და მატლები წუწნით აზიანებენ ფოთლებს, 
ხშირად მის ყუნწებს, კოკრებს, ყვავილებს, რომლებიც ყვითლდებიან და 
ხმებიან. ცრუფარიანა გამოყოფს ექსკრემენტებს, რომლებზეც სახლდება 
სიშავის გამომწვევი სოკო – კაპნოდიუმი, რომელიც აშავებს მწვანე 
ნაწილებს და უკარგავს მცენარეს დეკორატიულობას. 
ცრუფარიანას ზრდასრული დედლის ფორმა განიეროვალურია. მისი 
მოვარდისფრო-მწვანე სხეული დაფარულია თეთრი ფქვილისებრი 
ფიფქით, გვერდებზე თეთრი ცვილისებრი 36 ძაფი აქვს, რომელთა 
სიგრძე თანდათან იზრდება  სხეულის ბოლომდე. ცვილისებრი ძაფების გარეშე სხეულის სიგრძე 4 მმ-ია, 
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ხოლო სიგანე 2,8მმ. თვალებთან ახლოს მრგვალი ფორი არა აქვს. ულვაშები 8 ნაწევრიანია. მამლებს აქვთ 1 
წყვილი ფრთა. დედლის მიერ დადებული კვერცხის რაოდენობა 300-დან600-მდე მერყეობს. დედალი 
ცრუფარიანა მუცლის ბოლოდან გამოყოფს ცვილისებრი ძაფებისაგან შემდგარ ბამბის ქულის მსგავს  
საკვერცხე ჩანთას, რომელშიც კვერცხებს ათავსებს. ჩანთები ძირითადად მოთავსებულია ფოთლის 
ყუნწთან, ქერქქვეშ, განტოტვის ადგილებში. ორანჟერეებში ვითარდება 4 გენერაცია. ისინი მავნეობას 
ავლენენ ძირითადად მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით. 
ბრძოლა:  
1. ცრუფარიანას და მისი კვერცხების რეგულარული განადგურება, ქიმიური პრეპარატებიდან:  შესხურება 
0,01% კონფიდორით. 
2. ვაზის ცრუფარიანას წინააღმდეგ იყენებენ ბიოლოგიურ მეთოდს, კერძოდ, ხოჭო კრიპტოლემუსს 
(Criptolaemus montrouzievi Muis.) 
 
 

იორდასალამი (Paeonia) 

ნაცრისფერი სიდამპლე (Bოტრყტის პაეონიაე Oუდ), ნიადაგის 
ზედაპირთან ახლოს ახალგაზრდა ყლორტების გარშემო ვითარდება 
ყავისფერი ლაქები.ასეთივე ლაქები ვითარდება უფრო ხნოვან 
ყლორტებზე 10-20 სმ სიმაღლეზე. დაავადებული ყლორტები ჭკნება და 
ხმება. მოგვიანებით ხმება ჯერ გაუშლელი კოკრები და ფოთლების 
წვერები. ნესტიან ამინდში დაავადებული ადგილები იფარება 
ნაცრისფერი ობით. ყლორტებზე დაავადების ადგილას 1-1,5მმ 
დიამეტრის შავი სკლეროციები  ვითარდება. 
მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში დაავადება ვრცელდება სპორებით. 
აგრეთვე, დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობენ ჭიანჭველებიც. სოკო იზამთრებს იორდასალამის 
ფესვებზე და დაავადებული მცენარის ნარჩენებზე. 
ბრძოლა: მცენარის დაავადებული ნაწილების მოშორება. შემოდგომით ყლორტები დაბლა უნდა გადაიჭრას. 
გაზაფხულზე საჭიროა მცენარეების შესხურება 1% ბორდოს სითხით.  ზედმეტი გვარჯილის შეტანაარ 
შეიძლება. ზამთრის პერიოდში მცენარეს ფარავენ ფოთლებით ან ნაკელით, რაც ქმნის ხელსაყრელ 
პირობებს დაავადების განვითარებისათვის, პირიქით, ადრე გაზაფხულზე ფოთლები აღებულ უნდა იქნას 
იმისათვის, რომ ნიადაგი განიავდეს და გაშრეს.  
 
 
რგოლური მოზაიკა -ვირუსული დაავადებაა. დაავადების დასაწყისში 
ფოთლებზე ჩნდება ვიწრო ღია მწვანე სხვადასხვა ფორმის ლაქები ან 
რკალები, რომლებიც ქმნიან ლამაზ ნახატს. შემდეგ ზოლები ფართოვდება, 
ერთდება დაღია შეფერილობასიღებს. შემოდგომისთვის რგოლები მეტად 
თუ ნაკლებად გამოხატულ ყვითელ ლაქებად გარდაიქმნება. 
დაავადებას ავრცელებენ მწერები, ძირითადად ბუგრები. დაავადებააგრეთვე 
ვრცელდება დაკალმებით ან ბუჩქის გაყოფისას.  
ბრძოლა: დაავადებული ნაწილების მოშორება და ბუგრებთან ბრძოლა.  
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დელფინიუმი, დეზურა, სოსანი (Delphinium) 
დელფინიუმზე გავრცელებული ძირითადი მავნებელ-დაავადები: ნაცარი, ჭრაქი,მოზაიკა და სხვ. 
ნაცარი (Erysiphe communium Grev. f. delphinii) აავადებს ღეროს, ფოთლებს, 
კოკრებს. ის თეთრი ფიფქის სახით მოეფინება მცენარის ამა თუ იმ 
ორგანოს. ნაცრით დაავადებული მცენარე კნინდება, ფოთლები და 
ახალგაზრდა ყლორტები ყავისფრდება, იგრიხება და 
ხმება,მცენარეკარგავს დეკორატიულობას. 
თეთრი ფიფქი წარმოადგენს სოკოს მიცელიუმსა და კონიდიალურ 
ნაყოფიანობას. მოგვიანებით ფიფქზე წერტილების სახით ვითარდება 
მუქი ყავისფერი კლეისტოკარპიუმები. თითონ კლეისტოკარპიუმები 
მრგვალი ფორმისაა, მის გარშემო განვითარებულია  გრძელი ხვეული 
დანამატები. შიგნით მოთავსებული აქვს 4-8 მომრგვალო ჩანთა, რაშიც 
წარმოიქმნება ელიფსური სპორები, რომლებიც გაზაფხულზე 
ოპტიმალური პირობების დადგომისთანავე იწყებენ გაღივებას და ახალ-
ახალ დასენიანებას. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული, გამხმარი ფოთლების და ყვავილების მოშორება. 
2.დაავადების გამოჩენისთანავე საჭიროა მცენარის შესხურება 1%-იანი კოლოიდური გოგირდით, ან 0,02% 
ტოპაზით, ან 0,01% ბაილეტონით. 
 
 
 
 
რგოლურიდა თამბაქოს მოზაიკა–ვირუსული 
დაავადებებია. ფოთლებზე ვითარდება ღია მწვანე 
მომრგვალო და ყვითელი ლაქები და 
ზოლები.დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ხმება. 
მცენარის ზრდა შენელებულია, მაგრამ ხმება 
რამდენიმე წლის შემდეგ. დაავადება ვრცელდება 
ძირითადად მწერების - ბუგრებით მეშვეობით.  
ბრძოლა: დაავადებული მცენარეების მოშორება და ბრძოლა მწუწნავ მწერებთან.  
 
ბაქტერიული ჭკნობა (Bacteria blight).ძალიან სერიოზული დაავადებაა, რომელსაცხელს უწყობს როგორც 
ცხელი, ისენესტიანი ამინდი.დაავადების გავრცელება იწყება ქვედა ფოთლებიდან და ყლორტებზე 
ვითარდება შავი ან ყავისფერი ლაქები დარბილებული ქსოვილით. შემდგომში ლაქები ერთდება და 
ყლორტები მთლიანად შავდება.ყლორტის გაჭრისას შიგნით ჩანს 
ლორწოვანი მასა არასასიამოვნო სუნით.  
ბრძოლა:დაავადებული ნაწილების მოშორება. პროფილაქტისათვის 
რეკომენდებულია, რომ დელფინიუმის თესლები დათესვის წინ 25-
30 წუთის განმავლობაში გაჩერებულ იქნას 500ჩ-ზე. 
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შავი სილაქავე (Pseudomonasdelphinii Staff) ბაქტერიულიდაავადებაა.დელფინიუმის ფოთლებზე, ზოგჯერ 
მის ყუნწებსა და ღეროებზე ვითარდება სხვადასხვა ზომის (2სმ-მდე დიამეტრის) ლაქები. ფოთლის ზედა 
მხრიდან ისინი შავი ფერისაა, ოდნავ ამოწეული, ქვედა მხრიდან კი ყავისფერი. დაავადების დასაწყისში 
ლაქების გარშემო შეიმჩნევა ზეთოვანი არშია. ლაქების ზედაპირზე აღინიშნება გაფანტული კონცენტრული 
ზოლები. ინფექცია იჭრება ბაგეებიდან.მისი გავრცელებისათვის საჭიროა ნესტიანი და ცივი ამინდი. 
ბაქტერიები იზამთრებენ ნიადაგის ზედაპირზე ან ჩამოცვენილ ფოთლებზე, ამიტომ დაავადება ყოველთვის 
ქვედა ფოთლებიდან იწყება. 
ბრძოლა: შემოდგომით დაავადებული ფოთლების მოშორება, დაწვა. ვეგეტაციის პერიოდში საჭირო 
შესხურება 1%-იანი ბორდოული სითხით. 
 
 

მიხაკი (Dianthus) 

მიხაკისძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ფუზარიოზი, 
ვერტიცილიოზი, ალტერნარიოზი, ნაცრისფერი ობი, ჟანგა, ფესვის 
სიდამპლე, სეპტორიოზი, აბლაბუდიანი ტკიპა, კომბოსტოს 
ხვატარი, გალებიანი ნემატოდა, მინდვრის თაგვი და სხვ. 
ჟანგა სოკოვანი დაავადებაა. მიხაკის ფოთლებზე და ღეროზე 
წარმოიქმნება ყავისფერი ბორცვები, რომლებიც პირველად 
ეპიდერმისითაა დაფარული, მომწიფების შემდეგ ეპიდერმისი 
სკდება და კარგად მოჩანს მოჟანგისფრო-მოყავისფროსპორების გროვა. ისინი ურედოსპორებია, რომლითაც 
ზაფხულში ავადდება მცენარე. ურედოსპორები მომრგვალოა, სფეროსებრი, ღია ყავისფერი, 
დაკბილულგარსიანი.ზაფხულის ბოლოს მეჭეჭები მოშავო ფერისაა, რაც მოზამთრე სპორების წარმოქმნის 
მაჩვენებელია. ტელეიტოსპორები მომრგვალო ან ბრტყელია, ყავისფერი, სადა გარსით, წვერში 
გასქელებული მოკლე ფეხით.  
დაავადების შედეგად მცენარე თანდათან სუსტდება, ვერ ყვავილობს, ან ივითარებს ძალიან წვრილ 
ყვავილებს და საბოლოოდ ხმება. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული მცენარეების შეგროვება და დაწვა; 
2. სათესლე მასალის შერჩევა; 
3. 1%-იანი ბორდოული სითხისა და 1%-იანი კოლოიდური გოგირდის კომბინირებული ნაზავის 
ყვავილობამდე 2-3-ჯერ შესხურება: პირველი - დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისთანავე, ხოლო 
დანარჩენი 10-15 დღის ინტერვალით. 
 
ვერტიცილიოზი (Verticilium cinerescenc wr) - სოკოვანი დაავადება. 
ავადმყოფობის დამახასიათებელი სურათი იმაში გამოიხატება, 
რომ მცენარეს ნაწილობრივ ან მთლიანი ჭკნობა ეწყება ქვედა 
ფოთლებიდან, რომლებიც უხმება და ცვივა. ასეთი 
შემთხვევისათვის  დამახასიათებელია დამჭკნარი ფოთლების  
წვერის მურად შეფერვა. ამავე დროს ღეროს განაკვეთზე ჭურჭელ-
ბოჭკოვანი კონების შეფერვას აქვს ადგილი, რაც შეუიარაღებელი 
თვალითაც შესამჩნევია. მისი მოქმედება იმაში გამოიხატება, რომ 
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აღმავალი დენისათვის გზას კეტავს, მცენარე წყლით ვეღარ მარაგდება, ტრანსპირაცია მეტია და მცენარე 
საბოლოოდ ჭკნება. 
ვერტიცილიუმის მიცელიუმი ნიადაგში ცხოვრობს, შეუძლია საპროფიტულად იყოს, მაგრამ ხელისშემწყობ 
პირობებში (მაღალი ტემპერატურა 23-250 და გვალვიანიპერიოდი) იწყებს პარაზიტულ მოქმედებას, ჯერ 
შეიჭრება ფესვის განტოტვის ადგილას ან თვითონ მთავარ ფესვში და ვრცელდება ზევით, ღეროს 
მიმართულებით. 
ბრძოლა:  
1. რადგან პარაზიტი ნიადაგში ცხოვრობს, ბრძოლა გაძნელებულია და ერთ-ერთი ძირითადი ღონისძიება 
1-3-წლიანი თესლბრუნვის გამოყენებაა; 
2. ჰიგიენის დაცვა და შესაბამისი აგროტექნიკა; 
3. ჭკნობის მიმართ მიხაკის გამძლე  ჯიშების გამოყენება. 
ტიტველა ლოქორების  რამდენიმე სახეობა არსებობს:ბადისებრი ლოქორა 
(Agriolimax reticulatus Mull) ნაცრისფერი ლოქორა, სიგრძით 70 მმ-მდე, 
არშიიანი ლოქორა (Arion circumscviptus Johnst), სიგრძით 50 მმ-მდე, 
ოვალური ფორმისაა, მონაცრისფრო-ყვითელი, ზურგზე ღია ფერის 
ზოლით.  ყველაზე ხშირად გვხვდება ხნულის ლოქორა (Agriolimax 
agrestis L.) სიგრძით 50 მმ-მდე, ღია-ყვითელი.  
ლოქორები აზიანებენ  მიხაკის, ხმალას, ასტრის   ფოთლებს და ზოგჯერ 
ყვავილებს.  
ლოქორები კვერცხებს დებენ გროვებად ნიადაგის კოშტებსა  და მცენარის 
ძირში. ახალგაზრდა ლოქორები ჰგვანან ზრდასრულ ლოქორებს, მაგრამ მცირე ზომის არიან. ლოქორები 
ტენის მოყვარულები არიან და ძლიერ მრავლდებიან ტენიან წლებში. ისინი ძალიან ხშირად სხვადასხვა 
ყვავილოვანი მცენარის ფოთლებზე მოგრძო ხვრელებს აკეთებენ ან ახდენენ მათ სკილეტირებას. გარდა 
ამისა, მათ შეუძლიათ გეორგინის ტუბერების და ყვავილების დაზიანება. ლოქორები ფოთლებსა და მიწაზე 
ტოვებენ ვერცხლისფერ გამონაყოფებს, რომლის მიხედვითაც მათ მიერ მიყენებული მავნეობა ადვილი 
გასარჩევია სხვა მავნებლის  მიერ მიყენებული დაზიანებისაგან. 
ლოქორები იკვებებიან საღამოთი ან ღამით, დღისით მიწის კოშტებსა და სხვადასხვა ადგილებში 
იმალებიან. ღრუბლიან ამინდში ლოქორების ნახვა მცენარეებზე დღისითაც შეიძლება. იზამთრებენ 
კვერცხის ან იმაგოს ფაზაში. ლოქორების გამოჩეკა იწყება მაისში. ისინი ზრდასრულები ხდებიან 
კვერცხიდან გამოსვლიდან 2 თვის შემდეგ. ლოქორები დებენ 400-მდე კვერცხს. 
ბრძოლა: სარეველების განადგურება. 
 

ჰორტენზია (Hydrangea) 

ჰორტენზიას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცარი, ჭრაქი,  მდელოს ტკიპა, 
აბლაბუდიანი ტკიპა, ორანჟერეის და პელარგონიუმის ბუგრები. 
ნაცარი (Oidium hortensiae joerst) ჰორტენზიის ფოთლებზე, ყლორტებსა და 
ყვავილების ყუნწებზე ვითარდება ღია მწვანე ლაქები, 
რომლებიც მოგვიანებით მოწითალო-ყავისფერ 
შეფერილობას იღებენ. ფოთლის ზედა და ქვედა 
მხარეს ჩნდება ნაცრისფერი, ზოგჯერ იასამნისფერი 
ფიფქი. დაავადება იწვევს მცენარის არანორმალურ 
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განვითარებას, ნაადრევი ფოთლების, ყვავილების ხმობას და ცვენას.   
ბრძოლა: 1. დაავადებული და გამხმარი ფოთლების და ყვავილების მოშორება. 
2. დაავადების გამოჩენისთანსვე საჭიროა მცენარის შესხურება 1% კოლოიდური გოგირდით, ან 0,02% 
ტოპაზით, ან 0,01% ბაილეტონით. 
 
 

ამარილისი (Amaryllis) 

ამარილისის ძირითადი მავნებელ დაავადებები: 
ფარიანები, ცრუფარიანები, წითელი წვა და სხვა. 
 
 
 
 
 
 
 
წითელი წვა. დაავადებული მცენარის  ფოთლებზე ჩნდება წითელი ლაქები, 
რომლის მიზეზი ამარილისის და (ნაკლებად)კლივიას დასნებოვნებული 
ბოლქვებია. ასეთი ბოლქვიდან აღმოცენებული ფოთლები, ყვავილებიანი ტოტები, 
კოკრები დაფარულია წითელი ლაქებით. ძლიერი ინფექციის დროს მცენარეზე 
აღინიშნება ფოთლებისა  და ყვავილებიანი ტოტების დეფორმაცია. ბოლქვები 
თანდათან ლპება, რაც იწვევს მცენარის მთლიანადხმობას.წითელი ლაქები 
თანდათან იფარება შავი წერტილებით - პიკნიდიუმებით. პიკნოსპორები აავადებენ 
მეზობელი მცენარეების ფოთლებს.დაავადების სწრაფ გავრცელებას ხელს უწყობს 
ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება და ზედმეტი რწყვა. 
ბრძოლა: 
1.წითელზოლებიანი ბოლქვების გამორჩევა და მოშორება. 
2. საღი სარგავი მასალის გამოყენება; 
3. ფოთლები,დაავადებული ერთეული ნიშნებით, უნდა მოიჭრას; 
4. კეთდება ბოლქვების დეზინფექცია 30 წუთის განმავლობაში სპილენძის შემცველი პრეპარატებით 
(სპილენძის ოქსიქლორიდი 3-4 გრ 1 ლიტრ წყალში, ან აბიგა-პიკ 4-5 გრ 1 ლიტრ წყალში). 
 

ოლეანდრი (Nerium) 
ნაცრისფერი სიდამპლე ((Botrytis sp.) - სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ყლორტებს, ფოთლებსა და 
ყვავილებს. გაზაფხულზე, ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ, ყლორტები მთლიანად ავადდება. პირველად 
ფოთლებზე ჩნდება ღია მომწვანო-მონაცრისფრო სველი ლაქა, რომელიც სწრაფად ვრცელდება 
ყლორტებზეც. დაავადებული ნაწილები მურა-ნაცრისფერი სქელი ფიფქით იფარებადა შედგება 
კონიდიათმტარებისა და მის წვეროზე ჯგუფურად განვითარებული ერთუჯრედიანი და 
უფერულიკონიდიუმებისაგან,  ხოლო შემოდგომით მათზე შავი ბრტყელი სხეულები – სკლეროციები 
ვითარდება. უმთავრესად  დაავადება შემჩნეულია ყინვებით დაზიანებულ მცენარეზე. დაავადებული 
ნაწილები ხმება. 
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ბრძოლა: 1. დაავადებული ნაწილების მოცილება შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე და დაწვა.; 
2. მცენარეების ყინვისაგან დაცვა; 
3. 1%-იანი ბორდოული სითხის შესხურება გაზაფხულზე ვეგეტაციის დაწყებამდე და შემდეგ 2-3-ჯერ 
ყოველ 15 დღეში. 
 
ცერკოსპოროზი სოკოვანი დაავადებაა, რომლითაც ავადდება ფოთლები. მათზე პირველად ჩნდება 
ყავისფერი წვრილი ლაქები, რომლებიც თანდათან იზრდება, ერთდება და ზოგჯერ ფოთლის ფირფიტის 
ნახევარს ფარავს. ლაქა უმეტესად ნაპირებში ვითარდება. ლაქის ზედაპირი მუქი ყავისფერია და 
შემოსაზღვრულია წვრილი შავი არშიით. ნაყოფიანობა მეჭეჭების სახითაა განვითარებული დაავადებულ 
ზედაპირზე. როცა ლაქა ახალია და სპორები ჯერ კიდევ გაუფანტავია, მეჭეჭების ზედაპირი ხავერდოვანია, 
სპორების გაფანტვის შემდეგ კი შავი და სადაა. მეჭეჭები სტრომაა, რომელზეც აღმართულია ჯგუფურად 
შეკრული კონიდიუმები. კონიდიუმები წაგრძელებული, კომბლისებრი, უფერული და3-4-ტიხრიანია.  
დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა. 
ბრძოლა: 
1. დაავადებული ჩამოცვენილი ფოთლების შეგროვება და დაწვა; 
2. 1%-იანი ბორდოული სითხის ან მისი შემცვლელი პრეპარატის შესხურება: პირველი - ვეგეტაციის 
დაწყებამდე და შემდეგ 2-3-ჯერ ყოველ 15 დღეში ერთხელ. 
 
მაკროსპოროზი სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. ლაქები ყავისფერი, დიდი, 
სხვადასხვა ფორმისაა, ძირითადად წვერიდან იწყება და ზოგჯერ ფოთლის ნახევარს ფარავს. ლაქის 
ზედაპირზე ჯგუფ-ჯგუფად ემჩნევა მოშავო ფიფქი, რომელიც სოკოს ნაყოფიანობაა. სპორები 
კომბლისებრი, ყავისფერი, მძივივით ასხმული და მრავალუჯრედიანია – მრავალი განივი და გასწვრივი 
ტიხრით.  
დაავადებული ფოთლები ხმება.  
ბრძოლა ცერკოსპოროზის ანალოგიურია. 
 
ფილოსტიქტოზი – სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. მისი ლაქები მრგვალია, 
მონაცრისფრო შავი არშიით. მის ზედაპირზე შავი წერტილების სახით განვითარებულია სოკოს 
ნაყოფიანობა.  
პიკნიდიუმები მომრგვალოა, შავი სქელი კედლითა და პატარა პორუსით. სპორები ერთუჯრედიანია, 
ცილინდრული, უფერული.   
დაავადებული ფოთლები ხმება. 
ბრძოლა: იგივეა, რაც ცერკოსპოროზის წინააღმდეგ. 
 
სუროს ფარიანა (Aspidiotus hederae Vall)აზიანებს მცენარეებს: ოლეანდრს, სატაცურს, 
მაგნოლიას, სუროს,ჭანჭყატს და სხვაორანჟერეისა და სუბტროპიკულ მცენარეებს. 
მავნეობა მოაქვთ მატლებსა და მდედრებს. ზრდასრული მდედრის სხეული 
კვერცხისებრია, ფარი მრგვალია, მოყავისფრო-  ყვითელი, სიგრძე 1,5-2მმ. 
ფარიანები აზიანებენ ასპარაგუსის მხოლოდ ტოტებს, ხოლო სხვა მცენარეების – 
ფოთლებს, ყუნწებს, ღეროსა და ყლორტებს. ფარიანების კვების ადგილზე 
წარმოიქმნება ღია მწვანე ან მოყვითალო ლაქები. ფარიანების მასიური შემოსვლის 
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დროს მისი კვების შედეგად ხდება ტოტების დეფორმაცია და ფოთლების ჩამოცვენა. ორანჟერეებში წლის 
განმავლობაში მავნებლის რამდენიმე თაობა ვითარდება.  
ბრძოლა: საჭიროა შესხურება 0,01% კონფიდორით, 0,2% ბი-58 და სხვ. 
 
 

ჯადვარი, ორქიდეა (Orchideae) 

 
 
 
 
ანთრაქნოზი – სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს 
ფოთლებს. ფოთლებზე ვითარდება ოდნავ ჩაზნექილი ყავისფერი 
ლაქები, რომელთა ნაპირები ზოგჯერ მუქი და ამოწეულია. 

დაავადებულ ზედაპირზე ვითარდება კონცენტრირებულად განლაგებული შავი 
მეჭეჭები, რომლებიც სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის წარმოადგენს 
სარეცელს, რომელზეც აღმართულია სწორმდგომი მოკლე კონიდიათმტარები და 
გრძელი შავი ჟანგები. სპორები ელიფსურია ან ცილინდრული, უფერული და 
ერთუჯრედიანი, კარგად შესამჩნევი ცხიმის წვეთებით.  
ძლიერი დაავადების შემთხვევაში ფოთლები ლაქებით იფარება და ხმება.   
ფოთლების შავი სილაქავე – ვირუსული დაავადება, რომელიც აავადებს ფოთლებს. 
ფოთლებზე ემჩნევა ოდნავ ამოწეული შავი ნეკროზული ლაქები, რომლებსაც 
ძარღვების გასწვრივ წაგრძელებული ფორმა აქვს, ხოლო ძარღვებს შორის 
მრგვალი, ზოგჯერ შავი. ძალიან პატარა ნეკროზული ლაქები კონცენტრულადაა 
განლაგებული და მკვეთრად შესამჩნევ შავ დაშტრიხულ ლაქებს ქმნის. დაავადება 
ძლიერდება გაზაფხულზე ვეგეტაციის დაწყებისთანავე.  
ბრძოლა: 
1. იმ მწუწნავი მწერების მოსპობა, რომელთაც გადააქვთ დაავადების საწყისი ერთი მცენარიდან მეორეზე; 
2. სამუშაო იარაღების დეზინფექცია; 
3. დაავადებული ფოთლების შეცლა და დაწვა. 
 

ბზა( Buxus sempervirens) 

ბზის ჟანგა სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებსა და 
ყლორტებს. დაავადების პირველი ნიშნები ფოთლების ქვედა მხარეზე 
პირველად მოყვითალო, მსხვილი მეჭეჭების სახით ვითარდება.  მეჭეჭები ჯერ 
ეპიდერმისითაა დაფარული, ხოლო დაავადების შემდგომი განვითარებისას 
ეპიდერმისი სკდება და იქიდან კარგად მოჩანს მსხვილი მეჭეჭები, რომლებიც 
ყლორტებზე ვითარდება.  
მეჭეჭები ტელეიტოსპორების გროვაა. ისინი ორუჯრედიანია, ორმაგი 
ყავისფერი გარსით. ჟანგათი უმეტესად ახალგაზრდა ფოთლები ავადდება, რომლებიც ნაადრევად ხმება და 
ცვივა, რაც თავის მხრივ აფერხებს მცენარის ნორმალურ განვითარებას. ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა 
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ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა ცენტრი შემდეგში ღია შეფერვას იძენს და ნაპირები კი ისევ 
ყავისფერი რჩება. 
ბრძოლა: 
 1.შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე ბზის გასხვლა დაავადებული ყლორტების მოშორების მიზნით; 
2. 1%-იანი ბორდოული სითხისა და 1%-იანი კოლოიდური გოგირდის კომბინირებული ნაზავის 2-ჯერ 
შესხურება, პირველი - ადრე გაზაფხულზე, ვეგეტაციის დაწყებამდე; მეორე - ფოთლების გაშლისთანავე. 
 
ფილოსტიქტოზი სოკოვანი დაავადება, რომელიც აავადებს ბზის ფოთლებს. პირველად ლაქები მრგვალია, 
ყავისფერი. ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი ლაქები, რომელთა ცენტრი შემდეგში ღია 
შეფერვას იძენს და ნაპირები კი ისევ ყავისფერი რჩება. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 
წერტილების სახით ვითარდება. შავი წერტილები პიკნიდიუმებია, რომლებიც მომრგვალოა, მურა-
ყავისფერი კედლით. პიკნიდიუმში მოთავსებულია ელიფსური, უფერული, ერთუჯრედიანი სპორები. 
დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა, რაც ასუსტებს მცენარის ზრდა-განვითარებას. 
ბრძოლა:  
1. ძლიერ დაავადებული ფოთლების შეგროვება და დაწვა. 
2. ადრე გაზაფხულზე ბზის გასხვლა, დაავადებული ყლორტების მოშორების მიზნით; 
3. 1%-იანი ბორდოული სითხის შესხურება 2-3-ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში. 
 
მაკროფომოზი( Macrophoma cardollei) სოკოვანი დაავადებაა.აავადებს 
ბზის ფოთლებსა და ტოტებს. ჩნდება  ყავისფერი ლაქები და ზოგჯერ 
მთელ ფოთლებს ფარავს. ტოტების დაავადების შემთხვევაში ლაქას 
წაგრძელებული ფორმა აქვს, ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 
წერტილებისსახითაა განვითარებული, ის პიკნიდიუმებია, რომელიც 
ერთუჯრედიანია, მსხლისებური მოკლე პორუსით და უფერული, 
ფირფიტისებრი-მარცვლოვანი შიგთავსით - სპორებით. 
დაავადებული  ფოთლები ხმება და ცვივა, ტოტები კი ხმება.  
ბრძოლა ფილოსტიქტოზის ანალოგიურია. 
დიპლოდიოზი ანუ ტოტების ხმობა –სოკოვანი დაავადება. ტოტებზევითარდება ღია ნაცრისფერი, 
წაგრძელებული ლაქები, რომელთა ცენტრი ჩაწეულია, ხოლო ნაპირები ამოწეული. ლაქის ზედაპირი 
უამრავი შავი წერტილითაა დაფარული. შავი წერტილები პიკნიდიუმებია, ისინი მსხლისებრია, თხელი 
შავი კედლით და მოკლე პორუსით. პიკნიდიუმებში მოთავსებულია მოყავისფრო, ორუჯრედიანი, 
ტიხართან გადაჭიმული სპორები. 
დაავადებული სპორები ხმება. 
ბრძოლა – ფილოსტიქტოზის ანალოგიურია. 
 

პალმა( Palmae) 

პალმის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: პალმის ცრუფარიანა, ფარიანა, აბლაბუდიანი ტკიპა, სათბურის 
თრიფსი, ფომოზი, ფილოსტიქტოზი და სხვ. 
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ლეპტოსფერიოზისოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფინიკისა და რობელინას ფოთლებს და 
ყუნწებს. დაავადებულ ნაწილებზეჩნდება მონაცრისფრო ლაქები, რომელთა ზედაპირზე მოშავო 
წერტილებია განვითარებული მოკლე ფეხით. ასკოსპორები ყავისფერია, ორტიხრიანი. 
ბრძოლა: გამხმარი ფოთლებისა და ყუნწების შეჭრა და დაწვა. 
 
ფომოზი (Phoma Magnusii Bomm.)სოკოვანი დაავადება, რომელიც აავადებს ქოქოსისა და ქონდარა პალმის 
ფოთლებს. ლაქები მონაცრისფროა,გარშემო შავი,ამობურცული არშიით. ლაქის ზედაპირზე შავი 
წერტილების სახით პიკნიდიუმებია გაფანტული. პიკნიდიუმი მომრგვალოა სქელი კედლით. 
პიკნოსპორები ელიფსური, უფერული, ერთუჯრედიანია. ლაქის ადგილას ფოთოლი გამხმარია. 
ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების შეცლა და დაწვა. 
 
ფილოსტიქტოზი  სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს 
ქოქოსისა და ქონდარა პალმის ფოთლებს.აჩენს მომრგვალო, 
პირველად მუქ, ხოლო შემდეგში ღია ფერის ლაქებს, რომლებსაც 
მუქი ამობურცული არშია აქვთ შემოვლებული. ლაქის ზედაპირზე 
სოკოს ნაყოფიანობა შავი წერტილების სახითაა განვითარებული. 
პიკნიდიუმები მომრგვალოა, პატარა პიკნოსპორები მომრგვალო, 
ერთუჯრედიანია, ოდნავ მომწვანო ელფერით. დაავადებული 
ფოთლები ხმება. 
ბრძოლა: 
1.გამხმარი ფოთლების შეჭრა და დაწვა; 
2. დაავადების პირველი ნიშნის გამოჩენისთანავე  მცენარეები უნდა შეიწამლოს 1%-იანი ბორდოული 
სითხით, ან კუპროქსატით  3-ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში. 
 
მაკროფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს ფინიკისა და ქოქოსის პალმის ფოთლის მთავარ ღერძს. 
ლაქები მუქი ყავისფერია, წაგრძელებული, რომლებზეც შემოვლებულია ამობურცული შავი არშიია. ლაქის 
ზედაპირზე პატარა ბორცვების სახით განვითარებულია სოკოს ნაყოფიანობა, პიკნიდიუმები, რომლებიც 
მომრგვალო, შავი სქელკედლიანი სხეულებია – მოკლე პორუსით. პიკნოსპორები ერთუჯრედიანია, 
უფერული, მარცვლოვანი შიგთავსით. ძლიერი დაავადების დროს ფოთლის მთავარი ღერძი ხმება. 
ბრძოლა: ფილოსტიქტოზის ანალოგიურია. 
გრაფიოლა სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფინიკის პალმის 
ფოთლებს. პირველად ფოთლის ორივე მხარეზე შეიმჩნევა მოყვითალო 
წერტილები, რომლებზეც პატარა ყავისფერი ბალიშები ანუ მეჭეჭები 
ვითარდება. ბალიშები ორგარსიანია. გარეთა შრე მაგარია, რქისებრი, მუქი 
ყავისფერი ან თითქმის შავი, შიგნითა შრე თხელი, რბილი და ღია ფერისაა. 
მეჭეჭები პირველად ყრუდაა დახურული, მათ ფუძეზე განვითარებულია 
სოკოს მიცელიუმი, რომელიც ფოთლის ქსოვილშია ჩამჯდარი. 
ნაყოფიანობის მომწიფების შემდეგ მეჭეჭების ზედაპირი იშლება ცენტრში, 
საიდანაც ამოდის სვეტებად აღმართული, ერთმანეთთან პარალელურად შეზრდილი, ძაფებისაგან 
შემდგარი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობა. კონიდიათმტარები დატიხრული, ცილინდრული ფორმისაა. 
კონიდიათმტარის მთელ სიგრძეზე ვითარდება სპორები, რომლებიც მომრგვალო ან ოდნავ კვერცხისებრია, 
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ერთუჯრედიანი, უფერული, მასაში მოყვითალო ელფერით. ფოთოლზე უამრავი მეჭეჭი ვითარდება, რის 
გამოც ხმება.  
ბრძოლა:  იგივე, რაც ფილოსტიქტოზის წინააღმდეგ 
 
პალმის პენიცილეზი (Penicillium vermoeseni Biorg) სოკოვანი დაავადება. 
ახალგაზრდა ფოთლებზე აღინიშნება დიდი ნეკროზული ლაქები, რომლებზეც 
სპორების სახით ვითარდება ვარდისფერი ფიფქი. დაავადების 
მიზეზიძირითადად ზამთრის პერიოდში არახელსაყრელი პირობებია. 
ორანჟერეაში პალმები ცუდი განათების დროს განიცდიან ნახშირორჟანგის 
ნაკლებობას, რაც მცენარის ნივთიერებათა ცვლაში იწვევს დარღვევას. 
ბრძოლა: ორანჟერეაში აუცილებელია განათების და ტემპერატურის რეჟიმის 
რეგულირება. 

 
ცრუფარიანა (Nipaecoccus nipae Mask) – ზრდასრული მდედრები და მატლები 
წუწნიანუჯრედის წვენსპალმის ფოთლებიდან და ასე იკვებებიან, რის 
შედეგადაც ფოთლის ზედა მხარეზე ყვითელი ლაქები ჩნდება. ცრუფარიანას 
სხეული განიერია, სიგრძით 2,5მმ,  მოყვითალო ფერისა. სხეულის ზედაპირზე 
ვითარდება წანაზარდები. ორანჟერეებში ცრუფარიანას აქვს რამდენიმე თაობა. 
ბრძოლა: 
1.საჭიროა შესხურება 0,01% კონფიდორით, ან 0,2%-ანით ბი-58-ით. 
2.ბიოლოგიური ბრძოლიდან გამოიყენება აკაროფაგი - კრიპტოლემუსი, რომელიც ანადგურებს 
ცრუფარიანებს. 
 
 
ფარიანას (Nipaecoccus nipae Mask)მდედრები და მატლები აზიანებენ 
პალმის ფოთლებსა და მის ყუნწებს, რაც იწვევს ფოთლების 
გაყვითლებას. ძირითადად აზიანებს ბანანს და მარაოსებურ პალმებს. 
ფარიანას მდედრის სხეული მოკლეა, კვერცხისებრი, ფარი 
მომრგვალოა, თეთრი ფერის. მამრის ფარი უფრო გრძელია,თეთრი 
ფერის.ბრძოლა: საჭიროა შესხურება 0,01%იანი კონფიდორ მაქსით ან 
დეცის პროფით, ან 0,02% კალიფსოთით. 
 
აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae Koch ) აზიანებს ფოთლებს, თითქმის 
პალმის ყველა სახეობას, მაგ., კოკოს (Cocos), კენტიას (Kentia) და ფენიქსს (Phoenix)  
ტკიპა სახლდება ფოთლის ქვედა მხარეს,წუწნის უჯრედების წვენს და ასე იკვებება,  
რის გამოც ფოთლები ყვითლდება და ხმება. 
ტკიპის ზრდასრული მდედრის სხეულის სიგრძე 0,4-0,5მმ-ია, მამლის - 0,3-0,4 მმ. 
აქვთ ოთხი წყვილი ფეხი. ზაფხულის პერიოდში ტკიპა ყვითელი ან მომწვანო-
ყვითელი ფერისაა. შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე, მოწითალო-
ჟანგისფერია, გვერდებზე შავი ლაქებით, თვალები წითელი ფერისაა. 
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მატლები მომრგვალო, მოწითალო-მოყვითალო ფერისაა, სამი წყვილი ფეხით. ნიმფები უფრო მრგვალი 
ფორმისაა, 4 წყვილი ფეხით  და ძალიან ჰგვანან ზრდასრულ ტკიპებს. 
განაყოფიერებული მდედრები ზამთრობენ მცენარეულ ნარჩენებში, ნახვრეტებში, ნაგვის ქვეშ. წელიწადში 
იძლევა 12-15 თაობას.  
ბრძოლა:  
1.მცენარეული ნარჩენების და სარევლების  შეგროვება და დაწვა. 
2. ქიმიური პრეპარატებიდან საჭიროა შესხურება 0,02% ენვიდორით, ან 0,2% ნეორონით.  
 

 
 
დრაცენას აბლაბუდიანი ტკიპა ((Pseudococcus)  
 
   
 

აგავა (Agava) 

აგავას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: მეტასპორიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, 
ანთრაქნოზი, ფოთლის სილაქავე, ანუ ფომოზი, კონიოთირიოზი. 
ნაცრისფერი სიდამპლე (Botritis cinerea ) სოკოვანი დაავადებაა. ის აზიანებს აგავის 
ფოთლებს როგორც ორანჟერეის, ისე ბუნებრივ პირობებში. დაავადების პირველი 
ნიშნები ვლინდება ფოთლის ნაპირების გამუქებით, რომელიც შემდეგში ფოთლის 
მთელ ფირფიტაზე ვრცელდება. დაავადებული ფოთოლი მურა-ნაცრისფერს იღებს და 
ხმება.  
დაავადებული ფოთლის ორივე მხარეზე ვითარდება სოკოს ნაყოფიანობა. ნაცრისფერი 
სქელი ფიფქიშედგება კონიდიუმებისა და კონიდიათმტარებისაგან. სპორები 
ერთუჯრედიანია, კვერცხისებრი, უფერული და მათი გადატანა ხდება ჰაერით. 
აღნიშნული დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ჭარბი ტენიანობა. ბოტრიტისი პოლიფაგია და მრავალ 
დეკორატიულ მცენარეს აზიანებს,  ზამთრობს დაავადებულ ფოთლებზე სკლეროციების სახით. 
ბრძოლა: 
1. ძლიერ დაავადებული ფოთლების შეჭრა და დაწვა; 
2. ნორმალური რწყვა; 
3. მექანიკური ჭრილობის თავიდან აცილება; 
4.საჭიროა შესხურება 1%-იანი ბორდოული სითხით, 0,5% სპილენძის ქლორჟანგით, 0,04%-იანი სტრობით 
და სხვ. 
 
 
ანთრაქნოზი სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აზიანებს აგავის ფოთლებს. ფოთლის ზედა მხარეზე ჩნდება 
დიდი ზომის, მრგვალი,მურა შეფერილობის ჩაზნექილი ლაქები. ძლიერი დაავადების შემთხვევაში 
ფოთოლზე უამრავი ლაქაა, რის გამოც ფოთლის უმეტესი ნაწილი ხმება. ლაქის ზედაპირზე 
განვითარებულია სოკოს ნაყოფიანობა, კონცენტრულად განლაგებული ლორწოიანი მეჭეჭების სახით. 
მეჭეჭები დაავადების გამომწვევი სოკოს სარეცელია, რომლის ზედაპირზე აღმართულია მოკლე, 
სწორმდგომი, დატიხრული კონიდიათმტარები და მურა მოშავო ფერის გრძელი დატიხრული ჯაგრისებრი  
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დანამატები.დაავადების გამომწვევი სოკო ზამთრობს დაზიანებულ ფოთლებზე კონიდიალური 
ნაყოფიანობის სახით. აგავის ფოთლების ანთრაქნოზით ძლიერ დაავადება ხდება ხანგრძლივი წვიმების 
შემდეგ. 
ბრძოლა: იგივეა, რაც ნაცრისფერი სიდამპლის წინააღმდეგ. 
 
ფოთლის სილაქავე ანუ ფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. დაავადების პირველი ნიშნები ვლინდება აგავის 
ფოთლებზე მომრგვალო, მონაცრისფრო ლაქების სახით, რომლებსაც ამობურცული მოშავო არშია აქვს 
შემოვლებული. ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება. ლაქის ზედაპირზე ვითარდება მოშავო 
წერტილები, რომლებიც სოკოს ნაყოფიანობაა, ის პიკნიდიუმებშია განვითარებული. პიკნიდიუმები 
მომრგვალოა, მუქი ყავისფერი. პიკნოსპორები ერთუჯრედიანი, უფერული, მომრგვალო ანოდნავ 
წაგრძელებულია. 
დაავადების გამომწვევი სოკო ზამთრობს დაზიანებულ ფოთლებზეკონიდიალური ნაყოფიანობით. 
ბრძოლა: 
1.  დაავადებული, გამხმარი ფოთლების შეჭრა და დაწვა. 
2. მექანიკური ჭრილობების თავიდან აცილება, საიდანაც მცენარეში იჭრება დაავადების გამომწვევი სოკო. 
აგავას აზიანებენ ასევე ცრუფარიანები და ბუგრები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ტუხტი (Althaea) 
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ჟანგა (Puccinia malvacearum Ment )ძალიან გავრცელებული და საშიში 
სოკოვანი დაავადებაა. აავადებს ფოთლებს, მის ყუნწსა და ღეროს. 
ფოთლებზე წვრილი ყავისფერი მეჭეჭები ვითარდება. პირველად ქვედა, 
ხოლო ძლიერი დაავადების დროს - ზედა მხარეზეც.  
ღეროზე, ყლორტებსა და ფოთლის ყუნწზე ქერქი დამსკდარია და იქიდან 
მთელ სიგრძეზე ამომჯდარია მსხვილი, ერთმანეთზე გადაბმული მეჭეჭები, 
რომლებიც ჯერ ყავისფერი, შემდეგში ფერფლისფერი შეფერილობისაა. 
მეჭეჭები ტელეიტოსპორების ჯგუფია, ისინი ორუჯრედიანია, 
თითისტარისებრი, ტიხართან გადაჭიმული, წვერსა და ფუძესთან 
შევიწროებული. ფეხი მოკლეა, გარსი სადა, ოდნავ მოყავისფრო. დაავადებული მცენარე მთლიანად ხმება.  
ბრძოლა: 
1. ძლიერ დაზიანებული მცენარის ამოძირკვა და დაწვა; 
2. თესლის შეგროვება საღი მცენარიდან; 
3. როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიება, 1%-იანი ბორდოული სითხისა და 1% -იანი კოლოიდური 
გოგირდის კომბინირებული ნაზავის შესხურება: პირველი – ვეგიტაციის დაწყებისთანავე და შემდეგ - 15 
დღის ინტერვალით 2-3-ჯერ. 
 
   ფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. ავადდება ფოთლები. მათზე ჩნდება პატარა ზომის, ყავისფერი მუქი 
არშიით შემოვლებული ლაქები. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა – პიკნიდიუმები შავი წერტილების 
სახითაა განვითარებული. სპორები ერთუჯრედიანია, უფერული, მომრგვალო. ლაქები ერთეულადაა 
განწყობილი ფოთლებზე, მაგრამ ზოგჯერ ისინი ერთდება და ფოთლის დიდ ნაწილსიკავებს. ლაქის 
ადგილას ფოთლის ფირფიტა გამხმარია. სოკო ზამთრობს დაავადებულ ფოთლებზე.  
ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების სისტემატური შეგროვება და დაწვა. 
 
 
 
 
 
 
 

ყავის ხე (Coffea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
სათბურის თრიფსი 
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ნახევრადსფერული ცრუფარიანა  
(Saissetia haemishaerica Targ) 
 
 
 
 
 
 

 
მონსტერა 
მაკრიფომოზი სოკოვანი დაავადებაა. აღნიშნულია ტოტებზე. ლაქები ყავისფერია, წაგრძელებული, 
გარშემო შავი არშიით. ნაყოფიანობა ვითარდება ქერქის ქვეშ და პირველად ეპიდერმისითაა დაფარული. 
ეპიდერმისის გარღვევის გამო კარგად მოჩანს შავი ამობურცული სხეულები – პიკნიდიუმები, რომლებიც 
მომრგვალო, სქელკედლიანი სხეულებია, მასში მოთავსებულია ერთუჯრედიანი, თითისტარისებრი, 
უფერული სპორები, რომლებიც ამოვსებულია მარცვლოვანი შიგთავსით. 
 დაავადების შედეგად ტოტები ხმება. სოკო ზამთრობს დაავადებულ ტოტებზე. 
ბრძოლა: ინფექციის საწყისის მოსპობის მიზნით ტოტების შეჭრა და დაწვა. 
 
ნაცრისფერი სილაქავე სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც  აავადებს ფოთლებს. მათზე პირველად ჩნდება 
ყავისფერი მომრგვალო ლაქა, რომელიც საბოლოოდ მონაცრისფრო შეფერვას იძენს. დაავადებულ 
ზედაპირზე ემჩნევა კონცენტრული ზონალობა, რაც ნაცრისფერი და ყავისფერი ხაზების მორიგეობაში 
მდგომარეობს. სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობა ვითარდება დაავადებულ ზედაპირზე – ჯგუფად 
შეკრული კონიდიათმტარის სახით. კონიდიოსპორები 5-უჯრედიანია. ნაპირზე განლაგებული უჯრები 
უფერულია, 3 შუა უჯრედი შეფერილია. წვეროსაკენ მყოფი უჯრედი  სამი შოლტით მთავრდება.  
დაავადებული ფოთლები ხმება და ცვივა, რის გამოც მცენარე კარგავს დეკორატიულობას.  
ბრძოლა: 
1. დაავადებული ნაწილების შეგროვება და დაწვა; 
2. 1%-იანი ბორდოული სითხის  შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3-ჯერ, 15 დღის ინტერვალით. 
 
 
ფიკუსი (Ficus) 
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ფილოსტიქტოზი  სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს. მათზე ემჩნევა მოყავისფრო 
ლაქები გარშემო შავი ამობურცული არშიით. ლაქები ერთეულია, მაგრამ ზოგჯერ ერთდება და ფოთლის 
უმეტეს ნაწილს ფარავს. ლაქის ადგილას ფოთოლი ხმება. ლაქის ზედაპირზე სოკოს ნაყოფიანობა შავი 
წერტილების სახითაა განვითარებული. პიკნიდიუმები მრავალრიცხოვანი, მომრგვალო ან მსხლისებურია. 
პიკნოსპორები - ერთუჯრედიანი, უფერული და ოდნავ მოგრძო.  
ბრძოლა: დაავადებული ფოთლების მოშორება და დაწვა. 
 
ჭანჭყატი ( Euonymus)  
ფილოსტიქტოზი (Phyllosticta evonymi Sacc) სოკოვანი 
დაავადებაა, რომელიც აავადებს ფოთლებს.მათზე ჩნდება ღია 
ყავისფერი დაკუთხური ლაქები, შემოვლებული ამობურცული 
ყავისფერი არშიით. ლაქის ზედაპირზე ემჩნევა სოკოს 
ნაყოფიანობა შავი წერტილების სახით, რომლებიც პირველად 
ფოთლის ეპიდერმისითაა დაფარული, ხოლო შემდეგ 
ეპიდერმისი იშლება და პიკნიდიუმის წვერი ადვილი 
შესამჩნევია.  
სპორები უფერულია, ერთუჯრედიანი, მომრგვალო ან ოდნავ 
წაგრძელებული.ლაქის ადგილას ფოთლის ფირფიტა ხმება.ძლიერ დაავადების შემთხვევაში, რომელსაც 
ადგილი აქვს წვიმიანი ამინდის შემდეგ, ფოთლები ნაადრევად ცვივა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს 
მცენარის საერთო განვითარებაზე.  
ბრძოლა: 
1. ჩამოცვენილი ფოთლების შეგროვება, დაწვა და ნიადაგში ღრმად ჩახვნა; 
2.1%-იანი ბორდოული სითხის ან მისი შემცვლელი პრეპარატებისგამოყენებაკუპროკსატ &, ან 0,5%-იანი 
სპილენძის ქლორჟანგის 3-4-ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი – 
ადრე გაზაფხულზე, დანარჩენი ყოველ 15-20 დღეში.  
 
ნაცარი (Trichocladia evonymi Neg) სოკოვანი დაავადებაა. ავადდება 
ფოთლები, რომლებზეც ჩნდება ჭუჭყისფერ-მოთეთრო ფიფქი, რომელსაც 
პირველად მრგვალი, ცალკეული ლაქების სახე აქვს, ძლიერ 
დაავადებისას კი ლაქები ერთდება და მთელი ფოთოლი მოთეთრო 
სქელი ფიფქით იფარება. ასეთივე ფიფქით იფარება ყლორტებიც. 
დაავადებული ყლორტი და ფოთოლი აღარ იზრდება, ფოთოლი 
უხეშდება, ადვილად იმტვრევა. ძლიერ დაავადებისას კი ხმება და ცვივა.  
ფიფქი სოკოს კონიდიალური ნაყოფიანობაა. ის შედგებამიცელიუმისა და მოკლე კონიდიათმტარებისაგან, 
რომელთა წვერზე ერთეულად სხედან სპორები. კონიდიუმები კვერცხისებრია, ერთუჯრედიანი, 
უფერული.  
ბრძოლა:  
1. დაავადებული ყლორტების შეცლა და დაწვა.  
2. 1%-იანი  კოლოიდური გოგირდით, ან 0,03%-ანი ტოპაზით შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 3-4-ჯერ 
15-20 დღის ინტერვალით.  
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ჟანგა (Melampsopra evonymi capracearumKLeb)სოკოვანი დაავადებაა, რომელიც აავადებსფოთლებს. 
ფოთლებზე ჩნდება მოწითალო-ჟანგისფერი ბრტყელი მეჭეჭები, რომლებიც წარმოადგენენ 
ეციდიოსპორების გროვას. დაავადების ძლიერ განვითარების დროს ფოთლები იხვევა და ხმება. ურედო და 
ტელეიტოსპორები ვითარდება მეორად მცენარეზე - ტირიფის ფოთლებზე.  
ბრძოლა:  
1. შემოდგომაზე საჭიროა დაავადებული ფოთლების შეგროვება და დაწვა; 
2. საჭიროა შესხურება 1%-იან ბორდოს სითხით.   
 

ყოჩივარდა (Cyclamen) 

ყოჩივარდას ძირითადი მავნებელ-დაავადებები: ნაცრისფერი სიდამპლე, 
ტკიპა, სათბურის თრიფსი, მახრა, ორანჟერეის ბუგრი. 
 
 
 
ყოჩივარდას ტკიპა აზიანებსყოჩივარდას, ბალზამინს, პელარგონიუმსდა 
სხვ.ზომით ძალიან პატარებია, ცხოვრობენ ფოთლის ქვედა მხარეზე და 
იკვებებიან უჯრედის წვენის წუწნით. მავნებლები დაზიანებულ 
მცენარეებში იწვევენ ზრდის შენელებას; ფოთლის გვერდები იგრიხება, 
ღეროები იბრიცება, კოკრები ხმება. მავნებლებისათვის ოპტიმალურ 
პირობად ითვლება ნესტიანი ამინდები. 
ბრძოლა: დაზიანებული ფოთლების მოშორება, 
 
სათბურის თრიფსი (Heriothrips haemorrhoidalis Boughe) აზიანებს ყოჩივარდას 
ფოთლებს და ყვავილს.  ფოთლისა და ყვავილის ზედა მხარეზე  ვითარდება 
თეთრი ლაქები, რომლებიც გამოწვეულია მავნებლის წუწნის მიერ. უხვად 
კვების შედეგად მავნებელი გამოყოფს დიდი რაოდენობით ექსკრემენტებს 
ფოთლის ქვედა მხარეზე, ამის გამო ფოთლებში ასიმილაციისა და 
დისიმილაციის პროცესი საგრძნობლად ნელდება.  აგრეთვე, თრიფსის 
დაზიანების შედეგად ყოჩივარდასყვავილის ფურცლების ბოლოები შავდება და 
დეფორმაციას განიცდის. მავნებელი ძირითადად ჩნდება ცხელ ამინდში.  
ისინი ადვილად ხტებიან დაზიანებული მცენარიდან საღზე. 
ბრძოლა: 1. ხშირი მორწყვა 

 
 

ნაცრისფერი სიდამპლე  Botrytis cinerea 

 
 
 
 

ზეთისხილი (Olea europaea) 
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ზეთისხილის ძირითადი დაავადებები: ვერტიცილიური ხმობა, ფესვის სიდამპლე, ნაცარი, ჭრაქი, 
სილაქავეები, ჟანგა, კაპნოდიუმი, ბაქტერიული კიბო, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე; 
მავნებლები: ფრთათეთრა, ცხვირგრძელა, ფესვის ხახვის ტკიპა, ცრუფარიანა, აბლაბუდიანი ტკიპა, 
ბუგრები, თრიფსები. 
 
ანთრაქნოზით (Gloeosporium olivazus Alm)  ავადდება ზეთისხილის ნაყოფები და 
ფოთლები. ნაყოფების დაავადება სიმწიფეში ან თვალში შესვლის დროს ხდება, 
ნაყოფს უჩნდება ანთრაქნოზისათვის  დამახასიათებელი ჩაზნექილი იარები, რის 
გამოც ნაყოფები ლპება და ცვივა. ნაყოფების  იარებზე ვარდისფერი მეჭეჭებია, რაც 
წარმოადგენს სოკოსნაყოფიანობას. ფოთლების დაავადების შემთხვევაში, ფირფიტა 
წვერიდან იჭმუჭნება და ზედა მხრიდან ყავისფერს იღებს. ავადმყოფობის 
გაძლიერება შეიმჩნევა წვიმიან პერიოდში. სოკო იზამთრებს ჩამოცვენილ ფოთლებსა 
და ნაყოფებში. 
ბრძოლა:   
1.ფოთლების და ნაყოფების შეგროვება და დაწვა. 
2.ხშირად ზეთისხილზე გვხვდება აბედა სოკო Linus domaceus, რომელიც იწვევს 
მთავარი ღეროს და ტოტების ლპობას, დაფუღუროებას, რასაც ხშირად ქარტეხვა 
სდევს. 
 
ფესვის სიდამპლე ((Armilaria mellea Karst)უჩნდება ფესვთა სისტემას, ამის გამო ხე 
თანდათან სუსტდება, ფოთლები წვეროდან ყვითლდება და ცვივა, საბოლოოდ ხე ხმება. დაავადებული ხის 
ფესვის სისტემა რომ გავსინჯოთ, შეუიარაღებელი თვალითაც ადვილად შევამჩნევთ ფესვის სიდამპლეს. 
დაავადებული ფესვები პირველ ხანებში ბამბისებრი თეთრი მიცელიალური გროვითა დაფარული. ფესვის 
ქერქი უფრო მუქადაა შეფერილი, ვიდრე მისივე საღი ნაწილი. დაავადების გამო მერქანს ქერქიძალიან 
ადვილად ძვრება და მათ შუა მეტად არის დამახასიათებელი მიცელიალური წარმონაქმნები. მიცელიუმი 
ჯერ თეთრია, შემდეგ მოყვითალო და ბოლოს მურა ფერს იღებს. ხშირად ფესვის ქერქი სკდება და ალაგ-
ალაგ მურა მიცელიუმი გარეთ გამოდის. ის შლის ქერქსა და ფესვის მერქანს შორის მოთავსებულ 
ქსოვილებს, კერძოდ კამბიუმს. მისი გავრცელება ქერქში სწრაფად მიმდინარეობს. მთავარი ან მსხვილი 
ფესვებიდან გადადის გვერდით ტოტებზე, შემდეგი რიგის ფესვებზე და იწვევს საწოვრების დალპობას, რის 
გამოც ხე კვდება. 
ბრძოლა: დაავადებული მცენარე მთლიანად უნდა იქნას ამოღებული და იქვე უნდა დაიწვას. დაავადების 
ადგილი თხრილით უნდა იქნეს შემოვლებული, რომ ავადმყოფობა მეზობელ მცენარეზე არ გადავიდეს. 
 
ციკლოკონიუმი ანუ  “ყვავილი”Cycloconium oieaginum Cast) აავადებსფოთლებს, ნაყოფებსა და ყლორტებს. 
ფოთლებზე დიდ მრგვალ ლაქებს აჩენს, რომლებიც უმთავრესად ფოთლების ზედა ნაწილზე ვითარდებიან. 
იშვიათად ავადმყოფობა ნაყოფებზე, მის ყუნწსა და ყლორტებზეც გვხვდება. 
გამომწვევი ორგანიზმის მიცელიუმი ქსოვილის ზედაპირში, ეპიდერმისშია გავრცელებული. სოკო 
ნაყოფიანობის შექმნის დროს არღვევს კუტიკულას, ჰიფები ზედაპირზე გამოდის, ქმნიან პატარა 
ამობურცულ ნაწილაკებს, რომლებიც კონიდიათმტარების დანიშნულებას ასრულებენ. კონიდიოსპორები 
მოგრძო, კვერცხისებრი, კონიდიათმტარზე მიმაგრების მხრიდან მომრგვალო,ხოლო მოპირისპირე მხარეს 
კი წაგრძელებული, ერთი ან იშვიათად, ორტიხრიანი, მოყვითალო-მწვანე ფერისაა.  
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ავადმყოფობა უფრო ხშირად გვხვდება დაბლობ, ნესტიან და ნიადაგის მხრივ მძიმე ნაკვეთებზე, ღია 
ნაკვეთებზე, სადაც მშრალი პირობებია ავადმყოფობა ნაკლებად შეიმჩნევა. 
ბრძოლა: საჭიროა 1%-იანი ბორდოული სითხით შესხურება. პირველი შესხურება უნდა ჩატარდეს 
თებერვალ-მარტში, მეორე შუა ზაფხულში. 
 
აბედა სოკოების წარმომადგენლებიდანზეთისხილზე გვხვდება Phelinus pomaceus.აღნიშნული სოკო იწვევს 
მთავარი ღეროსა და ტოტების ლპობას, დაფუტუროებას, რასაც ხშირად ქარტეხვა სდევს. ნაყოფსხეულები 
რეზუპინატულია, ყავისფერი და ჯგუფად არიან განვითარებულნი. 
 ბრძოლა: საჭიროა მექანიკური დაზიანებების აცილება და ჰიგიენა. 
ზეთისხილის ფესვის სიდამპლე – Armillaria mellea Karst . ზეთისხილზე ხშირად გვხვდება ფესვის სიდამპლე. 
ავადმყოფობა ფესვის სისტემას უჩნდება, ამის გამო ხე თანდათან სუსტდება, ფოთლები წვეროდან 
ყვითლდება და ცვივა, საბოლოოდ ხე ხმება. დაავადებული ხის ფესვის სისტემა რომ გავსინჯოთ, 
შეუიარაღებული თვალითაც ადვილად შევამჩნევთ ფესვის სიდამპლეს. 
დაავადებული ფესვები პირველ ხანებში ბამბისებრი თეთრი მიცელიარული გროვითაა დაფარული. ფესვის 
ქერქი უფრო მუქადაა შეფერილი, ვიდრე მისივე საღი ნაწილები. დაავადების გამო მერქანს ქერქი ძალიან 
ადვილად სძვრება და მათ შუა მეტად დამახასიათებელი მიცელიალური წარმონაქმნებია. მიცელიუმი ჯერ 
თეთრია, შემდეგ მოყვითალო და ბოლოს მურა ფერს იღებს. ხშირად ფესვის ქერქი სკდება და ალაგ-ალაგ 
მურა მიცელიუმი გარეთ გამოდის. მიცელიუმი,  უმთავრესად, შლის ქერქსა და ფესვის მერქანს შორის 
მოთავსებულ ქსოვილებს, კერძოდ კამბიუმს. მისი გავრცელება ქერქში სწრაფად მიმდინარეობს. მთავარი ამ 
მსხვილი ფესვებიდან გადადის გვერდით ტოტებზე, შემდეგ რიგის ფესვებზე და იწვევს საწოვრების 
დალპობას. რის გამოც ხე კვდება. ხშირად სოკო ბუსუსით დაფარულ რიზომორფებსაც იძლევა, რომლებიც 
ფესვის სიდამპლის გამომწვევი მეორე სოკოს Armillaria mellea -ს რიზომორფებს მოგვაგონებს, რომლებიც 
თავისი შებუსვით და უფრო ფხვიერი კონსისტენციით განსხვავდებიან.  
ბრძოლა: დაავადებული მცენარე მთლიანად უნდა ამოიძირკვოს და იქვე დაიწვას. დაავადების ადგილი 
თხრილით უნდა იქნას შემოვლებული, რომ ავადმყოფობა მეზობელ 
მცენარეზე არ გადავიდეს. 
 
ზეთისხილის ტუბერკულოზი Pseudomonas savastonoi Sm.)  – ბაქტერიული 
ავადმყოფობა “ტუბერკულოზის” სახელით არის ცნობილი. მცენარის 
დაავადებულ ორგანოზე განვითარებული კორძებიკიბოს უფრო 
მოგვაგონებს.  
აავადებს ფოთლებს, ყლორტებს, ტოტებსა და ფესვებს. ფოთლების 
დაავადება იშვიათია და მცენარისათვის უმნიშვნელო. ყლორტების, 
ტოტებისა და ფესვების დაავადება უფრო ხშირია და მას მცენარისათვის 
დიდი ზიანი მოაქვს. დაავადების გარეგნული ნიშნები ყველა ორგანოზე ერთიდაიგივე სახისაა. ღეროებს 
უჩნდება ჯირკვლებივით კორძები, რომლებიც ხშირად საკმაოდ დიდ ოდენობას აღწევენ. თითოეული 
კორძი  საშუალოდ კაკლისოდენაა. დაავადების სიძლიერის მიხედვით, კორძების რიცხვი ცვალებადია. 
სანერგეებში უფრო ხშირია დაავადება, შედარებით იშვიათად მოზრდილ ხეებზედაც გვხვდება. კორძის 
ზედაპირი დანაოჭებულია, დასაწყისში მისი ქსოვილი რბილია, შემდეგ კი შრება, ზედაპირი სკდება, 
მერქნიანდება და ხეზე რჩება. კორძი ზუსტად ისეთივე აგებულებისაა, როგორიც ბაქტერიული ფესვის 
კიბოს კორძები. 
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ფესვის სისტემის დაავადების დროს გარეგნულად სრულიად წააგავს ხეხილის ფესვის კიბოს (B. 
tumefaciens). მისი დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ბაქტერიების კულტურების მიღებით და მათი 
ბიოქიმიური ანალიზით.  
ავადმყოფობით მიყენებული ზიანი ასეთია: როდესაც დაავადებულია მცენარის წვრილი ტოტები, ისინი 
ხმება და ნაზარდს არ იძლევა. მსხვილი ტოტების დაავადების დროს მცენარის საერთო დასუსტება 
მოსდევს.  
ინფექცია მექანიკურად, დაზიანებული ადგილებიდან იჭრება. მთელ და დაუზიანებელ ქსოვილში 
ბაქტერია ვერ იჭრება. ვირულენტური ორგანიზმია (ვირულენტულობა – დაავადების გამომწვევის მაღალი 
აგრესიულობა და პათოგენურობა).ბაქტერიები კორძებში მრავალია. მათი გავრცელება, უმთავრესად, 
ზეთისხილის ბუზის (Dacus olea )საშუალებით ხდება. 
ავადმყოფობის გავრცელება არა მარტო ზედაპირულად ხდება, არამედ მცენარის ქსოვილის შიგნითა 
გზებითაც გადადის ერთი ადგილიდან მეორეზე. ასეთი გადასვლის გზად რგოლურად გასქელებული 
კედლები (სპირალური), ჭურჭლები ითვლება. 
ბრძოლა:  
1. რადგან ბაქტერიების არსებობა მცენარის ქსოვილში შესაძლებელია, ზეთისხილის დაკალმების დროს 
სარგავი მასალა აღებული უნდა იქნას უსათუოდ საღი მცენარეებიდან. 
2. დაზიანებული ნაწილების მოცილება, გასხვლა, გასუფთავება. საჭიროა სასხლავი იარაღები იყოს 
დეზინფიცირებული, რათა ზედ მოხვედრილი ბაქტერიებით საღი მცენარის გადანაჭრებში ინფექცია არ 
შეიჭრას.  
3. საჭიროა სიფრთხილე, რომ ხეზე მექანიკური დაზიანებანი არ იყოს მიყენებული. 
4.ვინაიდან ზეთისხილის ბუზი ავადმყოფობის გამავრცელებელია, დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს 
ბრძოლას ამ ბუზის წინააღმდეგ. 
 
ზეთისხილის ცრუფარიანა (Saissetia oleae Berk )ფართოდაა გავრცელებული. ის პოლიფაგია, აზიანებს რიგ 
როგორცსუბტროპიკულ, ისე კონტინენტურ ხეხილსა და დეკორატიულ მცენარეებს, მათ შორის 
ზეთისხილსაც, რომელსაც დიდ ზიანს აყენებს. მას უამრავი მკვებავი მცენარე გააჩნია - როგორც 
კულტურული, ისე ველური. დეკორატიული მცენარეებიდან ყველაზე მეტად მას იზიდავს ოლეანდრი, 
რომელიც ცრუფარიანას გავრცელების წყაროდ ითვლება. ამ მცენარიდან ის დაუბრკოლებლად გადადის 
მთელ რიგ კულტურულ მცენარეებზე და მათ შორის ზეთისხილზეც. 
დედლის სხეულიამობურცულია, სიგრძე 4 მმ-მდეა, ხოლო სიგანე 3-მმ-მდე. მისი ცრუფარი 
ნახევარსფეროსმაგვარია, დანაოჭებული. იმდენად მუქი ყავისფერია, რომ შავ ფერში გადადის. მუცელი ღია 
ყავისფერი აქვს, მოწითალო ელფერით. ცრუფარიანასათვის დამახასიათებელია ღია ფერის ქედები, ერთი 
სიგრძივ, ორი კი პირველისგადაკვეთაზე გარდიგარდმო. მამალი ფრთიანია. კვერცხი წაგრძელებული 
ფორმისაა, ახალდადებული ვარდისფერია, მატლის გამოჩეკის წინ კი ყავისფერს ღებულობს. მატლი 
ოვალური ფორმისაა, ბრტყელი. 
 მატლები და იმაგო წუწნით აზიანებენ ზეთისხილის სხვადასხვა ორგანოს და მათ შორის ფოთლებს. 
ცრუფარიანათი დასახლებული მცენარის ორგანოები იფარებიან სიშავის გამომწვევი სოკო კაპნოდიუმის 
ფიფქით, რომელიც მცენარეში ფიზიოლოგიური პროცესების დარღვევას იწვევს. 
ცრუფარიანა ზამთარს ატარებს  უკანასკნელი ხნოვანების მატლისა დაგაუნაყოფიერებელი დედლის 
ფაზაში. მაისის ბოლოს გამოზამთრებული დედლები დამატებითი საკვების მიღების შემდეგ კვერცხის 
დებას იწყებენ, ხოლო გამოზამთრებული მატლები სქესობრივ მომწიფებას მხოლოდ ივნისის ბოლოს 
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აღწევენ. ზეთისხილის ცრუფარიანა საშუალოდ 1000-1500 კვერცხს დებს, ცალკეული ინდივიდები კი 3-4 
ათასსაც კი. ცრუფარიანას ერთი თაობა აქვს. 
 
 
 
 

პესტიციდური აქტივობა, მცენარეების შეგროვების ვადები და მათი გამოყენების 
პირობები 
მცენარეთა ინტეგრირებულ დაცვაში, ქიმიურ და სხვა საშუალებებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილი 
უნდა დაიკავოს შხამიანთა  - პესტიციდური აქტივობის მქონე მცენარეებმა, რომელთაგან დამზადებული  
ნახარში, ნაყენი თუ ფხვნილი ტოქსიკურად მოქმედებს მთელ რიგ  მავნე ორგანიზმებზე, მაგრამ ნაკლებ 
საშიშია სასარგებლო ორგანიზმებისა და ადამიანებისათვის. ხშირ შემთხვევაში მათი გამოყენება შეიძლება 
ნაყოფების სიმწიფის პერიოდშიც, ისინი გარემოს არ ანაგვიანებენ. 
მცენარეების პესტიციდური აქტივობა განპირობებულია მათში სხვადასხვა ქიმიური შენაერთების – 
ალკალოიდების, საპონინების, რთული ეთერების, ეთერზეთების არსებობით. მათი შემცველობა კი 
დამოკიდებულია მცენარეების განვითარების ფაზაზე – ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე, მოვლა-მოყვანის 
აგროტექნიკაზე, კვების პირობებსა და სხვ. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ რომელიმე რეგიონში მცენარე 
ძლიერ ტოქსიკურია, მაგრამ სხვა რეგიონში ტოქსიკურობას არ ამჟღავნებს. მაგალითად, შხამა სომხეთში, 
ალტაიში ტოქსიკური არ არის ცხოველების მიმართ, საქართველოში კი შხამა მაღალტოქსიკურია 
ცხოველებისა და სხვადასხვა მწერის მიმართ. 
პესტიციდური აქტივობის მცენარეების ნაყენში, ნახარშსა და ფხვნილში ხშირად იცვლება მოქმედი 
ნივთიერებების რაოდენობა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ამიტომ გამოყენების წინ საჭიროა მათი 
შემოწმება და ტოქსიკურობის განსაზღვრა.   
ზოგიერთი უმაღლესი მცენარე გამოყოფს ქიმიურ ნივთიერებებს - ფიტონციდებს, რომლებიც მოქმედებენ 
სხვადასხვა ცოცხალ ორგანიზმზე და აქვთ ძლიერი ბაქტერიოციდული და ინსექტო-ფუნგიციდური 
თვისებები. ფიტონციდი ბერძნულ-ლათინურისიტყვა “ფიტონ” ნიშნავს მცენარეს, “ციდი” - მოკვლას. 
ფიტონციდს ძველთაგანვე იყენებდნენ ხალხურ პრაქტიკაში მავნე ორგანიზმებისაგან სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურების დასაცავად. 
ცნობილია, რომ მიკროორგანიზმებსა და მცენარეთა დაავადებების გამომწვევებზე მოქმედებენ 
ფიტონციდები, კერძოდ: ხახვის, ნივრის, ბოლოკის წვენი, პელარგონიუმისა და ფორთოხლის ფოთლები 
სწრაფად ხოცავენ  კარტოფილის ფიტოფტორას ზოოსპორებს.  
ფიტონციდები მოქმედებენ უმაღლეს მცენარეებზეც, მაგალითად, მცენარე ცისკარა იღუპება იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი 1 მეტრის დაშორებითაა ავშანისაგან. ცნობილია ისიც, რომ ქრიზანთემის თაიგულში 
მოთავსებული სხვა მცენარეები საგრძნობლად იჩაგრება.  
მცენარე კრაზანასაგან გამოყოფილი იმანინი ეფექტურად მოქმედებს თამბაქოს ვირუსულ ავადმყოფობაზე 
(მოზაიკა, სტოლბური),ორკბილასაგან გამოყოფილი ნივთიერებები კი გამოიყენება სოკოვანი 
დაავადებების, თუთის აბრეშუმხვევიას, ვირუსოვანი სიყვითლისა და ზოგიერთი მავნებლის  წინააღმდეგ. 
დედოფლის ყვავილი გარემოში გამოყოფს ნივთიერებას, რომელიც  აფერხებს ასტრის ფუზარიოზის 
განვითარებას. 
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 თავიანი ხახვიბუგრების და ტკიპების წინააღმდეგ – ნაყენის  დასამზადებლად საჭიროა:  წვრილად 
დაქუცმაცებული ხახვის ბოლქვები 15 გრ ან 6 გრ ხახვის ქერცლის ნაყენი 1ლიტრ წყალში. ათავსებენ 5-7 
საათით მჭიდროდ დახურულ ჭურჭელში. 
ქრისტესისხლა:(აგროვებენ ყვავილობის დროს) ბუგრების, ტრიპსების წინააღმდეგ – დაქუცმაცებული 300-
400 გრ. ქორფა ან 100 გრ მშრალი მასის ნაყენი 1 ლიტრ წყალში, აჩერებენ 24-36 საათი. 
კარტოფილი: ტკიპების და ბუგრების წინააღმდეგ. კარტოფილის ფოთლები კარგად დაქუცმაცებული, ან 
მშრალი 60 გრ 1 ლიტრ წყალში აჩერებენ 3 საათის განმავლობაში.  
სამკურნალო ბაბუაწვერა: (შეგროვება შემოდგომით) ტკიპების, თრიფსების და ბუგრების წინააღმდეგ, 20-30 
გრ დაქუცმაცებული ფესვები და 40გრ ქორფა ფოთლების ნაყენი 1 ლიტრ თბილ წყალში. ნაყენს აჩერებენ 1-2 
საათის განმავლობაში. 
ნავთი:ტკიპების და ბუგრების წინააღმდეგ, 2გრ ერთ ვედრო წყალში საპნის დამატებით. 
მდოგვი: ტკიპების, ბუგრების და ტრიპსების წინააღმდეგ, 10 გრ ფხვნილის ნაყენს ამატენებენ 1 ლიტრ 
წყალში 2 დღე-ღამის განმავლობაში აჩერებენ, წურავენ. გამოიყენება სარგავი მასალის შესაწამლად. 
მერქნის ნაცარი:  ბუგრების წინააღმდეგ, 2 სუფრის კოვზის ნაყენს ამატებენ10ლ წყალში, შემდეგ წურავენ, 
ამატებენ 50 გრ სარეცხის საპონს. 
ნიორი:ტკიპების, ფარიანების, ფრთათეთრას, ცრუფარიანების წინააღმდეგ, 170 გრ წვრილად გახეხილი 
ნივრის ნაყენს 1 ლიტრ წყალში 5 დღე-ღამის განმავლობაში  აჩერებენ მუქ, მჭიდროდ დახურულ შუშის 
ჭურჭელში. სამუშაო ხსნარის მომზადებისთვის საჭიროა 6გრ კონცენტრატი 1 ლიტრ წყალში. 
ციტრუსები:ფორთოხალი, მანდარინი, ლიმონი. იღებენ მომწიფების პერიოდში. ბუგრების და ფარიანების 
წინააღმდეგ. 40 გრ მშრალ მასას ატარებენ ხორცსაკეპ მანქანაში. ნაყენს აკეთებენ მცირე რაოდენობის წყალში 
2-3 საათი, ფილტრავენ და ავსებენ წყლით 1 ლიტრამდე. 
    თამბაქო, წეკო:  ბუგრების და თრიფსების წინააღმდეგ, 140გრ მშრალი მასის ნაყენს 1 ლიტრ წყალში 2 
დღე-ღამის განმავლობაში აჩერებენ, წურავენ და ამატებენ კიდევ 1 ლიტრ წყალს.  
ტომატი:ბუგრების, თრიფსებისა და ტკიპების წინააღმდეგ,  40 გრ მშრალ ფოთლებს ატარებენ ხორცსაკეპ 
მანქანაში და ნაყენს აკეთებენ მცირე რაოდენობის წყალში 2-3 საათი, ფილტრავენ და ავსებენ წყლით 1 
ლიტრამდე. 
წიწვები:ბუგრების წინააღმდეგ ნაყენის დასამზადებლად 2 კგ წიწვებს (შეგროვება ვეგეტაციის პერიოდში) 5-
7 დღის განმავლობაში ათავსებენ 8 ლ წყალში. 
წიწაკა:ბუგრების და ღიღველას წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად წიწაკის (შეგროვება მომწიფების 
პერიოდში)  1კგ დაჭრილ ნაყოფს 1 საათის განმავლობაში ადუღებენ  10 ლიტრ წყალში, ასე ტოვებენ 2 დღე-
ღამის განმავლობაში, გასრესის შემდეგ გამოწურავენ,  125 მლ ნახარშს უმატებენ  10 ლიტრ  წყალში.  
ანწლი:ბუგრების წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად  (შეგროვება ყვავილობის პერიოდში) 250გ მშრალ 
ან 50გ ნედლ დაქუცმაცებულ ანწლის ფოთლებსა და ყვავილებს 24-48სთ-ის განმავლობაში ათავსებენ 10 
ლიტრ წყალში, იყენებენ გამონაწურს. 
გვირილა:მწუწნავი მავნებლების წინააღმდეგ სამკურნალო გვირილის ნაყენის დასამზადებლად (შეგროვება 
ყვავილობის პერიოდში) 1კგ გამომშრალ ნედლეულს 12 საათის განმავლობაში ათავსებენ 10 ლიტრ წყალში, 
გამოწურავენ და აზავებენ წყალში, ყოველ 10 ლიტრზე  უმატებენ 40გ საპონს. 
 
ჩაი:ტკიპების წინააღმდეგ (შეგროვება ვეგეტაციის პერიოდში) ნაყენის დასამზადებლად 50 გ ჩაის ათავსებენ 
მდუღარე წყალში, მიღებულ ნაყენს შეავსებენ 25 ლიტრამდე.  
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ღორის ქადა:  ნაცრის წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად ღორის ქადის (შეგროვება ვეგეტაციის 
პერიოდში) 330-350 გ დაქუცმაცებულ ღეროებს, ფოთლებს 7-8 საათის განმავლობაში ათავსებენ 1 ლიტრ 
წყალში.  
მთის ღანძილი: ნაცრისა და ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ – ნაყენის დასამზადებლად იყენებენ მთის 
ღანძილს (ყვავილობის წინ) 1 კგ დაჭრილ ნედლეულს 12 დღის განმავლობაში ათავსებენ 24 ლიტრ წყალში, 
მერე წურავენ.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თავი 8. ნიადაგმცოდნეობა 
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ნიადაგის ცნება. ნიადაგის არსებითი თვისება. 
ნაყოფიერება და მისი სახალხო - სამეურნეო მნიშვნელობა. 
დედამიწის გარეგან ნაწილს, რომელსაც უნარი აქვს დააკმაყოფილოს მცენარეთა და მასში მოსახლე სხვა 
ცოცხალ ორგანიზმთა მოთხოვნილობა წყლითა და საკვები ნივთიერებებით - ნიადაგი ეწოდება. 
ნიადაგმცოდნეობა სწავლობს ნიადაგს, როგორც ბუნებრივ სხეულს და საწარმოო საშუალებას, ნიადაგების 
წარმოქმნის, განვითარების, განლაგების კანონზომიერებას, ნაყოფიერების თვისებას და ბუნების  ძალებთან  
ურთიერთობის კავშირს. ნიადაგმცოდნეობის მეცნიერული საფუძვლები შექმნა დიდმა რუსმა მეცნიერმა ვ. 
დოკუჩაევმა. დოკუჩაევი ამტკიცებდა, რომ ნიადაგად უნდა ითვლებოდეს დედამიწის ის გარე ფენა, 
რომელიც ბუნებრივადაა შეცვლილი წყლის, ჰაერის და სხვადასხვაგვარი ცოცხალი და მკვდარი 
ორგანიზმების ზეგავლენით. მან  ნიადაგი დაუკავშირა ნიადაგწარმომქმნელ ფაქტორებს: ა) დედაქანის, ბ) 
მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმების, გ) კლიმატის,  დ) ქვყნის ხნოვანებისა  და ე) ადგილის 
რელიეფის ერთობლივ მოქმედებას. 
ნიადაგმცოდნეობის მეორე ფუძემდებელი პ. კოსტიჩევი ნიადაგის ცნებას მთლიანად მცენარის ცხოვრებას 
უკავშირებდა. იგი ნიადაგად თვლიდა დედამიწის ზედაპირის იმ ფენას ,რომელშიც მცენარეთა ფესვების 
მთავარი მასაა განვითარებული. ამ ფენის თვისებები უშუალო გავლენას ახდენენ მცენარეთა სიცოცხლეზე. 
ნიადაგის სხვადასხვა თვისებების პირობებში მცენარის ფესვებს მეტ - ნაკლებად შეუძლიათ განვითარება 
და ამ ფენიდან საკვები ნივთიერებების ამოღება. 
ვ .ვილიამსმა ნიადაგის შემდეგი განმარტება მოგვცა; “როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნიადაგზე, ჩვენ 
ვგულისხმობთ დედამიწის, ხმელეთის ზედა ჰორიზონტს, რომელსაც აქვს უნარი მცენარეების მოსავალი 
წარმოქმნას.” ნიადაგის არსებით ხარისხობრივ ნიშანთვისებას ნაყოფიერება წარმოადგენს.  ცნება ნიადაგსა 
და მის ნაყოფიერებაზე განუყოფელია.ნაყოფიერება ვ. ვილიამსის განმარტებით არის ნიადაგის უნარი 
დააკმაყოფილოს მცენარეების მაქსიმალური მოთხოვნილება შესათვისებელი წყლითა და საზრდოთი, 
ერთდროულად, განუწყვეტლივ, მცენარეების მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. წყალი და საზრდო 
მცენარეების ზრდის მიწიერი ფაქტორებია; წყლისა და საზრდოს შეთანწყობა ნიადაგში ცვალებადია, მათი 
რეგულირება ემორჩილება ადამიანის ზემოქმედებას; ადამიანი მას ახდენს ფართო ფარგლებში 
მიწათმოქმედების, აგროქიმიის, მელიორაციის მიღწევათა გამოყენებით. 
ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლების განვითარების შესახებ საქართველოში მოგვეპოვება მასალები “ სახალხო 
“ ნიადაგმცოდნეობის სახით. ამის საფუძველს გვაძლევს სულხან საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონი, 
სადაც მრავლადაა აღნიშნული ნიადაგების მთელი რიგი ნიშნების და თვისებების ამსახველი ტერმინები 
ცნობილი ქართველი გეოგრაფი ვახუშტი ბატონიშვილის შრომა "საქართველოს გეოგრაფია " და დიდი 
ქართველი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის შრომებში. 
საქართველოს ნიადაგების შესწავლაში მნიშვნელოვანი სამუშაოები აქვთ ჩატარებული საქართველოს 
ნიადაგმცოდნეებს; დ. გედევანიშვილს ( "საქართველოს ნიადაგურ-ლანდშაფტური ზონები" ), მ, საბაშვილს 
( "საქართველოს ნიადაგები" ), მ. დარსელიას, ნ. კვარაცხელიას ( " წითელმიწა და ეწერ ნიადაგების 
საწარმოო თვისებანი" ), გ. ტარასაშვილის ( "საქართველოს მთა-ტყის და მთა- მდელოს ნიადაგები" ), გ. 
ახვლედიანს ( "საქართველოს თაბაშირიან ნიადაგების საწარმოო თვისებები" ), გ. ტალახაძეს ( 
"საქართველოს შავმიწა ნიადაგები" ), ა.სანიკიძეს (" კახეთის ნიადაგები" ) და სხვა. 
ნიადაგი ითვისებს ატმოსფერულ ნალექებს, აკავებს წყალს, შეიცავს მცენარის ზრდის საკვებ ნივთიერებებს. 
ნიადაგის შედგენილობაში შედის ორგანული ნივთიერებები და მრავალი მიკროორგანიზმები, რომელსაც 
ორგანული ნივთიერებები (მცენარეთა და ცხოველთა ნაშთები ) გადაყავთ მცენარისათვის შესათვისებელ 
მინერალურ ნაერთებში. ნიადაგი შეიცავცს თავის ფორებში აგრეთვე ჰაერს, რომელიც მასში ( ნიადაგში ) 
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მოსახლე ორგანიზმებისა და მცენარის ფესვთა სისტემის ცხოველმყოფელობის ერთ - ერთ პირობას 
წარმოადგენს. ნიადაგი შთანთქავს მზის სხივებს, თბება და ყველა ამის გამო იქმნება შესაფერისი პირობები 
ბიოქიმიური პროცესებისათვის. ნიადაგის წყალი, საკვები ნივთიერებანი, ჰაერი, სითბო და ნიადაგის 
მრავალრიცხოვანი მიკროორგანიზმების ცხოველმყოფელობა ნიადაგის ნაყოფიერებას აპირობებენ.  კლდე, 
ლოდი, მასიური ქანები, მინერალები ამ თვისებას (ნაყოფიერებას ) მოკლებული არიან.  ამ თვისების გარეშე  
ნიადაგის  არსებობა წარმოუდგენელია.  ნაყოფიერება სოფლის მეურნეუბის წარმოებაში ნიადაგის 
გამოყენების საფუძველია. ნაყოფიერების თვისების გამო ნიადაგი სოფლის მეურნეობაში გამოყენებულია 
წარმოების საშუალებად და შრომის საგნად.. ნიადაგის ნაყოფიერების ელემენტების (წყალი საკვები 
ნივთიერებანი) გამოყენებით, დედამიწის ზედაპირზე, მწვანე მცენარის საშუალებით წარმოებს 
მინერალური ნივთიერებების გადაყვანა ორგანულში.  
 
ნიადაგის მინერალური ნაწილის წარმოქმნა 
ნიადაგის შედგენილობაში ვარჩევთ ორი ჯგუფის შენაერთებს; მინერალურსა და ორგანულს. მინერალური 
ნაწილი ნიადაგში ჩნდება ქანების დაშლის შედეგად, ორგანული კი მცენარეულობისა და ცხოველების 
ნაშთების დაშლით. ნიადაგის შედგენილობაში ჭარბობს მინერალური ნაწილი, გამონაკლის შემთხვევაში კი 
შეიძლება ჭარბობდეს ორგანული ნაწილი, მაგალითად, ჭაობიან ნიადაგებში ტორფების დაგროვების 
სახით. 
ნიადაგი მრავალ ფაზიანი სხეულია. იგი შედგება მყარი, თხიერი და აიროვანი ნაწილისაგან. მყარი ნაწილის 
90 - 98 % ს მინერალური ნივთიერება შეადგენს. ნიადაგის მინერალურ ნივთიერებათა ძირითად წყაროს 
ქანები წარმოადგენენ.  
დედამიწის აგებულებაში მონაწილე ქანები სამ მთავარ ჯგუფად იყოფა; 1. ამონაღვარი ანუ მაგმური, 2. 
დანალექი, 3. მეტამორფული ანუ სახეცვლილი ქანები. 
დედამიწის ქერქის აგებულებაში, გეოლოგიური თვალსაზრისით ( 10 -15 კმ. სიღრმემდე ), უპირატესი 
როლი ამონაღვარ ქანებს ეკუთვნის - 95 %, დანალექ ქანებს - 5 %. ზედა ფენებისათვის ეს შეფარდება 
იცვლება. ზედა ფენების აგებულებაში დანალექი ქანების წილად მოდის 75 %, ხოლო ამონაღვარ და 
მეტამორფულ ქანებზე 25 %. 
ამრიგად ნიადაგწარმოქმნის პროცესი უმეტეს შემთხვევაში დანალექ, კერძოდ მექანიკურ და ორგანულ 
დანალექ ქანებზე წარმოებს. მიუხედავად ამისა, ამონაღვარი ქანების შემადგენლობას, ნიადაგთწარმოქმნის 
თვალსაზრისით, მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან სწორედ ეს ქანები (ამონაღვარი) წარმოადგენს 
მრავალი დანალექი ქანების წარმოქმნის მასალის პირველ წყაროს. 
ქანს, რომელზედაც უშუალოდ არის ნიადაგი განვითარებული ნიადაგწარმომქმნელი ქანი ეწოდება. 
ნიადაგწარმომქმნელი ქანის მინერალური შედგენილობა დიდ გავლენას ახდენს ნიადაგწარმოქმნის 
პროცესზე და ნიადაგის თვისებებზე. 
სხვადასხვა მხარის მრავალ რიცხოვანი ქიმიური ანალიზების საფუძველზე დადგენილია, რომ დედამიწის 
ქერქის  შედგენილობაში 90 ქიმიური ელემენტი გვხვდება. 
 
 
 
 
ქანების  გამოფიტვა 
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ქანი, რომ ნიადაგად განვითარდეს უნდა განივითაროს ორი ახალი თვისება; წყალგამტარობა - 
ტენტევადობა და მცენარის საკვები ნივთიერებების დაკავების თვისება. 
 ქანმა რომ შეძლოს წყლის გატარება და დაკავება ამისათვის აუცილებელია იგი დაქუცმაცდეს - ნაშალად 
გადაიქცეს. ქანის ფიზიკურ და ქიმიურ გარდაქმნით პროცესს - გამოფიტვა ეწოდება. 
ქანების დაშლის მიზეზისა და ხასიათის შესაბამისად არჩევენ ფიზიკურ (ანუ მექანიკურ),  ქიმიურ და 
ბიოლოგიურ გამოფიტვის პროცესებს. 
 
ფიზიკური ( მექანიკური ) გამოფიტვა. 
ფიზიკური ( მექანიკური ) გამოფიტვა ეწოდება ისეთ სახეს, რომლის დროსაც ქანი მექანიკურად, ქიმიური 
შედგენილობის შეუცვლელად იშლება სხვადასხვა სიდიდის ნატეხებად . ქანების ფიზიკურ გამოფიტვას 
იწვევს - ტემპერატურის რყევა და წყლის გაყინვა.  
ტემპერატურის დღეღამური რყევა დედამიწის ქერქის პერიფერიული შრის ქანების მოცულობის 
გაფართოეოებასა და შეკუმშვას იწვევს. გაფართოება და შეკუმშვის უთანაბრობა გამოწვეულია, ერთის 
მხრივ ქანის მცირე თბოგამტარობისა და, მეორე მხრივ, ქანის შემადგენელი მინერალების სხვადასხვაგვარი 
თბური თვისებების გამო. 
ქანის გარეფენები ჩვეულებრივ უფრო ძლიერ თბება, ვიდრე შიგნითა ფენები მუქი ფერის მინერალები 
უფრო მეტ სითბოს ნთქავენ, ვიდრე ღია ფერისა, რის გამოც ადგილი აქვს ქანების უთანაბრო გათბობა – 
გაფართოების მოვლენებს. ამის შედეგად ქანის შიგნით და გარე ფენებს შორის თავს იჩენს მოლეკულურ 
ძალთა არათანაბარი დაჭიმვა და ქანის დახეთქვა. მექანიკური გამოფიტვით ქანი საწყის მდგომარეობასთან 
შეფარდებით ჰკარგავს მასიურობას, იგი ნაშალი ქანის სახეს ღებულობს. მექანიკური გამოფიტვის 
პროცესის, ქანის დამტვრევა – დაქუცმაცების ხარისხის შესაბამისად იცვლება, ნაშალის ფიზიკური 
თვისებები, კერძოდ წყალთან და ჰაერთან დამოკიდებულების თვისება. 
წყლისა და ჰაერის შეღწევადობის თვისებების განვითარებით ნაშალ ქანში იწყება ქიმიური გამოფიტვის 
პროცესები.  
 
ქიმიური გამოფიტვა 
ნაშალ ქანში წყლისა და ჰაერის შეღწევადობის თვისების განვითარებით, იწყება ქიმიური განვითარების 
პროცესი. ქიმიური გამოფიტვა ეწოდება ქანის ქიმიური შედგენილობის ცვლილებას. ქიმიური გამოფიტვით 
წარმოიქმნება ახალი ქანის შემადგენელი ნივთიერებისაგან  თვისობრივად განსხვავებული პროდუქტები. 
ქანების ქიმიური გამოფიტვის პროცესში მონაწილეობს წყალი, ნახშირორჟანგი და ჟანგბადი (ქიმიური 
გამოფიტვის ფაქტორები). 
ქანები რომელთა გამოფიტვის შედეგად ნაშალი  წარმოიქმნება, უმეტეს შემთხვევაში ოთხი ჯგუფის 
მინერალისაგან შედგება; კაჟი კარბონატები, სილიკატები და ალუმოსილიკატები. 
კაჟი როგორც ინერტული მინერალი ქიმიური გამოფიტვის პროცეს თითქმის არ განიცდის. იგი 
გამოფიტვით წვრილმანდება, ქუცმაცდება, ფიზიკურად იფიტება. ამიტომ კაჟით მდიდარი ქანები ქიმიური 
გამოფიტვის პროცესებისადმი დიდი წინააღმდეგობის უნარი ახასიათებს. 
კარბონატები- როგორც ქანები უმთავრესად კალციუმისა და მაგნიუმის კარბონატების სახით არის 
ცნობილი. კარბონატები მართალია სუფთა წყალში თითქმის არ იხსნება, მაგრამ ბუნებრივ წყალში 
ყოველთვის მოიპოვება  ნახშირორჟანგი, იგი მას კალციუმის ბიკარბონატად გადააქცევს.სილიკატები - 
ფართოდ გავრცელებული ქანმშენ მინერალებია. ეს მინერალები სილიციუმჟავას მარილებს წარმოადგენს. 
ამ მარილების გამოფიტვის პროცესში დიდ როლს თამაშობს წყლის თანამონაწილეობით ნახშირორჟანგი. 
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ალუმოსილიკატების - როგორც ალუმოსილიციუმის მჟავას მარილების ქიმიური გამოფიტვის პროცესით 
მიიღება.  
 
 
 
ბიოლოგიური გამოფიტვა 
ბიოლოგიური გამოფიტვა - გამოფიტვის ეს პროცესი ცოცხალი ორგანიზმების უშუალო მონაწილეობით 
მიმდინარეობს. ამდენად, ბიოლოგიური გამოფიტვის პროცესი, ამავე დროს, ნიადაგწარმოქმნის პროცესს 
წარმოადგენს.ბიოლოგიური ფაქტორი  ქანებზე მოქმედებს, როგორც მექანიკურად ისე ქიმიურად. ქანების 
დაშლის პროცესში მინაწილეობს, როგორც მარტივი მიკროსკოპული ორგანიზმები, აგრეთვე მწვანე 
მცენარეები. მიკროორგანიზმებიდან განსაკუთრიბით აღსანიშნავია ქემობაქტერიები, კერძოდ 
ნიტრობაქტერიები, რომელთა ცხოველმყოფელი მოქმედების შედეგადაც ნაშალში ატმოსფერული აზოტის 
ფიქსაციითა და სხვა პროცესებით წარმოიქმნება. 
ფესვებიდან გამოყოფილი ორგანული მჟავეები დანახშირორჟანგიქანზე ინტენსიურ - ქიმიურ 
ზემოქმედებას ახდენენ და მის შემადგენლობას ცვლიან.  
 
ნიადაგწარმოქმნის პროცესი - ბიოლოგიური მოვლენები. 
ნიადაგწარმოქმნის პროცესის არსი. 
 
ნიადაგწარმოქმნის პროცესი ქანების პერიფერიულ ჰორიზონტზე ცოცხალი ბუნების უშუალო მოქმედებით 
მიმდინარეობს. ნიადაგწარმოქმნის პროცესის არსს, სწორედ ამ ფენების ბიოლოგიური მოვლენებით 
გამოწვეული ღრმა ცვლილება წარმოადგენს,  ამრიგად, ნიადაგი ცოცხალი ბუნების ქანებზე მოქმედების 
პროდუქტია. ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნების თანაარსებობა ნიადაგწარმოქმნის პროცესის ძირითადი 
პირობაა. ბიოლოგიურ მოვლენებს  ნიადაგწარმოქმნის პროცესში წამყვანი როლი ეკუთვნის. ქანების 
გამოფიტვით ამოძრავებული ნივთიერებანი, კერძოდ კი მცენარის საკვები ნაცრის ელემენტები, წვიმისა და 
თოვლის წყლის საშუალებით იხსნება, მათი დაკავება ხმელეთზე ცოცხალი ორგანიზმების და კერძოდ, 
მწვანე მცენარეთა და მიკროორგანიზმთა ცხოველმყოფელი მოქმედებით - ნივთიერებათა ბიოლოგიური 
ბრუნვის საშუალებით ხდება. 
ნივთიერებათა ბიოლოგიური ბრუნვა გამოიხატება იმით, რომ მცენარე  ნიადაგიდან იღებს მისთვის საჭირო 
ელემენტებს, რომელთა საშუალებითაც ქმნის ცოცხალ ორგანულ ნივთიერებას. ეს უკანასკნელი როგორც 
წყალში უხსნადი, დაცულია გარეცხვისაგან მანამდე, სანამ მცენარე არ მოკვდება. ამის შემდეგ მკვდარი 
ორგანული ნივთიერება ბაქტერიებისა და სოკოების ზემოქმედებით დაიშლება  მარტივ მინერალურ 
ნივთიერებად, რომელთაც მწვანე მცენარე ხელახლად იყენებს საკვებად. 
ნიადაგწარმოქმნის პროცესი, რომელიც ბიოლოგიურ და გეოლოგიურ მოვლენათა კომპლექსს წარმოადგენს, 
ხასიათდება ამ ორივე პროცესთა - გამოფიტვისა და ორგანული ნივთიერების სინთეზისა და დაშლის 
ერთიანი მიმდინარეობით. ამ პროცესთა მხოლოდ ერთიანობა და ერთობლიობა უზრუნველყოფს ნიადაგის 
ნაყოფიერების ორივე ელემენტის - ნაცრის ელემენტების, აზოტისა და წყლიური თვისებების განვითარებას. 
ლითოსფეროს პირველ ცოცხალ ორგანიზმებს წარმოადგენს ქემობაქტერიები, რომლებიც საკვებად იყენებენ 
მინერალურ ნივთიერებებს. ქემობაქტერიებს აქვს თავისუფალი აზოტის შეთვისების უნარი. ლითოსფეროს 
გარე შრემ ქემობაქტერიების დასახლებით მიიღო აზოტიანი ორგანული ნივთიერება, ხოლო მათი დაშლის 
შედეგად კი აზოტმჟავა. აზოტმჟავას მოქმედებით ქანების დაშლის პროცესს მეტად ენერგიული და 
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ინტენსიური ხასიათი ეძლევა. აზოტმჟავას მოქმედებით ძნელად ხსნადი ფოსფატების ხსნადობის ხასიათი 
მატულობს, რის გამოც საკვებ ნივთიერებათა რეჟიმი საგრძნობლად უმჯობესდება. მცენარე აქტიურ 
ზემოქმედებას ახდენს, როგორც ნიადაგზე, ისე მიკროორგანიზმებზედაც. მცენარის ფესვები საკვების 
ამოღებით ნიადაგის ხსნარს სისტემატურად ცვლის. ფესვების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგი და 
აგრეთვე, სხვადასხვაგვარი ორგანული მჟავეები და სხვა ნაერთები მოქმედებენ ნიადაგის, როგორც 
ბიოლოგიურ, აგრეთვე ქიმიურ პროცესებზე. 
შერჩევითი შთანთქმის უნარით ხასიათდება ნიადაგი. შერჩევითი შთანთქმის უნარი მწვანე მცენარის 
თვისებაა, ხსნარიდან შერჩევით შეითვისოს მხოლოდ ის ნივთიერება, რომლებიც მცენარის სასიცოცხლო 
პროცესებისათვისაა საჭირო. 
ნიადაგის ფლორა და ფაუნა 
ნიადაგის მყარი ნაწილი, მკვდარი ორგანული ნივთიერების, ცოცხალ ორგანიზმთა და ქანის გამოფიტვით 
წარმოშობილ მინერალურ ნაერთთა რთულ კომპლექსს წარმოადგენს. ამ კომპლექსის მეტად მნიშვნელოვან 
ნაწილს ცოცხალი ორგანიზმები შეადგენს. ეს ორგანიზმები იყოფა მაკრო და მიკროორგანიზმების ჯგუფად, 
ხოლო თითოეული მათგანი თავის მხრივ, ფლორისა და ფაუნის ჯგუფის ორგანიზმებად. 
მაკროფაუნა და მაკროფლორა. ნიადაგწარმოქმნის პროცესში მაკროფაუნის როლი , მაკროფლორასთან 
შედარებით, მცირეა როგორც ნიადაგში  ორგანული ნივთიერების შემატების, ისე ნიადაგის მასაზე 
ზემოქმედების მხრივ. მშრალ კლიმატურ ზონის პირობებშიც კი, სადაც მცენარეული საფარი მეტად 
თხელია, უკანასკნელთა ნაშთების ყოველწლიური რაოდენობა მაინც მრავალჯერ აღემატება ნიადაგში 
მოხვედრილ ცხოველურ ორგანულ ნაშთების რაოდენობას. ცხადია, რომ ტენიან ჰავის პირობებში ამ მხრივ,  
მცენარეთა რაოდენობა კიდევ უფრო ბევრად მეტია. 
ნიადაგზე მეტ-ნაკლები გავლენის მომხდენი მაკროფაუნის ტიპიური წარმომადგენელები არიან, ერთ 
მხრივ, ისეთი ცხოველები, რომლებიც მთელ თავიაანთ ცხოვრებას ნიადაგში ატარებენ ( მაგ  .ჭიაყელები ), 
მეორეს მხრივ კი ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მხოლოდ ცხოვრების გარკვეულ ციკლს ატარებენ 
ნიადაგში ( მწერები ) ან კიდევ მხოლოდ ბუნაგად იყენებენ მას. 
მაკროფაუნის გავლენა ნიადგზე ორგვარი ხასიათისაა, პირველი ეს ორგანიზმები ნიადაგის მასას 
აფხვიერებენ. საკვებად იყენებენ მასში მოხვედრილი მცენარეებისა და სხვა ორგანიზმების ნაშთებს, 
გადამუშავების შემდეგ ამ ნივთიერებას ნიადაგში გამოყოფენ, მეორე, სიკვდილის შემდეგ ორგანიზმები 
ნაშთების სახით ნიადაგში რჩებიან.  
მაკროფაუნის ტიპიურ წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიადაგზე მეტნაკლებ გავლენას ახდენენ, ეკუთვნიან 
ერთის მხრივ  ისეთი ცხოველები, რომლებიც მთელ თავიაანთ ცხოვრებას ნიადაგში ატარებენ, მეორეს 
მხრივ კი ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მხოლოდ ცხოვრების გარკვეულ ციკლს ატარებენ ნიადაგში. 
როგორც აღვნიშნეთ, მაკროფლორის როლი ნიადაგწარმოქმნის პროცესში მაინც ბევრად აღემატება 
ცხოველი ორგანიზმების როლს. ლიქენების დასახლება ქანზე ნიადაგწარმოქმნის პროცესის დაწყებითი 
საფეხურია. ამ ორგანიზმების ნაშალზე დასახლებით გამოწვეული და დაგროვილი ცვლილებები დროთა 
ვითარებაში ახალ თვისობრივობაში გადადის, რასაც უფრო მაღალ საფეხურზე მდგომი მცენარეების 
დასახლება მოსდევს თან.  
დადგენილია, რომ მერქნიანი მცენარეები, ქიმიური შედგენილობით და ფიზიკურ - მექანიკური 
თვისებებით, ბალახოვან მცენარეებისაგან განსხვავდებიან. მერქნიანი მცენარეები, როგორც 
მრავალწლოვანი მცენარეები, ნიადაგს მიწისქვეშა ნარჩენებით თითქმის არაფერს მატებენ და პირიქით, 
მიწისზედა ნარჩენებით კი ყოველწლიურად ამდიდრებენ მას. 
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ნიადაგის ნაყოფიერების განმსაზღვრელ თვისებებზე განსაკუთრებით დიდია ფესვთა სისტემის გავლენა, 
ფესვების სიხშირე და სიგრძე. ყველა ბალახოვანი მცენარე, მერქნიანისაგან განსხვავებით, ყოველწლიურად 
ნიადაგში დიდი რაოდენობით ტოვებს ფესვის ნაშთებს. ამ მცენარეთა, როგორც მიწისქვეშა, ისე მიწისზედა 
ნაშთებში, ცელულოზა შედარებით მცირე რაოდენობითაა, რის გამოც მათ უფრო სუსტად გამოხატული 
დრეკადობა აქვთ.  
მიკროფლორა და მიკროფაუნა. ნიადაგში როგორც მცენარეული,  ისე ცხოველური ნაშთების დაშლა 
მიკროორგანიზმების, ძირითადად ბაქტერიებისა და სოკოების უშუალო მონაწილეობით წარმოებს. 
მიკრობთა რაოდენობა ზაფხულში უფრო მეტია ნიადაგში, ვიდრე წელიწადის სხვა დროებში, ზამთარში  
ყველაზე მცირეა. ნიადაგში ზედა განვითარებულ ფენაში მათი რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე მის მომდევნო 
ფენაში. ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგში ( შავმიწა ) ბაქტერიების რიცხვი ბევრად მეტია, 
ვიდრე ორგანული ნივთიერებებით ღარიბ ( ეწერ ) ნიადაგში. მიკროორგანიზმები განსაკუთრებით დიდი 
რაოდენობითაა ფესვთა სისტემის გავრცელების არეში,  
ნიადაგწარმოქმნა ხასიათდება ნივთიერებათა გარდაქმნის რთული პროცესებით. ამ პროცესში 
მონაწილეობენ ქლოროფილიანი და უქლოროფილო ორგანიზმები. ეს ორგანიზმები ნიადაგწარმოქმნის 
პროცესში, ნიადაგის ნაყოფიერების შექმნაში, პირველხარისხოვან როლს თამაშობენ.  
ორგანული ნივთიერების სინთეზში უდიდესი როლი მწვანე  მცენარეებს ეკუთვნის, მკვდარი ორგანული 
ნივთიერების გარდაქმნა კი ნიადაგში ძირითად მიკროორგანიზმთა პირდაპირი მონაწილეობით 
ხორციელდება. ნიადაგის ორგანული ნივთიერებები შედგენილობის მიხედვით შეიძლება დაიყოს ორ 
მთავარ ჯგუფად; უაზოტო და აზოტიან ნივთიერებებად. პირველს ეკუთვნის ნახშირწყლები, ორგანული 
მჟავეები და ცხიმები. მეორეს კი მცენარეული და ცხოველური ნაშთები ცილები, ამინომჟავეები, ამიდები, 
ჰუმუსის მჟავეები და ზოგიერთი სხვა ნივთიერება. 
დენიტრიფიკაციის პროცეს განსაკუთრებით  ფართო გამოხატულება აქვს  ტენიან ნიადაგებში, მეტ – 
ნაკლებად კი ყველა ნიადაგში აქვს ადგილი. დენიტრიფიკაციის პროცესი ნიადაგის საკვებ ნივთიერებათა 
რეჟიმზე და, კერძოდ  აზოტის ბალანსზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ამ პროცესის წინააღმდეგ ბრძოლა- 
აგრონომიის აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს, რაც ძირითადად ნიადაგის გაფხვიერება - აერაციის კარგი 
პირობების შექმნის საშუალებით ხორციელდება.              
 
ნიადაგის ორგანული ნივთიერებანი. 
ორგანული ნივთიერების წყაროები, გარდაქმნის პროცესები და მათი ფორმები.  
ნიადაგწარმოქმნა, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების  ქანზე უშუალო მოქმედებით მიმდინარე პროცესი, 
ნივთიერებათა სინთეზითა და დაშლით ხორციელდება.  მწვანე მცენარის მიერ, ნიადაგიდან ამოღებული 
წყლის, ნაცრის ელემენტების და ჰაერის ნახშირორჟანგის გამოყენებით,  მზის სხივური ენერგიით შექმნილი 
ორგანული ნივთიერებების ერთ ნაწილს ადამიანი და ცხოველი იყენებს  (საკვებად და სხვა 
დანიშნულებისათვის ), ხოლო ნიადაგში  მოქცეული მეორე ნაწილი რთულ ბიოქიმიურ გარდაქმნით 
პროცესებს განიცდის, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ნიადაგისათვის მეტად დამახასიათებელი ნივთიერება 
- ნეშომპალა ანუ ჰუმუსი. 
ჰუმუსი ნიადაგის მეტად რთული ნაწილია  ის მცენარეთა , ცხოველთა და უქლოროფილო ორგანიზმთა 
ნაშთების დაშლა - გატრდაქმნისა და სინთეზის კომპლექსურ ორგანულ ნივთიერებას წარმოადგენს. 
დიდი ხანია ცნობილია, რომ ნიადაგის ორგანული ნივთიერების ძირითად წყაროს წარმოადგენს მცენარეთა 
ნაშთები, რომელთა დაშლა გარდაქმნის ანუ ე. წ. ჰუმიფიკაციის შედეგად ჰუმუსი წარმოიქმნება. 
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მცენარის ნაშთებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ნიადაგის ორგანული ნივთიერების წარმოქმნის 
თვალსაზრისით, მიეკუთვნება ფესვებს, მიწისზედა ნაშთების როლი ამ მხრივ, შედარებით ნაკლებია, 
რადგან მათ ადამიანი ან ცხოველი იყენებს და ამიტომ ნიადაგის ორგანული ნივთიერებები წარმოქმნის 
პროცესში  ნაკლებ მონაწილეობას  ღებულობს. მცენარეული ნაშთების შემადგენელ დიდ ნაწილს 
წარმოადგენს წყალი რომლის რაოდენობა ახალგაზრდა მცენარეში 90 -% მდე  აღწევს მცენარეთა მშრალი 
ნივთიერების საშუალო ელემენტური შედგენილობა შემდეგი ციფრებით გამოიხატება ( % ). 
ნახშირბადი -45.0 
ჟანგბადი - 42.0 
წყალბადი - 6.5 
აზოტი - 1.5 
ნაცარი - 5. 
ორგანული ნაშთების დაშლა გარდაქმნის პროცესს ძირითადად განსაზღვრავს ბაქტერიებისა და სოკოების  
ერთობლივი მოქმედება. ორგანული ნაშთების დაშლა - გარდაქმნის ბიოლოგიური პროცესების ხასიათის 
შესაბამისად არჩევენ შემდეგ ძირითად ფორმებს; მკვდარი საფარი, ტორფი, ჰუმუსი ანუ ნეშომპალა. 
ჰუმუსის წარმოქმნა დაგროვება ნიადაგწარმოქმნის პროცესის მეტად დიდმნიშვნელოვანი პროცესია. 
ჰუმუსის წარმოქმნა  - დაგროვება ნიადაგის ორგანული ნაშთების, განსაკუთრებით მცენარის ფესვების, 
მიკრობიოლოგიური პროცესების დაშლისა და სინთეზური პროცესების პროდუქტებს წარმოადგენს. ამ 
ნივთიერებებს კოლოიდური თვისებების გამო, დაგროვების უნარი აქვთ. ნიადაგის წარმოქმნის ეს პროცესი, 
პრიმიტიული ნიადაგთწარმოქმნის სტადიაზე, ყველაზე სუსტად არის გამოხატული, შემდეგში კი 
მცენარეთა საფარის სახეობრივად მაღალ საფეხურზე ასვლასთან ერთად, ინტენსიურად ხდება. 
ორგანული ნაშთების ანაერობულ პირობებში დაშლის შედეგად ადგილი აქვს ტორფის წარმოქმნას. 
ტორფის წარმოქმნა - დაგროვება თავისი განვითარების მაღალ საფეხურს აღწევს ტორფიან ჭაობებში, სადაც 
არა მარტო ძლიერი ანაერობიოზისია, არამედ მიკროფლორაც მეტად მცირე რაოდენობთაა. 
 
ტორფის  წარმოქმნა - დაგროვება ნიადაქთწარმოქმნის საერთო დიდი პროცესის კერძო შემთხვევაა და იგი 
მხოლოდ ჭაობიან ნიადაგებს ახასიათებს. ჭაობწარმოქმნის პროცესის დაწყებით სტადიაზე ტორფის 
წარმოქმნა - დაგროვება დაბალ საფეხურზეა, ხოლო ხავსიან განსაკუთრებით ხავსიან ტორფიან ჭაობებში, 
მეტად დიდია.    
მკვდარ საფარს ვხვდებით ტყისა და ზოგიერთ შემთხვევაში სტეპისა და მდელოს ნიადაგების პირობებში. 
მკვდარი საფარი წარმოადგენს ფოთლების, წიწვების, ნაყოფების და სხვათა ნაშთების გროვას, რომელიც 
ნიადაგს ზემოდან ფარავს. ტორფი წარმოიქმნება უმთავრესად ჭარბ ტენიან, ნიადაგებში. ზედმეტი 
ტენიანობის პირობებში ორგანული ნაშთების ჰუმიფიკაცია - მინერალიზაციის პროცესების 
შეზღუდულობის გამო, ადგილი აქვს დაუშლელი ან ნაკლებად დაშლილი ორგანული ნაშთების 
დაგროვებას ტორფის სახით. 
ჰუმუსი წარმოადგენს ორგანული ნაშთების დაშლის  ამორფულ ნივთიერებას, რომელიც კოლოიდური 
ბუნებისაა და მტკიცედაა დაკავშირებული ნიადაგის მინერალურ ნაწილთან. 
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ორგანული ნაშთების აერობულ ბაქტერიულ პირობებში დაშლის შედეგად წარმოიქმნება წყალი, 
ნახშირორჟანგი აზოტმჟავა, გოგირდმჟავა და სხვა. ხოლო ანაერობულ პირობებში - მეთანი, 
გოგირდწყალბადი, ფოსფორწყალბადი, სულფიდები, ამონიაკი, ორგანული მჟავეები და სხვა. ამასთან 
ერთად ორგანული ნაშთების დაშლის დროს, ნიადაგში მიმდინარეობს, ახალი ორგანული ნივთიერების - 
ჰუმინის ნივთიერების სინთეზი. ე.ი. ჰუმუსის წარმოქმნა ხასიათდება, როგორც დაშლის ისე სინთეზის 
პროცესებით. 
მნიშვნელოვანი ნივთიერებაა ჰუმუსის მჟავა. ეს ნივთიერება წყალში სუსტად იხსნება. ჰუმუსის მჟავით 
გაჯერებული ნიადაგის ხსნარი შავი ფერისაა, მისი მოლეკულა შეიცავს ნახშირბადს,წყალბადს, ჟანგბადს და 
აზოტს. 
ნიადაგში ჰუმუსის რაოდენობა და შედგენილობა დამოკიდებულია მცენარეთა ფორმაციასა და ორგანული 
ნაშთების დაშლა - გარდაქმნის ბიოქიმიური პროცესების ხასიათზე. ამის გამო სხვადასხვა ტიპის 
ნიადაგების ჰუმუსი ერთიმეორისაგან განსხვავდება, როგორც რაოდენობრივად ისე შედგენილობრივადაც. 
ჰუმუს ყველაზე მეტი რაოდენობით შეიცავს შავმიწა, ხოლო ყველაზე ნაკლები რაოდენობით რუხი და 
ეწერი ნიადაგები. ჰუმუსი სხვადასხვა ნიადაგში ფენების მიხედვითაც სხვადასხვაგვარადაა განაწილებული. 
შავმიწა ნიადაგში სიღრმეზე ჰუმუსი თანაბარზომიერად და დიდ სიღრმეზე ნაწილდება..ეწერი, რუხი და 
სხვა ნიადაგები ჰუმუსს ძირითადად ზედა ფენაში  შეიცავენ, სიღრმეზე კი მისი რაოდენობა ერთბაშად 
კლებულობს.  
სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა უძველესი დროიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ნიადაგის 
ჰუმუსს. ჰუმუსი ნიადაგში ნაყოფიერების ერთ – ერთ პირველხარისხოვან პირობას წარმოადგენს. ჰუმუსი 
ნიადაგწარმოქმნის პროცესში -  ბუნებრივი ნივთიერებების განვითარების თვალსაზრისით - მეტად 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ის ერთ  შემთხვევაში ( მდელოს მცენარეთა ფორმაციის სტადიაზე ) 
აკუმულაციას განიცდის ნიადაგში და ამით საკვებ ნივთიერებათა მარაგს ზრდის, ხოლო მეორე 
შემთხვევაში ( ხე- მცენარეთა ფორმაციის სტადიაზე ) ჩარეცხვის პროცესებს უწყობს ხელს და ამით 
ამცირებს ნიადაგის ნაყოფიერებას. 
ჰუმუსი წარმოადგენს მცენარის საკვებ ნივთიერებათა ძირითად წყაროს (აზოტის, ფოსფორის, კალიუმის, 
გოგირდის და სხვათა შემცვლელს. ). ჰუმუსი მართალია ნელა, მაგრამ მიკრობთა მოქმედებით მაინც 
განიცდის დაშლას, რის შედეგად  მცენარისათვის გამოსაყენებელი საკვები ნივთიერებები წარმოიქმნება. 
ბუნებაში ჰუმუსის დაშლის და შექმნის პროცესი განუწყვეტლივ მიმდინარეობს. სახნავ - სათესი 
მინდვრების უწესო ექსპლუატაციის შემთხვევაში დაშლილი ჰუმუსის შევსება ახლად წარმოქმნილი 
ჰუმუსით ვერ ხდება, რის გამოც ნიადაგში ჰუმუსის რაოდენობა თანდათან მცირდება. 
ჰუმუსი უდიდეს გავლენას ახდენს ნიადაგის შთანთქმის უნარიანობაზე. სწორედ ამის გამო ჰუმუსით 
მდიდარ ნიადაგებს ( შავმიწა ) მაღალი შთანთქმის უნარი ახასიათებს. დიდია ჰუმუსის როლი აგრეთვე 
ნიადაგის ფიზიკური თვისებების - წყლის, ჰაერის და სხვა თვისებების მოწესრიგების მხრივ. ჰუმუსი 
ხელსუწყობს ნიადაგის მექანიკური ელემენტების აგრეგირებას ( შეწებებას ) - სტრუქტურის წარმოქმნას. 
ჰუმუსიანი ნიადაგი ფხვიერი აგებულებით ხასიათდება. ჰუმუსი დიდ გავლენას ახდენს ნიადაგის სითბურ 
თვისებებზე. ჰუმუსის, როგორც რაოდენობა, აგრეთვე ქიმიური შედგენილობა დიდ გავლენას ახდენსდს 
ბიოქიმიურ პროცესებზე. ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებში ეს პროცესი უფრო ენერგიულად მიმდინარეობს, 
ვიდრე ჰუმუსით ღარიბში. 
ჰუმუსის დიდი მნიშვნელობის გამო  აუცილებელია დიდი ყურადღება მიექცეს მისი რაოდენობისა და 
შედგენილობის რეგულაციას. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის სწორ დამუშავებას, 
ბალახების თესვას, მწვანე სასუქების, ნაკელის და ტორფის გამოყენებას და აგრეთვე  ნიადაგის რეაქციის 
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რეგულირებას (მოკირიანება, მოთაბაშირება), ხოლო ჭაობიან ნიადაგებში დაშრობითი მელიორაციის 
ღონისძიებების გატარება 
 
საკვები ელემენტები ნიადაგში და მათი დინამიკა 
ქანი შეიცავს მცენარის საკვებ ყველა ელემენტს გარდა აზოტისა. ნაშალ ქანში ეს ნივთიერებანი გაბნეულ, 
არაკონცენტრირებულ მდგომარეობაშია.  ნიადაგწარმოქმნის პროცესის საშუალებით ამ ელემენტთა 
აკუმულაცია ხდება ნიადაგში საკვებ ნივთიერებათა აკუმულაცია, როგორც აღვნიშნეთ მწვანე მცენარის 
შერჩევითი შთანთქმით ხორციელდება. ნიადაგში წარმოებს ამ ნივთიერებათა არა მარტო აკუმულაცია, 
არამედ ხარჯვა და ნაწილობრივ გარდაქმნა. ამის გამო ნიადაგში საკვებ ელემენტთა გამუდმებულ 
ცვალებადობას  - დინამიკაც აქვს ადგილი. დინამიკის ხასიათი დამოკიდებულია როგორც 
ნიადაგწარმოქმნის ბუნებრივ პროცესზე, ისე ადამიანის საწარმოო მოქმედებაზე. სხვადასხვა ტიპის 
ნიადაგში  საკვებ ელემენტთა დინამიკის პროცესი სხვადასხვარი გამოხატულებისაა. მაგალითად ეწერ 
ნიადაგში ნაცრის ელემენტების კონცენტრაცია უფრო სუსტია, ვიდრე შავმიწა ნიადაგში და სხვა. ადამიანს 
შეუძლია გავლენა მოახდინოს თავისი ზემოქმედებით ( დამუშავება, სასუქების შეტანა ბალახების თესვა და 
სხვა. ) ნიადაგში შემცველ ნივთიერებათა დინამიკაზე. აგრონომიული ღონისძიების გატარება ცვლის 
ნიადაგში არა მარტო საკვებ ნივთიერებათა მთლიან რაოდენობას, არამედ მის ფორმებსაც.  
გამორკვეულია ,რომ მცენარე  ნიადაგიდან საკვებად იღებს აზოტს  და ნაცრის ელემენტებს - K  , ჩა,   Mგ,   
Fე,   შ,   P  P მცენარის განვითარება ამ ნივთიერებათა  ერთდროულ არსებობას მოითხოვს ნიადაგში. ე. ი.  
კვებისთვალსაზრისით ეს ელემენტები შეუნაცვლებელია. ბოლო დროის გამოკვლევებით 
დადასტურებულია, რომ მცენარის ზრდა განვითარებისათვის საჭიროა აგრეთვე მიკროელემენტებიც - 
ბორი, მარგანეცი, თუთია სპილენძი ,იოდი, მოლიბდენი და სხვა.  
 
აზოტი ნიადაგში 
აზოტი როგორც ყველა ცილოვანი ნივთიერების, ქლოროფილისა და  ცოცხალი უჯრედის აუცილებელი 
შემადგენელი ნივთიერებაა. აზოტის ძირითად წყაროს ნიადაგში ორგანული ნივთიერებები წარმოადგენს. 
აზოტიანი ორგანული ნაშთების მინერალიზაციის შედეგად ნიადაგში წარმოიქმნება ამონიაკი,  ნიტრატები 
და ნიტრიტები, რომელთაც მცენარე საკვებად იყენებს. 
ნიადაგში აზოტის რაოდენობასა და ორგანულ ნივთიერებებს შორის პირდაპირი დამოკიდებულება 
არსებობს. ორგანული ( ჰუმუსით )  ნივთიერებით მდიდარი ნიადაგები ( მაგ. შავმიწა მდელოს ნიადაგი ) 
აზოტს მეტი რაოდენობით  ( 0.5 -1% ) შეიცავს. ჰუმუსით ღარიბ ნიადაგებში კი  შემცველობა მცირეა (0,10 -
0,15% ). 
ნიადაგში სხვადასხვა ფორმის აზოტიან ნივთიერებათა დინამიკა პირდაპირ კავშირშია ამონიფიკაციის, 
ნიტრიფიკაციისა და  დენიტრიფიკაციის პროცესებთან. 
 
ფოსფორი ნიადაგში 
როგორც ცნობილია, ფოსფორის როლი მცენარის ზრდა - განვითარების პროცესში მეტად დიდია. ის 
აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია, რთული ცილების - ნუკლეოპროტეინების, ფიტინის, 
ფოსფატიდებისა და სხვა ორგანული შენაერთების. ფოსფორს ნიადაგის ნაყოფიერების თვალსაზრისით 
მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს. 
ფოსფორის პირველ წყაროს ნიადაგში ქანის ფოსფორიანი ნაერთები წარმოადგენს. გამოფიტვით 
ამოძრავებულ ფოსფორიან ნივთიერებებს მწვანე მცენარე შერჩევითი შთანთქმით აგროვებს ნიადაგის ზედა 
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ფენაში. ამრიგად , ფოსფორის რაოდენობა ნიადაგში, ერთ მხრივ  დედა ქანში ფოსფორის შემცველობაზეა 
დამოკიდებული , ხოლო მეორე მხრივ ბიოლოგიური პროცესების აქტივობაზე. 
სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავს ფოსფორს. ფოსფორი, ჩვეულებრივ ნიადაგის ზედა 
ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ქვედა ფენაში. შავმიწა ნიადაგში ფოსფორი 0.19%, მურა ნიადაგი 0,06%, რუხი 
ნიადაგი 0.21%, ეწერი ნიადაგი 0.11%. ფოსფორი ნიადაგში ორგანული და მინერალური ნივთიერების 
სახით გვხვდება. მცენარე იყენებს მხოლოდ წყალში და სუსტ მჟავეებში ხსნად მინერალურ ფოსფატებს 
ფოსფორმჟავას წყალში უხსნადი ან ძნელად ხსნადი მარილები და ორგანული  ფოსფორიანი ნივთიერებები 
მცენარისათვის მიუწვდომელია. ძნელად შესათვისებელი ფოსფატები, მიკროორგანიზმების 
ცხოველმყოფელი მოქმედებით შესათვისებელ ფორმაში გადადის. 
 
კალიუმი ნიადაგში 
კალიუმი მნიშვნელოვან  ფიზიოლოგიურ როლს ასრულებს მცენარის განვითარებაში წყლის მიღებისა და  
ფოთლების საშუალებით ჰაერიდან ნახშირორჟანგის შეთვისების პროცესში. 
ნიადაგი კალიუმს საკმაოდ დიდი რაოდენობით შეიცავს. კალიუმის უდიდესი ნაწილი ნიადაგში გვხვდება 
მინერალური ნაერთების სახით, შედარებით მცირე ნაწილი კი ორგანულ ნივთიერებებშია. კალიუმის 
ძირითად წყაროს ნიადაგში ქანი წარმოადგენს, კალიუმიანი მარილების დაშლის შედეგად მცენარე 
შერჩევითი შთანთქმით აგროვებს კალიუმს ნიადაგში. ამის შესაბამისად, სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა 
რაოდენობით შეიცავს ამ ნივთიერებას. კალიუმის შემცველობა ეწერ ნიადაგში 2.0- 2.3 %. წაბლა ნიადაგი 
2.0-2.5% . კალიუმი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით შედის თიხამინერალებში - 4.7 %.  რუხი 
ნიადაგები 1.9-2,.3%. ნიადაგში შესათვისებელი კალიუმის რაოდენობა ნიადაგის მინერალური ნაწილის ( 
კერძოდ ნაშალი ) და ორგანული ნაშთების დაშლის პროცესზეა დამოკიდებული. კალიუმიანი მინერალური 
ნაერთების ბიოქიმიური გარდაქმნის პროცესების მძლავრ ფაქტორს მცენარის ფესვებისა და 
მიკროორგანიზმების გამონაყოფი მჟავე თვისების ნივთიერებები წარმოადგენს, ამ მხრივ უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ჩO2 -ს. ეს მჟავე ბუნების ნივთიერებები კალიუმიანი სილიკატური 
ნივთიერებების ჰიდროლიზურ დაშლას ახდენენ ე. ი. იწვევენ ძნელადხსნადი კალიუმის აქტიურ ნაერთის 
ფორმაში გადაყვანას. რიგი კულტურების მაღალი მოსავლის მისაღებად ნიადაგში აზოტისადა ფოსფორის 
სასუქებთან ერთად კალიუმიანი სასუქებიც შეაქვთ. 
 
კალციუმი ნიადაგში 
კალციუმი ნიადაგში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოიპოვება. ეწერ ნიადაგებში კი , რომელიც სხვა 
ნიადაგებთან შედარებით ღარიბია, ჩა -ის შემცველობა 0.3 - 0.5% აღწევს. დასავლეთ საქართველოს 
კირქვიანი ზოლის ნიადაგებისა და აღმოსავლეტ საქარტველოს თითქმის ყველა ნიადაგში ჩაO  რაოდენობა 
კიდევ უფრო მეტია. 
კალციუმი ნიადაგში გვხვდება; 1. ხსნად მარილებში, 2. ჩაჩO3,   3. სილიკატურ ნაერთებში, 4. შთანთქმულ 
და 4. ორგანული ნაერთების შედგენილობაში 
კალციუმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც ნიადაგურ პროცესებში, ისე მცენარისა და 
მიკროორგანიზმების ბიოქიმიურ მოვლენებში. კალციუმი რიგ შემთხვევებში კალიუმის ანტაგონისტურ 
მოვლენებს ავლენს ის ამცირებს მცენარეში კალიუმის შესვლის შესაძლებლობას და ამით, რა თქმა უნდა, 
მოსავლის შემცირებასაც იწვევს. 
კალციუმი დიდ გავლენას ახდენს ნიადაგის რეაქციაზე (PH), ბიოქიმიურ, ფიზიკურ-ქიმიურ და ფიზიკურ- 
მექანიკურ თვისებებზე. 
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მაგნიუმი ნიადაგში 
მაგნიუმი შედის  ქლოროფილში, ააქტივებს რიგ ფერმენტებს, კერძოდ ფოსფატაზას. მაგნიუმის რაოდენობა 
ნიადაგში 0.2 - 3% ფარგლებში მერყეობს.  მაგნიუმიანი ნაერთების უდიდესი ნაწილი  მცენარისათვის 
ადვილად მისაწვდომია. 
მაგნიუმი ნიადაგში გვხვდება პირველად მინერალებში შთანთქმულ მდგომარეობაში, კარბონატებში, ხსნად 
მარილებსა და ორგანულ ნაერთებში. სხვადასხვა მცენარე მაგნიუმს სხვადასხვა მოთხოვნას უყენებს, ამ 
ელემენტს დიდი რაოდენობით მოითხოვს შაქრისა და საკვები ჭარხალი, სამყურა, იონჯა და სხვა პარკოსანი 
მცენარეები. მარცვლოვანი კულტურები მაგნიუმს შედარებით მცირე რაოდენობით ხარჯავენ. ბოლო 
ხანებში მაგნიუმის ნაკლებობა შეიმჩნევა სუპტროპიკულ ეწერ და წითელმიწებზე ( ჩაის პლანტაციებში ).  
 
 
რკინა ნიადაგში 
რკინა ნიადაგში 3% და მეტი რაოდენობით მოიპოვება .რკინას განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით  
შეიცავს წითელმიწები (20-25%) და აგრეთვე, ყომრალი და ყავისფერი ნიადაგები.  ნიადაგიდან რკინას,  
მართალია უმნიშვნელო რაოდენობით ხარჯავს, მაგრამ მისი  მნიშვნელობა მაინც მეტად დიდია, რაც 
იქიდან ჩანს,  რომ რკინის ნაკლებობის  1შემთხვევაში მცენარე ავადმყოფდება ქლოროზით ( უყვითლდება 
ფოთლები). 
 
გოგირდი ნიადაგში 
გოგირდის რაოდენობა ნიადაგში 0.10 -0.15% ფარგლებში მერყეობს, სიღრმეზე მისი რაოდენობა 
კლებულობს. მცენარე საკვებად მხოლოდ გოგირდმჟავა მარილის შემადგენელ გოგირდს იყენებს. ( ჩა შO4 , 
MგშO4,  NაშO4). იმის გამო რომ გოგირდი ნიადაგში საკმაოდ დიდი რაოდენობით გვხვდება, ამ 
ნივთიერების  შეტანას ნიადაგში თითქმის არ აწარმოებენ. გოგირდი ბიცობ ნიადაგებში ( ტუტე რეაქციის ) 
შეაქვთ, როგორც არაპირდაპირი სასუქი – ნიადაგის რეაქციის შესამჟავებლად. 
ნაცრის ელემენტების დახასიათებიდან ჩანს, რომ კალციუმით, მაგნიუმით, რკინიტა და გოგირდით 
ნიადაგი სრულიად უზრუნველყოფილია, რაც შეეხება კალიუმს, მისი ხსნადი ნაერთების რაოდენობა დიდი 
არ არის და ამიტომ რიგი კულტურების მაღალი მოსავლის მისაღებად საჭირო ხდება კალიუმიანი 
სასუქების გამოყენება. მიწათმოქმედებისთვის განსაკუთრებული საზრუნავია ფოსფორი და აზოტი. 
ფოსფორიანი და აზოტიანი სასუქების რაციონალური გამოყენება სხვა აგრონომიულ ღონისძიებებთან 
ერთად მოსავლიანობის გადიდების პრობლემების გადაწყვეტის ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს. 
 
მიკროელემენტები ნიადაგში 
მიკროორგანიზმები ნიადაგში უმცირესი რაოდენობითაა. ეს ელემენტები მცენარისათვის (საერთოდ 
ცოცხალი ორგანიზმებისათვის) მცირე რაოდენობითაა საჭირო. მიკროორგანიზმების როლი ბიოქიმიურ 
პროცესებში მეტად დიდია. ისინი იწვევენ  კატალიზურ მოქმედებას ფერმენტებზე ( ააქტივებენ ) ამიტომ 
მიკროელემენტებით ღარიბ ნიადაგებზე არა მარტო დაბალი მოსავალი მოდის, არრამედ ხარისხიც 
დაბალია. 
მიკროელემენტების რაოდენობაზეა დამოკიდებული ფოტოსინთეზის ინტენსივობა. ამ მხრივ 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს B, Mn, Zn,  Mo -ს. 
მიკროელემენტებს, რომელთაც სოფლის მეურნეობაში დღეისათვის დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი, 
ეკუთვნის ბორი, სპილენძი, მარგანეცი, თუთია, მოლიბდენი, კობალტი და იოდი. 
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1. ბორი.ნიადაგთწარმოქმნის პროცესის ხასიათის გამოხატულების მიხედვით ბორი ნიადაგებში სხვადასხვა 
რაოდენობითაა. ბორს, როგორც ზღვიური წარმოშობის ელემენტს, ბევრად მეტი რაოდენობით შეიცავს 
ზღვიურ დანალექ ქანებზე წარმოქმნილი  ნიადაგები. ნიადაგის ვერტიკალურ პროფილში ბორი ჰუმუსის 
ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ქვედა ფენაში. ნიადაგში ადგილი აქვს ხსნად მდგომარეობაში მყოფი ბორის 
ადსორბაციას. ეს პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმდინარეობს მაღალი PH - ის ნიადაგებში.   
ბორი ნიადაგში გვხვდება მინერალურ, ორგანულ ნაერთებში და ადსორბირებულ მდგომარეობაში. 
ნიადაგში ბორის რაოდენობის ერთი ნაწილი ქარის საშუალებით ზღვის წყლის შხეფების მიხედვით 
ხმელეთზე არის წარმოდგენილი. ზღვისპირა რაიონებისათვის ამ მოვლენას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს 
ვიდრე კონტინენტის შიგა რაიონებისათვის. 
2.სპილენძი. ნიადაგისა და მცენარის ბიოქიმიურ პროცესებში სპილენძი დიდ როლს ასრულებს. ის 
უშვალოდ მონაწილეობს მცენარის უჯრედის დაჟანგვის და საერთოდ სუნთქვის პროცესებში. სპილენძი 
შედის მრავალი ფერმენტის შედგენილობაში. 
სპილენძი ნიადაგში გვხვდება  მინერალებში - უხსნადი ან ძნელადხსნადი, ხსნადი, შთანთქმული და 
ორგანულ - მინერალური ნაერთების სახით.  
3.მარგანეცი. მარგანეცი აქტიურად მონაწილეობს ჟანგვა-აღდგენის, ფოტოსინთეზისა და სხვა ბიოქიმიურ 
და ფიზიოლოგიურ პროცესებში. ნიადაგშიმარგანეცი გვხვდება ორგანულ- მინერალური ნაერთების სახით. 
მარგანეცი მოიპოვება ჰუმუსის მჟავის შედგენილობაში. კარბონატულ ნიადაგებში, მარგანეცი მეტი 
რაოდენობითაა, ვიდრე მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის უკარბონატო ნიადაგებში. 
დანალექ ქანებში მარგანეცი შედარებით მეტი რაოდენობითაა აკუმულირებული, ვიდრე სხვა ქანებში. 
ამიტომ ცხადია, ნიადაგში მარგანეცის შემცველობა დამოკიდებულია დედაქანზეც. ჩვეულებრივ 
მარგანეცით მდიდარ დედაქანებზე წარმოქმნილი ნიადაგები ამ ელემენტს დიდი რაოდენობით შეიცავს, 
მაგალითად ჭიათურის ნიადაგებში მისი შემცველობა 6% და მეტია. 
მარგანეცი უმეტეს შემთხვევაში ნიადაგის ზედა ფენაშია მეტი რაოდენობით, ვიდრე ქვედაში. თუმცა არის 
შემთხვევები, როდესაც ის ეწერ, ტყის ზანგარა და სხვა ნიადაგებში, პირიქით, ალუვიურ (ჩარეცხვის ) 
ჰორიზონტშია აკუმულირებული. ნიადაგში ორი ფორმის მარგანეცი გვხვდება მოძრავი - მცენარისათვის 
მისაწვდომი და მიუწვდომელი. მისაწვდომი ფორმის მარგანეცს განეკუთვნებიან წყალხსნადი და 
გაცვლითი ორვალენტიანი ფორმები, ნაკლებად მისაწვდომია სამვალენტიანი, ხოლო მიუწვდომელია - 
ოთხვალენტიანი. 
მარგანეცის შესათვისებელი ფორმის ნაერთები მჟავე რეაქციის ნიადაგებში მეტია, ვიდრე კარბონატულ და 
ტუტე რეაქციის ნიადაგებში. 
4. თუთია. მონაწილეობს მცენარის უჯრედის სუნთქვის პროცესში, კატალიზურად მოქმედებს მცენარეში 
მიმდინარე ჟანგვის პროცესებზე და სხვა. თუთია აქტივობის მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა; მოძრავი – 
შესათვისებელი და ინერტულ - შეუთვისებელ ფორმად. თუთიის მობილურობა ნიადაგში 
დამოკიდებულია არის ღეაქციაზე ( PH ), ორგანული ნივთიერებების რაოდენობაზე და ნიადაგის ფიზიკურ 
თვისებებზე. მჟავე რეაქციის ნიადაგებში თუთიას მეტი მობილობა ( მცენარისათვის მისაწვდომობა ) აქვს. 
კარბონატულ-ტუტე რეაქციის ნიადაგებში კი მისი ხსნადობის თვისება მნიშვნელოვნად დაქვეითებულია. 
ნიადაგებში, რომლებშიც ინტენსიურად მიმდინარეობს ბიოქიმიური პროცესები, რის შედეგადაც დიდი 
რაოდენობით გადადის ხსნარშიCO2, ხსნადი ძნ ყოველთვის მეტია, ვიდრე ნიადაგებში, რომელთა ხსნარშიც 
CO2 მცირე რაოდენობითაა მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგში ხსნადი   Zn ცოტაა; საერთოდ 
კარგი ფიზიკური თვისებების ნიადაგში მოძრავი თუთიის რაოდენობა, ცუდი ფიზიკური თვისებების 
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ნიადაგთან შედარებით მეტია. აღსანიშნავია, რომ მიკროფლორით მდიდარ ნიადაგებში თუთიის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ცილოვანი ნაერთების სახითაა. 
5.მოლიბდენი. მოლიბდენის ბიოქიმიური მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია მოლეკულური აზოტის 
ფიქსაციის პროცესში. მას დიდი მნისვნელობა აქვს, აგრეთვე ნიტრატული აზოტის აღდგენაში - ცილოვანი 
ნივთიერებების წარმქმნაში. მოლიბდენი ააქტივებს ამ პროცესში მონაწილე აღმდგენელ ფერმენტ - 
ნიტრატრედუქტაზას მოლიბდენი გავლენას ახდენს ნახშირწყლების სინთეზზე, ქლოროფილისა და 
ასკორბინის მჟავას წარმოქმნაზე და სხვა. მოლიბდენი ნიადაგში გვხვდება ზოგიერთ მინერალებში, 
ჰუმუსში და შთანთქმულ მდგომარეობაში. 
მოლიბდენის უმეტესი ნაწილი, ჩვეულებრივ, ჰუმუსიან ფენაში უფრო მეტია, ვიდრე ნიადაგის მომდევნო 
ფენაში. ხსნადი მოლიბდენით ღარიბ ნიადაგებზე მოლიბდენის სასუქის გამოყენება პარკოსანი 
კულტურებისათვის, როგორც ნიადაგში შეტანის, აგრეთვე ფესვგარეშე გამოკვებით, მოსავლიანობის 
ზრდაზე დადებითად მოქმედებს. 
6.კობალტი. კობალტი 4,5 %რაოდენობით შედის B12 ვიტამინში ეს უკანასკნელი კი ცხოველურ დრგანიზმში 
მნიშვნელოვან ბიოქიმიურ პროცესებში მონაწილეობს, ცხოველი, რომელიც ამ ვიტამინით ღარიბ საკვებს 
ღებულობს, ავადდება ანემიით. ამრიგად, ნიადაგში კობალტის უკმარისობა B12 ვიტამინის ნაკლებობას 
იწვევს მოსავალში, რაც ამასთან ერთად ამცირებს მოსავალს. 
კობალტის რაოდენობა ნიადაგში დამოკიდებულია დედაქანზე და ნიადაგწარმოქმნის  პროცესის ხასიათზე. 
მჟავე ქანებთან შედარებით ფუძე ქანებთან შედარებით ფუძე ქანებში კობალტი ბევრად მეტია. ამის 
შესაბამისად მჟავე ქანებზე განვითარებული ნიადაგი კობალტს უფრო ნაკლები რაოდენობით 
შეიცავს,ვიდრე ფუძე ქანებზე წარმოქმნილი ნიადაგი. 
კობალტი ჩვეულებრივ მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში უფრო ნაკლებია, ვიდრე მძიმე 
მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში. ჰუმუსიან ფენაში, ქვედა ფენებთან შედარებით, კობალტი 
შედარებით მეტია ეწერ ნიადაგში.  
7.იოდი. იოდი ცხოველური ორგანიზმების ბიოქიმიურ პროცესებში მეტად მნიშვნელოვან ფუნქციას 
ასრულებს. იოდის რაოდენობა ნიადაგში დამოკიდებულია დედაქანში მის შემცველობაზე და მეორე მხრივ 
იოდის ნიადაგში მოხვედრის მასშტაბზე  ზღვის წყლის შხეფების გადმოტანა ხმელეთზე ქარის 
საშუალებით.მასიური ქანები, როგორც წესი, იოდს დიდი რაოდენობით არ შეიცავს, იოდი უფრომეტია 
დანალექ ქანებში. იოდს დიდი რაოდენობით შეიცავს ზღვიური ლამები. იოდის ძირითად წყაროს ოკეანე 
წარმოადგენს, საიდანაც იგი გადმოიტანება ხმელეთზე. იოდს საკმაოდ დიდი რაოდენობით შეიცავს ზღვის 
და ოკეანის ჰაერც. ცხადია, რომ ზღვისპირა რაიონების ნიადაგში იოდი ყოველთვის მეტია, ვიდრე მისგან 
დაშორებულ რაიონებში. ნიადგის ჰუმუსიანი ფენა, ქვედა ფენებთან შედარებით, იოდს მეტი რაოდენობით 
შეიცავს; აქედან ცხადია, რომ რამდენადაც დიდი რაოდენობითაა ორგანული ნაშთები ნიადაგში, იმდენად 
მეტი იოდი შეემატება მას. სწორედ ამიტომ იოდს მეტი რაოდენობით შეიცავს შავმიწები და ტორფიანი 
ნიადაგები, ხოლო მცირე ქვიშიანი და ჰუმუსით ღარიბი სხვა ნიადაგები. იოდი მჟავე რეაქციის ნიადაგებში 
უფრო ნაკლები რაოდენობითაა ვიდრე ნეიტრალური და ტუტე რეაქციის ნიადაგებში. 
 
ნიადაგის კოლოიდები 
  ნივთიერებათა კოლოიდური მდგომარეობის შესახებ პირველი ცნობები მ. ლომონოსოვმა მოგვაწოდა მანვე 
პირველმა მიიღო კოლოიდური ხსნარი ოქროდან. ტერმინი კოლოიდი მეცნიერებაში 1861 წ. დაადგინა 
ინგლისელმა მკვლევარმა გრემმა. ნიადაგური კოლოიდების საფუძვლიანი შესწავლა დაკავშირებულია 
აკად. კ. გედროიცის სახელთან. თანამედროვე ნიადაგმცოდნეობაში კოლოიდების სწავლებას დიდი 
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ყურადღება ექცევა. ნიადაგის ფიზიკური და ფიზიკურ - მექანიკური თვისებები, ჰიდროლოგიური, 
ფიზიკურ - ქიმიური პროცესები და მრავალი სხვა მახასიათებლები დამოკიდებულია კოლოიდებზე, მათ 
რაოდენობა-შედგენილობასა და ქცევა-თვისებებზე. 
ნიადაგის მყარი ფაზა სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ნაწილაკების რთულ  პოლიდისპერსიულ სისტემას 
წარმოადგენს. ნიადაგის დისპერსივობის ხარისხს  ვილიამსის მიხედვით, ქანისა და ნიადაგის მინერალების 
ფიზიკური და ქიმიური თვისებები განსაზღვრავს,. სუსტი სიმტკიცის მინერალების შემცველ ნიადაგის 
დისპერსივობის ხარისხი ჩვეულებრივ უფრო მაღალია,  ვიდრე მტკიცე მინერალების შემცველი ნიადაგის. 
დისპერსივობაზე დიდ გავლენას ახდენს მეორადი მინერალები, რაც უფრო მეტი რაოდენობით შეიცავს 
ნიადაგი ამ მინერალებს  მით უფრო მეტია მისი  დისპერსივობის ხარისხი. ნიადაგის დისპერსივობა 
საერთოდ მჭიდროდაა დაკავშირებული ნიადაგწარმოქმნის პროცესთან - ორგანული ნივთიერების დაშლა 
დაგროვების პროცესთან, ნიადაგის მინერალოგიურ და გრანულომეტრიულ შედგენილობასთან. 
კოლოიდების რაოდენობა ნიადაგში ნიადაგთწარმოქმნის პროცესის ხასიათზე და ინტენსივობაზეა 
დამოკიდებული. კოლოიდების დიდი რაოდენობა მოიპოვება მძიმე მექანიკური შედგენილობის და 
ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებში. 
ნიადაგი შეიცავს მინერალურ, ორგანულ და ორგანულ-მინერალურ კოლოიდებს. მინერალურ კოლოიდებს 
ეკუთვნის – ქარსი, კაჟი და სხვა. ნიადაგური ორგანული კოლოიდებია; ჰუმუსის მჟავათა მარილისებრი 
ნივთიერებები - ჰუმატები, ულმატები და სხვა. 
 
ნიადაგის კოლოიდები 
ნიადაგის კოლოიდებს, ნაწილაკთა დიამეტრის მიხედვითუხეშდისპერსიული და მაქსიმალურად 
დისპერსიული ნაწილაკების  შუა ადგილი უკავია. 
უხეშდისპერსიული ( კოლოიდები )  მაქსიმალურდისპერსიული კოლოიდების რაოდენობა, ნიადაგის 
მექანიკუეი შედგენილობის მიხედვით, ფართო ფარგლებში მერყეობს, მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის  
ნიადაგები მიკრონულ ფრაქციას ( კოლოიდებს ) მცირე რაოდენობით შეიცავს,  მძიმე მექანიკური 
შედგენილობისა დიდი რაოდენობით. ნიადაგისკოლოიდებს შედგენილობის მიხედვით აკად. კ. გედროიცი 
სამ ჯგუფად ყოფს; მინერალურ, ორგანული და ორგანული - მინერალური. 
მინერალურ კოლოიდებს წარმოადგენს ჰუმინის ნივთიერებანი; ჰუმინისა და ულმინის მჟავეები, ჰუმინიდა 
ულმინი. 
ორგანულ - მინერალურ კოლოიდებს ეკუთვნის ნიადაგის ორგანულ - მინერალური ნაერთები  (ჰუმატი, 
ულმატი).  
ნიადაგის კოლოიდების შედგენილობა დამოკიდებულია ძირითად შემდეგ პირობებზე:  
1. ნიადაგის მინერალური ნაწილის შედგენილობაზე, 
2. ორგანული ნივთიერების რაოდენობასა და ბუნებაზე. 
3. არის რეაქციაზე. 
 
ნიადაგის შთანთქმისუნარიანობა 
ნიადაგის მყარი ფაზის - კოლოიდურ  წვრილი დისპერსიული ნაწილის დამახასიათებელ  თვისებას 
წარმოადგენს  შთანთქმის უნარიანობა, ანუ ხსნარ მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერების, ბაქტერიებისა და 
აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერიდან აირების დაკავების (შთანთქმის ) თვისებაა.ნიადაგის 
შთანთქმისუნარიანობა შორეულ წარსულიდანვე ცნობილია, საკვებ ნივთიერებათა დაგროვება მცენარის 
უშუალო მინაწილეობითYწარმოებს და შერჩევითი შთანთქმის  ხასიათს ატარებს, რაც იმაში მდგომარეობს,  
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რომ მცენარე ნიადაგის ხსნარიდან ამოიღებს მხოლოდ მის სასიცოცხლო პროცესებისათვის საჭირო 
არაორგანულ ნივთიერებებს და გადაქცევს მას ცოცხალი ორგანიზმის შემადგენელ ნაწილად. ამ გზით 
მწვანე მცენარე ნიადაგში აგროვებს დედა ქანში გაბნეულ ნივთიერებებს. 
კ. გედროიცი არჩევს ნიადაგის შთანთქმის უნარიანობის ხუთ სახეს;  
1. მექანიკური  შთანთქმა. 
2. ფიზიკური ანუ მოლეკულური ანუ აპოლარული შთანთქმა. 
3. ფიზიკურ - ქიმიური ანუ პოლარული შთანთქმა (გაცვლითი შთანთქმა ) 
4. ქიმიური.  
5. ბიოლოგიური შთანთქმა. 
 
ნიადაგის ხსნარი 
ნიადაგის თხევადი ფაზა ანუ ხსნარი, ნიადაგის მეტად მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ნიადაგში 
შეღწეული წყალი მეტ-ნაკლები რაოდენობით შეიცავს: გახსნილ ჟანგბადს, ნახშიროჟანგს, ზოგჯერ აზოტისა 
და სხვ. ნივთიერებებს. ეს წყალი ნიადაგის მყარ ფაზაზე მოქმედებს, ხსნის ადვილადხსნად ნივთიერებებს 
რის გამოც ის ფაქტიურსდ ხსნარს წარმოადგენს. ნიადაგის ხსნარის შედგენილობაზე დიდი გავლენას 
ახდენს ადამიანი თავისი  ზემოქმედებით – სასუქების შეტანით, ბალახების თესვით და სხვ. 
ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა ნიადაგწარმოქმნის პროცესის შესაბამის ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიურ, 
ქიმიურ და ფიზიკურ თვისებათა გამოხატულებაზეა დამოკიდებული – ნიადაგწარმოქმნის პროცესის 
ევოლუციის შესაბამისად იცვლება ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა ეწერი ნიადაგების ხსნარს ახასითებს 
წყალში ხსნადი ორგანული ნივთიერებების მეტი რაოდენობა მინერალურ ნივთიერებებთან შედარებით - 
სტეპის ნიადაგის (შავმიწა) ხსნარი ამ ნივთიერებებს თითქმის თანაბარი რაოდენობით შეიცავს. სტეპური 
პერიოდისა და განსაკუთრებით მლაშე ნიადაგების ხსნარი კი მდიდარია მინერალური ნივთიერებებით. 
ნიადაგის ხსნარის შესწავლის ყველაზე გავრცელებულ წესს წყლით გამონაწური წარმოადგენს. 
ნიადაგის ხსნარის თვისებებიდან აგრონომული თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელონა აქვს:  
1. ოსმოსურ წნევას  
2. რეაქციას  
3. დაჟანგვა აღდგენის პროცესს. 
 
 
ოსმოსური წნევა 
მცენარის კვების ნორმალური რეჟიმი დიდადაა დამოკიდებული ფესვთა სისტემის უჯრედთა წვენისა და 
ნიადაგის ხსნარის ოსმოსურ წნევაზე. ნიადაგის ხსნარის ოსრმოსური წნევა (1,2 – 2 ატმოსფერო) 
რამდენეჯერმე მცირეა უჯრედის წვენის ოსმოსურ წნევაზე (6-10 ატმოსფერო), რის გამოც ადგილი აქვს 
ნიადაგის ხსნარის ფესვის უჯრედებში შესვლას. ნიადაგის ხსნარის ოსმოსური წნევის სიჭარბის 
შემთხვევაში კი ადგილი აქვს პლაზმოლიზის მოვლენას, რის შედეგადაც მცენარე იღუპება – მაღალი 
ოსმოსური წნევა ახასიათებს მლაშე ნიადაგების ხსნარს (300-400 ატმოსფერო) ამიტომ მლაშე ნიადაგებზე, 
მელიორაციის გარეშე, კულტურული მცენარეები ვერ ხარობს. 
ნიადაგის ხსნარის რაოდენობისა და კონცენტრაციის ცვალებადობის შესაბამისაი დინამიკა ახასითებს 
ოსმოსურ წნევას -  ზაფხულში მაღალია, გაზაფხულზე კი დაბალი. 
 
ნიადაგის რეაქცია 
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ნიადაგის რეაქციას შეესაბამება ნიადაგწარმოქმნის პროცესს. ეწერწარმოქნის პროცესის ნიადაგს ახასითებს 
მჟავე, მდელო – სტეპის ნეიტრალური ხოლო სტეპის ტუტე რეაქცის. აქტუალურ მჟავიანიბას გამოსახავენ 
PH –ით, სადაცPნიშნავს 10-ის ხარისხის მაჩვენებბელს (ათობით ლოგარითმს) შებრუნებული ნიშნით, 
ხოლო H-წყალბადს. ასე მაგალითად 10-6-ის მაგივრად წერენ PH = 6 და ა.შ. 
ბუნებაში გავრცელებული ნიადაგების ხსნარის რეაქცია ჩვეულებრივ 3-9 PH  -ის ფარგლებში მერყეობს. 
ხსნარის PH –ის სიდიდის მიხედვით აკად. ი.ტიურინი ნიადაგებს შემდეგნაირად აჯგუფებს: 
PH - 3-4 ძლიერ მჟავე 
PH  - 4-5 მჟავე 
PH - 5-6 სუსტი მჟავე 
PH  - 6-7 ნეიტრალური 
PH - 7-8 ტუტე 
PH - 8-9 ძლიერ ტუტე 
 
ჟანგვა-აღდგენის პოტენციალი 
 
ნიადაგის ქიმიურ და ბიოქიმიურ პროცესებზე დიდ გავლენას ახდენს გახსნილი ჟანგბადი – მასზე 
დამოკიდებულია ჟანგვა-აღდგენის რეაქციები. ამ გარემოებას დიდი მნიშველობა აქვს, რადგან მთელი რიგი 
(მაგ. Fe2O, FeO, MeO2, დასხვ.) ნივთიერებების რაოდენოობა ხსნარში დამოკიდებულია ჟანგვა-აღდგენის 
მოვლენის ხასიათზე. 
ნიადაგში მიმდინარე ორგანული ნივთიერებების დაშლა-დაგროვების პროცესის ხასიათი და 
დამოკიდებულია ძირითადად ჟანგვა-აღდგენის მოვლენათა გამოხატულებაზე. 
მცენარის ზრდა-განვითარების პირობები საუკეთესოა მაშინ, როდესაც ნიადაგში არც მხოლოდ აერობული 
(დაჟანგვა) და არც მხოლოდ ანაერობული (აღდგენა) პროცესებია. ნიადაგის ნაყოფიერების მაქსომალურ 
გამოვლინებას ადგილი აქვს ჟანგვა-აღდგენის პროცესების შეთანაწყობილი, ერთდროული გამოვლინების 
დროს. ვილიამსის აზრით, ასეთი პირობებით ხასიათდება მხოლოდ სტრუქტურული ნიადაგი (გოროხის 
ზედაპირზე დაჟანგვა, გოროხის შიგნით აღდგენილი პროცესები). 
ნიადაგის ხსნარი, როგორც ჟანგბადის შემცველი, ნიადაგის ზედა ფენაში დაჟანგვის მოვლენებს იწვევს. 
ხსნარის ჟანგბადს აქ დიდი რაოდენობით ხარჟავს მცენარის ფესვები და მიკროორგანიზმები, ამიტომ 
ხსნარი სიღრმისაკენ ჟანგბადი თანდათან ღარიბდება და ბოლოს სრულიად კარგავს დამჟანგველ თვისებას. 
ამ სიღრმეს ჟანგვა-აღდგენის ზღვარს უწოდებენ. ამ უკანასკნელის მდებარე ფენებში დაჟანგვის პროცესები 
ჭარბობს აღდგენისას, ქვემოთ კი აღდგენის პროცესები – ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი ორგანული 
ნივთიერებებით ღარიბ, მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში ღრმა ფენებში მდებარეობს, 
ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ, მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებში კი ზედა ფენებში. 
ჭაობიან ნიადაგებში ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი მიწის ზედაპირთან ახლოსაა. 
 ჟანგვა-აღდგენის ზღვარი ნიადაგში ტენინაობის ცვალებადობის შესაბამის დინამიკას განიცდის – 
გაზაფხულზე (თოვლის დნობა, წვიმების დროს) ის მაღლაა ამოწეული – ზაფხულში კი (გვალვებოს დროს) 
სიღრმეზეა ჩაშვებული. 
 
ნიადაგის   მორფოლოგიური  ნიშნები. 
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ნიადაგის   დამახასიათებელი  ნიშანთვისებების  პირველი  შესწავლა  ბუნებრივ  პირობებში უნდა  მოხდეს.  
ამისათვის   საჭიროა  ბუნებრივი  თხრილის  ან  ხელოვნურად  გაკეთებული  ორმოს  კედელზე  ნიადაგის  
ნიშანთვისებების   გაცნობა.  სასურველია   ორმოს   სიღემე   1,5  - 2   მეტრი  იყოს  ( ქანამდე ). 
ნიადაგის   მთელ   შრეს  -  ქანიდან   დაწყებული  ზედაპირამდე  -  ნიადაგის  პროფილი  ეწოდება. 
ნიადაგის   განაჭერზე  პირველ  ყოვლისა,  ჩვენ  ყურადღებას   იპყრობს  მისი  გარეგანი  ანუ  
მორფოლოგიური  ნიშნები. 
ნიადაგს   შემდეგი  მორფოლოგიური  ნიშნები  ახასიათებს:  შეფერვა,  სტრუქტურა,  აგებულება,  
ახალწარმონაქმნები   ( და   ჩანართები)  და   შენება. 
 
ნიადაგის   შეფერვა 
შეფერვის  მხრივ   ერთმანეთისაგან  განსხვავდება  არამარტო  სხვადასხვა  ნიადაგი,  არამედ   ერთი  და  
იმავე   ნიადაგის  სხვადასხვა   ფენაც.   ნიადაგის   შეფერვაზე  გავლენას  ახდენს  ქიმიური   შედგენილობა   
და   ტენის  რაოდენობა   (ნიადაგში).  ნიადაგი  ზედა  ფენების   შეფერვა   ჩვეულებრივ  დამოკიდებულია      
ნეშომპალა -  ორგანულ  ნივთიერებათა  რაოდენობაზე,  8 -15  % -  ის  რაოდენობით  ნეშომპალის   
შემცველი  ნიადაგი  შავია,   5  -  8  % -ის  შემცველობის  -  მუქი   წაბლიფერი -  მოშავო,  ხოლო  თუ   
ნეშომპალის   რაოდენობა  3 %  -  ზე   ნაკლებია,  ნიადაგი  თანდათან  უფრო   ბაცი  ხდება. 
ქვედა  ფენებთან  შედარებით   ნიადაგის   ზედა  ფენა   ჩვეულებრივ   უფრო  მუქი   შეფერვისაა. 
ნიადაგის   შეფერვაზე  გავლენას   ახდენს: 
1.  ნეშომპალა  -ორგანული   ნივთიერება   იწვევს   თალხ   შეფერვას. 
2. რკინის  ჟანგის    ჰიდრატი  -  ნიადაგს   წითელ  -  მოყვითალო  შეფერვას   აძლევს. 
3. სილიციუმის   ორჟანგი,   კალციუმის   კარბონატი,  ალუმინის   ჟანგის    ჰიდრატი  და  ხსნადი   
მარილები  -ნიადაგს   აძლევს   თეთრ   ფერს. 
ამ ნივთიერებათა  სხვადასხვარაოდენობით  არსებობა   ნიადაგში  იწვევს   მოშავო,  მოწითალო,  მოთეთრო   
და  მთელ   რიგ  სხვა   გარდამავალ  ფერებს. 
 
ნიადაგის სტრუქტურა 
დაბარვის  ან  გათოხნის  დროს  ნიადაგი  სხვადასხვა   ზომისა  და  ფორმის   ერთეულებად  -  აგრეგატებად  
იშლება,  ეს  აგრეგატები  სტრუქტურულ   აგრეგატებს  წარმოადგენენ. 
ამრიგად, სტრუქტურული ერთეული წარმოადგენს სხვადასხვა ზომის სტრუქტურული ელემენტების 
ერთიმეორესთან არაორგანული და ჰუმუსის კოლოიდებით შეწებებულ აგრეგატს. ნიადაგის უნარს-
დამუშავებით {მაგალითად მოხვნით} დაიშალოს {დაიფშვნას} შემადგენელ აგრეგატებად-სტრუქტურობის 
თვისებას უწოდებენ. სტრუქტურის წარმოქმნით ნიადაგში ვითარდება ახალი თვისებები, როგორც 
მაგალითად, წყალგამტარობა, ტენტევადობა, ჰაერგამტარობა ჰაერტევადობა. 
სტრუქტურა ნიადაგწარმოქმნის პროცესის დამახასიათებელი ახალი თვისობრივი ძირითადი 
აგრონომიული ნიშანია. სტრუქტურის მეშვეობით ხორციელდება, როგორც საკვები, ისე წყლისა და ჰაერის 
რეჟიმის რეგულაცია ნიადაგში. 
ნიადაგის  ცალკე  ტიპებს,  ძირითადად,  გარკვეული   სახის  სტრუქტურა   ახასიათებს: 
მარცვლოვანი  სტრუქტურა,დამახასიათებელია   ჰუმუსით  მდიდარი   ნიადაგების   ზედა   ფენებისათვის  (  
შავმიწა,  მდელოს  კორდიანი  ნიადაგები  და  სხვა  ). 
კაკლოვანი  სტრუქტურა,გვხვდება  ტყის  ყომრალ   და  ტყის  ზანგარა   ნიადაგების  ზედა  ფენებში. 
პრიზმული  სტრუქტურა,ახასიათებს  ბიცობიანი  ნიადაგების   მეორე   ფენას. 
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ფიქალოვანი  სტრუქტურა    დამახასიათებელია  ძლიერ  ეწერიანი   ნიადაგის  ზედა  ფენებისა თვის. 
სტრუქტურის დინამიკაზე მოქმედებს ორგანულ ნაშთების რაოდენობა, ბიოქიმიური პროცესების ხასიათი 
და ინტენსივობა, ამინდის პირობები, აგროტექნიკის დონე და სხვა.. 
 
 
ნიადაგის ფიზიკური თვისებები 
ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს ეკუთვნის საერთო ფიზიკური თვისებები, ფიზიკურ - მექანიკური 
თვისებები, ნიადაგის წყლის, ჰაერის და სითბოს თვისებები . 
ნიადაგის   აგებულება. 
ნიადაგის  აგებულება   ეწოდება  ნიადაგის  ფორიანობისა  და   სიმაგრის  გარეგან   გამოსახულებას.  
ნიადაგის   აგებულება  დამოკიდებულია  მექანიკური  ნაწილაკებისა  და  სტრუქტურული   აგრეგატების  
წყობის   ხასიათზე. 
როგორც  საერთოდ   ნიადაგის   მასა ,  ისე  მისი   ცალკეული  სტრუქტურული   აგრეგატები,  თითქმის   
ყოველთვის  ხასიათდებიან  ურთიერთშორისი  თავისუფალი   ადგილებით  -   ფორებით,  ნასვრეტებით,  
ღრუებით. 
ნიადაგში  მექანიკური  ელემენტებისა   და  სტრუქტურული   აგრეგატების  წყობის   მიხედვით  არჩევენ:   ა 
)   ბნევადი, ბ ) ფხვიერი  და  გ )  მაგარი   ( მკვრი )  აგებულების  ნიადაგებს. 
ნიადაგის   აგებულების   განსაზღვრისას,  პირველ  ყოვლისა   უნდა   გამოვარკვიოთ  ფორიანობის,   ხოლო  
შემდეგ  სიმაგრის   ხასიათი.სიმაგრის   მიხედვით  არჩევენ: 
1. ძლიერ  მაგარს 
2. მაგარს, 
3. ფხვიერს, 
4. ბნევადს. 
 
ნიადაგის საერთო ფიზიკური თვისებები. 
ნიადაგის ფოროვნება. 
ნიადაგის მექანიკურ ელემენტებსა და სტრუქტურულ აგრეგატებს შორის, თავისუფალი ადგილები 
სხვადასხვა ფორმის ღრუებს - სიცარიელებს ანუ ფორებს უკავია. მათი საერთო რაოდენობა ნიადაგის 
ფორიანობას გამოხატავს. 
ნიადაგის ფორიანობა დამოკიდებულია ნიადაგის წარმოქმნის პირობებზე, მექანიკურ და სტრუქტურულ 
შემადგენლობაზე. ამ უკანასკნელთა წყობა განსაზღვრავს არა მარტო ნიადაგის საერთო ფორიანობას, 
არამედ მის ხასიათსაც. მყარი ფაზის არაერთგვაროვანი მექანიკური შემადგენლობისა და არათანაბარი 
დიამეტრიანი სტრუქტურიანობის გამო, ნიადაგში სხვადასხვა ხასიათის (დიამეტრის) ფორებია 
წარმოქმნილი.  
შავმიწა ნიადაგები ხასიათდება როგორც საერთო, ისე ცალკე აგრეგატთა ფორიანობის საუკეთესო 
მაჩვენებლებით. ბიცობი და ეწერი ნიადაგის ფორიანობა კი ამ მხრივ არადამაკმაყოფილებელი თვისებაა. ის 
ნიადაგი, რომლის აგრეგატთა ფორიანობა 40% უდრის, აგრონომიულად უარყოფითია, რადგან ასეთი 
აგრეგატები წყალს თითქმის არ ატარებენ და დიდ წინააღმდეგობას უწევწნ ბუსუსა ფესვებს და მიკრობებს 
აგრეგატში შესვლის დროს. ასეთი თვისებებით ხასიათდება ბოცობი ნიადაგები. 
ნიადაგის ფორიანობას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. ნიადაგში ჰაერისა და წყლის რაოდენობა, 
ჰაერისა და წყლის მოძრაობის უნარი და სხვა, დამოკიდებულია ნიადაგის ფორიანობაზე. 
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წვრილდიამეტრიან ფორებში. (კაპილარული ფორები) წყალია მოთავსებული, დიდი  დიამეტრიან 
(არაკაპილარული ფორები) ფორებში კი ჩვეულებრივ ჰაერი. 
 
მოცულობითი და ხვედრითი წონა 
მოცულობითი წონა ნიადაგის მნიშვნელოვან დამახასიათებელ აგრონომიულ ნიშანს წარმოადგენს, რადგან 
ის მიგვითითებს ნიადაგის სიფხვიერეზე. ფხვიერი ნიადაგების მოცულობითი წონა დაბალია.ნიადაგის 
მოცულობით წონას განსაზღვრავს მისი (ნიადაგის) სტრუქტურა, მექანიკური და ქიმიური შედგენილობა. 
ჩვეულებრივ მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგების მოცულობითი წონა უფრო მაღალია, ვიდრე 
მძიმე მექანიკური შედგენილობის. 
ხვედრითი წონა დამოკიდებულია ნიადაგის შემადგენელ ნივთიერებებზე. მძიმე ( რკინიანი ) 
ნივთიერებებით მდიდარი და ჰუმუსით ღარიბი ნიადაგი მაღალი ხვედრითი წონით ხასიათდება. 
ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგებს კი შედარებითი დაბალი ხვედრითი წონა ახასიათებს 
 
ნიადაგის   ორგანული  ნაშთები 
ნიადაგის   ორგანული  ნაშთები   უმთავრსად   მცენარეული   წარმოშობისაა.  ნიადაგის   ორგანული   
ნაშთები,  პირველ  ყოვლისა   მიგვითითებს   იმაზე,   თუ  რომელი  ჯგუფის  მცენარეები  ღებულობდა  
მონაწილეობას  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში.  მათი   დაშლის   ხასიათი  კი  ორგანულ  ნივთიერებათა  
ჰუმიფიკაციის  პროცეზე  გვაძლევს   წარმოდგენას. 
ნიადაგის   ზედაპირზე   დაგროვილი  ორგანული  ნაშთები   შეიძლება   იყოს: 
1. ტყის  მკვდარი   საფარი. 
2. მდელოს       მკვდარი   საფარი  - ჭაობიან  ნიადაგებში 
3. ხავსები 
 
ნიადაგის წყალმართავი თვისებები 
ნიადაგის წყლის წყაროები და ფორმები 
ნიადაგის წყალმართავ ( წყლის ) თვისებებს მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს.. წყალი უდიდეს როლს 
თამაშობს, როგორც ნიადაგწარმოქმნის (ქანების გამოფიტვა, ბიოქიმიური პროცესები და სხვა), ისე მცენარის 
ზრდა-განვითარების პროცესში. ნიადაგის წყალმართავი თვისებები ძირითადად ხმელეთის შიგნით და 
ტენის მიმოქცევის დიდ წრეზეა დამოკიდებული. ტენის მიმოქცევის ამ სახის გაძლიერება არსებით 
გავლენას ახდენს კლიმატზე. ხმელეთის შიგნით ტენის მიმოქცევის გაძლიერება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ამოცანაა ბუნების გარდასაქმნელად,რაც ირიგაციული ქსელის, ხელოვნური ტენის ზოლების შექმნით 
ხორციელდება. 
ნიადაგის წყლის მთავარ წყაროს წარმოადგენს ატმოსფერული ნალექები წვიმისა და თოვლის სახით. 
ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის მიხედვით განსხვავება აშკარად არის გამოხატული საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეებში, როგორც ბარში ისე მთაში. ნიადაგის წყლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს 
გრუნტის წყალი წარმოადგენს. მიწისქვეშა წყალი (გრუნტის) იმ რაიონებში, სადაც მისი დონე ღრმად არ 
მდებარეობს, ნიადაგის წყლის მუდმივი წყაროა და ნიადაგის ტენიანობაში მონაწილეობს. 
ა. ლებედეევის კლასიფიკაციაში ნიადაგის წყალი სამგვარ ფიზიკურ მდგომარეობაშია წარმოდგენილი: 
ა) აირგვარი, ბ)წვეთური და გ) მყარი. აღნიშნული ავტორი წყლის შემდეგ სახეებს არჩევს: 1. ორთქლისებრი, 
2. ჰიგროსკოპული,3. აპკისებრი 4. გრაფიკული: ა) კაპილარული, ბ) დაკიდებული და გ) საკუთრად 
გრავიტაციული. 5. მყარი წყალი 6. კრისტალიზატური და7. ქიმიურად ბმული წყალი. 
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წყლის ორთქლი 
ნიადაგის ჰაერი მეტ-ნაკლები რაოდენობით შეიცავს წყლის ორთქლს ჩვეულებრივ წყლის ორთქლი 
ნიადაგის ჰაერში უფრო მეტია, ვიდრე მიწისპირა ატმოსფერულ ჰაერში. მისი რაოდენობა საშუალოდ 
ნიადაგის ჰაერში 0,5 -2,3% ფარგლებში მერყეობს. წყლის ორთქლის წყაროს წარმოადგენს ატმოსფერული 
ჰაერი ( რომელიც ნიადაგის ჰაერთან მუდმივ კავშირშია ) და ნიადაგის წყლის თითქმის ყველა სახე. 
ნიადაგის წყლის ორთქლი ცვალებადობას განიცდის, ერთი მხრივ ნიადაგის წყლის სხვა სახეების, ხოლო 
მეორე მხრივ ატმოსფერული ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის დინამიკის მიხედვით წყლის ორთქლი 
მეტად დიდ როლს თამაშობს მშრალი ჰავისა და კერძოდ, უდაბნოსა და ნახევრად უდაბნოს პირობებში, 
არის შემთხვევები, როცა იქ წყლის ორთქლის კონდენსაციით წარმოქმნილი წვეთური წყლის რაოდენობა 
ღამეში საშუალოდ 4 – 8 მმ უდრის. რაც იქ გავრცელებულ მცენარეთა, მწერთა და სხვა ორგანიზმების 
მოთხოვნილებას წყალზე აკმაყოფილებს. წყლის ორთქლი ჰიგროსკოპული წყლის წყაროს წარმოადგენს. 
 
 
ბმული წყალი 
1. ქიმიურად ბმული წყალი წყლის ეს სახე უშუალო მონაწილეობას ღებულობს ნიადაგის წყლიანი 
მინერალების შედგენილობასი. მინერალებთან კავშირის ხასიათის მიხედვით ამ წყლის ორ სახეს არჩევენ: 
კონსტიტუციურსა და კრისტალიზატურს. კონსტიტუციური წყალი უფრო მჭიდროთაა დაკავშირებული 
მინერალის მოლეკულის კრისტალურ მესერში სხვა ელემენტებთან, ვიდრე კრისტალიზატური წყალი. 
ერთი და იგივე მინერალი შეიძლება შეიცავდეს როგორც კონსტიტუციურ აგრეთვე კრისტალიზაციურ 
წყალს. 
2. ფიზიკურად ბმული წყალი.წყლის ეს სახე წვრილდისპერსიული ნაწილის ზედაპირული ენერგიით 
არის ნიადაგში დაკავებული. ბმულობის სიმტკიცის სიძლიერის მიხედვით ის იყოფა მტკიცედ ბმული  და 
არამტკიცედ ბმული წყლის სახეებად. 
 
თავისუფალი წყალი 
თავისუფალი წყალი ორ ძირითად ფორმად იყოფა: კაპილარული და გრავიტაციული. 
კაპილარული წყალი.წვეთური წყლის ფორმას წარმოადგენს და მას ახასიათებს მენისკური ძალებით 
ყოველი მიმართულებით მოძრაობის უნარი. 
გრავიტაციული წყალი. თავისუფალი წყლის ეს ფორმა ხასიათდება ფილტრაციის უნარით, ე.ი. ზედა 
ფენიდან ქვედა ფენებში ჩაჟონვის თვისებით. ამავე დროს შეიძლება მდგარ მდგომარეობაშიც იყოს ( ჭაობი) 
მყარი წყალი 
ზამთარში ტემპერატურის დაცემის გამო წვეთური წყალი გადადის სხვაგვარ თვისობრივობასში მყარი 
(მაგარი) წყლის ფორმაში. ტემპერატურის დაცემით, პირველყოვლისა იყინება მჟონავი წყალი, შემდეგ 
კაპილარული წყალი, ყველაზე დაბალ ტემპერატურაზე კი ადსორბციული წყალი. რუსეთის ჩრდილოეთ 
რაიონების ნიადაგებში წყალი ძირითადად მაგარი ხასიათისაა.(ყინული) ამ ნიადაგების ზედა ფენა 
ხანმოკლე დროით ლღვება, ქვედა ფენაში კი წყალი მუდმივად გაყინულ მდგომარეობაშია. მყარი წყალი ,( 
ყინული ) ქანების მექანიკურ გამოფიტვაში დიდ როლს თამაშობს. 
ნიადაგწარმოქმნის ფაქტორები და ნიადაგის გენეზისი 
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ნიადაგწარმოქმნის ბუნებრივ ფაქტორს, პროფ. ვ. დოკუჩაევის მიხედვით წარმოადგენს: ქანები, ბიოსფერო, 
კლიმატი, რელიეფი და ხანდაზმულობა (ხნოვანება). ნიადაგწარმოქმნის პროცესზე აგრეთვე უდიდეს 
გავლენას ახდენს სოციალურ- ეკონომიური ფაქტორები- ადამიანის სამეურნეო მოქმედება. 
მოკლედ დავახასიათოთ ნიადაგწარმოქმნის ფაქტორები 
ქანები 
ნიადაგის  შედგენილობაში  უდიდესი  ნაწილი   ( 95 % )   და  მეტიც  მინერალურ   ნივთიერებებს   უკავია.  
ნიადაგის   მინერალური   ნივთიერებების  ძირითად   წყაროს  ქანები  წარმოადგენენ .  უშუალოდ  
ნიადაგის  ქვეშნაფენ   ქანებს  დედაქანებს   უწოდებენ. 
ქანი  გამოფიტვის   მოვლენების   საშუალებით   იცვლის   ქიმიურ   შედგენილობას   და  ფიზიკურ   
თვისებებს  -  წარმოიქმნება   გამოფიტვის   ნაშალი,  რომელიც  ნიადაგს  უშუალოდ  მოსდევს  ქვემოდან  და 
,  ამრიგად,  დედაქანს  წარმოადგენს.  დედა   ქანის  ქიმიურ  - მინერალოგიური  შედგენილობა  დიდ  
გავლენას  ახდენს  ნიადაგწარმოქმნის   პროცესის   ინტენსივობაზე  და  ნიადაგის  ქმიურ   შედგენილობაზე. 
ქანის ქიმიზმი გავლენას ახდენს ნიადაგის განვითარების გარკვეულ საფეხურზე. მლაშე ქანზე წარმოქმნილ 
ნიადაგს სიმლაშე ახასიათებს. კირქვაზე ვითარდება ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგი. სუსტი სიმტკიცის 
ქანებზე ნიადაგწარმოქმნის უფრო სწრაფი ხასიათი აქვს, ვიდრე მტკიცე ქანზე. თიხიან ქანზე წარმოქნილი 
ნიადაგი უფრო მძიმე მექანიკური შედგენილობისაა, ვიდრე ქვიშნარ ქანზე. 
ბიოსფერო 
ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში  განსაკუთრებით  დიდია  ცოცხალი  ორგანიზმების,  კერძოდ   მწვანე  
მცენარეთა  საფარის  და  მასთან  ერთად   უქლოროფილო   ორგანიზმების   როლი. 
ეს  პროცესი   მარტივი  ორგანიზმების  მონაწილეობით  იწყება  და  შემდეგში  სასიცოცხლო  პირობების   
გაუმჯობესების   გამო,  რთული  ორგანიზმების   შესახლებით,  სრულყოფილ  სახეს  ღებულობს. 
ცოცხალ  ორგანიზმებს   გამოფიტვის   ნაშალში  მთელი   რიგი  ახალი  თვისებები  შეაქვთ.  ორგანიზმებით  
დასახლებული  გამოფიტვის  ქერქი  ახალი  სხეულის  -  ნიადაგის  დამახასიათებელ   თვისებებს   ( 
ნაყოფიერებას )  იძენს.  მცენარეული   საფარის   შემდგომი  განვითარება   აპირობებს  ნიადაგწარმოქმნის   
პროცესის  ხასიათსა  და   მიმართულებას. 
მცენარეული  ნარჩენები  ნიადაგის   ორგანული  ნივთიერების  ძირითად  წყაროს   წარმოადგენს;   
მიკროორგანიზმების   ცხოველყოფელი  მოქმედებით  ფოთლების,  ტოტებისა  და  ფესვების   ნარჩენები  
რთულ  გარდაქმნით  პროცესებს  განიცდის,   რის  შედეგად  მიღებული  ჰუმუსის  ნივთიერებები  ნიადაგს   
მოშავო  ფერს   აძლევს,  და   ამავე  დროს,   ფესვთა  სისტემით   ნიადაგის   ქვედა   ფენიდან  ამოღებული   
საკვები   ელემენტებით  (  N, S, P,  K, Ca, Mg   და  სხვა )  ზედა   ჰორიზონტს   ამდიდრებს. 
კლიმატი 
კლიმატი  მნიშვნელოვან  როლს  ასრულებს  ქანების   გამოფიტვისა  და ნიადაგწარმოქმნის  პროცესში;  
მაღალი  ტემპერატურისა  და    დიდი   რაოდენობის  ტენის  პირობებში  ( ტროპიკებშ,  სუპრტოპიკებში )  
ქანების  ინტენსიური  გამოფიტვის  პროცესი  მიმდინარეობს,  ხოლო  დაბალი  ტემპერატურის  ( ტუნდრასა  
და  მაღალ  მთებში )  და  მშრალი  კლიმატის   პირობებში  (  უდაბნოში,  ნახევრად  უდაბნოში ) -  ეს  
პროცესი  ძლიერ  შესუსტებულია.  ტენიანი  კლიმატის  პირობებში  გამოფიტვის  ქერქი  ჩვეულებრივად  
უმნიშვნელო  რაოდენობით  შეიცავს  არამარტო  ხსნად  მარილებს,  არამედ  კალციუმის   კარბონატებსაც.  
მშრალი  სტეპის  პირობებში,  პირიქით,  როგორც  გამოფიტვის  ქერქი,  ისე  ნიადაგიც  მეტ - ნაკლები  
რაოდენობით  შეიცავს  არა  მარტო  კირს,  არამედ  ადვილადხსნად  მარილებსაც. 
ტენიან  ტროპიკულ  ზონაში,  უხვი  მცენარეული  საფარის  გამო,  ნიადაგი  ყოველწლიურად  დიდი  
რაოდენობით    ღებულობს  მცენარეულ  ნარჩენებს,  მაგრამ  მიუხედავად  ამისა,   ჰუმუსის  დაგროვება,  
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მაინც  ნაკლებად ხდება,  რადგან  მცენარეული  ნარჩენები  გაძლიერებულ  მინერალიზაციის  პროცეს  
განიცდიან. 
ხმელეთის  განვითარების  საერთო  პირობების  შესაბამისად  კლიმატი  იცვლება   დროთა ვითარებაში  და  
თავის  განვითარების  სხვადასხვა  საფეხურზე  სხვადასხვა  სიძლიერით  მონაწილეობს  ქანების  
გამოფიტვისა  და   ნიადაგწარმოქმნის  პროცესებში. 
რელიეფი 
რელიეფს  ანუ  დედამიწის  ზედაპირულ  ფორმას დიდი  მნიშვნელობა  აქვს   ნიადაგწარმოქმნის  
თვალსაზრისით.  მათი  მნიშვნელობა  ამ  მხრივ  განსაკუთრებით  დიდია  მთაგორიანი  ქვეყნებისათვის. 
სხვადასხვა  ფორმის  რელიეფის  ელემენტებსა  და  სიმაღლეებზე   განსხვავებულ  მცენარეულ  და  
ნიადაგობრივ  საფარს  ვხვდებით.  სამხრეთის   ფერდობის  მცენარეულობა  განსხვავდება  ჩრდილოეთის 
ფერდობის  მცენარეული  საფარისაგან,  ამის  შესაბამისად  ერთმანეთისაგან  განსხვავდება   მათი  
ნიადაგებიც. 
რელიეფის   ხასიათი  დიდ  გავლენას  ახდენს  აგრეთვე  ზედაპირული  ჩამორეცხვის  მოვლენებზე  ( 
ეროზია). 
ხანდაზმულობა. 
ნიადაგწარმოქმნის   პროცესში  ხანდაზმულობის   როლი  პირველად  დოკუჩაევმა  აღნიშნა  -  ეს პროცესი  ( 
ნიადაგწარმოქმნის )  დროს  სხვადასხვა  მონაკვეთში სხვადასხვა  გამოსახულებისაა. 
აკად.  ვილიამსი  არჩევს  ორგვარ  ხანდაზმულობას  აბსოლუტურსა  და  ფარდობითს  (რელიტიურს ). 
აბსოლუტური  ხანდაზმულობა  უკავშირდება  მყინვარისა  და  წყლისაგან  დედამიწის  განთავისუფლებას.  
ამ  მხრივ   ტყნდრის  მთელი  ზოლი  ყველაზე  მცირე  აბსოლუტური  ხანდაზმულობისაა.  
ნახევრადუდაბნოს  რუხი  ნიადაგების  სარტყელი  კი  ყველაზე  უხნესია 
ფარდობითი  ხანდაზმულობა  კი  იმ  ხნოვანებას  გამოსახავს,  რომელიც   საზღვრავს  ერთნაირი  
აბსოლუტური  ხანდაზმულობის  მქონე  ნიადაგების  ზოლში  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესის   
განვითარების  სხვადასხვა  სტადიას  -  საფეხურებს   (  მაგ.  ეწერი  ნიადაგების  სარტყელში   -  სუსტი,  
საშუალო  და  ძლიერ  ეწერი  ნიადაგების  განვითარების  ფაზას ). 
ფარდობითი  ხნოვანების განმსაზღვრელი  ქანები,  რელიეფი,  ადამიანის  საწარმოო  მოქმედება.  ამ  
უკანასკნელთა  განსხვავებული  გამოსახულება  გავლენას  ახდენს  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესის   
სისწრაფეზე  ( მაგალითად,  კარბონატულ  ქანებზე  გაეწერების   პროცესი  უფრო  შეზღუდულად  
მიმდინარეობს,  ვიდრე  უკარბონატოებზე.   ვაკე  რელიეფის  პირობებში  კი  ეს  პროცესი  უფრო სწრაფია   
ვიდრე  ფერდობებზე   და  ა.  შ. ). 
 
 
ადამიანის  საწარმოო  მოქმედება  და  ნიადაგის  წარმოქმნის  პროცესი. 
ადამიანი  თავისი  სამეურნეო  მოქმედებით  უდიდეს  გავლენას  ახდენს  ნიადაგის   წარმქმნის  პროცესზე.  
მრავალ  შემთხვევაში  იგი  ბუნებრივ  ნიადაგწარმოქმნის  პროცესს  ცვლის  და  სასარგებლო  
მიმართულებას   აძლევს.  ასეთ  მდგომარეობას  ადგილი  აქვს  ჭაობების   დაშრობის  დროს  მლაშე  
ნიადაგების   მელიორაციისას  და  სხვა.   ადამიანის  ზემოქმედებით  შესამჩნევად  გაუმჯობესებულ   
ნიადაგებს  კულტურულ  ნიადაგებს   უწოდებენ. 
 
 
ნიადაგების კლასიფიკაცია 
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ტუნდრის ზონის ნიადაგები 
ტუნდრის ზონა საკმაოდ დიდი გავრცელებით ხასიათდება. ტუნდრის მსოფლიო ნიადაგურ საფარს 4% 
ფართობი უკავია.  რუსეთის ტერიტორიის ზონა ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეს გაყოლებით მურმანსკიდან 
დაწყებული ბერინგის სრუტემდე გასდევს უთანაბრო სიფართის ზოლად. 
კლიმატი.  ხასიათდება დაბალი წლიური ტემპერატურით, ძლიერი მშრალი ქარებით, ხანგრძლივი 
ზამთრით, მოკლე ზაფხულითა და მცირე წლიური ნალექებით. ნალექები უთანაბროდაა განაწილებული 
წელიწადის დროებზე - ყველაზე მეტი მოდის ზაფხულის მეორე ნახევარში და შემოდგომის დასაწყისში. 
ზამთრის პერიოდი ხანგრძლივია.  ტუნდრა ზამთარში ყინულის უდაბნოს წარმოადგენს. ტუნდრის 
სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა სიღრმეზე ლღვება, სილიანი ნიადაგი ლღვება 1.2 - 1.6 მ. სიღრმეზე, 
თიხიანი ნიადაგი 0, 7 - 1,2 მ, ხოლო ტორფიან -  ჭაობიანი ნიადაგი მხოლოდ 0,2 - 0,4 მ. - ის სიღრმეზე. 
ბუნებრივი მზრალობა დიდ გავლენას ახდენს როგორც ნიადაგის, ისე ნიადაგისპირა ატმოსფერული ჰაერის 
თერმულ რეჟიმზე. მუდმივი მზრალობა მცირე ნალექებთან ერთად ფიზიოლოგიურ სიმშრალეს იწვევს, რაც 
ზღუდავს, როგორც ბიოლოგიურ, ისე ნიადაგთწარმოქმნის პროცესს. 
ხე-მცენარეები სამხრეთ ტუნდრაში მცირე რაოდენობით გვხვდება ( უმთავრესად ბუჩქების სახით ) 
შედარებით ფართოდაა გავრცელებული ლიქენები, ხავსები, განსაკუთრებით „ ირმის ხავსი „. 
ტუნდრა ფინური სიტყვაა და ნიშნავს უტყეო ადგილს. 
ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს  - ტუნდრის ზონაში წარმოადგენს სხვადასხვა ხნოვანების (ასაკის) დანალექი 
და ნაკლებად მასიურ კრისტალური ქანები. რელიეფის მხრივ ტუნდრაში ყველაზე ფართოდაა 
გავრცელებული ვაკეები, ხოლო ყველაზე მცირედ - მთიანი რელიეფი. ტუნდრის ზონა შემდეგ ქვეზონებად 
იყოფა; არქტიკული ტუნდრა, სუფტროპიკული ტუნდრა, ტყე-ტუნდრა 
 
 
ტყე - მდელოს ზონის ნიადაგები 
კორდიან ეწერი ნიადაგები 
ტყე - მდელოს ზონას უზარმაზარი ტერიტორია უკავია. ტყე წმინდა სახით (მხოლოდ ხე - მცენარეებით) 
ბუნებაში თითქმის არ გვხვდება. ტყის ზონა ტყე-მდელოს ხასიათს ატარებს. ტყეში ბალახა და ხე-
მცენარეების სიხშირე და სახეობრივი შედგენილობა იცვლება. აკად. ვ. ვილიამსი აღნიშნავს, რომ ბუნებაში 
ეწერი ნიადაგი (ტყის ნიადაგი) წმინდა სახით არ მოიპოვება, რის გამოც ტყე-მდელოს ზონაში კორდიანი 
ეწრი ნიადაგებია გავრცელებული.  
ტყე მდელოს ზონა, ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების მხრივ შემდეგი მაჩვენებლებით ხასიათდება; 
კლიმატი  - შესამჩნევად თბილი და ნალექიანია. ტყე-მდელოს ზონას ახასიათებს ცივი ზამთარი და თბილი 
ზაფხული. ნალექების წლიური საშუალო რაოდენობა 600-700მმ. უდრის. 
რელიეფი - - ტყე მდელოს ზონის რელიეფი დიდი სიჭრელით ხასიათდება, რაც გეოლოგიური სიჭრელითაა 
გამოწვეული. ტყე - მდელოს ზონის რელიეფი ვაკეებისა და გორაკ-სერების რთულ სისტემას წარმოადგენს. 
ქანები. - ტყე-მდელოს ზონაში ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს წარმოადგენს; 
უკარბონატო და კარბონატული ქვიშნარ-თიხნარი ნაფენები და სილები. 
საფარი თიხნარი და თიხნარი ნაფენები. 
 ლიოსისებრი თიხნარები. 
ტბურ-მყინვარული და ძველი ალუვიური ქვიშები. 
თანამედროვე ალუვიური ქვიშები. 
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მცენარეულობა - ტყე-მდელოს ზონა ძირითადად დაკავებულია ტყის მცენარეულობით, გვხვდება აგრეთვე 
მდელოს და ჭაობის ბალახა - მცენარეებიც. 
 
ეწერწარმოქმნის პროცესი 
ეწერწარმოქმნის პროცესი ხე-მცენარეულობის ფორმაციის პირობებში მიმდინარეობს. ყველაზე წმინდა 
ფორმით ეს პროცესი შეკრული (დაბურული) წიწვიანი ტყეების საფარის ქვეშ არის გამოხატული. ტყის 
როლი, ეწერი ნიადაგწარმოქმნის თვალსაზრისით, შემდეგი ძირითადი მომენტებით ხასიათდება. 
ტყეში (განსაკუთრებით დაბურულ ტყეში) მზის სხივების ნიადაგის ზედაპირამდე ნაკლები შეღწევის გამო, 
ბალახა მცენარეებს განვითარება უჭირს, ნიადაგი ტყის მკვდარი საფარითაა დაფარული. 
ტყეში ნიადაგზე მოხვედრილი ნალექების რაოდენობა (საერთო რაოდენობის 25%-ს ხის ვარჯები აკავებს და 
ნიადაგამდე აღწევს 75%) შთაინთქმევა ტყის მკვდარი, ფხვიერი საფარის მიერ, რომელიც ნალექების დიდ 
ნაწილს აკავებს, ნაჭარბი რაოდენობა კი კაპილარულად ჩაიჟონება ნიადაგში. 
 
ხე-მცენარეების ფესვთა სისტემის ძირითადი ნაწილის გავრცელების არეა 50-100სმ. ეს ფენა შედარებით 
მშრალია, ვიდრე მისი ზედა და ქვედა ფენები. ამის გამო ტყეში წყალი მთელი წლის განმავლობაში 
მოძრაობს. ამ მშრალი ფენის ზემოთ და ქვემოთ, და აგრეთვე მშრალ ფენებისკენ-ქვემოდან 
ზემოთ(კაპილარულად). 
ტყის მცენარეულობა იცავს ნიადაგს ქარის ზემოქმედებისაგან და ამცირებს წყლის არადანიშნულებისამებრ 
ხარჯვას. 
ეწერ ნიადაგს შემდეგი მორფოლოგიის შემდეგი ნიშნები ახასიათებს; 
0-2 სმ. - მკვდარი საფარი, ფოთლების, წიწვების საფარი. 
2 - 10 სმ. ბაცი რუხი, მკრთალი მურა ელფერით. სიღრმითი შეფერვა თანდათან ბაცდება. ფესვები უხვად. 
10 - 55 სმ მონაცრისფერო, სიღრმითი შეფერვა მოყვითალო ელფერს ღებულობს. ფოროვანი, ფესვები მცირე 
რაოდენობით. 
55-60 სმ არაერთგვაროვანი შეფერვის, მოთეთრო ზოლები. 
80 - 100სმ ყომრალი, მოწითალო ელფერით, მოშავო ლაქებით. 
100 -120 ყომრალი, ზედა ჰორიზონტთან შედარებით ბაცი, ტლანქი სტრუქტურით. 
120 ღია ყომრალი, ბზარებით, ტლანქი სტრუქტურით. 
ტყების დიდი ნაწილი კორდიან-ეწერ ნიადაგებზეა გავრცელებული. კორდიან-ეწერი ნიადაგების დაბალი 
საწარმოო თვისებები  გამოწვეულია ორგანული ნივთიერებების ნაკლებობით, უსტრუქტურობით, მჟავე 
რეაქციით, არადამაკმაყოფილებელი მიკრობიოლოგიური პროცესებით და სხვა. 
 
ტყე-სტეპის ზონის ნიადაგები;   ტყის ზანგარა ნიადაგები 
ტყის ზანგარა ნიადაგები გავრცელებული ტყე-მდელოსა და შავმიწა ნიადაგების ზონებს შუა ტყე-სტეპის 
სარტყელში. ამიერკავკასიაში და კერძოდ საქართველოში ესნიადაგები თითქმის არ გვხვდება.  
კლიმატი.  ტყე-სტეპის ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მიხედვით, ტყე-მდელოს ზონასთან შედარებით, 
მნიშვნელოვანი სიმშრალით ხასიათდება. ამის მიზეზს წარმოადგენს არა ნალექების სიმცირე არამედ 
მაღალი ტემპერატურა. 
რელიეფი  ტყე-სტეპის ზონის თითქმის მთელი ტერიტორია ვაკეს წარმოადგენს. 
ქანები.  ტყე-სტეპის ზონაში ნიადაგწარმომქმნელ ქანს უმთავრესად ლიოსისებრი ( დანალექი ფოროვანი 
ქანი, მოყვითალო ფერის) ნაფენები წარმოადგენს. 
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მცენარეულობა. ტყე - სტეპის ზონის ბუნებრივ მცენარეულ საფარს, ერთმხრივ ფართოფოთლოვანი ხე-
მცენარეები ქმნის, ხოლო მეორე მხრივ მდელო-სტეპის ბალახები. 
ტყის ზანგარა ნიადაგების წარმოქმნა შემდეგი სქემით ხდება; 
შავმიწა - დეგრადირებული შავმიწა - ტყის ზანგარა ნიადაგი. 
 
 
მდელო - სტეპის ზონის ნიადაგები 
შავმიწა ნიადაგები 
შავმიწა ნიადაგებს უდიდესი სასოფლო - სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. შავმიწა ნიადაგებს ამიერკავკასიაში 
საკმაოდ დიდი ფართობი უკავია. საქართველოში ეს ნიადაგები მოზრდილ მასივებად გვხვდება ჯავახეთში 
(სამხრეთ საქართველო), გარე კახეთში, შუა და ქვემო ქართლში. 
შავმიწა ზონის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორები შემდეგი მაჩვენებლებით ხასიათდება; 
კლიმატი. შავმიწა ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მხრივ საკმაოდ ჭრელია. საქართველოს მთის და ბარის 
შავმიწების ზონა, კლიმატური პირობების მხრივ ერთიმეორისგან რამდენიმედ განსხვავდება. 
მთის შავმიწების ზონას ახასიათებს 550 - 650მმ ნალექები, წლიური საშუალო ტემპერატურა 5,5 გრადუსია; 
ბარის შავმიწების სარტყელში ნალექების წლიური რაოდენობა 475 - 590მმ წლიური საშუალო ტემპერატურა 
11 - 12 გრადუსია 
რელიეფი.  საქართველოს მთის შავმიწების ზონის რელიეფი ვულკანურ პლატოს წარმოადგენს. მისი 
სიმაღლე ზღვის დონიდან 1300 - 2000 მეტრია. ბარის შავმიწების დიდი ნაწილი მდ. ივრისა და ალაზნის შუა 
წყალგამყოფ ზეგანზეა გავრცელებული, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან საშუალოდ 650 – 900 მ. უდრის. 
საქართველოს როგორც ბარის, ისე მთის შავმიწების ზონის სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ტბები 
ახასიათებს.  
ქანები. საქართველოს მთის შავმიწების დიდი ნაწილი უშუალოდ განვითარებულია ამონთხეულ – 
ვულკანურ ქანებზე, მცირე ნაწილი კი თიხიან, ნაშალ ნაფენებზე. შავმიწების ზონაში გრუნტის წყალი, 
ცვეულებრივ დიდ სიღრმეზე დგას 18 – 22 მეტრი. 
მცენარეულობა.  საქართველოს შავმიწების ზონა მდელოს ნაირბალახოვანი მცენარეებით ხასიათდება. 
შავმიწების ზონა მდიდარია ნიადაგში მცხოვრები ცხოველებით – ენტენოფენით ( მღრღნელებით, 
ჭიანჭველები, მწერები და სხვა ).  
 შავმიწები თავისი ქიმიური შედგენილობით და ფიზიკური  თვისებების მიხედვით, მაღალნაყოფიერ 
ნიადაგებს წარმოადგენს. ამის გამო ამ ნიადაგების ზონა, მიწათსარგებლობის მეტად მაღალი მაჩვენებლით 
ხასიათდება. 
 
მდელო სტეპის ზონის ნიადაგები. 
წაბლა და მურა ნიადაგები. 
მშრალი სტეპის ზონის ნიადაგები რუსეთის ტერიტორიის აზიურ ნაწილში უფრო მეტი ტერიტორია 
უკავია, ვიდრე ევროპულ ნაწილში. აღნიშნული ნიადაგების წარმომქმნელი ფაქტორები სემდეგი 
მაცვენებლებით ხასიათდება. 
კლიმატი. მშრალი სტეპის ზონას ახასიათებს ცხელი და მშრალი კლიმატი, საშუალო წლიური 
ტემპერატურა ზონის დასავლეტი ნაწილიდან აღმოსავლეთისაკენ მცირდება. ნალექების წლიური 
რაოდენობა 200 – 350 მმ. ფარგლებსი მერყეობს. 
ღელიეფი. Mსრალი სტეპის უდიდესი ნაწილი ვაკეს წარმოადგენს. Gრუნტის წყალი რრმად დგას. 
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Qანებიეს ზონა სხვადასხვაგვარი წარმოსობისა და სედგენილობის დედაქანებითხასიათდება. გვხვდება 
სილიანი, ქვისიანი ქანები. 
მცენარეულობა.ამ ზონის მცენარეულობა როგორც სახეობრივად, ისე სიხშირით მეტად ღარიბია. 
აღსანისნავია ვაციწვერა, თეთრი აბზინდა, ისლი, ლურჯ – მომწვანო წყალმცენარეები და სხვა.  
წაბლა და მურა ნიადაგების წარმოქმნაზე არსებობს შემდეგი მოსაზრერბა. 
1. წაბლა და მურა ნიადაგების წარმოქმნა უდაბნოს სტეპის (რუხი) ნიადაგის რეგრადაციის შედეგს 
წარმოადგენს. 
2. წაბლა და მურა ნიადაგები სავმიწების დეგრადაციის სედეგად არის წარმოქმნილი. 
წაბლა და მურა ნიადაგები თავისი ბუნებრივი ნაყოფიერების თვისებებით შავმიწებს ჩამოუვარდება წაბლა 
და მურა ნიადაგები არამტკიცე სტრუქტურით ხასიათდებიან, რაც მათ წყლის, ჰაერის და ფიზიკურ – 
მექანიკურ თვისებებზე უარყოფით გავლენაც ახდენს. მშრალი სტეპის ზონაში ნიადაგის მოსავლიანობის  
შემზღვუდველ მთავარ ფაქტორს ტენის ნაკლებობა წარმოადგენს. 
 
უდაბნოს სტეპის ზონის ნიადაგები. 
რუხი ნიადაგები 
უდაბნო სტეპის ზონაში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული რუხი ნიადაგები და ქვისები. 
ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორებია; 
Kლიმატი.  უდაბნო სტეპის ზონასყოფენ სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ქვეზონებად. სამხრეთის ანუ შუა 
აზიის ნახევრად უდაბნოს ქვეზონა ხასიათდება კონტინენტური კლიმატით. მეტად მაღალი წლიური 
საშუალო ტემპერატურით + 16,1, ძლიერ ცხელი ზაფხულით. ზამთარი ცივი და არახანგრზლივი, 
ნალექების წლიური რაოდენობა მეტად ნცირეა100-150მმ. 
რაც შეეხება ჩრდილოეთის ნახევრად უდაბნოს ქვეზონას, ის ხასიათდება შედარებით დაბალი წლიური 
ტემპერატურით. ზაფხულის საშუალო წლიური ტემპერატურა უფრო დაბალია +13,2, ნალექები შდარებით 
მეტი მოდის. 
რელიეფი.   უდაბნოს სტეპის ზპნასი დაბლობები წარმოდგენილია ვაკე, ხოლო ვაკე მაღლობები პლატო და 
დაბალნმთიანი რელიეფის ელემენტებით. 
ქანები.  უდაბნო სტეპის დაბლობი ნაწილი აგებულია მდინარეების ალუვიური ნაფენებისაგან.  
მცენარეულობა.უდაბნო სტეპის მცენარეულობა სახეობრივად ღარიბია. 
რუხი ნიადაგების წარმოქმნის შესახებ მრავალი ჰიპოთეზა არსებობს. მრავალი მკვლევარი ამ ნიადაგებს 
პრიმიტიულ ნიადაგებად თვლის, ზოგიერთი კი მას განიხილავს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ძველი 
წარმოშობის ნიადაგს. 
რუხ ნიადაგებს ვ. ვილიამსის აზრით, ახასიათბს უჰუმუსობა, უსტრუქტურობა და მარილიანობა (სიმლაშე). 
ის არის შავმიწების დეგრადაციის უმაღლესი საფეხური. ეს პროცესი გამოიხატება ნიადაგის ჰუმუსის 
დარღვევა-მინერალიზაციაში, რის საფუძველზეც მარილიანობა მატულობს ნიადაგში და სტრუქტურა 
ირღვევა. 
 
დამლაშებული ნიადაგები 
დამლაშებული ნიადაგები ფართოდაა გავრცელებული მდელო სტეპისა და განსაკუთრებით მსრალი და 
უდაბნო სტეპის ზონის პირობებსი. დამლაშებული ნიადაგები ორ დიდ ჯგუფად იყოფა ბიცი და ბიცობ 
ნიადაგებად. 
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პირველი ჯგუფის ნიადაგები ხასიათდება ხსნადი მარილების დაგროვებით, ხოლო მეორე  (ბიცობიანი ) 
გამლაშების პროცესით და კოლოიდურ კომპლექსში შთანთქმული ნატრიუმის სემცველობით. ბიცი და 
ბიცობიანი ნიადაგები უმეტეს შემთხვევასი სავმიწა წაბლა და რუხი ნიადაგების ზონაში არის შეწრილი.  
დამლაშებული ნიადაგების ყველაზე დიდი მასივები გვხვდება ალაზნის ველზე, გარე კახეთში. ამ 
ნიადაგებს მეტნაკლები გავრცელება აქვს შუა და ქვემო ქართლში.  
 
ბიცი ნიადაგები  
ბიცი ნიადაგების წარმოქმნა მშრალი კლიმატის პირობებსი მიმდინარეობს. მლაშე ნიადაგების მარილშა 
წყაროს წარმოადგენს ქანები, გამდინარი და გრუნტის წყალი და ჰაერი. მარილთა ტრანსპორტირების 
ძირითად საშუალებას დედამიწაზე წარმოადგენს გამდინარე წყალი. ამიტომ სხვადასხვა ლანშაფტის 
ზონაში მარილთა გატანა - დაგროვების პროცესის სისწრაფე გამდინარე წყლის რეჟიმზეა დამოკიდებული. 
 მლაშე ნიადაგები მზის მაღალი სხივოსნური ენერგიის ზონასია გავრცელებული, ამიტომ მათ 
მელიორაციას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. მლაშე ნიადაგების მელიორაცია გულისხმობს 
ნიადაგის განთავისუფლებას ზედმეტი რაოდენობა ხსნადი მარილებისაგან. ამის განსახორციელებლად 
სამგვარი საშუალება არსებობს; მექანიკური, ბიოლოგიური და ირიგაციული. 
მექანიკური საშუალებით ბიცი ნიადაგის გაუმჯობესება მდგომარეობს-ნიადაგის ზედაპირზე დაგროვილი 
მარილების (ქერქი) მექანიკური წესით გატანასი. მარილთა რაოდენობის შემცირებისათვის აწარმოებენ 
აგრეთვე მლასე ნიადაგებზე სპეციფიკურ თესვას ( ნაცარქათამოვანთა ოჯახის ). ეს მცენარეეები დიდი 
რაოდენობით ითვისებენ მარილებს, ამ ბალახების ნათესს შემდეგ თიბავენ ახმობენ და წვავენ. ორივე ეს 
ღონისძიება ( მექანიკური და ბიოლოგიური) მლაშე ნიადაგის გაუმჯობესების მხოლოდ დამხმარე 
საშუალებაა. ძირითად ღონისძიებას კი ირიგაციული წესი წარმოადგენს. 
მლასე ნიადაგების  ირიგაციული წესით გაუმჯობესება მარილთა გარეცხვის საშუალებით წარმოებს. წყალი 
მარილებს ხსნის და ამავე დროს რეცხავს ზედა ფენიდან ქვადა ფენასი. 
 
ტენიანი ტროპიკული და სუპტროპიკული ზონის ნიადაგები. 
ლიტერიტი და წითელმიწა ნიადაგები. 
ტენიანი ტროპიკული და სუპტროპიკული ზონის ნიადაგები- ლიტერიტები და წითელმიწები - 
დედამიწაზე ცალ - ცალკე სხვა ზონის ნიადაგებთან შედარებით ყველაზე მეტედაა გავრცელებული. 
მსოფლიოს ნიადაგების რუკის საფუძველზე, მიახლოვებითი გამოანგარიშების მიხედვით მათ ხმელეთის 
19% ფართობი უკავია. ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების დახასიათება. 
კლიმატი. ეკვატორული ტენიანიტროპიკების ზონა ხასიათდება მზის მაღალი რადიაციით. ტროპიკული 
ზონა კლიმატური მაჩვენებლების მიხედვით რამდენიმე ქვეზონად იყოფა; ძლიერ ტენიანი, საშუალო 
ტენიანი და სტეპების ზოლი. 
რელიეფი. ტროპიკულ ზონას ახასიათებს ბორცვიან - გორაკინი რელიეფი. საქართველოს ( და 
აზერბაიჯანის ) სუპტროპიკული ზონა მთისწინა ფერდობებისა და ბორცვიანი რელიეფის ფორმებითაა 
წარმოდგენილი. 
ქანები.ტენიანი ტროპიკული ზონის ნიადაგები განვითარებულია სხვსდასხვაგვარი მასიურ - კრისტალურ,  
ალუმოსილიკატებით მდიდარ ქანებზე. საქართველოს ტენიან სუპტროპიკული ზონის ნიადაგწარმომქმნელ 
ქანებს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ( ბათუმი, ჩაქვი და სხვა ) ანდეზიტ - ბაზალტები და ბაზალტები 
წარმოადგენს. ზონის დანარჩენ რაიონებში ფიქალები, მდინარეთა და ტბათა ძველი უკარბონატო ნაფენები 
და სხვა. 
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მცენარეულობა. ტენიან ტროპიკულ ზონაში მცენარეულობა კლიმატის შესაფერისად არის წარმოდგენილი. 
ტყეებში ფართოდაა გავრცელებული სხვადასხვა ლიანა, მათი სიგრძე რამდენიმე ასეულ მეტრს აღწევს. 
ბალახა მცენარეებს შორის ძირითადად გვიმრაა გავრცელებული. 
 
საქართველოში   გავრცელებული  ნიადაგები. 
1.  მთა  მდელოს  პრიმიტიული 
2. მთა  მდელოს  კორდიანი 
3. მთა  მდელოს   კორდიან  ტორფიანი. 
4. მთა  მდელოს   ჭაობიანი. 
5. მთა  მდელოს  შავმიწები. 
6. მთა - ტყე  მდელოს. 
7. ყომრალი  მჟავე. 
8. ყომრალი  სუსტად  არამდგრადი. 
9. ყომრალი  გაეწერებული. 
10. ყვითელი  ყომრალი 
11. ყომრალი  შავი 
12. ნეშომპალა  კარბონატული. 
13. ნეშომპალა  კარბონატულ  
დეგრადირებული. 
14. ნეშომპალა  კარბონატული  წითელი 
15. წითელმიწა. 
16. წითელმიწა  გაეწერებული. 
17. ყვითელმიწა. 
18. ყვილმიწა   გეწერებული 
19. სუპტროპიკული  ეწერი 
20. სუპტროპიკულ  ეწერორშტეიანი  
მღებლიანი 
21. სუპტროპიკული  ეწერ  ლებიანი 
22. შავმიწა  გამოტუტული. 
23. შავმიწა. 
24. შავმიწა  დაწიდული. 
25. შავი. 
26. შავი  კომბინირებული. 
27. შავი  ბიცობიანი  და  დამლაშებული. 
28. მდელოს  შავი. 
29. მდელოს  შავი  ბიცობიანი  დამლაშებული. 
30. ყავისფერი  გამოტუტული. 
31. ყავისფერი  კარბონატული. 
32. ყავისფერი. 
33. ყავისფერ  ღია. 
34. მდელოს  ყავისფერი. 

35. მდელოს  რუხი  ყავისფერი. 
36. რუხი  ყავისფერი  მუქი 
37. რუხი  ყავისფერი 
38. მლაშობი 
39. ალუვიური  მჟავე. 
40. ალუვიური  მაძღარი 
41. ალუვიური  კარბონატული 
42. ლამიან   ჭაობიანი. 
43. ტორფიან  ჭაობიანი 
44. ანთროპოგენული  ნიადაგები. 
45. ძლიერ  ჩამორეცხილი  ნიადაგები. 
46. მყინვარები. 
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მთა-მდელოს  
ნიადაგი                                                             
მთა-

ტყემდელოს ნიადაგები 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ჭაობიანი ნიადაგი                                                                               
შავმიწა ნიადაგი 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   ალუვიური ნიადაგი                                                                       წითელმიწა ნიადაგი 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ყვითელი ყომრალი ნიადაგი                                                           
ყვითელმიწა  ეწერი ნიადაგი 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

მდელოს 
ყავისფერი 

ნიადაგი                               კორდიანი კარბონატული ნიადაგი 
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ნიადაგის თვისებების გაუმჯობესება 
 
აგროქიმიის საგანი და მეთოდები. 
 
აგროქიმია არის მეცნიერება მცენარეთა კვების შესახებ.აგროქიმიის მთავარ ამოცანას რუსი 
აგროქიმიკოსის დ. პრიანიშნიკოვის განმარტებით, შეადგენს ნივთიერებათა წრებრუნვის შესწავლა 
მიწათმოქმედებაში და ნიადაგშა თუ მცენარეში მიმდინარე ქიმიურ პროცესებზე ღონისძიებების 
შემუშავება, რომელსაც შეუძლია გაადიდოს მოსავალი ან შეცვალოს მისი შედგენილობა. ძირითადი 
საშუალება, რითაც ადამიანი ახდენს ამ წრებრუნვაზე ზეგავლენას სასუქების გამოყენება წარმოადგენს. 
მინერალური სასუქების გამოყენებით ადამიანს ნივთიერებათა წრებრუნვაში შეყავს საკვები 
ელემენტების ახალი რაოდენობა. სასუქების (როგორც მინერალური ისე ორგანული ) გამოყენება 
საშუალებას იძლევა ნიადაგს დავუბრუნოთ მოსავლის მიერ გამოტანილი საკვები ელემენტები. 
ნიადაგიდან საკვები ელემენტების დაკარგვა შეიძლება გამოწვეული იყოს ქარით და წყლისმიერი 
ეროზიით, გამორეცხვით, ატმოსფეროში აორთქლებით  და სხვა. სასუქების გამოყენებით კი 
შესაძლებელი ხდება ნიადაგის ნაყოფიერებისარა მარტო  შენარჩუნება, არამედ მისი ამაღლებაც. 
მინერალური სასუქების გამოყენების მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მიწათმოქმედებაში საკვები 
ნივთიერებებების წრებრუნვის რეგულირება და მცენარის კვების გაუმჯობესება. 
მცენარის კვების შესწავლა ყოველთვის იყო აგროქიმიის ერთ - ერთი მთავარი ამოცანა. მცენარის კვება 
განსაზღვრავს არა მარტო მოსავლის სიდიდეს, არამედ მის ხარისხსაც. 
აგროქიმიაში კვლევის პირველ ობიექტს წარმოადგენს მცენარე. მცენარის კვების პირობების 
შესწავლისას, სასუქების მეშვეობით  მხვედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ცალკეული კულტურების 
ბიოლოგიური და აგროტექნიკური თავისებურებანი. 
კვლევის მეორე ობიექტს აგროქიმიაში წარმოადგენს ნიადაგი. საკვები ელემენტებისა და მათი 
დინამიკის შესწავლა ნიადაგში, სასუქების გარდაქმნა და ნიადაგზე ზემოქმედება ერთ - ერთი 
მნიშვნელოვანი საკითხია აგროქიმიაში. 
აგროქიმიის მესამე კვლევის ობიექტს წარმოადგენს თვით სასუქები. აგროქიმია სწავლობს მათ 
შედგენილობას, თვისებებებს და ეფექტიანობას.  
მცენარის, ნიადაგსა და სასუქებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა, როგორც დ. 
პრიანიშნიკოვი მიუთითებს, ყოველთვის მთავარი ამოცანა იყო აგროქიმიკოსებისათვის. ამასთან იგი 
მიუთითებს, რომ სასუქების შეტანით შეიძლება მცენარის კვების რეგულირება, ნიადაგის ნაყოფიერების 
და სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის გადიდება. 
მცენარის ნიადაგისა და სასუქების ურთიერთ - ზემოქმედებისა და მცენარის კვების საკითხების 
შესწავლა შადგენს აგროქიმიის თეორიულ საფუძველს. ამ საკითხების ცოდნა საშუალებას იძლევა 
სწორად გადავწყვიტოთ სასუქების გამოყენების პრაქტიკული საკითხები, როგორიცაა მათი დოზები, 
ფორმები, შეტანის ვადები. 
 
აგროქიმიის განვითარების მოკლე ისტორია. 
 
ადამიანებმა სასუქების გამოყენება გაცილებით ადრე დაიწყეს, ვიდრე ჩასწვდებოდნენ მისი გამოყენების 
არსს. ნიადაგის განოყენების საკითხები ცნობილი იყო ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელებისათვის, ხოლო 
შემდეგ რომაელებისათვის, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ისინი ამ მიზნით იყენებენ ნაკელს, ნაცარს და 
კირს. მათთვის ცნობილი იყო მწვანე სასუქები ანუ  სიდერატების გამოყენება. ანტიკური საბერძნეთის 
ფილოსოფოს - მატერიალისტები ქადაგებდნენ. რომ მცენარის სიცოცხლისათვის საჭიროა წყალი, ჰაერი, 
მიწა და ცეცხლი. ძალზე ზოგადად ამ განსაზღვრაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი, ყველაზე მეტ 
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ცეცხლიდან მზიდან ხომ მცენარეები ღებულობენ სითბოს და სინათლეს, მიწიდან მინარულ მარილებს, 
ჰაერიდან ნახშირორჟანგს, ხოლო წყალი მცენარის ცოცხალი ნაწილის 3 / 4 შეადგენს. 
მცენარის კვებაზე საყურადღებო აზრები კვლავ გამოჩნდა 16 საუკუნეში. ფრანგმა თვითნასწავლმა 
მეცნიერმა ბერნარ პალისიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ მარილი წარმოადგენს ნივთიერების კვების 
საფუძველს, რასაკვირველია მას არ შეუძლია ეთქვა კერძოდ რომელი მარილია მცენარის კვების წყარო. 
თითქმის ასი წლის შემდეგ ინგლისელმა ქიმიკოსმა გლაუბერმა მიიქცია ყურადღება გვარჯილას, 
როგორც მცენარისათვის საკვებ ნივთიერებას. გვარჯილას დიდი ხნის განმავლობაში ხსნადი 
ნაკელისაგან იღებდაა. 
მცენარის კვების საკითხების შესწავლაში ძირეული გარდატეხა მოხდა 1840 წელს, როდესაც გამოვიდა 
გერმანელი სწავლული - ქიმიკოსის ლიბიხის წიგნი “ქიმიის გამოყენება მიწათმოქმედებასა და 
ფიზიოლოგიაში”,სადაც ჩამოაყალიბა მცენარის მინერალური კვების თეორია. 
ლიბიხის იდეების საფუძველზე 1843 წელს - ლოოზის მიერ გამოყენებული იქნა პირველი მინერალური 
სასუქი - სუპერფოსფატი ქარხნული წესით. ამრიგად 19 საუკუნის შუა წლებში  სოფლის მეურნეობის 
პრაქტიკასი შევიდა ორი მინერალური სასუქი - გვარჯილა და სუპერფოსფატი, რომლის წარმოება 
გავრცელდა მრავალ ქვეყანაში. 
რუსეთში იმ პერიოდისათვის ცნობილი სასუქების მოქმედების შესწავლა იწყება მენდელეევის 
ხელმძღვანელობით, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა აგრეთვე ტიმირიაზევი. 
აგროქიმიის შემდგომი განვითარება დაკავშირებულია პრიანიშნიკოვის სახელთან, რომელმაც19 
საუკუნის ბოლოწლებში. პრიანიშნიკოვმა დაასაბუთა მცენარის ამონიაკური და ნიტრატული კვების 
თეორია. 
საქართველოში აგროქიმიის განვითარება დაკავშირებულია დიდი ქართველი ქიმიკოსის 
მელიქიშვილის სახელთან, მან პირველად თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტში ჩამოაყალიბდა 
აგროქიმიური ლაბორატორია. აგროქიმიის დარგში საყურადღებო ნაშრომებიაქვს ცინცაძეს. მის 
სახელთან არის დაკავშირებული აგროქიმიის კათედრის დაარსება. 
1918წ.-ს შეიქმნა სასუქების შემსწავლელი სამეცნიერო ინსტიტუტი, ხოლო შემდეგ სასუქების 
აგროტექნიკის და აგრონიადაგმცოდნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი. 
 
 
სასუქების მნიშვნელობა და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში 
 
თითოეულ ელემენტს (Nაზოტი,ფოსფორი,კალიუმი ) განსაკუთრებული როლი ენიჭება, როგორც 
მცენარის სასიცოცხლო ციკლის ნორმალურ წარმოებაში, ასევე მოსავლის ფორმირებაში.  მაგალითად 
აზოტი შედის ყველა მარტივი და რთული ცილების შედგენილობაში . სხვადასხვა მკვლევარი 
განსხვავებული აზრისაა მისი  ამა თუ იმ დოზებით გამოყენების შესახებ, მაგალითად ფრანგი 
მკვლევარი შანკრენი და ლინცი არ ურჩევდნენ აზოტის დიდი რაოდენობით NPგამოყენებას, რასაც იმით 
ხსნიდნენ, რომ გაზრდილი ნორმებით გამოყენება იწვევს ფოთლისა და მერქნის ძლიერ განვითარებას. 
ამასთან ერთად ადგილი აქვს ყვავილების ცვენას და ყლორტის ცუდ მომწიფებას. 
 ასევე დიდი მნისვნელობა აქვს ფოსფორს მცენარისათვის, იგი წარმოადგენს ნუკლეინის ძირითად 
შემადგენელ ნაწილს, მარტივ ცილებთან ერთად წარმოქმნის ნუკლეოპროტეინს, რომელიც შედის 
უჯრედის ბირთვში, ფოსფორი შედის ცხიმმაგვარ ნივთიერებაში ფოსფატიდებში, რომელიც 
პროტოპლაზმის აუცილებელი კომპონენტია. 
სხვადასხვა მეცნიერები აღნიშნავენ კალიუმის უდიდეს როლს მცენარის კვებაში. მრავალწლიანი 
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, აკეთებენ შემდეგი სახის დასკვნებს; კალიუმი ააქტივებს 
ფერმენტებს, ხელს უწყობს ქლოროფილის ჩამოყალიბებას,საქაროზის, ცილების და სახამებლის 
ბიოსინთეზს, ასევე ხელს უწყობს წყლის რეჟიმის ცვლას მცენარეში. 
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ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტების სწორი ურთიერთ შეთანწყობა განაპირობებს არა მარტო მოსავლის 
ზრდას, არამედ მისი ოპტიმალური ნორმებით გამოყენება დადებით გავლენას ახდენს პროდუქციის 
ხარისხზე. 
 
 
 
 
მცენარის კვება 
მცენარის ქიმიური შედგენილობა 
 
მცენარის შედგენილობაში შედის წყალი და ეგრეთ წოდებული მშრალი ნივთიერება,  რომელიც 
წარმოდგენილია ორგანული და მინერალური შედგენილობით. წყლისა და მშრალი ნივთიერების 
რაოდენობას  შორის შეფარდება არაერთნაირია სხვადასხვა მცენარესა და მის ცალკეულ 
ორგანოებში,რაც დამოკიდებულია მცენარის ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, მის ასაკსა და მოყვანის 
პირობებზე. ზოგიერთ მცენარეში წყლისა და მშრალი ნივთიერებების შემცველობა ხასიათდება შემდეგი 
ციფრებით:  
ხორბალი და პარკოსნების მარცვალი - მშრალი ნივთიერება 85 – 89 %, წყალი 12 – 15 %. 
პამიდორი,კიტრი - მშრალი ნივთიერება 4- 8 %, წყალი 92-96 %.  
მცენარის მშრალი ნივთიერების მასა წარმოდგენილია ორგანული შენაერთებით- 
ნახშირწყლებით,ცილებით და ცხიმებით, აგრეთვე სხვადასხვა შენაერთებით, რომელნიც 
წარმოიქმნებიან მცენარეში ნივთიერებათა ცვლის პროცესში და შედიან გარედან ფესვთა სისტემის 
საშუალებით. 
მცენარის მშრალი ნივთიერების დაგროვება მიმდინარეობს ჰაერის ნახშირორჟანგს, ნიადაგიდან წყლისა 
და მინერალური მარილების ხარჯზე. ე. ი. ჰაეროვანი და ფესვური კვების შეთანწყობით. 
მცენარის მშრალი ნივთიერებას საშუალოდ შემდეგი შედგენილობა აქვს წონით პროცენტებსი; 
ნახშირბადი – 45, ჟანგბადი -42, წყალბადი -6,5; აზოტი -1,5; ნაცრის ელემენტები -5. ნაცრის 
ელემენტებისეწოდება ისეთ ელემენტებს, რომელნიც შედიან მცენარის ნაცარში, მათ ეკუთვნის 
ფოსფორი,კალიუმი, კალციუმი,გოგირდი, რკინა და მიკროელემენტები. სულ მცენარეში ნაპოვნია 70 – 
ზე მეტი ელემენტი 
აზოტი და ნაცრის ელემენტები მშრალი ნივთიერების მხოლოდ 6 – 6,5 % შეადგენენ, მაგრამ მათი 
არსებობა მცენარისათვის აუცილებელია და სწორედ ამ ნივთიერებათა და წყლით უზრუნველყოფაზეა 
დამოკიდებული მშრალი ნივთიერების დაგროვება და მოსავლის დონე. 
მოკლედ ცალკეული ელემენტების ფიზიოლოგიურ როლზე მცენარეში. 
აზოტი- ამინომჟავეების, ცილების, ნუკლეინის მჟავეების, ქლოროფილის, ლიპოიდების, ფერმენტების, 
ალკოლოიდების და მცენარის სხვა ორგანული შენაერთების შემადგენელი ნაწილია. 
ფოსფორი - შედის ნუკლეოპროტეიდების ( უჯრედის ბირთვის ცილები ), ნუკლეინის მჯავეების 
შემადგენლობაში. 
გოგირდს- შეიცავს ზოგიერთი ამინომჟავეები, რომელნიც შედის ცილების შედგენილობაში, 
მონაწილეობს მცენარეში ჟანგვა - აღდგენის პროცესებში. გოგირდის მოჭარბებული რაოდენობა 
შეიმჩნევა კომბოსტოსებრთა ოჟახის მცენარეებში. 
კალიუმი -  ხელს უწყობს ნახშირწყლების დაგროვებას და მათ გადაადგილებას ფოთლებიდან მცენარის 
სხვა ორგანოებში. 
მაგნიუმი - აუცილებელი კომპონენტია ქლოროფილის მოლეკულისათვის, რომლის გარეშე  
შეუძლებელია ფოტოსინთეზის პროცესი. 
რკინა - თუმცა არ შედის ქლოროფილის შედგენილობაში, მაგრამ აუცილებელია, მაგრამ აუცილებელია 
მისი წარმოქმნისათვის. 
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კალციუმი -  ხელ უწყობს ცილების წარმოქმნას. 
მიკროელემენტების უმრავლესობა მცენარეში ან შედის ფერმენტების შედგენილობაში ან ხელს უწყობს 
მათ წარმოქმნას. 
 
 
მცენარის კვება. 
 
მცენარის ჰაეროვანი კვების არსი დაკავშირებულია ფოტოსინთეზის პროცესებთან. ფოტოსინთეზის 
პროცესი გამოისახება შემდეგნაირად; 
6C02 + 12 H2O +  მზის ენერგია =C6H12O6 +6O2  
გლუკოზა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ფოტოსინთეზისათვის აქვს ქლოროლოფილს. მისი შემცველობა 
ფოთლებში 1 - 3 გრ. - ის ფარგლებში 1კგ. ნედლ ფოთლებზე. 
ფოტოსინთეზის ენერგია დამოკიდებულია აგრეთვე ნიადაგის ზედაპირთან ჰაერის ფენაში 
ნახშირორჟანგის  (ჩO2)  შემცველობაზე. მისი შემცველობა ჰაერში 0, 03 %. ჩO2 -ის კონცენტრაციის 0, 01 
% - მდე შემცირებისას ფოტოსინთეზი ჩერდება. 
ფოტოსინთეზის ენერგია დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და მცენარის უზრუნველყოფაზე. 
ფოტოსინთეზის ოპტიმალურ ტემპერატურად ითვლება 18 - 20 გრადუსი. ტემპერატურის დაწევა 
ამცირებს სუნთქვის ინტენსივობას. 
ოპტიმალურზე მაღალი ტემპერატურის მატება იწვევს ფოტოსინთეზის  პროდუქტიულობის 
შემცირებაც, რაც გამოწვეულია სუნთქვის პროცესის გაძლიერებით და აღნიშნულ პროცესებზე შაქრების 
ხარჯვის გადიდებით 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ფოტოსინთეზისათვის მცენარის საკმარისი რაოდენობით წყლის შემცველობას. 
წყლის სისტემატური მიწოდებისას მცენარეში განსაკუთრებით მორწყვის პირობებში, ფოტოსინთეზი 
ძლიერდება. მცენარე სრულიად იყენებს ნიადაგის და შეტანილი სასუქების საკვებ ნივთიერებებს. 
მისთვის, რომ მცენარემ შთანთქას საკვები ნივთიერებების აუცილებელი რაოდენობა, საჭიროა კარგად 
განვითარებული ფესვთა სისტემა. 
ნორმალური კვების პირობებში მცენარისათვის განსაზღრული თანაფარდობა მიწისზედა ნაწილის 
მასასა და ფესვების მასას შორის,  მაგრამ თუკი მცენარე განიცდის საკვები ელემენტების ნაკლებობას, 
მაგალითად აზოტის, იგი იძულებულია განივითაროს ფესვთა სისტემა აზოტიანი ნივთიერებების 
ძებნაში, ე.ი . დახარჯოს საკვები ნივთიერებანი არა მოსავლის ზრდაზე, არამედ ფესვებსა და მიწისზედა 
ნაწილებს შორის აღდგენაზე. თუკი მცენარე იღებს საკმაო რაოდენობით აზოტს, იგი მოსავლის 
ერთეულის მისაღებად ინვითარებს ნაკლებ ფესვთა სისტემას. 
განოყიერების პრაქტიკაში საჭიროა აღირიცხვოს ამთვისებელი კულტურის ფესვთა სისტემის 
აგებულების თავისებურებანიც. ასე მაგალითად; მცენარისათვის რომელთაც აქვთ სუსტად 
განვითარებული ფესვთა სისტემა მიზანშეწონილია სასუქების არაღრმად შეტანა, ხოლო ბცენარეებს, 
რომელთაც აქვთ კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა აუცილებელია სასუქების ღრმად შეტანა. 
არის რეაქცია (PH)სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების უმრავლესობისათვის უფრო ხელსაყრელი არის 
სუსტი მჟავე ან ნეიტრალური რეაქცია, ძალზე მჟავე რეაქცია საერთოდ მავნებელია მცენარისათვის, ის 
აკავებს მასსი ცილოვანი ნივთიერებების სინთეზს. ამავე დროს არის რეაქციის შეცვლისას 
მცენარისათვის დასაშვებ ფარგლებსი კათიონები და ანიონები მცენარეში არაერთნაირად შედიან; არის 
სუსტი მჟავე რექციის პირობებში. მცენარეში უკეთესად შედიან ანიონები, ნეიტრალური და სუსტი 
ტუტე რეაქციის პირობებსი - კათიონები. 
ნიადაგის არის რეაქცია გამოისახებაPH. -ით სადაც 3 -5 არის ძლიერ მჟავე, 4-5 არის - მჟავე, 5 -6 სუსტი 
მჟავე , 6 -7 ნეიტრალური, 7 -8 ტუტე, 8 -9ძლიერ ტუტე ნიადაგები. 
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მცენარეთა ფესვგარესე კვება 
ცნობილია, რომ მინერალურ მარილებს სუსტი ხსნარებიდან შეუძლიათ შეაღწიონ მცენარეში 
ფოთლების საშუალებით და მონაწილეობა მიიღონ სინთეზის პროცესებში. დამტკიცებულია აგრეთვე 
ხსნადი მარილების შეღწევა ბაგეების საშუალებით. ამავე დროს დასაბუთებულია, რომ მხოლოდ 
ფოთლების საშუალებით არ შეიძლება დაკმაყოფილდეს მცენარის მოთხოვნილება ძირითად საკვებ 
ნივთიერებებზე - საჭირო იქნება მარილების ძლიერი კონცენტრირებული ხსნარების მიცემა, რასაც 
ფოთლები ვერ აიტანდნენ ( მიიღება სიდამწვრე).  
პრაქტიკულად შესაძლებელია მცენარის ფესვგარეშე კვება მხოლოდ მიკროელემენტების ხსნარებით - 
შესხურების გზით 
 
ნიადაგის თვისებები მცენარის კვებისა და სასუქების გამოყენებასთან დაკავშირებით 
მცენარე თავის განვითარებისათვის შემდეგ ფაქტორებს თხოულობს,სინათლეს, სითბოს წყალს და 
საკვებ ელემენტებს. მცენარის განვითარებისათვისსაჭირო ფაქტორები შეიძლება ორ ჯგუფად დაიყოს: 
კოსმიური ფაქტორები, რომელთაც მიეკუთვნება სინათლე და სითბო და მიწიერი ფაქტორები - წყალი 
და საკვები ნივთიერებები. 
სუქების სწორი გამოყენებისათვის საჭიროა გავითვალისწინოთ არა მარტო მცენარის მოთხოვნილება 
კვების ელემენტებზე ზრდის სხვადასხვა პერიოდში, არამედ, უნდა ვიცოდეთ აგრეთვე ნიადაგის 
ქიმიური შედგენილობა მისი ბიოლოგიური, ფიზიკო - ქიმიური და ქიმიური თვისებებიც, რომელნიც 
განსაზღვრავენ მისი ნაყოფიერების დონეს და მასში შეტანილი სასუქების ხასიათს. 
 
ნიადაგის შედგენილობა 
ნიადაგის ჰაერს.  - ჩვეულებრივ უჭირავს ნიადაგის ზედა სახნავი ჰორიზონტის  1/4 – 1/5 მოცულობა 
ნორმალური ტენიანობის პირობებში. იგი განსხვავდება ატმოსფერულისაგან ნახშირორჟანგის მაღალი 
და ჟანგბადის ნაკლები  შემცველობით.ნიადაგის ჰაერის შედგენილობა დამოკიდებულია ნიადაგის 
მექანიკურ შედგენილობაზე და სტრუქტურაზე, მის ფორიანობაზე, მცენარეულობის არსებობასა და 
ხასიათზე, ნიადაგსა და ატმოსფეროს შორის გაზური ცვლის ინტესივობაზე, ატმოსფერული წნევისა და 
ტემპერატურის ცვალებადობაზე. ჭარბი ტენიანობისა და ცუდი აერაციის პირობებში ნიადაგ ის ჰაერში 
იმატებს  ნახშირორჟანგის შემცველობა და იკლებს ჟანგბადის რაოდენობა, რაც უარყოფითად მოქმედებს 
მცენარისა და მიკრორგანიზმების განვითარებაზე. 
ნიადაგის ხსნარი -E ნიადაგის უფრო მოძრავი, ცვალებადი და აქტიური ნაწილია. იგი მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს ნიადაგწარმოქმნაში და ნიადაგის ნაყოფიერებაში. თხევადი ფაზა მცენარისათვის 
წარმოადგენს წყლისა და საკვები ნივთიერებების უშუალო წყაროს. ნიადაგის ხსნარის შედგენილობა და 
კონცენტრაცია იცვლება სხვადასხვა სახის ბიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური და ფიზიკო ქიმიური 
პროცესების შედეგად. 
ნიადაგის ხსნარსი შედის მინერალური და ორგანული ნივთიერებები, ორგანო - მინერალური 
შენაერთები, აგრეთვე ხსნადი გაზები - ნახშირორჟანგი, ჟანგბადი, ამიაკი და სხვა. 
მცენარის კვებისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის ხსნარის რეაქციას. 
ნიადაგის მყარი ფაზა - შედგება მინერალური და ორგანული ნაწილისაგან. 
მინერალური ნაწილი - შეადგენს ნიადაგის წონის 90 -99%, მხოლოდ ორგანულ ნიადაგებს. მისი წილი 
მცირდება 10% -მდე და აქვს რთული ქიმიური შედგენილობა. ყველაზე მეტი გავრცელება აქვს 
სილიციუმჟანგბადოვან მინერალ კვარცს ( სილიციუმის ორჟანგი ). მისი შემცველობა ყველა ნიადაგში 
აჭარბებს 60% -ს, ხოლო მსუბუქ ქვიშნარში აღწევს 90% და მეტს. კვარცი ხასიათდება დიდი მექანიკური 
სიმტკიცით და ქიმიურიგამოფიტვისადმი მდგრადობით. 
პირველადი ალუმოსილიკატური მინერალებიდან ნიადაგში ფართოდაა გავრცელებული კალციუმიანი 
და ნატრიუმ - კალიუმიანი, ნაკლები ხარისხით - კალიუმის და რკინა - მაგნიუმიანი მინერალები 
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იშლებიან თანდათანობით, აღნიშნული მინერალები წარმოადგენენ კალიუმის, კალციუმის, მაგნიუმის 
და რკინის წყაროს მცენარისათვის. 
ნიადაგში მუდმივად მიმდინარეობს ძნელად ხსნადი შენაერთების ადვილად ხსნადში, ე.ი. 
მცენარისათვის უფრო მისაწვდომ ფორმაში გარდაქმნის პროცესი. ერთდროულად მიმდინარეობს 
აგრეთვე შებრუნებული პროცესებიც . აღნიშნული გარდაქმნების მიმართულება დამოკიდებულია 
მრავალ ფაქტორზე - ტემპერატურულ და წყლის რეჟიმზე, მიკროორგანიზმების მოქმედებაზე. ნიადაგის 
დამუშავებაზე, ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანაზე და ა.შ. 
ნიადაგი სხვადასხვა მექანიკურ შედგენილობას აქვს განსხვავებული მინერალური შედგენილობა. 
ნიადაგის უფრო მსხვილი მექანიკური ნაწილაკები ქვიშისებრი და მტვერისებრი ძირითადად შედგებიან 
კვარცისაგან, ამიტომ ხასიათდება სილიციუმის მაღალი შემცველობით. 
წვრილდისპერსიული კოლოიდური და ლამისებრი ფრაქციის შედგენილობაში შედიან უმეტესად 
ალუმოსილიკატები. ამიტომ მათში მეტია, ალუმინისა და რკინის, აგრეთვე კალციუმის, მაგნიუმის, 
კალიუმის, ნატრიუმის, ფოსფორის და სხვა ელემენტების შემცველობა. 
ნიადაგის ორგანული ნივთიერება - შეადგენს მაგარი ფაზის მცირე ნაჭილს, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა 
აქვს მისი ნაყოფიერებისა და მცენარის კვებისათვის. ორგანული ნივთიერების შემცველობა ნიადაგში 
მერყეობს 1-2%-დან 10%-მდე და მეტად ძლიერ შავმიწებში. 
ნიადაგის ორგანული ნივთიერება ძირითადად წარმოდგენილია ჰუმუსით  (85-90%). სხვადასხვა ტიპის 
ნიადაგებში ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არა მარტო ჰუმუსის საერთო შემცველობით, არამედ 
აგრეთვე მისი შედგენილობით და თვისებებით. 
ძირითადისაკვები ელემენტების შემცველობა ნიადაგები და მათი შეთვისება მცენარის მიერ. ნიადაგის 
სხვადასხვა ტიპი გამოირჩევა ძირიტადი საკვები ელემენტების შემცველობით.  
აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის საერთო მარაგი უმეტეს ნიადაგებში მნიშვნელოვან სიდიდეს 
შეადგენს. მცენარის კვებისათვის მისაწვდომია, მხოლოდ ის საკვები ნივთიერებანი, რომელიც 
მოიპოვება ნიადაგში, წყალში და სუსტ მჟავეებში ხსნადი შენაერთების სახით, აგრეთვე გაცვლით - 
შთანთქმულ მდგომარეობაში. საკვები ნივთიერებების მობილიზაცია, ძნელად ხსნადი შენაერთების 
გადასვლა შესათვისებელ ფორმაში მუდმივად მიმდინარეობენ  ნიადაგში ბიოლოგიური, ფიზიკო - 
ქიმიური და ქიმიური პროცესების გავლენით. ჩვეულებრივ ეს პროცესები მიმდინარეობს ნელა და 
მცენარისათვის მისაწვდომი საკვები ნივთიერებების ის რაოდენობა, რომელიც წარმოიქმნება ნიადაგში 
სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, არასაკმარისია მცენარის მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად. ამიტომ, თითქმის ყველა ნიადაგში სასუქების შეტანა მნიშვნელოვნად ამაღლებს 
სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას. 
 
ნიადაგის შთანთქმის უნარიანობა 
მცენარის კვებასა და ნიადაგში შეტანილი სასუქების გარდაქმნაში დიდ როლს ასრულებს ნიადაგის 
შთანთქმის უნარიანობა. ის დაკავშირებულია ნიადაგში ცოცხალი ფესვებისა  და მიკრო ორგანიზმების 
არსებობასთან. გედროიცი არჩევდა შთანთქმის ხუთ სახეს ნიადაგში. 
ბიოლოგიური შთანთქმის უნარიანობა - დაკავშირებულია მცენარეებისა და ნიადაგის 
მიკროორგანიზმების ცხოველმყოფელობასთან. ფესვების, მცენარეული ნარჩენების და 
მიკროორგანიზმების სხეულის სიკვდილის შემდეგ მიმდინარეობს მათი გახრწნა და თანდათანობითი 
ჰუმიფიკაცია. ნიადაგსი ადრე დამაგრებული ორგანული ფორმის აზოტის, ფოსფორის და გოგირდის 
მინერალიზაცია და შემდგომი გამოყენება. ბიოლოგიური შთანთქმის ინტენსივობა დამოკიდებულია 
აერაციაზე, ტენიანობაზე და ნიადაგის სხვა თვისებებზე. ორგანული ნივთიერებასა და შედგენილობაზე. 
მექანიკური შთანთქმის უნარიანობა. -ეს არის ნიადაგის თვისება შეიკავოს წყალში ამღვრეული ან 
ნიადაგის ხსნარში ატივტივებული მის ფორებსა და კაპილარებზე უმსხვილესი ნაწილაკები. მექანიკური 
შთანთქმის უნარიანობის მეშვეობით არის შენარჩუნებული ნიადაგში ძვირფასი კოლოიდური ფრაქცია. 
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უფრო მეტი შთანთქმის უნარიანობა აღინიშნება სტრუქტურულ ნიადაგებში უსტრუქტუროსთან 
შედარებით 
ფიზიკური შთანთქმის უნარიანობა - ეს არის ნიადაგის უნარი ზედაპირული ენერგიის საშუალებით 
შთანთქას როგორც გაზისებრი, ისე წყალში გახსნილი მარილების მთელი მოლეკულები. ნიადაგის მიერ 
გაზების შთანთქმა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ნიადაგის მაგარი ფაზის ორთქლისებურ წყალთან 
ურთიერთმოქმედების მაგალითზე. ცნობილია ,რომ როგორი მშრალი არ უნდა მოგვეჩვენოს ნიადაგი  
იგი თავის ფორებში შეიცავს ჰიგროსკოპულ წყალს. ეს აიხსნება იმით, რომ ნიადაგის ნაწილაკებს, 
მოლეკულური მიზიდვის ძალების მეშვეობით, გააჩნიათ უნარი მიიზიდონ და შეაკავონ თავის 
ზედაპირზე წყლის ორთქლის  მოლეკულები. ამგვარი მჭიდრო კავშირი, რომელსაც საფუძვლად უდევს 
მოლეკულური მიზიდულობის ძალები, ადსორბაციის სახელითაა ცნობილი.. ამ დროს ხდება მთელი 
მოლეკულების შთანთქმა მათი ხარისხობრივი ცვლილებების გარეშე ნიადაგს აქვს უნარი ფიზიკურად 
შთანთქას გაზები. ამიტომ ნიადაგი მშრალ მდგომარეობაში ყოველთვის შეიცავს კოლოიდური 
ნაწილაკების მიერ შთანთქმულ გაზებს. 
ქიმიური შთანთქმის უნარიანობა -ნიადაგის ხსნარშიარსებული ნივთიერებები  ურთიერთ ან ძნელად 
უხსნად ნივთიერებებთან შეხების დროს შედის ქიმიურ რეაქციაში და იძლევა უხსნად და ძნელად 
ხსნად შენაერთებს. ნიადაგის ამ თვისებას ქიმიური შთანთქმის უნარს უწოდებენ.. 
ფიზიკურ-ქიმიური, ანუ გაცვლითი შთანთქმის უნარიანობასკოლოიდური კომპლექსი შეიცავს 
შთანთქმულ კათიონებს, რომლებიც , შეიძლება ჩანაცვლებულ იქნას ნიადაგის ხსნარში მყოფი  
რომელიმე სხვა კათიონით.განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგთან სასუქების 
ურთიერთმოქმედებას. ფიზიკურ - ქიმიური შთანთქმა ეს არის ნიადაგისწვრილდისპერსიული 
კოლოიდური ნაწილაკების უნარი შთანთქას ხსნარიდან  სხვადასხვა კათიონები. კათიონების  ერთი 
ნაწილის შთანთქმა მიმდინარეობს ხსნარიდან ექვივალენტური რაოდენობით, სხვა ნიადაგის მაგარი 
ფაზის მიერ ადრე შებოჭილი კათიონების გამოყენებით. 
 
 
ნიადაგის მჟავიანობა და ბუფერობა. 
ნიადაგის მჟავიანობა განისაზღვრება ნიადაგის წყლით გამონაწურში PH  - ის სიდიდით. 
PH -ის სიდიდისაგან დამოკიდებულების მიხედვით ნიადაგის ხსნარის რეაქცია შემდეგნაირად 
ხასიათდება; PH  -  7,1 -8  და მეტი ხსნარის რეაქცია ტუტეა,, PH 7- ნეიტრალური, PH 6- 6,5 
ნეიტრალურთან ახლო,PH 5- 5,5 სუსტი მჟავე, PH 4,5-5 საშუალო მჟავე და PH 4,5-4 და ქვევით ძლირ 
მჟავე, როგორც ტუტე, ისე ძლიერ მჟავე რექცია უარყოფით მოქმედებას ახდენს მცენარისა და ნიადაგის 
მიკროორგანიზმების განვითარებაზე.  
ნიადაგის ბუფერობა 
მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით დადგემილია, რომ სხვადასხვა ნიადაგებში სისტემატიურად 
ფიზიოლოგიურად მჟავე სასუქების შეტანისას აქტიური რეაქცია ერთნაირად არ იცვლება: ზოგში ასეთი 
ხასიათის სასუქების შეტანა მთელი რიგი წლების განმავლობაში. თითქმის არ იწვევს აქტიური რეაქციის 
ცვლილებას, ხოლო ზოგში მკვეთრად იცვლება. ეს მოვლენა აიხსნება ნიადაგის სხვადასხვა ბუფერობით. 
ნიადაგის უნარს წინ აღუდგეს აქტიური რეაქციის შეცვლას მასში ტუტეების, მჟავეების ან ტუტე 
მარილების შეტანისას ეწოდება ნიადაგის ბუფერობა. 
ნიადაგის ბუფერობა თავისთავად არ წარმოადგენს უცვლელს. ორგანული სასუქების შეტანით, 
შთანთქმული კალციუმის რაოდენობის გადიდებით, მჟავე ნიადაგების მოკირიანების გზით იზრდება 
ბუფერობა. 
ნიადაგის ბუფერობას მცენარის კვებისათვის სასუქების გამოყენებასთან დაკავშირებით უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს. თითქმის ყველა კულტურული მცენარე  ნორმალურად იზრდება ნეიტრალურ, 
სუსტად მჟავე ან სუსტად ტუტე  არეს რეაქციის პირობებში. ნიადაგში ფიზიოლოგიურად  მჟავე ან 
ტუტე  სასუქების შეტანით  შეიძლება ხსნარში წარმოიშვას მჟავე ან ტუტე, თუ ნიადაგს ახასიათებს 
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მაღალი ბუფერობა, ასეთი სასუქების შეტანა არ იწვევს აქტიური რეაქციის გადახრას ტუტე ან მჟავე 
მიმართულებით და არეს რეაქცია სტაბილური რჩება/ 
 
მჟავე ნიადაგების მოკირიანება 
 
მოკირიანება ითვლება მჟავე ნიადაგების ნაჯოფიერების ამაღლების ძირითად ხერხად. მჟავე 
ნიადაგების დიდი ნაწილი იმჟოფება კორდიან-ეწერი ნიადაგების ზონაში, მჟავე რეაქციით ხასიათდება 
წითელმიწები, ტყის რუხი ნიადაგები. აგროქიმიური გამოკვლევების მიხედვით მჟავე ნიადაგების 
PH>5,5-ია; რომლებიც საჭიროებენ მოკირიანებას. 
კირი მრავალმხრივ მოქმედებას ახდენს ნიადაგზე, იგი აცილებს ნიადაგს მჟავიანობას, ამცირებს 
მოძრავი ალუმინის შემცველობას, აუმჯობესებს მიკრობიოლოგიურ მოქმედებას ნიადაგში.  
მოკირიანება აუმჯობესებს ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს, მათ წყლიურ და ჰაერის რეჟიმს. ძირითადად 
კირქვიან სასუქად ითვლება დაფქვილი კირქვა, პრაქტიკულად წყალში უხსნადი შენაერთი, მაგრამ 
ნიადაგში შეტანისას მისი ხსნადობა იზრდება ნიადაგში ნახშირმჟავას  ზემოქმედებით, რადგანაც 
წარმოიქმნება უფრო ხსნადი შენაერთი კალციუმის ბიკარბონატი  
მოკირიანებულ ნიადაგებზე მნიშვნელოვნად იზრდება მინერალური და ორგანული სასუქების 
ეფექტურობა. ძლიერი /მოქმედება შეინიშნება კირისა და ნაკელის ერთობლივი შეტანის შედეგად. 
 კირი ნელა იხსნება და ურთიერთმოქმედებს ნიადაგთან, ამიტომ მისი მოქმედება მჟღავნდება 
თანდათან და მაქსიმუმს აღწევს მეორე , მესამე წელს.  
თუ ნიადაგის არეს რეაქცია - 4,5 ზე ნაკლებია, მაშინ ნიადაგი ძლიერ უნდა იქნეს მოკირიანებული. 
თუ - 5,1  -  5,5 აუცილებელია სუსტი მოკირიანება. 
თუ - 5,5 ზე მეტია უმეტეს შემთხვევაში არაა აუცილებელი მოკირიანება. 
 
კირიანი სასუქები 
კირიან სასუქებს ყოფენ მაგარ  (საჭიროებს დაფქვას ), რბილი ან ფხვიერ ( არ სჭიროებს დაფქვას ). 
დაფქვილი კირქვა -  მიიღება მაგარი კირქვების დაფქვის შედეგად.. 
დაფქვილი ცარცი -  ძვირფასი კირიანი სასუქი შეიძლება გამოყენებული იქნეს ყველა მჟავე ნიადაგებზე, 
უფრო სწრაფად მოქმედებს ვიდრე დაფქვილი კირქვა. 
გამომწვარი კირი -მიიღება კირქვის გამოწვით,  
ჩამქრალი კირი -   მიიღება, როგორც ანარჩენი კირიან ქარხნებში  
რბილი კირიანი ქანები -  მათ ეკუთვნის კირის ტუფი, მერგელი, დოლომიტის ფქვილი.  
კირის ტუფი -  ითვლება ძვირფას კირიან სასუქად. 
მერგელი -  ძირითადად შეიცავს კირთან ერთად  თიხის მინარევს..  
დოლომიტის ფქვილი - ბუნებრივი ფხვიერი ქანია. 
მრეწველობის კირიანი ანარჩენები -  მას ეკუთვნის ბრძმედისა და მარტენის წიდა, გაზიანი კირი და 
სხვა. 
 
ნიადაგის კირზე მოთხოვნილების განსაზღვრის მეთოდები და დოზები 
წინასწარ ვიდრე შეიტანდნენ კირს ამა თუ იმ მინდორზე საჭიროა განისაზღვროს ნიადაგის მჟავიანობის 
ხარისხი და მისი მოკირიანების საჭიროება, დადგინდეს კირის დოზები ნიადაგისა და მცენარის 
თავისებურებათა გათვალისწინებით. 
მოკირიანების აუცილობლებლობა შეიძლება დადგენილი იქნეს ზოგიერთი გარეგანი ნიშნის მიხედვით. 
ძლიერმჟავე ნიადაგებს ჩვეულებრივ აქვთ მოთეთრო ფერი.  
კირის დოზები განისაზღვრებანიადაგის მჟავიანობის სიდიდით და მექანიკური შედგენილობით.  
უფრო მეტი სიზუსტით კირის დოზა შეიძლება განისაზღვროს ჰიდროლიზური მჟავიანობის მიხედვით. 
კითხვა – რა გავლენას ახდენს კირიანი სასუქების მოსავლიანობაზე და პროდუქციის ხარისხზე? 
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პასუხი – მოკირიანება მნიშვნელოვნად ადიდებს მოსავლიანობას და აუმჯობესებს ხარისხს. 
მიუხედავად იმისა, რომ კირი თვითონ შეიცავს მძიმე მეტალებს, მისი ნიადაგში შეტანის შემდეგ 
მომხდარ ფიზიკო – ქიმიური და ბიოლოგიურ გარდაქმნათა გამო, მცენარეში მძიმე მეტალები ნაკლები 
რაოდენობით გროვდება. 
 
ბიცობი ნიადაგების მოთაბაშირება 
ბიცობ ნიადაგებს აქვთ ცუდი ფიზიკური თვისებები. ტენიან  მდგომარეობაში ნიადაგი თქვირდება, 
მშრალი კი წარმოქმნის ბელტებს, გარდა ამისა, ზედაპირიდან მცირე სიღრმეზე იმყოფება მკვრივი შრე. 
ყოველივე ეს აძნელებს ფესვების ჩაღწევას ნიადაგის სიღრმეში, აგრეთვე აძნელებს მის დამუშავებას. 
აღნიშნული ნიადაგის გაუმჯობესებისათვის საჭიროა ძირეული მელიორაციული გაუმჯობესება - 
მოთაბაშირება. 
თაბაშირის  შეტანისას უწინარეს ყოვლისა მიმდინარეობს ნიადაგის ხსნარის რეაქციის გასაშუალება. 
მოთაბაშირების აუცილებლობასსაზღვრავენ შთანთქმული ნატრიუმის შემცველობის მიხედვით. 
 მხედველობაში ღებულობენ, რომ მოთაბაშირების ეფექტურობა დამოკიდებულია ნიადაგის ტენზე, 
ამიტომ თაბაშირი შეტანილი უნდა იქნეს სარწყავ მინდვრებში. 
 
 
მინერალური სასუქები. 
სასუქების კლასიფიკაცია 
 
სიტყვა სასუქში იგულისხმება ყოველგვარი ნივთიერების შეტანა ნიადაგში, რომელიც გააუმჯობესებს 
მის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს, უზრუნველყოფს მცენარეს მისთვის საჭირო საკვები 
ელემენტებით, მობილიზაციას გაუკეთებს ნიადაგში მარაგის სახით არსებულ საკვებ ნივთიერებას. 
სასუქი არ შეიძლება ეწოდოს იმ ნივთიერებას, რომელიც არ შეიცავს მცენარისათვის საჭირო ერთ ან 
რამოდენიმე საკვებ ელემენტს. 
სასუქებს მათი წარმოშობის მიღების წესი და ადგილის მიხედვით ყოფენ სამრეწველო და ადგილობრივ 
სასუქებად.  
სამრეწველო სასუქებს მიწკუთვნება ყველა მინერალური სასუქები, რომლებიც მიიღება ქიმიური 
გადამუშავებით სპეციალურ ქიმიურ ქარხნებში.  
ადგილობრივი სასუქები მიიღება მათი მოხმარების ადგილებში. მათ მიეკუთვნება ნაკელი, სველი 
წუნწუხი, ფრინველის ნაკელი, ტორფი, კირი, თაბაშირი, მწვანე სასუქი. 
სასუქების ქიმიური შედგენილობის მიხედვით შეიძლება დაიყოს 1. ორგანული, 2. მინერალური, 3. 
ორგანულ - მინერალური და 4. ბაქტერიულ სასუქებად. 
ორგანული სასუქებია; ნაკელი, ტორფი, ფრინველის ნაკელი, ფეკალები, მწვანე სასუქები და აგრეთვე 
ორგანული ნივთიერებების შემცველი სოფლის მეურნეობის სხვა ანარჩენები. 
მინერალური სასუქებია; აზოტიანი, კალიუმიანი, ფოსფორიანი, კალციუმიანი, მაგნიუმიანი, 
მიკროელემენტების შემცველი სასუქები და სხვა. 
ორგანულ - მინერალური სასუქებს ეკუთვნის ისეთები, რომლებიც შეიცავენ, როგორც ორგანული ასევე 
მინერალური ნივთიერებებს. ასეთებია; ტმასი, კომსი, გუმაფოსი, ორგანულ - მინერალური ნარევები და 
სხვა. 
მინერალური სასუქები იმის მიხედვით თუ რა საკვებ ელემენტებს შეიცავენ, იმყოფებიან მარტივ და 
კომპლექსურ სასუქებად. 
მარტივ სასუქებს მიეკუთვნება ისეთი სასუქები, რომლებიც შეიცავენ ერთ საკვებ ელემენტს. მათ 
მიეკუთვნებიან აზოტიანი, ფოსფორიანი, კალიუმიანი და მიკროსასუქები. 
კომპლექსური ანუ რთული სასუქები ერთდროულად შეიცავენ ორ ან მეტი ძირითად საკვებ 
ელემენტებს. 

930 
 



საკვები ელემენტების შემცველობა სასუქებში გამოიხატება წონით პროცენტებში აზოტიან სასუქებში N - 
ის ანგარიშზე, ფოსფორიანში P2O5–ზე, კალიუმიანში KO -ზე და მაგნიუმიანში MGO -ზე. პირობით 
სტანდარტულ სასუქებად მიღებულია ამონიუმის სულფატი, მარტივი სუპერფოსფატი და კალიუმის 
მარილი.  
ნიადაგზე და მცენარეზე მოქმედების ხასიათის მიხედვით სასუქებს ყოფენ პირდაპირ და არაპირდაპირ 
სასუქებად. 
პირდაპირ მოქმედ სასუქებს მიეკუთვნება ის სასუქები, რომლებიც შეიცავენ მცენარისათვის საკვებ 
ელემენტებს და უშუალოდ მოქმედებენ მათ კვებაზე. ასეთებია; აზოტიანი, ფოსფორიანი, კალიუმიანი 
და მიკროსასუქები.  
არაპირდაპირ მოქმედ სასუქებს ძირითადად იყენებენ ნიადაგის თვისებების გასაუმჯობესებლად. ასეთ 
სასუქებს მიეკუთვნება; კირი, თაბაშირი, ბაქტერიული სასუქები და სახვა. 
კითხვა  - რა ძირითადი პარამეტრები განსაზღვრავს მინერალური სასუქების თვისებებს? 
პასუხი - მინერალური სასუქების თვისებებს და ააქედან გამომდინარე მისი ხარისხი, უნდა 
შეესაბამებოდეს ცალკეული სახის და ფორმის სასუქებისთვის დამტკიცებულ სახელმწიფო 
სტანდარტებს. მინერალური სასუქების თვისებების განმსაზღვრელი მაჩვენებელებია საკვები 
ელემენტების შემცველობა, მავნე ნივთიერებათა შემცველობა, ტენიანობა, დაბელტვის უნარი, 
ბნევადობა, გრანულიმეტრული შედგენილობა. 
 
აზოტიანი სასუქები. 
აზოტის მნიშვნელობა მცენარისათვის. 
 
აზოტი წარმოადგენს მცენარისათვის ერთ - ერთ აუცილებელ საკვებ ელემენტს. აზოტით 
უზრუნველყოფაზეა დამოკიდებული მცენარის ნორმალური ზრდა- განვითარება და სასურველი 
მოსავლის მიღება. აზოტის ასეთი დიდმნიშვნელოვანი როლი განპირობებულია იმით, რომ იგი შედის 
ყველა მარტივი და რთული ცილების  შემადგენლობაში, რომლებიც წარმოადგენენ მცენარეული 
უჯრედის პროტოპლაზმის ძირითად შემადგენელ ნაწილს. აზოტის გარეშე არ წარმოიქმნება ცილა, 
ხოლო ცილის გარეშე არ არსებობს სიცოცხლე. აზოტის შემცველობა ცილაში საკმაოდ მაღალია და 
შეადგენს მისი წონითი ნაწილის 18%. აზოტი შედის აგრეთვე ნუკლეინის მჟავეების შემადგენლობაში, 
რომლებიც დიდ როლს ასრულებენ ცოცხალ ორგანიზმებში ნივთიერებათა ცვლაში, აგრეთვე 
ქლოროფილის, ფოსფატიდების, ალკალოიდების, ვიტამინების, ფერმენტების და მცენარეული 
უჯრედების მრავალ სხვა ორგანული შენაერთების შემადგენლობაში. 
აზოტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მცენარის კვებაში, მცენარის ნორმალური ზრდა - განვითარებისა 
და მაღალი მოსავლის მიღებისათვის. ყველა ნიადაგის ტიპზე, მათ შორის აზოტით მდიდარ 
ნიადაგებზედაც კი როგორიცაა შავმიწები აუცილებელია აზოტიანი სასუქების გამოყენება.აზოტის 
საერთო შემცველობა ცვალებადია არა მარტო სხვადასხვა მცენარეში, არამედ ერთიდაიგივე მცენარის 
სხვადასხვა ნაწილებშიც კი. ვეგეტატიური ორგანოებიდან აზოტით უფრო მდიდარია ფოთლები, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდა, ხოლო მას უფრო ნაკლები რაოდენობით შეიცავენ ტოტები და ფესვსბი. 
აზოტის ნაკლებობისას მცენარის ფოთლები ყვითლდება მცირდება ფოტოსინთეზის პროცესი, მცენარე 
ანელებს ზრდას და არ იძლევა მოსავალს. აზოტი დიდი რაოდენობითაა პარკოსან მცენარეებში. 
მცენარეთა აზოტით ნორმალური კვებისას მატულობს ცილოვან ნივთიერებათა სინთეზი, რაც იწვევს 
მცენარის უფრო ძლიერ განვითარებას და მისი სავეგეტაციო პერიოდის გახანგრძლივებას, მცენარე 
სწრაფად იზრდება და ფოთლების მობერება უფრო გვიან ხდება. ასეთი მცენარეები გამოირჩევიან მწვანე 
შეფერცვით. ყოველივე ამის შემდეგ მკვეთრად მატულობს მოსავალი. აზოტის ჭარბი რაოდენობით 
მცენარის მომარაგება უმეტესი კულტურებისათვის არასასურველია, ამას შეუძლია გამოიწვიოს 
მოსავლის ხარისხის გაუარესება, ამიტომ აზოტის ჭარბი რაოდენობით გამოყენებას უნდა ვერიდოთ. 
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აზოტის შემცველობა ნიადაგში და მისი გარდაქმნა. 
ნიადაგში აზოტის ძირითად წყაროს წარმოადგენს ორგანული ნივთიერება - ჰუმუსი და აგრეთვე 
მინერალები. ნიადაგის აზოტის ძირითადი მასა ნიადაგში ორგანული შენაერთების სახითგვხვდება, 
რომლებიც მცენარის კვებისათვის გამოყენებულია. მცენარეს შეუძლია მცირე რაოდენობით გამოიყენოს 
მხოლოდ წყალში ხსნადი ორგანული ამიდები და უმარტივესი ამინომჟავეები. საერთო აზოტის 
მხოლოდ ერთ პროცენტამდეა მცენარისათვის შესათვისებელ ფორმაში. მინერალური შენაერთების 
სახით ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების დაშლა მიმდინარეობს შემდეგი სქემით; ცილები 
ჰუმინოვანი ნივთიერებები, ამინომჟავეები, ამიდები,- ამიაკი, ნიტრიტები, ნიტრატები. 
ნიადაგში მიკროორგანიზმების მიერ აზოტის ორგანული შენაერთების დაშლის სისწრაფე ამონიაკამდე 
და ნიტრატამდე განისაზღვრება ნიადაგის აერაციის, ტენიანობის, ტემპერატურისა და რეაქციისაგან. 
ნიადაგში ამ პროცესის მიმდინარეობა ხორციელდება მრავალრიცხოვანი აერობული და ანაერობული 
მიკროორგანიზმების მეშვეობით. მის სიჩქარეს განაპირობებს ნიადაგის რეაქცია. ძლირ მჟავე და ტუტე 
რეაქციის დროას, პროცესი შედარებით შენელებულად მიმდინარეობს. 
აზოტის დანაკარგები მნიშვნელოვნად მცირდება ორგანული და მინერალური სასუქების სწორი 
გამოყენების, ნიადაგის დამუშავებისა და მორწყვის სისტემათა კარგი შეთანწყობით.      
 
 
 
 
ნიადაგში აზოტის დაგროვების გზები 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მაღალი და მყარი მოსავლის მისაღებად აუცილებელია გამუდმებით 
ვზრუნავდეთ ნიადაგში აზიტის მარაგის შესავსებად. ერთადერთ ბუნებრივ წყაროს ამ მიმართულებით 
წარმოადგენს ატმოსფეროს აზოტი. ატმოსფეროს აზოტის შებოჭვა და მისი ნიადაგში მოხვედრა 
შესაძლებელია ორი გზით.ერთი ძალზე მცირე ოდენობით ატმოსფეროში - ჭექა-ქუხილის დროს ამიაკის 
ფორმით წარმოქმნილი და ნიადაგში ნალექების საშუალებით მოხვედრილი და მეორე, რომელსაც უფრო 
დიდი მნიშვნელობა აქვს, ატმოსფეროს აზოტის ფიქსაცია მიკროორგანიზმების მიერ. ამ უკანასკნელს 
ახდენენ ნიადაგში პარკოსან მცენარეებზე სიმბიოზურად მცხოვრები ეგრეთწოდებული კოჟრის 
ბაქტერიები. 
პარკოსანი კულტურების ზრდა-განვითარებასთან ერთად თანდათანობით ძლიერდება კოჟრის 
ბაქტერიების აქტივობა და იგი მაქსიმუმს აღწევს ყვავილობის პერიოდში. ვეგეტაციის ბოლოს მისი 
რაოდენობა მცირდება, კოჟრები თანდათანობით კვდებიან და ბაქტერიები ისევ ნიადაგში ხვდებიან. 
აზოტის ფორმის შემცველობის მიხედვით 4 ჯგუფად იყოფა:  
1. ნიტრატული სასუქები 
2. ამონიაკური სასუქები 
3. ამონიაკურ – ნიტრატული სასუქები 
4. ამიდური სასუქები. 
 
 
 
ნიტრატული სასუქები 
 
ნატრიუმის გვარჯილა    შეიცავს 15 - 16% აზოტს, მას ჩილეს გვარჯილას უწოდებდნენ, რაც 
დაკავშირებულია მის ბუნებრივ საბადოებთან.  
ის ტუტე ფორმის აზოტიანი სასუქია. 
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კალციუმის გვარჯილა  - შეიცავს 15,5% აზოტს. ეს სასუქიც ტუტე ფორმისაა. შესაძლებელია 
გამოყენებული იქნეს ყველა ტიპის ნიადაგზე, წყალსი ადვილად ხსნადია. ამ სასუქის დიდ ნაკლად 
ითვლება მისი ზედმეტი ჰიგროსკოპულობა და აზოტის დაბალი შემცველობა. 
 
 
 
 
ამონიაკური სასუქები. 
ამ ჯგუფის სასუქებს მიეკუთვნება სულფატამონიუმი, ქლორამონიუმი, ნახშირმჟავა - ამონიუმის 
მარილები, თხევადი ამიაკური სასუქები. 
ამონიუმის სულფატი შეიცავს 20,5 - 21 % აზოტს. წყალში ხსნადი მარილია, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია. 
ფიზიოლოგიურად მჟავე სასუქია და ამიტომ უკეთესად ეფექტურობს ფუძეებით მდიდარ ნეიტრალურ 
ან ნეშომპალა კარბონატული და მოკირიანებულ ეწერ ნიადაგებზე. 
ქლორამონიუმი  N  შეიცავს 24 - 25 %აზოტს, თეთრი კრისტალური ნივთიერებაა, წყალში კარგად 
იხსნება, ხასიათდება კარგი ფიზიკური თვისებებით, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია, შენახვისას არ იბელტება.  
ამონიუმის კარბონატი   - კრისტალური პროდუქცია, შეიცავს 21 - 24 % აზოტს. მას იღებენ ნახშირმჟავას 
ამონიაკური წყლით გაჯერებით და ამონიუმის კარბონატის  შემდგომი გადადენით 70 - 80 გრადუსს 
ტემპერატურაზე. ეს სასუქი ძალზე არამდგრადია, ჰაერზე იშლება ამიაკის გამოყოფით და გადადის 
ამონიუმის ბიკარბონატში. 
ამონიუმის ბიკარბონატს -     იღებენ გაზისებრი ამიაკის და ნახშირმჟავას ადსორბაციის საფუძველზე. 
თხევადი ამიაკური სასუქები  -  წარმოება გაცილებით ადვილი და იაფია , ვიდრე მაგარი სასუქებისა. 
მათ დასამზადებლად არაა საჭირო აზოტის სიმჟავეები და ისეთი რთული ოპერაციები, როგორიცაა 
აორთქლება, კრისტალიზაცია, გრანულირება, შრობა და სხვა. თხევად სასუქებს მიეკუთვნება უწყლო 
ამიაკი ყველაზე კონცენტრირებული და უბელტო სასუქია. აზოტს შეიცავს 82, 3 %. მიიღება წნევის 
ზემოქმედებით გაზისებრი ამიაკის შეკუმშვით უფერო, მოძრავი სითხეა. 20 გრადუსზე მისი ხვედრითი 
წონა 0, 61 დუღილის ტემპერატურა 34 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის დროს სწრაფად გადადის 
გაზისებრ მდგომარეობაში და ღია ჭურჭლიდან სწრაფად ორთქლდება. 
ნიადაგში შეტანის შემდეგ ამიაკი გაზად გარდაიქმნება, რომელიც შთაინთქმება ნიადაგის მაგარი ფაზის 
მიერ, რომლის სისწრაფე დამოკიდებულია ჰუმუსის შემცველობაზე, მექანიკურ შედგენილობასა და 
ტემპერატურაზე. ჰუმუსით მდიდარ ნიადაგებში იგი უფრო კარგად შთაინთქმება ვიდრე მსუბუქი 
მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგებში, საიდანაც მისი დაკარგვა უფრო ადვილადაც ხდება. 
ამიაკატები -E  მიიღება ამონიუმის გვარჯილას, კალციუმის გვარჯილისა და შარდოვანას  ამიაკის 
წყალში გახსნით. ღია მოყვითალო ან ყვითელი ფერის ხსნარია. შეიცავს 30 - 45 % აზოტს. 
ტრანსპორტირება და შენახვა უნდა მოხდეს ჰერმენტულად დახურულ ბალონებში  (ჩვენში გავრცელება 
ვერ ჰპოვეს). 
ამიაკური წყალი - 20 ან 25 % ამიაკის ხსნარია. შეიცავს20,5% აზოტს. ამიაკური წყალი შეაქვთ 
სპეციალური მანქანებით. მძიმე ნიადაგებზე10 - 12 სმ, ხოლო მსუბუქ ნიადაგებზე14-18 სმ. სიღრმეზე. 
არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მისი ზედაპირულად დატოვება. ეს სასუქები შექვთ თესვისწინა 
დამუშავებისას. შეიძლება შემოდგომითაც იქნეს შეტანილი. 
ამონიაკური ნიტრატული სასუქები -  ეს სასუქები შეიცავს, როგორც ამიაკური ისე ნიტრატულ აზოტს. 
მათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია; 
ამონიუმის გვარჯილა -ეს ძირითადი აზოტიანი სასუქია, რომელიც მიიღება აზოტმჟავას ამიაკით 
განეიტრალების გზით. შეიცავს 35% -ს აზოტს. თეთრი ფერის, კრისტალური გრანულებია. 
კრისტალური ამონიუმის გვარჯილა ხასიათდება მაღალი ჰიგროსკოპულობით. შენახვისას იბელტება, 
ამიტომ მოთავსებული უნდა იქნეს წყალგაუმტარ კოლბებში. გამოიყენება თითქმის ყველა კულტურის 
ქვეშ, ყველა ნიადაგზე როგორც თესვის წინ, ასევე მწკრივებში თესვისას. მისი შეტანა მშრალი ზონის 
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ნიადაგებზე შესაძლებელია ყოველტვის, ხოლო ზედმეტ ტენიან რაიონებსი უმჯობესდება გაზაფხულზე 
და შემოდგომაზე.  

 
ამონიუმის გვარჯილა 
ამიდური სასუქები 
შარდოვანა- აზოტი 46% , მიიღება ამიაკისა და ნახშირორჟანგის ურთიერთმოქმედებით მაღალი 
ტემპერატურისა და წნევის პირობებში. 
შარდოვანა მაგარი სასუქიდან ყველაზე უფრო მაღალ კონცენტრირებულია, თეთრი კრისტალური 
ფერით. წყალსი კარგად იხსნება, ნაკლებ ჰიგროსკოპულია. ამჟამად მრეწველობა უშვებს 
გრანულირებული სახით. შარდოვანა თესვამდე 1 -2 თვით ადრე უნდა შევიტანოთ.  
  
შარდოვანა 

  
კალციუმის ციანამიდი -  აზოტი 21% ია. ეს სასუქი მსუბუქი, წვრილი შავი ან მუქი ნაცრისფერი 
ფხვნილია. ნიადაგშიშეტანისას ძლიერ იფანტება და საზიანოა თვალში ან სასუნთქ გზებში 
მოხვედრისას იწვევს ლორწოვანი გარსის ანთებას. ამიტომ მასზე მუშაობა მიმდინარეობს სათვალეებით 
და ხელთათმანებით. ის უნდა ინახებოდეს მშრალ ადგილზე და ჰაერგაუმტარ ტომრებში. 
აზოტის ნაკლებობისას მცენარე ასე გამოიყურება. 
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კითხვები  -  რა არის ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო - სამეურნეო პროდუქცია? 
პასუხი   -  ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის უმთავრესი განმსაზღვრელი პირობა ის არის, რომ იგი 
არ უნდა შეიცავდეს ტოქსიკურ ნივთიერებებს (მძიმე მეტალები, ნიტრატები, ფტორი, ქლორი, 
პესტიციდების ნარჩენები და სხვა.) იმაზე მეტი რაოდენობით რაც მცენარისათვის არის 
დამახასიათებელი, ყოველ სემთხვევაში  ტოქსიკურ ნივთიერებათა ნორმა არ უნდა აღემატებოდეს იმ 
ზღვრულ დასაშვებ ნორმებს, რომელიც  დადგენილია. 
 
კითხვა - რა არის ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია? 
პასუხი - ბიოლოგიურად სრულფასოვან პროდუქციას განსაზღვრავს ბიოქიმიური შედგენილობა. 
ბიოლოგიურად სრულფასოვანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაში ბიოლოგიურ ნაერთთა  ( ცხიმები, 
ცილები, ნახშირწყლები, ვიტამინები და სხვა ) შემცველობა და მათი შეფარდება  დამახასიათებელი 
უნდა იყოს ოპტიმალურ პირობებში  აღზრდილი მცენარისათვის. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, 
შეიძლება არ იყოს ბიოლოგიურად სრულფასოვანი, ხოლო ბიოლოგიურად სრულფასოვანი პროდუქცია, 
აუცილებლად უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. 
აზოტის მოთხოვნა ნიადაგში . ინდექსი 
1. თუ ნიადაგში აზოტის რაოდენობა ნაკლებია 4 – 4,5 მლ. 100 გრ.ნიადაგში, მაშინ ასეთი ნიადაგები 
ძლიერ ღარიბია აზოტით. 
2. თუ აზოტის რაოდენობა მერყეობს 4,5 – 6,0 -მდე მცენარე საშუალო მოთხოვნილებას აყენებს 
მინერალური სასუქების მიმართ. ( საშუალო რაოდენობის აზოტია ნიადაგში) 
3. თუ ნიადაგში აზოტის რაოდენობა 7 მგ - ია  100 გრ. ნიადაგში, მაშინ ასეთი ნიადაგები აზოტით 
მდიდარია. მცენარე სუსტ მოთხოვნილებას აყენებს აზოტიანი სასუქების მიმართ. 
 
კითხვა - როგორია ზოგადად აზოტიანი სასუქების გამოყენების დადებითი და უარყოფითი შედეგები? 
პასუხი - აზოტიან სასუქებს დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის მოსავლიანობის გადიდებაში, ხელს 
უწყობს მცენარეში ცილების, ვიტამინების დასხვა ნივთიერებათა დაგროვებას. ამასთან აზოტიანი 
სასუქების გამოყენების წესების დარღვევას მოსდევს  მთელი რიგი უარყოფითი შედეგები -მცენარეში 
ჭარბი  რაოდენობით გროვდება ნიტრატული აზოტი, რაც ადამიანში და ცხოველში მთელ რიგ 
დაავადებებს იწვევს, ხდება აზოტის გამორეცხვა და სასმელი წყლის გაჭუჭყიანება, ნაწილი აზოტისა 
ქროლდება, აზოტის ჟანგეულების და ამონიაკის სახით, რაც იწვევს ატმოსფეროს გაბინძურებას. 
აზოტიანი სასუქები მცირე რაოდენობით მაგრამ მაინც შეიცავს მძიმე მეტალებს. 
ფოსფორიანი სასუქები 
ფოსფორის მნიშვნელობა მცენარისათვის 
ფოსფორი წარმოადგენს მცენარის კვების ერთერთ აუცილებელ ელემენტს. ფოსფორის გარეშე არ 
შეუძლია არსებობა არცერთ ცოცხალ ორგანიზმს. იგი შედის მრავალი ნივთიერების შედგენილობაში და 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში. მცენარეები ფოსფორს ნიადაგიდან 
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ითვისებენ ძირითადად ორთოფოსფორმჟავას მარილების სახით აგრეთვე შეუძლიათ შეითვისონ  მეტა 
და პიროფოსფორმჟავა მარილები. 
ფოსფორი მცენარეში არსებობს როგორც მინერალური, ისე ორგანული შენაერთების სახით. 
მინერალურიდან აღსანიშნავია კალციუმის, კალიუმის და მაგნიუმის ორთოფოსფორმჟავა მარილები. 
აღნიშნული ორთოფოსფორმჟავა მარილები მცენარეში წარმოქმნიან ფოსფორის ორგანულ შენაერტებს, 
რომელთაგანაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ნუკლეინის მჟავეები. ნუკლეინის მჟავეები რთულ 
მაღალმოლეკულური ნივთიერებებია, რომლებიც მონაწილეობენ ყველაზე მნიშვნელოვან სასიცოცხლო 
პროცესებში, ცილების სინთეზი, ზრდა - გამრავლება, მემკვიდრეობით ნიშან - თვისებების გადიაცემა. 
ნუკლეინის მჟავეები მონაწილეობას ღებულობენ უჯრედის ციტოპლაზმისა და ბირთვის წარმოქმნაში. 
ნუკლეინის მჟავეები შედიან აგრეთვე ვიტამინებისა და მრავალ ფერმენტებში. 
განსაკუთრებით დიდია ფოსფორის როლი ნახშირწყლების ცვლაში, ფოტოსინთეზურ პროცესებში, 
სუნთქვის პროცესებში. 
მცენარეში ნახშირწყლების გარდაქმნა ძირითადად მიმდინარეობს ფოსფორმჟავას ნახშირწყლების 
მოლეკულასთან შეერთებით ან მისგან დაცილებით. სწორედ ამით აიხსნება ფოსფორიანი სასუქების 
დადებითი გავლენა შაქრის ჭარხალში, შაქრის და კარტოფილში სახამებლის დაგროვებაზე. 
ფოსფორის შემცველობა მცენარეში და მოსავლის მიერ მისი გამოტანა 
მცენარე შედგება ნახშირბადის, ჟანგბადის, წყალბადის, აზოტისა და ნაცრის ელემენტებისაგან. ნაცრის 
ელემენტებიდან ფოსფორი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს მცენარის სასიცოცხლო პროცესებში. სხვა 
ელემენტებისაგან განსხვავებით ფოსფორი, ისევე, როგორცაზოტი, მეტი რაოდენობით მოიპოვება. 
მცენარი თესლში. გარდა ამისა ფოსფორი მეტი რაოდენობითაა მცენარის ახალგაზრდა ნაწილ;ებში. 
 აღსანიშნავია, რომ მცენარეში აზოტისა და ფოსფორის შემცველობაში აღინიშნება გარკვეული 
დამოკიდებულება. ორივე ეს ელემენტი ერთდროულად, მაგრამ სხვადასხვა შეფარდებით 
მონაწილეობას ღებულობენ მცენარეში მიმდინარე მრავალ ბიოქიმიურ გარდაქმნაში, ამიტომ, როდესაც 
აზოტიანი სასუქების გამოყენების საკითხი წყდება, საჭიროა მასთან ერთად გადაწყვეტილი იქნეს 
აგრეთვე ფოსფორიანი სასუქების გამოყენების საკითხიც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი ექნება 
მცენარის ცალმხრივ აზოტიან კვებას ფოსფორის გარეშე. 
მეცნიერებმა დიდი ხანია ყურადღება მიაქციეს იმ გარემოებას, რომ მცენარეებმა მათი განვითარების 
ადრეულ სტადიებში დიდ მოთხოვნილებას უყენებენ ფოსფორს მცენარის ადრინდელ პერიოდში 
ფოსფორით შიმშილობა ისეთ ღრმა დაღს ასვამს მცენარეს, რომ მისი გამოსწორება ფოსფორით 
შემდგომი ნორმალური კვებითაც კი არ შეიძლება. უფრო მეტიც ასეთ ადრინდელ პერიოდშიც 
ფოსფორით დამშეული მცენარეები შემდგომში უარყოფითად რეაგირებენ უხვ ფოსფორიან კვებაზე. 
ფოსფორის ნაკლებობის გარეგნული ნიშნები სხვადასხვა მცენარეებზე სხვადასხვანაირად მჟღავნდება. 
უმეტეს კულტურებზე მისი ნაკლებობის გამომხატველს წარმოადგენს ფოთლების მოწითალო – 
იისფერი შეფერვა. 
ვინაიდან აზოტისაგან განსხვავებით ატმოსფეროში არ არის და ამ გზიტ არ შეიძლება ნიადაგში მისი 
დეფიციტის შევსება, რჩება მხოლოდ სამრეწველო ფოსფორიანი სასუქების გამოყენება. 
 
ნიადაგში ფოსფორის შემცველობა და შენაერთების ფორმები 
ნიადაგში საერთო ფოსფორის შემცველობა ფართო ფარგლებში მერყეობს 0,03-დან 0,28 %-მდე. იმ 
ელემენტებს შორის, რომლებიც შეადგენენ დედამიწის ქერქს ფოსფორი იკავებს მე-13 ადგილს. ამ მხრივ 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება აზოტს და განსაკუთრებით კალიუმს. 
ფოსფორის შემცველობა მეტია ნიადაგის ზედა ფენებში, სადაც მეტიაორგანული ნივთიერება და 
ნაკლები ქვედა ფენებში და დედაქანებში. ფოსფორის სემცველობა დამოკიდებულია ნიადაგების 
მექანიკურ შედგენილობასა და მასში ჰუმუსის შემცველობაზე. ფოსფორის საერთო მარაგი მეტია 
ორგანული ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგებში.  
ხსნადობის ხარისხის მიხედვით ფოსფორიანი სასუქები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად ჯგუფად  
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1) წყალში ხსნადი – სუპერფოსფატი, ორმაგი სუპერფოსფატი, ამოფოსი, დიამოფოსი,  
2) წყალში უხსნადი – თომასის წიდა, მარტენის ფოსფატწიდა, ფტორმოცილებული ფოსფატი და სხვა.  
3) ძნელად ხსნადი ფოსფატები – ფოსფორიტის და ძვლის ფქვილის. 
ფოსფორიანი სასუქების ხსნადობის ხარისხი განსაზღვრავს მათი გამოყენების თავისებურებებს. 
წყალხსნად სასუქებს იყენებენ ფხვნილის გრანულის სახით, ხოლო ძნელადხსნადს – ძალიან წმინდა 
ფხვნილის სახით. 
 
წყალხსნადი ფოსფატები 
სუპერფოსფატი. სუპერფოსფატს ღებულობენწვრილად დაფქვილი ფოსფატურ ნედლეულზე 
გოგირდმჟავას მოქმედებით. სუპერფოსფატი – მჟავე სასუქია, მაგრამ მისი ხანგრძლივად შეტანის 
პირობებშიც კი არ იმატებს ნიადაგის მჟავიანობა. სუპერფოსფატი 19% პოსფორს შეიცავს. ამ სასუქს 
იყენებენ ყველა ტიპის ნიადაგებზე, ყველა კულტურის ქვეშ სხვადასხვა წესით. 
გრანულირებული სუპერფოსფატი – შეიცავს 23,5% შესათვისებელი   ფოსფორს. 
ორმაგი სუპერფოსფატი ხარისხის მიხედვით არის 49%, 47%, 44% და 42%-იანი.ამოფოსი რთული 
ფოსფორ-აზოტური სასუქია. ამოფოსი შეიცავს 50% წყალხსნად ფოსფორს და 11-12% აზოტს. აქვს კარგი 
ფიზიკური თვისებები, ნაკლებად ჰიგროსკოპულია, არ იბელტება, ადვილად იფანტება. 

  
           სუპერფოსფატი 
დიამოფოსი – რთული ფოსფორ-აზოტური სასუქია. შეიცავს დაახლოებით 53%  ფოსფორსდა 
დაახლოებით 20% აზოტს.  
წყალში უხსნადი ფოსფორიანი სასუქები. 
თომასის წიდა - ღებულობენ ფოსფორით მდიდარი რკინის მადნების რკინად და ფოლადად 
გადამუშავებისას, 
წითელი ფოსფორი 
ძნელადხსნადი მარტენის ფოსფორწიდა 
მაგნიუმამონიუმიანი ფოსფატი 
ფოსფატები. 
ფოსფატების ამ ჯგუფს ეკუთვნის: 
ფოსფორიტის ფქვილი და ძვლის ფქვილი. 
 
 
ფოსფორის მოთხოვნა ნიადაგში 
თუ ფოსფორის შემცველობა ნიადაგში ნაკლებია 10 - ზე - ასეთი ნიადაგები  ძლლიერ ღარიბია 
ფოსფორით. 
თუ 10 -დან 20 - მგ -დეა საშუალო მოთხოვნილებისაა. 
თუ 20 - ზე მეტია სასუქების მიმართ სუსტიმოთხოვნილებისაა, 
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ასეთია ფოთოლი ფოსფორის ნაკლებობისას. 
 

 
 
 
კითხვა - როგორია ფოსფორიანი სასუქების როლი მცენარის სასიცოცხლო პროცესებში? 
პასუხი -ფოსფორის გარეშე ვერ იარსებებს ვერცერთი ცოცხალი უჯრედი. იგი შედის ნუკლეინის მჟავასა 
და ნუკლეოპროტეიდებში, მონაწილეობს ციტოპლაზმასა და უჯრედის ბირთვის შენებაში. ფოსფორიანი 
სასუქების გავლენით იზრდება ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა, რაც 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მნიშვნელოვნად უმჯობესდება ხარისხი. 
კალიუმიანი სასუქები. 
კალიუმის მნიშვნელობა მცენარისათვის. 
 
მცენარის კვებისათვის კალიუმი აუცილებელ და შეუცვლელ ელემენტს წარმოადგენს. კალიუმის გარეშე 
ისე, როგორც აზოტისა და ფოსფორის გარეშე შეუძლებელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
ნორმალური ზრდა-განვითარება.  
მცენარეში კალიუმის შემცველობა ბევრად აღემატება ნიადაგის  
სსნარში არსებულ კონცენტრაციას, რაც აიხსნება მცენარის მიერ კალიუმის შერჩევითი შთანთქმით. 
მოძრაობის დიდი უნარის გამო კალიუმი ადვილად გადაადგილდება მცენარის ერთი ნაწილიდან 
მეორეში. ძველი ფოთლებიდან კალიუმი გადაადგილდება უფრო ახალგაზრდა ფოთლებში, სადაც 
ყველაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს ორგანული ნივთიერების სინთეზი. 
მცენარის ცალკეულ ნაწიოლებში კალიუმი ერთნაირი რაოდენობით არაა. კარტოფილის ღეროში ( მწვანე 
ნაწილი ) კალიუმი მეტი რაოდენობითაა, ვიდრე ტუბერში. მარცვლოვანთა ჩალაში მეტია, ვიდრე 
თესლში. ამრიგად კალიუმისათვის დამახასიათებელია მისი მეტი შემცველობა ვეგეტატიურ ნაწილებში. 
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გვალვიან პირობებში კალიუმის ნაკლებობისას მცენარეები ადრე ჭკნებიან, კალიუმის საკმაოდ 
უზრუნველყოფისას იზრდება მცენარეთა ყინვაგამძლეობა უჯრედებში ოსმოსური წნევისა და 
ნახშირწყლების შემცველობის გადიდების შედეგად.  
 მცენარეში კალიუმის ნაკლებობისას მნიშვნელოვნად იზრდება ცილების დაშლა, რაც ხელსაყრელ 
პირობებს ქმნის მცენარის ქსოვილებში სოკოებისა და ბაქტერიების განვითარებისათვის. 
მარცვლოვანი კულტურების კალიუმით ნაკლებობის შემთხვევაში ხშირად შეიმჩნევა მათი ჟანგით 
დაავადება. აღინიშნება შაქრის ჭარხლის ძირებისა და კარტოფილის ტუბერების ლპობა. 
ცნობილია, რომ ნიადაგში აზოტის დიდი რაოდენობით არსებობისას მცენარე ივითარებს ფართო 
ფოთლებს, მაგრამ მათში ფოტოსინთეზი არანორმალურად მიმდინარეობს. 
ჭარბი აზოტის მავნე მოქმედების ნეიტრალიზაციის საქმეში დიდი მნიშვნელობა აქვს კალიუმს, ამიტომ 
ისეთი კულტურები, რომლებიც აზოტის მაღალ დოზებს ღებულობენ, ხშირად საჭიროებენ კალიუმის 
შეტანას. 
კალიუმით უფრო მდიდარია მცენარის ნორჩი, მზარდი ნაწილები, ამის გამო იგი ახალგაზრდა 
მცენარეში მეტია, ვიდრე ხანდაზმულებში. 
ბოლო დროს ჩატარებული გამოკვლევებით დადგენილია კალიუმის ფიზიოლოგიური როლი 
მცენარეში. ეს როლი შემდეგში მდგომარეობს. 
კალიუმი ააქტიურებს ბიოლოგიურ პროცესებს, აჩქარებს ისეთი პროდუქტების სინთეზს, როგორიცაა 
სახამებელი და პროტეინი. კალიუმი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზს. კალიუმით ნორმალურად 
უზრუნველყოფილი მცენარეები უფრო მაღალი ასიმილაციითა და უკეთესი ზრდით ხასიათდებიან 
შემცირებული განათებისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებშიც. 
არახელსაყრელი კლიმატური პირობების შემთხვევაში ( ძლიერი გვალვა ) კალციუმით კარგად 
უზრუნველყოფილი მცენარეები უფრო სწრაფად ხურავენ ბაგეებს და ნაკლებად კარგავენ წყალს, რასაც 
დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარის გვალვაგამძლეობის გადიდებისათვის 
საქართველოს ნიადაგებში საერთო კალიუმის შემცველობა დიდ ფარგლებში მერყეობს 0, 3 -დან 2, 0 % 
მდე. კალიუმის შემცველობით უფრო მდიდარია აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგები. დასავლეთ 
საქართველოს ნიადაგები კერძოდ ჭაობიანი, წითელმიწა და სუპტროპიკული ეწერი ნიადაგები კალიუმს 
ნაკლები რაოდენობით შეიცავენ. 
კალიუმიანი სასუქებიდან ამჟამად მრეწველობა უშვებს ქლორკალიუმს და 30-40 %-იან კალიუმის 
მარილებს. 
ქლორკალიუმი თეთრი წვრილკრისტალიანი მარილია, ოდნავ მოსერო შეფერვით, შეიცავს 56,9 - 60 % 
K2O. 
წვრილკრისტალური ქლორკალიუმი ხშირად იბელტება, მკვრივდება და ნიადაგში შეტანის წინ 
აუცილებელია მისი დაქუცმაცება დაშლა. სოფლის მეურნეობაში ამჟამად ღებულობენ ისეთ კალიუმის 
სასუქებს, რომლებიც ნაკლებად მკვრივდებიან. კარგი ფიზიკური თვისებები აქვთ მსხვიკრისტალიან და 
მარცვლიან კალიუმის სასუქებს. მსხვილკრისტალიანი ქლორკალიუმის წარმოება გაცილებით უფრო 
ადვილი და იაფია ვიდრე წვრილკრისტალიანისა. 
30-40% კალიუმის მარილებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ. ამ სასუქების წარმოება დიდი 
რაოდენობით ხდება და ის ფართოდ გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის. 

  
კალიუმის მარილი 
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ნედლი კალიუმის მარილები. ამჟამად აღნიშნული მარილების ფართოდ გამოყენება არ ხდება, ვინაიდან 
დაბალპროცენტიან და ნაკლებტრანსპორტაბელურია. ესენია; 
სილვინიტი,კალიუმ-მაგნიუმის სულფატი.  კალიუმის სულფატი, კალიუმის გვარჯილა,კაინიტი. 

 
კალიუმის სულფატი 

 
 
 
 
 
კალიუმის გვარჯილა 

 
 

 
 
 
   
  
კალიუმის ნაკლებობა მცენარეში. 
 
 
 

კითხვა - როგორია კალიუმიანი სასუქების გავლენა გარემოზე 
კულტურათა მოსავლიანობაზე და ხარისხზე. 
პასუხი  - კალიუმის მნიშვნელობა მცენარეთა სასიცოცხლო 
პროცესებში ძალზე დიდია. იგი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის 
გააქტიურებას. ნახშირწყლების დაგროვებასა და მის 
გადაადგილებას ააქტიურებს ფერმენტების ცხოველმოქმედებას, 
ადიდებს  მცენარეთა გამძლეობას არახელსაყრელი 
პირობებისადმი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კალიუმის 

როლი,მცენარეში ნიტრატული აზოტის დაგროვების 
შემცირებაში. ამასთან უნდა აღინიშნოს ის უარყოფითი 
მხარეც , რაც კალიუმიანი სასუქების გამოყენებას თან 
სდევს. კალიუმიანი სასუქების უმეტესობა ქლორს 
შეიცავს. ნიადაგში ქლორის დაგროვების შემცირების 
მიზნით კალიუმიანი სასუქები ნიადაგში შეტანილი 
უნდა იქნეს შემოდგომით თუმცა  ამ შემთხვევაშიც კი 
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ნიადაგიდან გამორეცხილი წყალი ანაგვიანებს გრუნტის წყლებს. 
 
მიკროელემენტები და მიკროსასუქები. 
მიკროელემენტების გავლენა მცენარეზე. 
 
სამოციან წლებში მეცნიერები თვლიდნენ, რომ მცენარის ნორმალური ზრდისა და განვითარებისათვის 
საკმარისია 10 ელემენტი; ნახშირბადი, ჟანგბადი, წყალბადი, აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, 
მაგნიუმი, რკინა და გოგირდი. აღნიშნული ელემენტები მართლაც აუცილებელია მცენარის 
სიციცხლისათვის, მაგრამ ისინი ითვლებიან ძირითად ელემენტებად სხვა აუცილებელთა შორის, 
დღეისათვის დამტკიცებულია, რომ გარდა ჩამოთვლილი ელემენტებისა მცენარის განვითარებისათვის 
მცირე რაოდენობით, მაინც აუცილებელია ბორი, სპილენძი, მანგანუმი, მოლიბდენი, თუთია და სხვა 
მიკროელემენტები. 
ბორი. -განსაკუთრებით დიდია ბორის როლი მცენარის დამტვერვის პროცესში. აღნიშნული 
მიკროელემენტის გარეშე მტვერი არ ღვივდება და გაუნაყოფიერებელი  ყვავილები ცვივა ამიტომ ბორის 
უკმარისობის შემთხვევაში ყველა მცენარეში მკვეთრად ეცემა თესლის პროდუქტიულბა.. 
ბორი ხელს უწყობს პარკოსან მცენარეებზე კოჟრების განვითარებას. შემჩნეულია აგრეთვე ბორის 
დადებითი გავლენა თამბაქოს ზრდა-განვითარებაზე. ბორის ნაკლებობის გამო შაქრის ჭარხალი 
ავადდება ძირის გულის სიდამპლით, ბორის ნაკლებობის ყველაზე დამახასიათებელ ნიშანს 
წარმოადგენს ზრდის წერტილის ხმობა, აგრეთვე ნახშირწყლების რაოდენობის ზრდა ფოთლებში, 
ხოლო სხვა ორგანოებში კი შემცირება. 
მანგანუმი -ნაპოვნია ყველა ცოცხალი მცენარეულ უჯრედში. აღნიშნული მიკროელემენტის როლი 
დიდია ჟანგვა - აღდგენით პროცესების რეგულირებაში. მანგანუმსა და რკინას შორის მცენარეში 
შენარჩუნებულია განსაზღრული შეფარდება, მაგალითად 1,5 - 2,5 წილი რკინაზე მოდის ერთი წილი 
მანგანუმი. თვლიან, რომ მანგანუმი მონაწილეობს მცენარეში ასკორბინის მჟავას სინთეზში. 
მანგანუმის ნაკლებობის გარეგნული სიმპტომებია მარცვლეულის ფოთლებზე რუხი ლაქიანობა, 
ფოთლის ნაპირების გაყვითლება, ახალგაზრდა ტოტების ხმობა ხილ- კენკროვან მცენარეებზე. 
სპილენძი-შედის დამჟანგველ ფერმენტებში. სპილენძი ააქტიურებს B ჯგუფის ვიტამინების სინთეზს, 
უკმარისობა ამცირებს ცილების სინთეზს. სპილენძის ნაკლებობა ყველაზე მეტად გამოვლინდება 
მარცვლის მოსავალზე. 
მოლიბდენი.-მცენარეში მოლიბდენი მონაწილეობს ამიაკამდე ნიტრატების აღდგენაში ამინომჟავეებისა 
და ცილოვანი ნივთიერებების სინთეზის დროს. პარკოსანი მცენარეები მოლიბდენის გარეშე ვერ 
ახდენენ ატმოსფეროს აზოტის ფიქსაციას. მოლიბდენი დადებითად მოქმედებს აგრეთვე ყვავილოვან 
კომბოსტოზე. 
თუთია. - მონაწილეობს უჯრედის სუნთქვის პროცესში. მცენარეებზე მთელი რიგი დაავადებები 
წარმოიშვება თუთიის არასაკმაო მომარაგების შედეგად. განსაკუთრებულ მოთხოვნილებას თუთიაზე 
ამჟღავნებს ხე- მცენარეები, ფოთლის დაპატარავება, ფოთლების ყვითელი ლაქიანობა, ნაყოფების 
სიმახინჯე და დეფორმაცია, წვრილნაყოფიანობა. 
ნიადაგურ საფარში მიკროელემენტების შესვლის ძირითად წყაროდ ითვლება ნიადაგწარმომქმნელი 
დედაქანია. დიდი მნიშვნელობა აქვს მიკროელემენტების შემცველობას დედაქანში, რომელზედაც 
განვითარებულია ნიადაგი, რაც მეტია მათი რაოდენობა დედაქანში, მითმეტია მათი შემცველობა 
ნიადაგში. ქანებში მიკროელემენტების შემცველობის დონის განმსაზღვრერლ მნიშვნელოვან ფაქტორს 
წარმოადგენს აგრეთვე კარბონატობა. ნეიტრალურთან ახლო რეაქციის მქონე ქვიშა შეიცავს მეტ 
მანგანუმს, ვიდრე მჟავე, მიკროელემენტების შემცველობა ნიადაგში მატულობს ორგანული 
ნივთიერებების დაგროვებასთან ერთად. ნაკელის, კომპოსტების და სხვა ორგანული სასუქების შეტანა 
ამდიდრებს ნიადაგს არა მარტო მიკროელემენტებით არამედ, აგრეთვე მიკროელემენტებითაც. 
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ეს სურათები გვიჩვენებს მიკროელემენტების ნაკლებობას მცენარეში. 
 
კითხვა  - როგორ ჯგუფდება  ნიადაგები მიკროელემენტების მოძრავი ფორმების შემცველობის 
მიხედვით? 
მიკროელემენტებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის 
გადიდებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაში, მათი გავლენით მცენარეში იზრდება ცილების, ცხიმების, 
ნახშირწყლების,ნახშირწყლების, ვიტამინების და სხვა  შემცველობა. ძლიერდება მცენარეთა გამძლეობა 
კითხვა - რა გავლენას ახდენს მიკროსასუქები გარემოზე, კულტურათა მოსავლიანობაზე და ხარისხზე? 
პასუხი - მიკროელემენტებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ მცენარეთა ნორმალური 
ზრდაგანვითარებისათვის. ისინი მონაწილეობენ ნახშირწყლების დაგროვებასა და გადაადგილებაში. 
ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ მიკროელემენტების უმრავლესობა მძიმე მეტალია და მათი ჭარბი 
რაოდენობით დაგროვება პროდუქტებში ძლიერ ცუდად მოქმედებს ადამიანებსა და ცხოველებზე. 
კითხვა - რა გავლენას ახდენს მიკროსასუქები გარემოზე, კულტურათა მოსავლიანობაზე და ხარრიხზე? 
პასუხი - მიკროელემენტებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მცენარეთა ნორმალური ზრდა  - 
განვითარებისათვის, ისინი მონაწილეობენ ნახშირწყლების დაგროვებასა და გადაადგილებაში, 
აზოტოვან ნივთიერებათა ცვლაში, ჟანგვა - აღგენით პროცესებში, ატმოსფერული აზოტის ფიქსაციაში, 
აძლიერებენ მცენარეთა  გამძლეობას არახელსაყრელი პირობებისადმი და სხვა. უნდა გვახსოვდეს, რომ 
მიკროელემენტთა უმრავლესობა მძიმე მეტალია და მათი ჭარბი რაოდენობით დაგროვება 
პროდუქტებში ძლიერ ცუდად მოქმედეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 
რთული მრავალმხრივი სასუქები. 
რთულ სასუქებს ეკუთვნის ყველა ის, რომელიც შეიცავს მცენარისათვის საჭირო ერთ საკვებ ელემენტზე 
მეტს. ისეთია, როგორც ორგანული ისე მინერალური სასუქები. მათ სხვანაირად მრავალმხრივს, 
კომბინირებულს, ორმაგი ან სამმაგი მოქმედების კონცენტრატებსაც უწოდებენ. თუ სასუქი შეიცავს 
აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს, მას სრულს უწოდებენ. რთული მინერალური სასუქები მიიღება 
ქიმიური ( სინთეზური) გზით ან მარტივი სასუქების უბრალო შერევით.რთული სასუქების წარმოებას 
ორი მიზანი აქვს; 1. სასუქების გადასაზიდად სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება და 2. სასუქების 
ხარისხის გაუმჯობესება. 
რთული სასუქები ორ ჟგუფად იყოფა. 
1. რთული სასუქები, რომლებიც შეიცავენ აზოტსა და ფოსფორს, აზოტსა და კალიუმს, ან 
ფოსფორსა და კალიუმს. ასეთ სასუქებს ორმაგს უწოდებენ. 
2. რთული სასუქები, რომლებიც შეიცავენ აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს. მათ სამმაგს უწოდებენ. 
ორმაგ რთულ სასუქებს ეკუთვნიან; 
1. ამონიზირებული სუპერფოსფატი, ამიაკური სუპერფოსფატი, ამოფოსი, ნიტროფოსფატი, 
რომელთა შემცველობაში შედის აზოტი და ფოსფორი. 
2. კალიუმის გვარჯილა და პოტაზოტი. შეიცავს კალიუმსა და აზოტს. 
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3. კალიუმიანი სუპერფოსფატი ( კალიფოსფატი) რომელიც შეიცავს კალიუმსა და ფოსფორს ( 
შერეული სასუქი) 
სამმაგ რთულ სასუქს წარმოადგენს; ნიტროფოსკა, ამოფოსკა და შარდოვანკალი ფოსფატი, რომლებიც 
შეიცავენ აზოტს, ფოსფორს და კალიუმს. 
 
სამმაგი რთული სასუქები. 
სამმაგ რთულ სასუქებს მიეკუთვნება ნიტროფოსკა ნიტროფოსკა, ამოფოსკა, შარდოვანა-კალი-ფოსფატი. 
შერეული ეწოდება ისეთ სასუქებს, რომლებიც მიიღება მარტივი სასუქების მექანიკური შერევის გზით. 
მომზადება რთულისაგან იმით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში მარტივი სასუქების ნაწილაკები 
მექანიკურადაა არეული ერთმანეთში ნიჩბით, მანქანით ან სპეციალურად მოწყობილ ქარხნებში./* 

   ამოფოსკა                                                                                           
დიამოფოსი 
   

 
ნიტროამოფოსკა 
 
 
 

 
 

 
კითხვა - რა გავლენას ახდენს კომპლექსური სასუქები 
გარემოზე, მცენარეების მოსავლიანობასა და ხარისხზე? 
პასუხი - კომპლექსური სასუქის, როგორც აგრონომიული ისე ეკონომიკური ეფექტი, როგორც წესი 
მაღალია მარტივ სასუქებთან შედარებით. ბევრი მათგანი განსაკუთრებით თხევადი კომპლექსური 
სასუქები თითქმის არ ანაგვიანებენ, თუმცა ზოგიერთი მათგანი შეიცავს მძიმე მეტალებს. 
 
 
 
 
მინერალური სასუქების შენახვა. 
 
მინერალური სასუქების ეფექტურობა სხვა პირობებთან ერთად დიდად არის დამოკიდებული თვით 
მის ხარისხზე. მინერალური სასუქების ხარისხს კი განსაზღვრავს შენახვის პირობები. ცუდი შენახვისას 
იკარგება მცენარისათვის საჭირო საკვები ნივთიერებების დიდი რაოდენობა და სასუქების ფიზიკური 
თვისებები ძალზე უარესდება.  
მინერალური სასუქების უმრავლესობა წყალში ხსნადია. ამიტომ არ შეიძლება ღია ცისქვეშ დაყრა, 
შენობაში მიწაზე მოთავსებული მინერალური სასუქები შთანთქვს მიწიდან წყალს, სველდება და 
იბელტება, რის შედეგადაც ძნელდება მისი ნიადაგში შეტანა,E საჭირო ხდება მისი წინასწარ 
დაქუცმაცება. 
სასუქების ეფექტურობა დიდად არის დამოკიდებული დოზების სწორად შერჩევაზე. დოზები ეწოდება 
სასუქების იმ რაოდენობას, რომელიც შეტანილი უნდა იქნეს ნიადაგში. ნორმა კი წარმოადგენს 
სასუქების საშუალო წლიურ რაოდენობას ერთ ჰექტარზე, რომელიც დადგენილია სხვადასხვა სასოფლო 
- სამეურნეო კულტურებისა და რაიონებისათვის. 
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 სასუქების დოზები შეძლება შეიცვალოს არა მარტო ნიადაგის ტიპებისა და თესლბრუნვების მიხედვით, 
არამედ დროშიც მცირდება თუ იზრდება საკვები ელემენტების რაოდენობა ნიადაგში. სასუქების 
დოზები იცვლება აგრეთვე აგროტექნიკურ და ტექნიკურ - ეკონომიკური მიზეზების გამო. 
იმისათვის, რომ დავადგინოთ სასუქების ნორმა, რომელიც შეიცავს სათანადო რაოდენობის საკვებ 
ნივთიერებას, საჭიროა მოვახდინოთ შესაფერისი გაანგარიშება. 
ვთქვათ ერთ ჰექტარზე საჭიროა 100 კგ. ხალასი აზოტის შეტანა სულფატამონიუმის სახით, რომელიც 
შეიცავს 20% აზოტს. იმისათვის რომ გავიგოთ რამდენი სულფატამონიუმია საჭირო 100 კგ. ხალასი 
აზოტის მი9საღებად ვიქცევით შემდეგნაირად; 100 კგ. აზოტის ნორმა უნდა გავამრავლოთ 100 - ზე და 
გავყოთ სასუქში არსებული საკვები ელემენტის ( აზოტის ) პროცენტულ შემცველობაზე. ( 20 -ზე ). 
    ე. ი. ერთ ჰექტარზე რომ შევიტანოთ 100 კგ ხალასი აზოტი, საჭიროა 500 კგ სულფატამონიუმი. ამ 
გზით სასუქების ნორმის გამოსაანგარიშებლად იყენებენ შემდეგ ფორმულას; 
სადაც X  ნიშნავს სასუქის საჭირო რაოდენობას ჰა - ზე.  
ა - ნორმა საკვები ელემენტების ჰექტარზე კგ - ით.  
ბ- არის პროცენტული Eშემცველობა საკვები ელემენტების სასუქში. 
თუ მოცემულ ფორმულაში ჩავსვავთ შესაფერის მაჩვენებელს მივიღებთ ნიადაგში შესატანი სასუქების 
ნორმას. 
 
ორგანული სასუქები 
ორგანულ სასუქებს უწოდებენ ისეთს, რომელთა შემადგენლობაშიც დიდი რაოდენობით შედის 
ორგანული ნივთიერება. გახრწნის შედეგად მასში  არსებული საკვები ელემენტები გადადიან ხსნად 
ფორმებში ე. ი. მცენარისათვის ადვილად შესათვისებელ შენაერთებში. 
დაუშლელი ორგანული ნივთიერება, უპირველეს ყოვლისა შედგება ისეთი ელემენტებისაგან, 
როგორიცაა ნახშირბადი, წყალბადი და ჟანგბადი. მისი დადებითი მოქმედება ნიადაგის თვისებებზე და 
მცენარის ზრდა - განვითარებაზე არ არის განპირობებული მარტო ზემოაღნიშნული შენაერთების 
არსებობაზე, მცენარე მათ ჰაერიდან და წყლიდანაც ითვისებს. 
ორგანული სასუქების დადებითი მოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერებაზე ძირითადად აიხსნება მასში 
აზოტის, ფოსფორის, კალიუმის და ორგანული ნივთიერებების შემცველობით, აგრეთვე 
მიწათმოქმედებისათვის სასარგებლო მრავალრიცხოვანი მიკროორგანიზმების არსებობით. 
ორგანული სასუქები არსებით გავლენას ახდენენ ნიადაგში მიმდინარე ქიმიურ, ფიზიკურ, ფიზიკურ - 
ქიმიური და ბიოლოგიურ პროცესებზე. 
ზოგიერთი ორგანული სასუქი მცენარისათვის საჭირო ყველა მთავარ საკვებ ელემენტს აზოტს, 
ფოსფორს და კალიუმს შეიცავს. ორგანული სასუქებში მოიპოვება აგრეთვე მცენარისათვის საჭირო 
მიკროელემენტები. ორგანული სასუქები ნიადაგსა და მის ატმოსფეროს, მცენარის ირგვლივ არსებულ 
ფენებს ამდიდრებენ ნახშირორჟანგით, რითაც უმჯობესდება მცენარის ნახშირბადოვანი კვება. 
ორგანული სასუქები მცენარისათვის საჭირო საკვებ ელემენტებს - აზოტს, ფოსფორი და კალიუმს მცირე 
რაოდენობით შეიცავენ. ამიტომ მათი შეტანა დიდი რაოდენობით წარმოებს. 
 
ნაკელი 
მინერალური სასუქების წარმოებასა და მოხმარებაზე გადასვლის შემდეგ მოსახლეობამ ნაკელის 
გამოყენებისადმი ყურადღება სეანელა. რასაკვირველია ეს სრულიად არ არის მართებული რადგან 
არცერთ მინერალურ სასუქს არ შეუძლია შეცვალოს ნაკელი. ახალი ნაკელი შენახვის პერიოდში 
განიცდის გარდაქმნას მიკრორგანიზმების ზემოქმედებით, რის შედეგად იცვლება მისი ქიმიური, 
ფიზიკურ - ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები. 
ნაკელის რაოდენობა ძირითადად დამოკიდებულია პირუტყვის სახეობაზე, ის იცვლება საკვების 
რაოდენობასა და ხარისხის მიხედვით, ნაკელის რაოდენობა იცვლება აგრეთვე ერთ და იმავე სახეობის 
ცხოველთა შორისაც და დამოკიდებულია პირუტყვის ცოცხალ წონაზე. წყლის და მშრალი ნივთიერების 
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შემცველობა სხვადასხვა ცხოველთა ნაკელში სხვადასხვაა, ცხენის ნაკელში მშრალი ნივთიერებაა 24%, 
წყალი 76% მსხვილი რქოსანი პირუტყვის მშრალი ნივთიერება 16%, წყალი 84%. ასევე ნაკელის ქიმიური 
შედგენილობა იცვლება ცხოველთა სახეობის მიხედვით. 
ფრინველის ნაკელის, როგორც რაოდენობა, ისე ქიმიური შედგენილობა დამოკიდებულია სახეობაზე. 
ამასთან ერთად ფრინველთა სახეობის მიხედვით იცვლება მშრალი ნივთიერების ქიმიური 
შედგენილობაც. 
საფენი.  ნაკელის შედგენილობასა და თვისებებს განსაზღვრავს საფენის სახეობა და რაოდენობა. 
ცხოველთა ნაკელში საფენის შერევით იზრდება ნაკელის რაოდენობა, იცვლება მისი თვისებები და 
ქიმიური შედგენილობა. საფენი იწოვს სითხეს გარდა ამისა საფენი შთანთქავს ისეთ გაზებს, როგორიცაა 
ამონიაკი, რითაც მცირდება აზოტის დანაკარგი. საფენის გამოყენების მიზანია არა მარტო ნაკელის 
ხარისხის გაუმჯობესება, არამედ ცხოველებისათვის რბილი, მშრალი, თბილი და სუფთა საწოლის 
სექმნა ე. ი. საფენის გამოყენებით ბოსელში იქმნება ჯანსაღი ჰიგიენური პირობები.  
საფენად გამოიყენება საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბლის კულტურების ნამჯა, აგრეთვე ტორფი, 
იშვიათად იყენებენ ნახერხს, ბურბუსელას, მცენარის ფოთლები. კარგ საფენად ითვლება ის მასალა, 
რომელსაც ახასიათებს თხევადი ნივთიერების და გაზების მაღალი შეწოვის უნარი. 
 
ხელოვნური ნაკელი 
ხელოვნური ნაკელი მიიღება ჩალის, ნამჯის  და სხვადასხვა მცენარეების ფოთლების მინერალური ან 
ორგანულ სასუქებთან დაკომპოსტებით. დაკომპოსტებულ ჩალას უმატებენ აზოტიანი და ბაქტერიული 
ფლორით მდიდარ ორგანულ სასუქებს. მაგალითად წუნწუხს, აზოტიანი სასუქის დამატების მიზანია 
აგრეთვე ჩალის გამდიდრება აზოტით ისე, რომ ხელოვნური ნაკელი თავისი შემადგენლობით 
უახლოვდებოდეს ბუნებრივს. ამავე დროს დაკომპოსტებულ ჩალას უმატებენ ფოსფორიან და 
კალიუმიან სასუქებს. 
ტორფი 
ტორფი წარმოადგენს ნახევრად გახრწნილ მცენარეულ ნაშთის ნარევს, რომელიც გროვდება დიდი 
რაოდენობით ჭარბი ტენიანობისა და ჟანგბადის ნაკლებობის პირობებში.  
 ძირითადად არჩევენ ტორფინი ჭაობის ორ სახეობას; დაბლობის ჭაობები და მაღლობის ჭაობები ისინი 
იძლევიან შესაბამისად დაბლობისა და მაღლობის ტორფს. 
მაღლობის ტორფის შექმნაში უმთავრესად მონაწილეობას იღებს ხავსი. ამიტომ მას ხავსის ტორფს 
უწოდებენ. მაღლობის ტორფი თითქმის სასუქად არ იხმარება. ამ სახის ტორფნარები წარმოდგენილია 
ბორჯომის რაიონსი.  
 დაბლობის ტორფები წარმოიშვებიან დაბლობში ტბების , გუბურების, მდინარეების და რუების 
ნაპირებზე. ტორფი წარმოიქმნება ძირითადად მდელოს მცენარეებისაგან, ამიტომ მას სხვადასხვა 
მდელოს ტორფს უწოდებენ. დაბლობის ტორფის წარმოშობა განსხვავდება მაღლობის ტორფის 
წარმოშობასთან. დაბლობის ჭაობის მცენარეები იყენებენ გრუნტისა და ზედაპირულ წყლებს. ისინი 
იყენებენ აგრეთვე შლამს, რომელიც რჩება გაზაფხულის წყალდიდობის დროს, ამიტომ დაბლობის 
ჭაობების მცენარეულობა კარგად მარაგდება მისთვის საჭირო საკვები ელემენტებით. ასეთი 
მცენარეებიდან მიღებული ტორფი ხასიათდება ნაცრის ელემენტების მაღალი შემცველობით და 
შედარებით დაბალი მჟავიანობით. 
 დასავლეთ საქართველოს რაიონებში გავრცელებული ტორფები ძირითადად დაბლობის წარმოშობისაა, 
ასეთი ტორფები წარმოდგენილია ქობულეთის, ზუგდიდის, ლანჩხუთის, წყალტუბოს,  წალენჯიხის, 
სოხუმის და სხვა რაიონებში. 
 
ტორფის ქიმიური შედგენილობა 
ტორფის მთავარ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს ორგანული ნივთიერება, მინერალური შენაერთები 
ტორფში ძალზე მცირეა. ორგანული ნივთიერებები წარმოდგენილია ორი ჯგუფის შენაერთების სახით; 
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ა) აზოტის შემცველი ნივთიერება - უმთავრესად ცილები და ბ) უაზოტო ორგანული ნივთიერებები, 
უაზოტო ორგანული ნივთიერება შედგება შენაერთების სხვადასხვა ორგანული ჯგუფებისაგან. ამ 
შენაერთების შემცველობა მერყეობს მცენარეების ბოტანიკური შედგენილობის, ნაცრიანობის და სხვა 
მრავალი ფაქტორის მიხედვით. 
ხავსის ტორფებში ორგანული ნივთიერება უფრო მეტია, ვიდრე მდელოს ტორფებში, მაგრამ მასში 
საერთო აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემცველობა უფრო ნაკლებია მდელოს ტორფთან 
შედარებით. 
ტორფებში მცირე რაოდენობით შედის ფოსფორის  მჟავა, რომელიც იმყოფება მცენარისათვის 
ადვილადშესათვისებელ ფორმებში. მდელოს ტორფში ზოგჯერ ფოსფორის მჟავას შემცველობა 1%-მდე 
აღწევს. 
კალიუმი ტორფში შედის ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ თითქმის მთლიანად მცენარისათვის 
შესათვისებელ ფორმებში იმყოფება. 
კალიუმი ტორფში ორი გზით წარმოიშვება; ის შედის იმ მცენარეებსი შემადგენლობაში, რომლებიდანაც 
ტორფი მიიღება. ამის გარდა კალციუმი ტორფებს ემატება ნაკადულების, წყაროების და გრუნტის 
წყლებში შემავალი კალციუმის სახით. კალციუმის რაოდენობა ტორფებში 20 – 30 % აღწევს. 
 
ხავსის ტორფებში კალციუმის ნაკლებობის შემთხვევაში ტორფის არეს რეაქცია ძალზე მჟავეა და 3.0 – 
3.5მდეა, მაშინ როცა მდელოს ტორფის რეაქცია ნეიტრალდება ან სუსტად მჟავე. ტორფის არის რეაქციას 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ტორფების სასუქად გამოყენების შემთხვევაში. ძლიერ მჟავე ტორფების 
გახრწნა დაკომპოსტების დროს არ წარმოებს თუ მას არ მიემატა კირი. 
 აზოტის შემცველობა ტორფებსი დიდად მერყეობს, მდელოს ტორფებში აზოტის შემცველობა სამჯერ 
მეტია, ვიდრე ხავსის ტორფებში. 
მდელოს ტორფები სასუქად იშვიათად გამოიყენება, რადგან მისი დოზები მოსავალს არ ადიდებს, 
ხოლო დიდი დოზები მოსავალს არ ადიდებს, ხოლო დიდი დოზები მჟავე ნიადაგებზე მოსავლის 
დაცემასაც კი იწვევს, მისი დაკომპოსტების შედეგად მიიღება მაღალხარისხოვანი სასუქი. 
ტორფის შეტანა მინერალურ სასუქთან ერთად იწვევს ამ უკანასკნელის ეფექტურობის მკვეთრ 
გადიდებას. 
 
მწვანე სასუქები 
მწვანე სასუქები ანუ სიდერატები წარმოადგენს ნიადაგის განოყიერების აგროტექნიკურ ხერხს, 
რომელიც ხორციელდება გასანაყოფიერებელ ნაკვეთზე სპეციალური მცენარის თესვით და მისი მწვანე 
მასის ნიადაგში ჩახვნით.  
მწვანე სასუქის ცნება პირობითია, რადგან ამ ღონისძიების ქვეშ იგულისხმება, ნიადაგში არა მარტო 
მცენარის მწვანე მასის, არამედ ფესვთა სისტემის, კოჟრის ბაქტერებისა და სოკოების ჩახვნა, რაც 
რასაკვირველია აძლიერებს მწვანე სასუქების ეფექტურობას. 
მწვანე სასუქებად უმთავრესად გამოიყენება პარკოსანი მცენარეები. მათ შესწევთ უნარი ისარგებლონ და 
ნიადაგში დააგროვონ ატმოსფეროს თავისუფალი აზოტი.  
როგორც ცნობილია, ატმოსფეროს თავისუფალი აზოტის გამოყენება მცენარის კვებისათვის წარმოებს 
მრეწველობის მიერ სინთეზური ამონიაკისა და მისგან აზოტიანი სასუქების დამზადების გზით, ამასთან 
ერთად, ატმოსფეროს თავისუფალი აზოტი შეუძლია შეითვისოს პარკოსანმა და ზოგიერთი სხვა ოჯახის 
წარმომადგენელი მცენარეების ფესვებზე არსებულმა მიკროორგანიზმებმა – კოჟრის ბაქტერიებმა. მათ 
მიერ შეთვისებულ აზოტს იყენებს მცენარე თავის კვებისათვის. ამიტომ მწვანე სასუქად უმთავრესად 
იყენებენ პარკოსან მცენარეებს. პარკოსანი მცენარეების მწვანე სასუქად გამოყენებით წარმოებს ნიადაგის 
გამდიდრება აზოტით და ორგანული ნივთიერებებით, რის შედეგადაც უმჯობესდება მცენარის კვების 
პირობები და ნიადაგის ქიმიური, ფიზიკური, ფიზიკურ - ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები. მწვანე 

947 
 



სასუქს ზოგჯერ იყენებენ არა მარტო ნიადაგის გასანოყიერებლად, არამედ ეროზიასთან ( 
ჩამორეცხვასთან ) ბრძოლის მიზნითაც. 
მწვანე სასუქმა სოფლის მეურნეობაში გამოყენება ჰპოვა შედარებით გვიან, ვიდრე ნაკელმა. ფიქრობენ, 
რომ მწვანე სასუქის გამოყენებას 3 - 4 ათასი წლის იტორია აქვს. იგი პირველად გამოიყენეს ჩინეთში, 
ინდოეთში, იაპონიაში, სადაც პარკოსანი კულტურების განვითარებისათვის მეტად ხელსაყრელი 
პირობები არსებობდა. 
საქართველოში მწვანე სასუქის გამოყენება მჭიდროდაა დაკავშირებული სუპტროპიკული კულტურების 
განვითარებასთან. ჩაის, ციტრუსების ნიადაგში ფართოდ ინერგება მწვანე სასუქის გამოყენება. 
არანაკლები გამოყენება აქვს მწვანე სასუქს ხეხილის ბაღში, ვენახებში და სხვა. 
მწვანე სასუქის გამოყენების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ნიადაგის გამდიდრება აზოტით და 
ორგანული ნივთიერებებით. ამავე დროს იგი ამდიდრებს ნიადაგს ფოსფორით, კალიუმით, კალციუმით 
და მცენარისათვის საჭირო სხვა საკვები ელემენტებით. 
 
კითხვა - რა გავლენას ახდენს ორგანული სასუქი გარემოზე სასოფლო - სამეურნეო კულტურათა 
მოსავლიანობაზე და ხარისხზე? 
პასუხი- ორგანული სასუქები ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების და სასოფლო - სამეურნეო 
კულტურათა მოსავლიანობის გადიდების მძლავრი საშუალებაა. მათ განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა აქვთ ეროზირებულ და საერთოდ დაბალი ნაყოფიერების ნიადაგებზე. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მწვანე სასუქი როგორც ეკონომიურად მაღალეფექტური და ეკოლოგიურად სავსებით 
უვნებელი. 
 
მწვანე სასუქების მოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერებაზე 
მწვანე სასუქების გამოყენების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ნიადაგის გამდიდრება აზოტით და 
ორგანული ნივთიერებებით. ამავე დროს იგი ამდიდრებს ნიადაგს ფოსფორით, კალიუმით, კალციუმით 
და მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტებით.  
ნიადაგის აზოტით და ორგანული ნივთიერებებით გამდიდრების ხარისხი დამოკიდებულია მწვანე 
სასუქად გამოყენებული კულტურის ბიოლოგიურ თავისებურებაზე, აგროტექნიკის დონესა და 
ნიადაგის თვისებებზე. ერთ და იგივე ნიადაგობრივ და აგროტექნიკურ პირობებში სხვადასხვა 
პარკოსანი კულტურები არაერთნაირი რაოდენობით ამდიდრებენ ნიადაგს აზოტით, ორგანული 
ნივთიერებით და მცენარისათვის საჭირო სხვა საკვები ელემენტებით. 
მწვანე სასუქების გამოყენებისას პარკოსანი მცენარეების მიწისზედა ნაწილების რაოდენობა ჯერ კიდევ 
არ გვაძლევს წარმოდგენას ნიადაგის ორგანული ნივთიერებებით და აზოტით გამდიდრების ხარისხზე. 
რადგან იხვნება პარკოსანი მცენარეების მიწისქვედა ნაწილებიც ( ნაწვერალიც და ფესვები ).  
მწვანე სასუქები იწვევს 
1) ბაქტერიული ცხოველმყოფელობის გაძლიერებას ნიადაგში, რადგანაც მწვანე მასის ჩახვნის 
შედეგად იზრდება ორგანული ნივთიერების დამშლელი ბაქტერიების ამონიფიკატორება და 
ნიტრიფიკატორების მოქმედება. 
2) მწვანე სასუქების ორგანული ნივთიერების დაშლას, რის შედეგად წარმოშობილი კოლოიდები 
უშუალოდ დადებითად მოქმედებენ ნიადაგის სტრუქტურული აგრეგატების წარმოქმნაზე და 
უმჯობესდება წყლის და აერაციის რეჟიმი. 
3) ორგანული ნივთიერების გახრწნას, წარმოშობილი ნახშირორჟანგი დადებითად მოქმედებს 
მცენარის ფოტოსინთეზის პროცესის ინტენსივობაზე, რადგან მისი რაოდენობა იზრდება როგორც 
ნიადაგში, ისე ატმოსფეროს მიწის ახლო მდებარე შრეებში. 
4) პარკოსანი კულტურები ძლიერ ღრმად ივითარებენ ფესვთა სისტემას, აფხვიერებენ ნიადაგის 
ქვედა ფენებს და იქ არსებული საკვები ელემენტები შეთვისების შედეგად ამოაქვთ ზედა ფენებში. 
ამრიგად სიდერატები წარმოადგენენ საუკეთესო წინამორბედს მომდევნო კულტურებისათვის.  
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სასუქების გავლენა მოსავლის შედგენილობასა და ხარისხზე 
ნიადაგში სასუქების შეტანისას იცვლება არა მარტო მოსავლის მთლიანი მასა, არამედ მისი ქიმიური 
შედგენილობა. სასუქების სწორი გამოყენება საშუალებას იძლევა მიღებული იქნეს მეტი მოსავალი 
მაღალი ხარისხით. 
მრავალრიცხოვანი აგროქიმიური და ბიოქიმიური გამოკვლევები უჩვენებენ, რომ მოსავლის ხარისხის 
ამაღლების ყველაზე ეფექტურ და სწრაფმოქმედ ფაქტორად ითვლება სასუქები. ამა თუ Iმ სასუქების 
შეტანით შეიძლება შეიცვალოს ნივთიერებათა ცვლის პროცესების მიმართულება სასურველ მხარეზე 
და გამოიწვიონ მცენარეში ცილების, სახამებლის, შაქრების, ცხიმების, ალკოლოიდების და სხვა 
ნივთიერებების დაგროვება. 
როცა მცენარე საკმაოდაა უზრუნველყოფილი ძირითადი საკვები ელემენტებით და აზოტით, 
ფოსფორით და კალიუმით, მატცვალში ცილის შემცველობის ზრდა სეიმჩნევა, რიგი მიკროელემენტების 
გავლენით. 
დიდი მნისვნელობა აქვს სასუქებს სიმინდის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. სასუქების გავლენით ( 
განსაკუთრებით აზოტიანი ) სიმინდის მოსავლის ხარისხი შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. 
სამარცვლე პარკოსნების მოსავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე 
ფოსფორიან და კალიუმიან სასუქებს. ამ უკანასკნელ წლებში კი დადგენილი იქნა აგრეთვე, რომ 
პარკოსნების მოსავალის ხარისხი უმჯობესდება ზოგიერთი მიკროელემენტების გავლენით, 
სახელდობრ მოლიბდენიანი სასუქების შეტანით. 
ჩატარებული მრავალრიცხოვანი გამოკვლევების საფუძველზე დაგროვილი აგრეთვე მონაცემები, 
რომელნიც უჩვენებენ, რომ სასუქების გავლენით იცვლება მოსავალში ვიტამინების, ეთეროვანი ზეთის 
ალკოლოიდების და ორგანული მჟავეების რაოდენობა სასუქების დახმარებით შეიძლება ხელოვნურად 
ამაღლდეს აგრეთვე აღნიშნული ძვირფასი ნივთიერების შემცველობა მოსავალში. 
 
სასუქების გამოყენების სისტემა 
სასუქების უფრო ეფექტურ გამოყენებას აღწევვენ იმ შემთხვევაში თუკი ისინი გამოიყენება 
განსაზღვრულ სისტემაში კონკრეტულ ნიადაგობრივ და კლიმატური პირობების, სასუქების თვისებას, 
ცალკეული კულტურების კვების თვისების და თესლბრუნვაში მათი მორიგეობის გათვალისწინებით. 
სასუქების სისტემის ქვეშ იგულისხმება აგროტექნიკური და საორგანიზაციო - სამეურნეო ღონისძიებატა 
კომპლექსი სასუქების გამოყენებისათვის, რომლის მიზანია სასოფლო- სამეურნეო კულტურათა 
მოსავლიანობის და ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება. 
სასუქების ეფექტურობაზე დიდ გავლენას ახდენს დოზები, მათი შეტანის ვადები და წესები. 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნალექების რაოდენობას და ტემპერატურულ პირობებს. 
სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში. ტენით უზრუნველყოფილ რაიონებში, აგრეთვე მორწყვის 
პირობებში სასუქების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად მაღალია და ისინი გამოიყენება დიდი დოზით. 
სასუქების სახეებისა და ფორმების არჩევისა და მათი დოზების და შეტანის წესების დადგენისას 
აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული ნიადაგის თვისებები. 
ორგანული ნივთიერებებით და საკვები ელემენტებით ღარიბ მჟავე წითელმიწა და ნიადაგებზე 
აუცილებელია მოკირიანება და ორგანული და მინერალური სასუქების მაღალი დოზებით შეტანა. 
პირველ მინიმუმში აღნიშნულ ნიადაგებზე ჩვეულებრივ იმყოფება აზოტი, თავისი მოქმედებით მეორე 
ადგილზეა თიხა ნიადაგებზე ფოსფორი, ქვიშიან და ქვიშნარ ნიადაგებზე აზოტთან ერთად დიდი 
მნიშვნელობა აქვს კალიუმს, ხოლო ტორფიან და ჭაობიან ნიადაგებზე კალიუმი იმყოფება პირველ 
მინიმუმში, მჟავე ნიადაგებზე წარმატებით შეიძლება ფოსფორიანი სასუქების ძნელადხსნადი ფორმების 
გამოყენება. 
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კალიუმიანი სასუქებიდან ქვიშიან და ქვიშნარ ეწერ ნიადაგებზე, აგრეთვე წითელმიწებზე 
განსაკუთრებით ეფექტურია კალიუმი, აზოტიანიდან მიზანშეწონილია ამიაკური სასუქების გამოყენება. 
აზოტის შემცველი სასუქების გამოყენებისას აუცილებელია მათი გაზაფხულზე შეტანა. 
შავმიწა და მუქწაბლა ნიადაგებზე არა იშვიათად პირველ მინიმუმშია ფოსფორი, ამიტომ აქ ძლიერ 
მოქმედებას ამჟღავნებს ფოსფორიანი სასუქები, ხოლო ღია-წაბლა და რუხ ნადაგებზე ძალიან დიდი 
მნიშვნელობა აქვს აზოტიან და ფოსფორიან სასუქებს და ნაკლები - კალიუმიან სასუქებს. აღნიშნულ 
ნიადაგებს აქვთ ნეიტრალური ან ტუტე რეაქცია, ამიტომ ძნელადხსნადი ფოსფორიანი სასუქების 
არამიზანშეწონილა. 
სასუქების სწორად გამოყენებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგობრივ - აგროქიმიურ 
გამოკვლევას და ნადაგის ანალიზს, რათა განისაზღვროს მისი მჟავიანობა და აზოტის, ფოსფორის და 
კალიუმის შემცველობა. 
სასუქების სწორი გამოყენება უნდა უზრუნველყოფდეს მცენარის კვების საუკეთესო პირობებს 
ვეგეტაციის მთელპერიოდში, იგი უნდა შეესაბამებოდეს საკვებ ნივთიერებებზე მცენარის 
განსხვავებული მოთხოვნილება ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა პერიოდში აუცილებელია 
გავითვალისწინოთ არა მარტო კულტურის მაღალი და მყარი მოსავლის მიღება, არამედ, აგრეთვე 
მიღებული პროდუქციის შენარჩუნება და ამაღლება. 
 
 
 
ნიადაგები და მათი მომზადება. პარკების , ბაღების, სკვერების, ბულვარებისა და სხვა ობიექტების 
სილამაზე დიდადაა დამოკიდებული უპირველეს ყოვლისა ნიადაგების მომზადებაზე. ნიადაგის 
ნაყოფიერება ( მცენარის წყლით და საკვებით განუწყვეტლივ და ერთდროულად დაკმაყოფილება ) 
დამოკიდებულია მის ქიმიურ შედგენილობასა და ფიზიკურ თავისებურებაზე და დამუშავების 
შედეგად უზრუნველვყოფთ მცენარის კარგ განვითარებას. 
 
დეკორატიული ნარგავების ნიადაგის მოვლა 
დეკორატიულ მერქნიან ნარგაობათა მოვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ფესვთა სისტემის 
მოვლა წარმოადგენს. ხეების, ბუჩქებისა და ხვიარების ფესვის ყელის ირგვლივ შემობარვა 
საჭიროებისდა მიხედვით წარმოებს და ნიადაგი მუდამ შავად ხნულ მდგომარეობაში უნდა იყვეს. 
მერქნიან მცენარეთა ღეროს ირგვლივ ნიადაგის შემობარვა - გაფხვიერება იმ მიზნით წარმოებს, რომ 
მოისპოს სარეველა მცენარეები და ფესვთა ამონაყარები, რომლებიც საკვებ ნივთიერებებით აღარიბებენ 
ნიადაგს; გაუმჯობესდეს ფესვებში ტენის ჩაჟონვის პირობები; შემცირდეს აორთქლება ნიადაგის 
ზედაპირიდან ( კაპილარობის დარღვევის შედეგად; გაუმჯობესდეს ნიადაგში აერაცია; შემცირდეს მავნე 
მწერები, ავადმყოფობანი და სხვა. 
ნიადაგის დამუშავება - გაფხვიერების სიხშირე დამოკიდებულია მის მექანიკურ შედგენილობაზე. თუ 
ნიადაგი, ჰუმუსის ნაკლებობით ან რწყვის შემდეგ ქერქის გადაკვრის გამო მალე შრება მას ხშირად 
აფხვიერებენ პარკებში, ბაღებში, სკვერებში, სანაპიროებზე, ქუჩებში და სხვა ადგილებში. მერქნიან 
ნარგაობათა შემობარვა წარმოებს გვიან შემოდგომაზე - ფოთოლცვენის შემდეგ და ადრე გაზაფხულზე. 
გაზაფხულზე ნიადაგს აფხვიერებენ სასუქების ჩაბარვით. იმ ადგილებში, სადაც ხშირი დამუშავებისაგან 
ნიადაგი გამტვრიანებულია საჭიროა მიწის ზედაპირზე დაყაროს კომპოსტი ან ნაკელიანი მიწა. 
ნიადაგის დამუშავების სიღრმე დამოკიდებულია მცენარის ფესვთა სიღრმეზე. რაც უფრო მიწის 
ზედაპირთან ახლოსაა ფესვები, მით ნიადაგის დამუშავების სიღრმე მცირდება. ბუძქების ქვეშ ნიადაგის 
დამუშავების სიხშირე უფრო ნაკლებია ვიდრე ხეების ქვეშ, რადგან მის ქვეშ ნიადაგი უფრო ნაკლებად 
იტკეპნება და შრება. 
მცენარის კვების რეჟიმის გაუმჯობესებისა და მისი ზრდა –განვითარების ერთ-ერთი მთავარი 
ეკოლოგიური ფაქტორთაგანია წყლის რეჟიმი. წყალში იხსნება მცენარისათვის საჭირო ნივთიერებები 
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როლებიც გადადის მცენარეში და ასაზრდოებს მას. სწორ და აგროტექნიკურ წესებზე დამყარებული 
მორწყვა, მცენარის სიცოცხლისა და ნორმალური განვითარების საწინდარია. 
ნიადაგის ტენთან ერთად მცენარისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰაერის ტენიანობას. ტენიან ჰაერში 
მცენარე ნაკლებ აორთქლებს წყალს და ზრდის პროცესი ჩქარდება. მშრალ ჰაერში, პირიქით, მცენარის 
ზრდა ნელდება, რადგან იგი მეტ წყალს ხარჯავს აორთქლებაზე.  
წყლისადმი მოთხოვნილება სხვადასხვა მერქნიან ჯიშებს ერთნაირი არა აქვთ; ერთნი ძლიერ 
მომთხოვნი არიან ნიადაგის ტენისა , მეორენი მეტ-ნაკლებად ურიგდებიან მის სიმცირეს. მორწყვას 
აწარმოებენ მაშინ, როდესაც ნიადაგში ტენის რაოდენობა ზღვრული მინდვრული ტენტევადობიდან 50 -
60 %-მდე დაეცემა. ვეგეტაციის პირველ ნახევარში, მცენარის ძლიერი ზრდის პერიოდში, რწყვა საჭიროა 
ხშირად და უხვად. ნიადაგს რწყავენ დილით ადრე, საღამოს ან ღამით, როდესაც წყლის აორთქლება 
უფრო ნაკლებია, ვიდრე შუადღისას. 
ქალაქის მწვანე ნარგავებში გარდა უხვად რწყვისა, ურჩევენ ნიადაგის ზედაპირის გამაგრილებელ 
რწყვას. აღმოსავლეთ საქართველოს მშრალ  რაიონებში ასეთი გამაგრილებელი რწყვით უმჯობესდება 
ასიმილაცია, დიდდება ტრანსპირაცია, ტოტები, ფოთლები და წიწვი ირეცხება მტვრისაგან. 
 
ნიადაგის განოყიერება 
ცნობილია, რომ მერქნიანი მცენარეები დიდი რაოდენობით შთანთქავენ ნიადაგიდან საკვებ 
ნივთიერებებს, რის გამოც ნიადაგი ღარიბდება და თანდათან იფიტება. ფოთლები, ყვავილები და 
ნაყოფი საგრძნობლად მცირდება, ეცემა შეფერვისა და ზრდის ინტენსივობა. ნიადაგის ნაყოფიერების 
აღსადგენად გამოიყენება როგორც ორგანული ისე მინერალური სასუქები. 
მინერალური სასუქი შეიცავს ერთ-ერთ რომელიმე საკვებ ნივთიერებას. თავისი ეფექტიანობით 
მინერალური სასუქებიდან საუკეთესოა აზოტიანი, ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქების 
ერთობლივი შეტანა. 
სასუქების ზუსტი დოზები შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე. 
სასუქების ნარევი შეაქვთ ადრე გაზაფხულზე. 
ორგანული სასუქები  საქონლის ნაკელი სრულ სასუქს წარმოადგენს, რადგან მის შემადგენლობაში 
შედის მცენარისათვის საჭირო როგორც ორგანული, ისე მინერალური ნივთიერებანი. იგი აუმჯობესებს 
ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს, ხელს უწყობს სინესტის დაგროვებას, სასარგებლო მიკროორგანიზმებით 
ამდიდრებენ ნიადაგს და სხვა. ნაკელის შეტანით მძიმე თიხნარი ნიადაგი ფხვიერდება და წყალს და 
ჰაერს უკეთ ატარებს. 
ცხენის ნაკელი მძიმე ცივ ნიადაგებს უქმნის მარცვლოვან სტრუქტურას და თბილ ნიადაგად გადააქცევს. 
 
დეკორატიული მეყვავილეობა 
ყვავილნარების მოწყობისათვის სჭიროა დამუშავდესნიადაგი, ნიადაგი უნდა დაიბაროს, გაიწმინდოს 
ქვების,  ფესვებისაგან, შემდეგ ნიადაგში შეაქვთ ორგანული და მინერალური სასუქი, აუმჯობესებენ 
ნიადაგის სტრუქტურიანობას - მძიმე ნიადაგებში შეაქვთ მსუბუქი ნიადაგი ან ქვიშა, ნიადაგის ეს შრე 
40-50 სმ. სიღრმის უნდა იყოს. 
ორგანული სასუქების ნორმა 1 კვ. მ. –ზე 4კგ. ხოლო მინერალურისა 50 -100 გრამია. 
 
ბაღმთმშენებლობის უმთავრეს ამოცანას წარმადგენს დეკორატიული ფლორის წარმოქმნისათვის 
ოპტიმალური პირობების შექმნა. ამ მხრივ საბაღო ნიადაგების  შესწავლას უპირველეს ადგილს 
უთმობენ. 
ნიადაგი  უდიდეს გავლენას ახდენს დეკორატიული ფლორის ზრდა- განვითარებაზე და აქედან ბაღ-
პარკების მდგომარეობაზე. 
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ნიადაგის პირობებთან დაკავშირებულია დეკორატიული მცენარეების ფესვთა სისტემა, ზრდის სიჩქარე, 
სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ფოთლების ფერი, ყვავილობის დრო და ინტენსივობა, ქარების გამძლეობა, 
გვალვა გამძლეობა, ყინვაგამძლეობა, გამძლეობა მავნებლებისა და სხვა. 
სხვადასხვა მცენარის ჯიში სხვადასხვა მოთხოვნილებას უყენებს ნიადაგს  ბაღთმშენებელი 
ვალდებულია ჩაატაროს სრული ანალიზი ბაღ-პარკად გასაშენებელი ადგილმდებარეობის ნიადაგებისა 
და შეადგინოს მასზე სათანადო რუკები, აგრეთვე დასახონ ღონისძიებები ნიადაგების ყოველმხრივი 
გაკეთილშობილებისა. 
დეკორატიული მცენარეების წარმოქმნის ოპტიმალურ პირობად აღიარებულია ნიადაგის ღრმად 
დამუშავება. დამუშავების ნორმალურ სიღრმედ თვლიან 60სმ.-ს, დამუშავებულ ნიადაგში მცენარეთა 
ფესვები ნორმალურად ვითარდება და საშუალება ეძლევა როგორც სიღრმეში ზრდისა, ისე გვერდითი 
დატოტვის. 
აღნიშნული გარემოების გარდა ნიადაგის ღრმად დამუშავება ადიდებს მცენარის კვების არეს და 
აუმჯობესებს ნიადაგის ჰაერისა და წყლის გამტარიანობის უნარს. 
დეკორატიულ მცენარეთა ზრდა – განვითარების შემდეგ მთავარ პირობას წარმოადგენს ნიადაგის 
განოყიერება, სასუქების შეტანა. 
დეკორატიული ბაღ-პარკების ნორმალური განვითარება, მისი პეიზაჟების მდგომარეობა ცალკე 
მცენარეების ფორმა, ზრდის სიჩქარე, დაფოთვლის მასიურობა,ყვავილობის ინტენსივობა და სხვა – 
პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ნიადაგის სინოყიერის, ანუ სასუქის ამათუიმ ფორმასთან. ასე 
მაგალითად; აზოტიანი სასუქები უზრუნველყოფს მცენარის ძლიერ ზრდას და დაფოთვლის 
მასიურობას. თუ ნიადაგში აზოტოვანი ნივთიერებების სიმცირეა, მცენარის ვეგეტაციის პერიოდი 
საგრძნობლად გადიდდება და ყვავილობაც დაიგვიანებს, ამავე დროს მცენარეც დაავადდება სოკოვანი 
ავადმყოფობით. 
ფოსფორი ხელს უწყობს მცენარის ზრდა- განვითარებას, ამავე დროს უზრუნველყოფს ყვავილობის 
ადრეულობას, სიუხვესა და ხანგრძლივობას. 
კალიუმის სასუქები უზრუნველყოფს მცენარის წარმატებით ზრდას, ყვავილების მკვეთრ შეფერვას, 
ამავე დროს ხელს უწყოფს მათ ყინვაგამძლეობას. 
ფოსფორმჟავა კალიუმის სასუქებთან ერთად ხელს უწყობს მცენარეების უხვ ყვავილობას და მკვეთრ 
შეფერვას. 
სასუქების შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, როგორც მცენარეთა თავისებურებანი, ისე 
ცალკე ნიადაგის თავისებურებანი. ტუტე რეაქციის ნიადაგებისათვის საჭიროა მჟავე რეაქციის მქონე 
სასუქები და პირიქით, მჟავე რეაქციის ნიადაგებს აძლევენ ტუტოვან სასუქებს. 
დეკორატიულ მებაღეობაში წარმატებით იყენებენ როგორც ორგანულს, ისე მინერალურ სასუქებს. 
ორგანულს ეკუთვნის საქონლის ნაკელი, კომპოსტი, ტორფი და სხვა. 
ორგანული სასუქები შეიცავს დეკორატიული მცენარეთათვის საჭირო ყველა საკვებ ნივთიერებას ( N, 
P,K, Ca, Mg ). ორგანული სასუქების შეტანით არა მარტო მდიდრდება ნიადაგი მცენარისათვის საკვები 
ნივთიერებებით, არამედ ფრიად უმჯობესდება მისი ფიზიკური თვისებები. 
ორგანული სასუქების შეტანით აუმჯობესებენ ნიადაგის სტრუქტურულობას, წყლის ტევადობის უნარს, 
წყლისა და ჰაერის გამტარიანობას, იცავენ ნიადაგებს გამორეცხვისა და სწრაფი გაშრობისაგან. 
გადამწვარი სასუქები ნიადაგში შეაქვთ გაზაფხულზე, გადაუწვავი კი სემოდგომაზე. კირს იყენებენ 
ნიადაგის სიმჟავის წინააღმდეგ, ფიზიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად და საერთოდ 
ნაყოფიერების ზრდისათვის.  კირი ხელს უწყობს ნიადაგის გაუხსნადი ორგანული და არაორგანული 
ნივთიერების გადაყვანას ხსნად მდგომარეობაში, რითაც მათ მისაწვდომად ხდის მცენარისათვის. კირი 
ახდენს ნიადაგის სიმჟავის განეიტრალებას რაც ხელს უწყობს მცენარეთა ყვავილობას. 
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თავი 9. ბაღის მხატვრული ელემენტების მოწყობა 
 
 
 
9.1. გაზონის მოწყობა      
 
გაზონი ყველა კეთილმოწყობილი ბაღისა და პარკის განუყოფელი ნაწილია. 

 
იგი წარმოადგენს ხელოვნური ან ბუნებრივი ბელტის საფარს, რომელიც შედგება ძირითადად 
მჭიდროდ მზარდი მრავალწლოვანი ბალახებისაგან. გაზონის ბალახის ზედაპირი რეგულარულად 
უნდა იკრიჭებოდეს. მაშინ იგი იქნება სწორი, თანაბარი და გაუძლებს ფეხით თელვას და ტკეპნას.  
გაზონის მთავარი მახასიათებლებია სწორი ზედაპირი, მჭიდრო, ერთგვაროვანი ბალახის ბელტი 
(კორდი), ტკეპნისადმი გამძლეობა და ესთეტიკური სახე. გაზონები ცნობილია უკვე რამდენიმე 
ათასწლეული და გავრცელებულია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. მაგრამ ინგლისში, ქვეყანაში, სადაც 
არის რბილი კლიმატი, ტენიანი ჰაერი და უხვი ნალექი – გაზონის კულტურამ სრულყოფილებას 
მიაღწია. რუსეთში დიდი ფართობის გაზონების მოწყობა დეკორატიულ ბაღებში XVII საუკუნიდან 
დაიწყო. 
გაზონს აქვს მნიშვნელოვანი დეკორატიული დატვირთვა, იგი ქმნის ფონს ნარგავებისათვის, 
ჰარმონიულად აკავშირებს ბაღის სხვადასხვა ნაწილს, გავლენას ახდენს მიკროკლიმატის შექმნაზე და 
არის კარგი გემოვნების ნიშანი. 
გაკრეჭილი ბალახი უზრუნველყოფს  ტენის ინტენსიურ აორთქლებას, ამიტომ ცხელ დღეებში  ჰაერის 
ტემპერატურა გაზონის თავზე 3-5-ით დაბალია, ვიდრე სხვა რაიმე ნებისმიერ საფარზე. გარდა ამისა, 
კარგად მოვლილი გაზონი ქმნის განსაკუთრებულ ატმოსფეროს და სასიამოვნო  ფსიქოლოგიურ ფონს. 
გაზონის ტიპები: გაზონები იყოფა ორ ჯგუფად – დეკორატიული და სპეციალური. 
დეკორატიული ჯგუფებიდან 
შეიძლება გამოვყოთ: 
პარტერული, ჩვეულებრივი 
საბაღე-საპარკო, მდელოს 
მრავალწლოვანი 
ლამაზადმოყვავილე და 
მავრიტანული (ერთწლიანები, 
ჭრელი). სპეციალური გაზონები 
დაყოფილია სპორტულ 
გაზონებად და გამყოფ 
(მარეგულირებელ) გაზონებად. 
სპორტული გაზონებია 
(ფეხბურთისა და ჩოგბურთის 
მოედნები); გამყოფი 

გაზონი (ფრ. gazon) ფრანგული სიტყვაა და ბალახის ხელოვნური საფარით შემქნილ მიწის ნაკვეთს 
ნიშნავს.  
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(მარეგულირებელი) გაზონებია – ფერდობები და ქანობები გზების გასწვრივ; ტრანსპორტისა და 
ფეხმავალთა მოძრაობის გამყოფი მწვანე ზოლები. 
 
პარტერული გაზონი. პარტერის გაზონები განთავსებულია პარკებისა და ბაღების მთავარი 
არქიტექტურული კომპოზიციების ნაწილებში, შადრევნებთან ან ქანდაკებების ჯგუფებთან, 
დეკორატიულ წყალსაცავებთან. პარტერული გაზონი პარადული ყვავილნარების ძირითადი 
შემადგენელი ნაწილია. ყვავილნარიანი პარტერის გაფორმების დროს გაზონის ფართობი 
მნიშვნელოვნად უნდა აჭარბებდეს უშუალოდ ყვავილების კომპოზიციებს. პარტერული გაზონები უნდა 
იყოს განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის – იგი უნდა იყოს ხავერდოვანი, ერთგვაროვანი ფერის და 
ფაქტურის, იდეალურად გლუვი, ხშირი და დაბალი ბალახის საფარით. 
პარტერული გაზონებისათვის საუკეთესოა მარცვლოვანი ბალახები, მაღალი ფოთლიანობით, მათ აქვთ 
ბელტის სწრაფად წარმოქნისა (ბუჩქოვანი ნაზარდი) და მოთიბვის (გაკრეჭვის) შემდეგ სწრაფი ზრდის 
უნარი. ისინი არიან მდგრადი ტკეპნისადმი, ამოგლეჯვისადმი, არიან ყინვა და გვალვაგამძლენი. 
ამ თვისებებით გამოირჩევიან ისეთი ბალახები, როგორიცაა: მდელოს თივაქასრა, წითელი წივანა, 
თეთრი და ჩვეულებრივი ნამიკრეფიები. 
 
 
 
 
 
 
 

ჩვეულებრივი საბაღე-საპარკო გაზონი. ჩვეულებრივი საბაღე-საპარკო გაზონი წარმოადგენს ბალახოვან 
საფარს (მისი დიდი ნაწილი) ბაღებში, პარკებში, სკვერებში, ბულვარებში, ტროტუარის გასწვრივ 
ზოლებზე და სხვ. ჩვეულებრივ მის შემადგენლობაში არის 3-5 სახეობის   მრავალწლიანი ბალახები 
(მარცვლოვნები, ხანდახან პარკოსნების მცირე რაოდენობით დამატებით – უპირატესად თეთრი 
სამყურას დამატებით). ბალახების ნარევი სწორად უნდა შეირჩეს, რომ უზრუნველვყოთ მისი 
დეკორატიულობა და ხანგრძლივი  სიცოცხლე. ამ მიზნით ხშირად იყენებენ ისეთ ბალახებს, 
როგორიცაა: სათითურა, უფხო შვრიელა, წივანა, მხოხავი ჭანგა. 
საბაღე-საპარკო გაზონი ასრულებს როგორც დეკორატიულ, ისე პრაქტიკულ ფუნქციებს. შესაბამისად 
იგი უნდა იყოს დეკორატიული, მრავალწლიანი, ჩრდილისამტანი, მექანიკური დაზიანებებისადმი 
მდგრადი და გვალვაგამძლე. 
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მავრიტანული (ჭრელი) 
გაზონი. მავრიტანული 
გაზონი – ეს არის 
ლამაზადმოყვავილე 
მდელო, რომელიც 
მიმზიდველად გამოიყურება 
მთელი ზაფხულის სეზონის 
განმავლობაში. მას ქმნიან 
წვრილღეროიანი 
მრავალწლიანი ბალახების 
და ლამაზადმოყვავილე  
ერთწლიანი 
მცენარეებისაგან. 
მავრიტანული გაზონის 
ძირითადი ფონი დაბალი 
ბალახებია: ინგლისური 
კოინდარი, წივანა, თეთრი 
ნამიკრეფია, ჩვეულებრივი ნამიკრეფია, მდელოს თივაქასრა. ინგლისელი სპეციალისტების 
რეკომენდაციებით ბალახების ნარევში უნდა ჭარბობდეს  წივანა და ნამიკრეფია. 
ნარევის შემადგენლობაში ჩვეულებრივ 10-15 სახეობის ლამაზადმოყვავილე ერთწლიანების თესლს 
ამატებენ. როგორც წესი, შედარებით ნაკლები სიმაღლის სახეობები და ფორმები: ქოთანა, წითელი და 
ცისფერი სელი, ერთწლიანი ყაყაჩოები, ღიღილოები, ერთწლიანი დელფინიუმი, ჩინური მიხაკი, 
ეშოლცია, გიფსოფილა, ნიგელა, იბერისი, კესანე, მინდვრის სამყურა, მინდვრის გვირილა და  სხვ. 
ჩვეულებრივ უპირატესობა ენიჭება ისეთ ერთწლიანებს, რომლებიც უკეთესად ხარობენ კონკრეტულ 
პირობებში, არ არის გამორიცხული დაბალი ლამაზადმოყვავილე მრავალწლიანების გამოყენებაც, 
თუმცა გაზონში ერთწლიანები უნდა ჭარბობდნენ. 
ნარევის შემადგენლობაში ყვავილების თესლი არ უნდა იყოს 20%-ზე მეტი. მავრიტანული გაზონის 
მოვლის დროს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კრეჭას. ზრდასრული გაზონი, როგორც წესი, არ 
იკრიჭება მანამ, ვიდრე არ იყვავილებენ და თესლს არ გაიკეთებენ გაზაფხულზე მოყვავილე მცენარეები. 
ეს ხდება შუა ზაფხულში, ივლისში. მეორედ და საბოლოოდ გაზონს კრეჭენ სექტემბერ-ოქტომბერში. 
თუმცა ამ წესს შეიძლება ჰქონდეს გამონაკლისები – ყველაფერი დამოკიდებულია შემოდგომაზე 
მოყვავილე მცენარეების თავისებურებებზე. კრეჭვის სიმაღლე 8-10 სმ-ია. აუცილებელია მოჭრილი 
ბალახის გაზონიდან მოშორება. 
ლამაზადმოყვავილე მცენარეები, განსაკუთრებით ერთწლიანები, თანდათანობით იწყებენ ამოვარდნას. 
მნიშვნელოვანია, რომ ყოველწლიურად შესაბამის ადგილებში დაითესოს ერთწლიანები. 
კორდის (მინდვრის) ტიპის გაზონები 
მათ შეიძლება დაიკავონ მნიშვნელოვანი ფართობები. ასეთ გაზონებს ქმნიან დიდი პარკების ღია 
ადგილებში, ტყე-პარკების მინდვრებში. არც თუ იშვიათად მათ მოაწყობენ ხოლმე  ბუნებრივი 
ადგილობრივი ბალახების გაუმჯობესების გზით. ამისათვის აშორებენ უხეშღეროიან და მავნე 
სარეველებს; ნაწილობრივ აფხვიერებენ მიწას და თესენ კულტივირებულიი ბალახების ნარევს. 
კორდის (მინდვრის) გაზონის შესაქმნელად თესენ მრავალწლიანი ბალახების 3-5 სახეობის ნარევს: 
უფხო შვრილა, სათითურა, ნამიკრეფია, მინდვრის წივანა, მხოხავი ჭანგა, ნაზი ჭანგა, თივაქერა, 
ყვავისხმალა, მელაკუდა, ტიმოთელა. სასურველია თესლის ნარევში მცირე რაოდენობით იყოს აგრეთვე 
სამყურა და კურდღლისფრჩხილა. 
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სპორტული გაზონები 
სპორტული გაზონები წააგავს კორდის (მინდვრის) გაზონებს. მის მოსაწყობად იყენებენ ისეთ ბალახებს, 
როგორიცაა: მრავალწლოვანი სამყურა, წითელი წივანა, თეთრი ნამიკრეფია, ფრანგული კოინდარი, 
თივაქასრა, მხოხავი სამყურა (5-10%). 
სპორტული გაზონის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა, რომ იგი არის გამძლე და ტკეპნის ამტანი. 
ასეთ მინდვრებს ძირითადად აწყობენ ფეხბურთის სტადიონებზე, კორტებზე და სხვადასხვა სპორტულ 
მოედნებზე. 
გაზონის ბალახები 
დიდ საკარმიდამო და საპარკო ნაკვეთებზე გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის გაზონი, რაც სავსებით 
კანონზომიერია, რადგან არაა აუცილებელი მოეწყოს საბაღე-საპარკე გაზონი იქ, სადაც შეიძლება 
მოეწყოს შედარებით  იაფი და ადვილად მოსავლელი მავრიტანული გაზონი. 
უნაკლო, ჩინებული გაზონის მოსაწყობად, მისი დანიშნულებიდან გამომდინარე,  მთავარია სწორად 
იყოს შერჩეული სათესლე მასალა. 
 
თესლის თავისებურებები 
ნებისმიერი ტიპის გაზონისათვის ყველაზე მთავარია თესლი. საგაზონე ბალახების სათესლე მასალა ეს 
არის 3-7 სახეობის მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალახების თესლის ნარევი. სხვადასხვა 
შემადგენლობის ნარევები განსაზღვრავენ მომავალი გაზონის თვისებებს. 
სათესლე მასალის წამყვანი მწარმოებლები ახდენენ თესლის კლასიფიკაციას გაზონის დანიშნულების 
მიხედვით (სპორტული, პარტერული, მავრიტანული, ჩვეულებრივი); ასევე ნიადაგის და კლიმატური 
პირობების მიხედვით თიხნარი, ქვიშიანი, ტორფიანი ნიადაგებისათვის, გვალვიანი ან ჩრდილიანი 
ადგილებისათვის, ასევე გამოყენების სპეციფიკის მიხედვით; ჩვეულებრივი გზების გასწვრივ, 
ფერდობებისათვის და ა.შ. 
მაგ., რუსეთის (მოსკოვის) ზონისათვის მაღალხარისხიანი გაზონის მისაღებად საჭიროა შევარჩიოთ 
შემდეგი ვიწროფოთლიანი მარცვლოვანი ბალახები: 
1.წითელი წივანა (Festuca rubra ) 
 დათესვის ნორმაა 15 გრ/1მ2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ჩვეულებრივი ნამიკრეფია (Agrostis tenuis )  
თესვის ნორმაა არანაკლებ    5 გრ/1მ2. 
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3.მდელოს თივაქასრა (Poa pratensis)– თესვის ნორმაა 
არანაკლებ 5 გრ/1მ2. 
მითითებული ნორმები, ანუ თესლის რაოდენობა 
გარანტირებული აღმოცენებისათვის 1 მ2-ზე, როგორც 
წესი, იზრდება 2-3-ჯერ იმის გამო, რომ თავი 
დავიზღვიოთ ისეთი შემთხვევითი ფაქტორებისაგან, 
როგორიცაა ცუდი აღმოცენება, არათანაბარი თესვა, 
თესლის ძალიან ღრმად ჩავარდნა და ა.შ. რომ არც 
დავიტვირთოთ თავი გამოთვლებით, მებაღეების 
უმრავლესობა ხელმძღვანელობს დადგენილი ნორმით – 
ესაა 50 გრ/მ2 ყველა ბალახისათვის. 
ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ბალახი მიეკუთვნება მოკლეფესვიან მარცვლოვნებს, და მათ აქვთ მთელი 
რიგი შესანიშნავი თვისებები. ყველა მათგანი არის მაღალი ყინვაგამძლეობის, კარგად იტანენ გვიანი 
გაზაფხულისა და ადრეული შემოდგომის ყინვებს, იძლევიან ხშირ და ხასხასა სიმწვანეს, ასევე 
აყალიბებენ მკვრივ ბელტს. ისინი ბრწყინვალედ იტანენ მრავალჯერად კრეჭვას, კარგად რეაგირებენ 
მინერალური სასუქებით დამატებით კვებაზე. ასევე ეს სამი ბალახი გამოირჩევა ამონაზარდი ღეროების 
სიხშირით. რომელიც შეადგენს 10-დან 30 ათასამდე ღეროს 1 მ2-ზე. ეს თვისება ხელს უშლის  
სარეველების გამრავლებას. ამ ბალახების თვისებაა აგრეთვე ის, რომ მათ აქვთ ბევრი შვილეული 
ამონაყარი, რომელიც სწორი მოვლის შემთხვევაში განაპირობებს იმას, რომ  პრაქტიკულად ასეთი 
გაზონი არ დაბერდება და მრავალი წლის მანძილზე მოგვემსახურება. 
თუმცა ამ ბალახებს აქვთ ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი - დაბალი აღმოცენებადობა და ნელი ზრდა. 
სრულყოფილი გაზონის მიღებას 1-2 წელი სჭირდება. 
ხოლო რაც შეეხება ნიუანსებს, ამა თუ იმ სახეობის უპირატესობას  განსაზღვრავს ნიადაგის ტიპი. უფრო 
ნოყიერ და ტენიან ნიადაგზე ითესება თივაქასრა, ხოლო ნაკლებად ნოყიერ და მშრალ ნიადაგზე – წივანა 
და ნამიკრეფია. 
მაღალხარისხიანი გაზონისათვის  ძირითად სახეობებს შეიძლება მივაკუთვნოთ Fესტუცა პრატენსის - 
მდელოს წივანა, რომელიც ითესება 18-20 გრ/1მ2 ნორმით. როდესაც საჭიროა გაზონის შექმნა მოკლე 
დროში, საგაზონე  თესლების ნარევში შეაქვთ მდელოს წივანას თესლი 30-50%-ის ოდენობით, თესვის 
ნორმიდან გამომდინარე. ამ ბალახის ახალ თესლს აქვს მაღალი აღმოცენების უნარი, ახალგაზრდა 
მცენარე  ვითარდება სწრაფად და ენერგიულად, პირველივე წელს იძლევა ლამაზ ბალახს. სამწუხაროდ 
მდელოს წივანა იძლევა ფხვიერ ბელტს და გაზონი არ არის მრავალწლიანი. ეს ბალახი საფარში 3-4 
წელი არსებობს. მას არ აქვს ვეგეტატიური გამრავლების უნარი, ამიტომ ხშირი კრეჭვის გამო მალე 
ბერდება  და სხვა ბალახების მიერ გამოიდევნება. ხანდახან მდელოს წივანას სუფთა სახით იყენებენ  
დროებითი გაზონების შესაქმნელად. და კიდევ ერთი თვისება – მას აქვს შედარებით ფართო ფოთოლი 
და როცა ვიყენებთ ვიწროფოთლიან ბალახებთან ერთად პირველ წლებში,  გაზონი არაა ერთგვაროვანი 
შესახედაობის. 
რეკომენდებული თესლის ნარევები გაზონებისათვის 
დეკორატიული პარტერული (იტანს მსუბუქ ჩრდილს) 
კომპონენტები  
 

თესვის ნორმა გრ/მ2 
 

წითელი წივანა 35-40 
მდელოს თივაქასრა  10- 15 
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დეკორატიული (საშუალოდ ნოყიერი ნიადაგებისათვის. იტანს მოტკეპვნას და ნახევარჩრდილს) 
კომპონენტები  
 

თესვის ნორმა გრ/მ2 
 

წითელი წივანა 25-30 
მდელოს თივაქასრა  5-10 
ნამიკრეფია  5-10 
თეთრი სამყურა 5-მდე 
  
 
 
უნივერსალური გაზონებისათვის (დიდი პარკებისათვის, ნოყიერი ნიადაგისთვის, იტანს მოტკეპვნას და 
ნახევარჩრდილს) 
კომპონენტები  
 

თესვის ნორმა გრ/მ2 
 

სათითურა  35-40 
თეთრი სამყურა  5-მდე 
 
 
 
სპორტული გაზონებისათვის 
კომპონენტები  
 

თესვის ნორმა გრ/მ2 
 

მდელოს თივაქასრა 25-30 
წითელი წივანა 15-20 
თეთრი სამყურა  5-10 
 
 
 
სპორტული გაზონებისათვის (მშრალი ნიადაგებისათვის, ნაკლებად ნოყიერი) 
კომპონენტები  
 

თესვის ნორმა გრ/მ2 
 

ჩხვრის წივანა 15-20 
წითელი წივანა 10-15 

მდელოს  თივაქასრა 10-15 
თეთრი სამყურა  5-მდე 
 
 
ნიადაგი გაზონისათვის 
გავრცელებულია აზრი, თითქოს გაზონის ბალახი ძალიან ადვილად გასახარებელი და მოსავლელია და 
იზრდება ნებისმიერ ნიადაგზე. თუმცა ეს მცდარი შეხედულებაა. გაზონისათვის ნიადაგს  ისე უნდა 
მომზადება, როგორც ნებისმიერი მცენარისათვის ვამზადებთ და ვარჩევთ. თანამედროვე პირობებში 
ქალაქგარეთ და განსაკუთრებით  ქალაქში მდებარე ნაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების 
შემდეგ, ან თითქმის აღარაა, ან ძალიან დაზიანებულია ბუნებრივი ნაყოფიერი ნიადაგის ფენა, ამიტომ 
გაზონის მოსაწყობად საჭიროა ნაკვეთზე სპეციალური ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის შეტანა. 
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ნაყოფიერი ნიადაგი გაზონისთვის უნდა იყოს საშუალო სიმკვრივის, მოცულობითი მასით 0,8-1,2, კარგი 
აერო და წყალგამტარობით, ნეიტრალური პH რეაქციით და საკვები ნივთიერებების აუცილებელი 
მარაგით. ასეთ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს  ზოგიერთი რაიონის შავმიწა  ნიადაგები. ან უნდა 
მომზადდეს სპეციალურად ქვიშა-ტორფის ნარევი: 1 წილი ტორფი+1 წილი ქვიშა+1 წილი კორდის მიწა, 
კირისა და მინერალური სასუქების დამატებით. 
 
 
გაზონის მოწყობის ტექნოლოგია 
გაზონის მოწყობა უნდა მოხდეს კომპლექსურად, გამწვანებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოებთან 
ერთად. გაზონის მოწყობის წინ აუცილებლად უნდა იყოს დამთავრებული გზებისა და ბილიკების 
მოწყობა, დრენაჟის, სარწყავი სისტემის და განათების სამუშაოები.  
 
ახალი გაზონი 
1. საფუძვლის მომზადება გაზონისათვის 

გაზონის დასათესად ნაკვეთის მოსამზადებლად 
საჭიროა ტერიტორიიდან მოვაშოროთ 
სამშენებლო ნაგავი, ტექნოლოგიური 
დაბინძურება, ქვები. ამოვძირკვოთ ხმელი 
ხეებისა და ბუჩქების ფესვები. ჩავატაროთ ხმელი 
ტოტების მოშორების  სამუშაოები. შემდეგ უნდა 
მოხდეს რელიეფის ფორმირება პროექტის 
მიხედვით. 
ნოყიერი ნიადაგის ფენა ნაკვეთზე შეაქვთ 
თანაბარ ფენად უკვე არსებულ რელიეფზე და 
ტკეპნიან. განისაზღვრება ბალახის თესლების 
სახეობები და ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელია 

თესვა. 
დათესვის წინ  ნიადაგი მსუბუქად უნდა გაფხვიერდეს. თესლის მობნევა ხდება ხელით ან სპეციალური 
სათესი ხელსაწყოთი. მნიშვნელოვანია თესლის თანაბარი განაწილება მთელ ფართობზე. თესლთან 
ერთად შეაქვთ  კომპლექსური მინერალური სასუქები. თესლის მობნევის მერე ნიადაგი ფოცხით 
გადასწორდება და მოხდება მულჩირება ტორფით (1-2 სმ ფენით). ტორფის ზედაპირული ფენის 
გამოყენება არ შეიძლება, რადგან იგი მჟავიანობას მომატებს ნიადაგს. თესვის შემდეგ ნიადაგი უნდა 
დაიტკეპნოს ბაღის სატკეპნელათი და უხვად მოირწყას. 
მნიშვნელოვანია სწორედ შეირჩეს დრო გაზონის  პირველი კრეჭვისათვის. ერთის მხრივ კრეჭვა 
აფერხებს მცენარის განვითარებას, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდა მცენარის, 
მეორეს მხრივ კი კრეჭვის დაგვიანება  
უარყოფითად მოქმედებს მცენარის 
განვითარებაზე. ბალახი შეიძლება 
გადაწვეს და დაკარგოს დეკორატიულობა. 
ამიტომ ახალგაზრდა გაზონის პირველი 
კრეჭვა უნდა მოხდეს მაშინ, როცა ბალახის 
სიმაღლე  10-15 სმ გახდება. გაზონი უნდა 
გაიკრიჭოს მშრალ ამინდში კარგად 
გალესილ დანებიანი გაზონის საკრეჭი 
აპარატით, 5-6 სმ სიმაღლეზე. როცა 
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ბალახი 7-8 სმ-მდე წამოიზრდება, უნდა გადაიტკეპნოს სატკეპნით. იმ ადგილებში, სადაც ბალახი არ 
ამოვიდა, თავიდან ხორციელდება თესვა და მინერალური სასუქების  შეტანა. შემდეგ მეორედ იკრიჭება 
გაზონი. კრეჭვის ხარისხი დამოკიდებულია  გამოყენებული საკრეჭი აპარატისა და საერთო საბაღე 
ტექნიკის ხარისხზე. 
 
ძველი გაზონის შეცვლა 
არსებული გაზონის ადგილზე ახალი გაზონის 
მოწყობის ტექნოლოგია მხოლოდ იმით განსხვავდება, 
რომ საგულდაგულოდ უნდა მოვაშოროთ ძველი 
ბალახი. თუ ნოყიერი ფენა ძველი გაზონის ქვეშ 
საკმარისია, მაშინ არაა აუცილებელი დამატებით დიდი 
რაოდენობის ნიადაგის შეტანა, თუმცა საჭიროა 
არსებული ნიადაგის განოყიერება. 
გაზონის მოწყობა რულონის (ბელტის) მეთოდით 
დღეს მსოფლიოში ბევრი მეურნეობაა, რომლებიც აწარმოებენ გაზონებს, მათ გაზონის სანერგეები 
ჰქვით. სპეციალური სათესი აპარატის  საშუალებით წარმოებს თესვა იდეალურად მოსწორებულ  
მინდორში. დანადგარები უზრუნველყოფენ თესლის თანაბარ განაწილებას და განსაზღვრულ სიღრმეზე 
განთავსებას. თესვის ნორმების დაცვა იძლევა ფესვთა სისტემის და მიწისზედა ამინაყარების 
ნორმალური განვითარების შესაძლებლობას. 
გამოიყენება მრავალკომპონენტიანი თესლი 
(სხვადასხვა სახეობის ბალახები). მინდვრები 
აღჭურვილია ავტომატური სარწყავი  სისტემებით და 
ზედმეტი წყლის გადამყვანებით. ამის ხარჯზე 
უზრუნველყოფილია  თესლის აღმოცენებისათვის 
საჭირო წყლის ბალანსი. გაზონის მოვლა 
ხორციელდება პროფესიონალური ხელსაწყო-
დანადგარებით და სპეციალური ტექნოლოგიების 
მეთვალყურეობით. ტექნოლოგიური პროცესების 
მკაცრი დაცვით 1,5 წლის შემდეგ გაზონი უმაღლეს ხარისხს აღწევს. 
გაზონს აქვს  ხასხასა მწვანე ფერი, სქელი, თანაბარი და ერთგვაროვანია. სარეველებთან ბრძოლის  
თანამედროვე ღონისძიებების გამოყენებით სპეციალისტებმა მიაღწიეს  იმას, რომ ასეთ გაზონში 
სარეველები არ არის. 
სპეციალური ტექნიკა ჭრის გაზონს აბსოლუტურად ერთნაირი ზომისა და სისქის ზოლებად, 
რომლებსაც ახვევენ რულონის სახით. რულონის უკანა მხარე წარმოადგენს ერთმანეთში 
გადახლართული ხშირ ფესვებს, რომლებიც ნიადაგზე დაწყობის მერე ადვილად ეზრდება ნიადაგს. 
ასეთი გაზონის შემდგომი მოვლა უფრო ადვილია, რადგან ის მთლიანად ფორმირებულია. 
 
რულონის გაზონის მოწყობის ტექნოლოგია 
 
სანამ რულონურ გაზონს ნაკვეთზე დავაწყობთ, უნდა ჩატარდეს წინასწარი სამუშაოები: 

• ნაკვეთი უნდა გაიწმინდოს სარეველებისაგან, ძველი ბალახისაგან, ქვებისა და სამშენებლო 
ნაგვისაგან; 

• ჩატარდეს ნიველირება. ნაკვეთს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დახრილობა ზედაპირული 
წყლების გადასაყვანად; 

• ნიადაგი უნდა გაფხვიერდეს ან გადაიბაროს 5-10 სმ სიღრმეზე; 
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• ნაკვეთის ზედაპირზე თანაბრად დაიყაროს ნიადაგის 
ნოყიერი ფენა, დამუშავდეს ზედაპირის ფრეზით და 
ფოცხით გასწორდეს. 

 
შენიშვნა: უნდა ჩატარდეს ნიადაგის ქიმიური ანალიზი და 
დადგინდეს სპეციალისტების მიერ ნიადაგის ხარისხი. 
ხარისხიანი ნაყოფიერი ნიადაგის ფენა ახალ სამშენებლო 
ნაკვეთებზე  უნდა შეადგენდეს 8-10 სმ-ს. ნოყიერი ნიადაგის 
ნიშნული 2 სმ-ით დაბლა უნდა იყოს გზებისა და 
ბილიკების ნიშნულებთან შედარებით, იმის გათვალისწინებით, რომ რულონის ფენის დაგების მერე 
ნიშნულები გათანაბრდება (რულონის გაზონის სისქე დაახლოებით 2 სმ-ია). 
 

• დაიტკეპნოს ზედაპირი მძიმე სატკეპნით (100-200 კგ) შემდგომი არათანაბარი ზედაპირის 
სალიკვიდაციოდ. 

• რულონის დაწყობა უნდა მოხდეს გზების გასწვრივ, 
რულონებს შორის არ უნდა დარჩეს  ცარიელი 
ადგილი. კარგად უნდა დაიტკეპნოს და მოირწყას. 

• ახლად დაგებული გაზონი პირველ ხანებში უნდა 
ირწყვებოდეს ყოველდღე (პირველი 7 დღე), შემდეგ 
კვირაში, სეზონიდან და ნალექების რაოდენობიდან 
გამომდინარე - დღეგამოშვებით ან ორ 
დღეგამოშვებით. 

• პირველი კრეჭვა უნდა მოხდეს 5-7 დღის მერე 6-8 სმ 
სიმაღლეზე, უფრო დაბალზე არ შეიძლება. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
რულონის (ბელტის) უპირატესობანი: 

• მომენტალური გამწვანებული ტერიტორია; 
• ძალიან მაღალი ხარისხი; 
• სამუშაოები შეიძლება ჩატარდეს გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. 
• გაზონზე სიარული შეიძლება მაშინვე, მობელტვის შემდეგ. 
• 3 კვირის განმავლობაში შეიძლება დეფექტების გამოსწორება (რულონის ქვეშ გრუნტის 

დამატებით) 
• ერთი წლის განმავლობაში არ უნდა გამარგვლა, რადგან ხშირი ბალახი არ აძლევს სარეველებს 

განვითარების საშუალებას. 
• შედეგი მაშინვე ჩანს. 
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გაზონის მოწყობა ქანობებსა და ფერდობებზე ჰიდროთესვის მეთოდის გამოყენებით 
 
ეს მეთოდი გამოიყენება ბუნებრივი და 
ხელოვნური  ფერდობების გამაგრებისა და 
გამწვანებისათვის. მას აქვს მთელი რიგი 
უპირატესობები არსებულ მეთოდებთან 
შედარებით: 

• სამუშაოების შესრულების სისწრაფე; 
• ტექნოლოგიური ეტაპები არ 

საჭიროებს  მძიმე სამშენებლო 
ტექნიკის  გამოყენებას; 

• მსუბუქია, დაბალია სატრანსპორტო 
ხარჯები და შეიძლება სპეცნახაზის 
ადგილზე მომზადება; 

• შედეგის მაღალსაიმედოობა; 
• იაფია. 

 
 
 
ამ ტექნოლოგიის გამოყენება მრავალწახნაგიანია. 
• ადამიანის საქმიანობის შედეგად 
დამახინჯებული ლანდშაფტების აღსადგენად; 
• ეროზიის კონტროლისთვის, ჩამოშლის 
საწინააღმდეგოდ, მეწყერიანი ადგილების 
აღსადგენად. 
სამუშაოების ტექნოლოგიური ეტაპები: 
• ფერდობის ნაგვისაგან გასუფთავება; 
• ფერდობის დახრილობის გეგმარება; 
• 5-10 სმ ნიადაგის შეტანა (ჰუმუსიანი; 
• ნიადაგის ფიზიკური თვისებების გაუმჯობესება; 
• ბალახის ჰიდროთესვა ან რულონის (ბელტის) დაწყობა. 
45გრ-ზე მეტი დახრილობის ფერდობებზე ნიადაგის (ჰუმუსიანი) ფენის  დაყრამდე ამაგრებენ 
გეოურნებს ან გეომატებს, რომლებიც ივსება მიწით და შემდეგ ითესება გაზონი. 
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ჰიდროთესვის ტექნოლოგია 
• მასალა მულჩირებისათვის, შეღებილი ეკოლოგიურად სუფთა საღებავით. 
• ჰიდროგელი – იჭერს, იგროვებს და თანდათანობით გასცემს ტენს, ხელს უშლის ნიადაგის 

გადახურებას; 
• წებოვანა – ეკოლოგიურად სუფთა ნივთიერება, რომელიც აკავშირებს მულჩირების კომპონენტებს; 
• კომპლექსური სასუქები, სტრუქტურიზატორები; 
• კონკრეტული ადგილისათვის შერჩეული ბალახების სპეციალურად ნარევი. 

 
აქ შედის ისეთი ბალახები, რომეთაც აქვთ ძალიან ღრმა ფესვთა სისტემა (2 მ-მდე გრუნტში). 
სპეცნარევის ფენით დაფარვის შემდეგ (სპეციალური გამფრქვევებით, რომელებიც 50 მ მანძილზეც 
უზრუნველყოფენ თესვას) 2-3 საათის შემდეგ წარმოიქმნება ქერქი, რომელიც აფერხებს ნიადაგის 
ეროზიას, თესლის ჩამორეცხვას (წვიმის, ქარის, ჩიტების). მის ქვეშ იქმნება მიკროკლიმატი, რომელიც 
ხელს უწყობს თესლის აღმოცენებას. 4-10 დღის შემდეგ ბალახი იწყებს ამოსვლას. 
 
 
9.2. ყვავილნარის მოწყობა      
 
 
ბაღის ნაკვეთზე ყვავილების გაფორმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა – ყვავილოვანი 
მცენარეების შერჩევა და მათი სწორად განაწილება, არა მარტო ესთეტიკური თვალსაზრისით, არამედ   
ინდივიდუალური ბიოლოგიური თავისებურებების  გათვალისწინებით. მოცემულ შემთხვევაში 
ლაპარაკია ყვავილობის პერიოდზე, აგრეთვე თვით მცენარის მოთხოვნებზე სინათლის, სითბოს, 
ნიადაგისა და ტენის მიმართ. 
 
 
თავისუფალი ადგილების მცენარეებით მოუფიქრებლად შევსებამ შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს, რომ 
მათ შორის ყველაზე კაშკაშები და ლამაზები უბრალოდ დაიკარგონ. მცენარეთა ასორტიმენტი არ უნდა 
იყოს ძალიან დიდი. უპირატესობა ენიჭებათ ისეთ სახეობებს, რომლებიც მოცემულ კლიმატურ 
პირობებში კარგად იზრდებიან და მთელი ვეგეტაციის პერიოდის განმავლობაში დეკორატიულები და 
ამავე დროს ამტანებიც არიან. ამ მოთხოვნებს პასუხობენ  მრავალწლიანი ყვავილოვანი კულტურები, 
რომლებიც დეკორატიულები არიან ყვავილობის შემდეგაც (ასტილბები, ქრიზანთემები, ზამბახები, 
ბოლქვოვნები, იორდასალამები, ფურისულები, შროშანისებრი, ფლოქსები და ა.შ.). მათ შეიძლება 
დაემატოთ დეკორატიულ-ფოთლოვანი მცენარეები (ჰოსტა, ჩაგირი). ყვავილნარს ავსებენ და 
ალამაზებენ ხანგრძლივად უხვადმოყვავილე, ხშირად სასიამოვნო სურნელის, რამდენიმე სახეობის 
ერთწლიანებით და ორწლიანებით (ასტრა, ლობელია, ანთირიუმი, პეტუნია, გულყვითელა). 
 
ბოლქვიანებს, წვრილბოლქვიანებს, ტუბერ-ბოლქვიანებს (ტიტები, ნარგიზები, სუმბულები, ხმალები 
და  სხვ.) რგავენ ცალკე  ყვავილოვან ჯგუფებში და მასიურად, რადგან ისინი ცუდად იტანენ  სხვა 
მცენარეებთან მეზობლობას. უკეთესია ისინი ჩაირგოს ყვავილნარის აღმოსავლეთ ან სამხრეთ მხარეს – 
იქ ეს მცენარეები მიიღებენ ბევრ სინათლეს და სითბოს. 
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ყვავილნარის ტიპები 
კლუმბა 
საყვავილე კლუმბები არის 
მრგვალი, კვადრატული, 
ელიფსური და სხვა ფორმის. 
ჩვეულებრივ მათი მოწყობა ხდება 
მზიან ადგილზე, სახლის 
შესასვლელის ახლოს, ტერასების 
გვერდით, ფანჯრების პირდაპირ, 
ანუ იქ, საიდანაც უკეთესად 
შეიძლება მათი დათვალიერება. 
კლუმბები უნდა იყოს 10-15 სმ-ით 
აწეული ნიადაგის დონიდან. 
სასურველია გრუნტის დონის 
ამაღლება ცენტრის მხარეს – ეს 
იძლევა მცენარეების უკეთ 
დანახვის საშუალებას. 
კლუმბების კომპოზიციაში ჩართულია აგრეთვე გაზონები, ფილებით ან სხვა მასალებით მოკირწყვლა, 
სხვადასხვა შემოღობვები. 
 
რაბატი 
რაბატკა არის წაგრძელებული კლუმბა, 
სიგანით 40 სმ-დან 3 მ-მდე. მათ აწყობენ 
გზის გასწვრივ, სახლის ვერანდის, 
ტალავრის გარშემო. რაბატკის კიდეები 
უნდა იყოს  სახლის კედლების, ბაღის 
ნაგებობების მოხაზულობის პარალელური 
ან მიყვებოდეს გზის ხვეულებს. 
რაბატკის სიგანე დამოკიდებულია მასში 
ჩარგული მცენარეების ზომებზე. 
მაგალითად გეორგინების, ცინიებისა და 
სხვა მსხვილი კულტურებისათვის 
რაბატკის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 2 მ. 
ვიწრო რაბატკაში მსხვილი მცენარეების 
დეკორატიული მნიშვნელობა იკარგება. 

964 
 



რაბატში რგავენ დიდყვავილებიან გეორგინებს ერთი სახეობის 
ჯგუფად ან ერთ რიგში ერთეული  ეგზემპლარების სახით. იისფერ 
სახეობას შეურჩევენ ნარინჯისფერს, ყვითელს – მოცისფრო-ლურჯს, 
წითელს – თეთრს. 
რაბატები შეიძლება იყოს ერთმხრივი ან ორმხრივი. ერთმხრივებს 
აგებენ ღობის, ნაგებობის ან მოედნის გასწვრივ. უკანა მხარეს მათზე 
განათავსებენ მაღალ მცენარეებს, ხოლო წინ – უფრო დაბალ 
ეგზემპლარებს ერთ ან რამდენიმე მწკრივად. სახლისა და 
ფანჩატურის ახლოს რაბატებს აწყობენ ისეთი სახით, რომ მათზე არ 
ეცემოდეს სახურავიდან ჩამოსული წყალი. გზის გასწვრივ აკეთებენ 
ერთმხრივსაც და ორმხრივ რაბატკასაც იმის მიხედვით, თუ როგორ 
გამოყურებიან ისინი. ორმხრივ რაბატკაზე დაბალმზარდ სახეობებს 
რგავენ ორივე ნაპირზე, თუ მათ არ ეფარება ცენტრალური ზოლი. 
 
 
 

 
ბორდიური 
ბორდიურები არის მცენარეებისაგან 
შედგენილი ვიწრო ზოლი, სიგანით 30-
50 სმ. საბორდიურე სახეობებად 
გამოიყენება 20-40 სმ სიმაღლის 
მცენარეები, მაგალითად ლობელია, 
აგერატუმი, ალისუმი. ღია წითელი 
დაბალი ბუჩქოვანი ნასტურცია 
წარმოადგენს საბორდიურე მცენარეს 
იისფერი პეტუნიებისათვის, მაგრამ 
თვით მასაც შეუძლია დაიკავოს  
რაბატკის ცენტრი; ასეთ შემთხვევაში 
მისთვის ბორდიურად შეიძლება 
გახდეს სხვადასხვა სახის ალისუმი. 
ბორდიურის რგვისას შეეცადეთ 
გახსოვდეთ იმის შესახებ, რომ 
სხვადასხვა უბნები 
ადრეგაზაფხულიდან გვიან 
შემოდგომამდე მაქსიმალურად 
დეკორატიულები იყვნენ. 
ყვავილების არქონის დროს, კარგი 
სახის შენარჩუნებაში დაგვეხმარება  
დეკორატიულ-ფოთლოვანი 
მცენარეები. არ დაგავიწყდეთ, რომ 
ბაღის საერთო სტრუქტურაში 
ფოთლები ისეთივე მნიშვნელოვანია, 
როგორც ყვავილები. 
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მიქსბორდერი 
პოპულარული ერთწლოვნების ყვავილობასთან შედარებით მრავალწლოვნების უმეტესობის ყვავილობა 
მოკლევადიანია, ამიტომ მათ საყვავილეებს ხშირად შეადგენენ ე.წ. მიქსბორდერები, ე.ი. შერეული 
ბორდიურები სიგანით 1,5-4 მ, მოთავსებული ძირითადი ბილიკის გასწვრივ. მათზე რგავენ  სხვადასხვა 
სახის მრავალწლოვნებსაც. მიქსბორდერებში  მცენარეებს განალაგებენ რიგებად და ჯგუფებად. მაღლებს 
(დეზურას, ახალბელგიურ ასტრას და  სხვ.) რგავენ უკანა რიგებში, ხოლო სხვებს გაანაწილებენ 
კლებადი სიმაღლით ფეხით სასიარულო ბილიკების გასწვრივ. მიქსბორდერის შემადგენლობაში 
მცენარეებს ირჩევენ იმის გათვალისწინებით, რომ მთელი ვეგეტაციური პერიოდის განმავლობაში მასში 
ერთდროულად ყვავილობდეს რაც შეიძლება მეტი მცენარე. 
 
ამ კულტურებმა ერთდროულად ყვავილობისას, ყვავილების შეფერილობის მიხედვით უნდა 
შეადგინონ  შეძლებისდაგვარად ჰარმონიული ჯგუფები. მაგალითად, ჩაგირის მეწამულ-ვარდიფერი 
ყვავილედი, ხუჭუჭა არაბისების თვალისმომჭრელად თეთრი ყვავილედის და კაშკაშა 
ყვითელყვბავილებიანი მრავალწლიანი ცხვისატეხელას გვერდით, ერთი სახეობის მრავალწლიანი 
ფლოქსების ნარინჯისფერი და აგურისფერ-წითელი ჯგუფები მოლურჯო-იისფერისა და თეთრის 
გვერდით. 
 
 
 
 
9.3. ალპინარიუმისა და როკარიუმის მოწყობა 

 
 
თავდაპირველად ტერმინი “ალპინარიუმი” აღნიშნავდა ალპური მცენარეების  მაღალმთიანი სახეობების 
კოლექციას. დროთა განმავლობაში მათი გამოყენება აუცილებლობას აღარ წარმოადგენდა.  
ალპინარიუმის ცენტრში, როგორც წესი, მოთავსებულია დიდი ზომის ქვა, რომელიც წარმოადგენს 
მაღალი მთის სიმბოლოს, მის ირგვლივ ირგვება მკვეთრი შეფერვის მქონე  ნიადაგმფარავი მცენარეები. 
ალპინარიუმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მცირე მონაკვეთში განთავსდეს დიდი რაოდენობის 
სხვადასხვაგვარი მცენარე.  

ადგილი ალპინარიუმისთვის. როგორც წესი, ალპინარიუმისთვის არჩევენ მზიან ადგილს, სადაც კარგად 
ხდება  ნიადაგის განიავება და რომელიც კარგად ჩანს ახლო მანძილიდან. შეძლებისდაგვარად შეეცადეთ 
ალპინარიუმი ისე მოაწყოთ, რომ ის მიმართული იყოს აღმოსავლეთით ან სამხრეთ-აღმოსავლეთით. 
ასეთ ექსპოზიციებში შეიძლება მთის მცენარეთა უმეტესობისათვის ჩვეული საარსებო პირობების 
შექმნა. სამხრეთის ექსპოზიციაში ხელსაყრელი პირობები იქნება მცენარეთა ისეთი შეზღუდული 
რაოდენობისათვის, რომლებიც კარგად იტანენ მზის სხივების პირდაპირ მოქმედებას. 

ალპინარიუმი – ეს არის პატარა ქვიანი ყვავილნარი ალპური მცენარეებით. “ალპინარიუმი”- მკაცრი 
განსაზღვრებით არის  მხოლოდ ის  ქვიანი ბაღი, რომელშიც იზრდება მხოლოდ  ალპური და 
სუბალპური მცენარეები. 

ალპური გორაკი – ეს არის ბაღის ნაწილი, რომელიც  დეკორირებულია სხვადასხვა ფორმის ქვების 
დახმარებით და რომლის დანიშნულებაა ალპური და სუბალპური სარტყლის მცენარეების 
დემონსტრირება. 
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ალპინარიუმისათვის ნაკლებ გამოსადეგია ჩრდილოეთ ფერდობები,  რომელთათვისაც აუცილებელია 
მცენარეთა საგულდაგულოდ შერჩევა. 
ალპინარიუმის საუკეთესო ჩარჩოდ შეიძლება გამოდგეს გაკრეჭილი გაზონი, რომელზედაც 
ჩვეულებრივ ათავსებენ ორ-სამ დიდ ქვას და რომელიმე ნაკლებად შესამჩნევ მცენარეს. 
მეტად ეფექტურად გამოიყურება ფერდობზე აგებული ალპინარიუმი. თუმცა ვაკე ადგილზეც სრულიად 
შესაძლებელია სანახაობითი ბაღის შექმნა. ბოლოსადაბოლოს  თუ არ არსებობს ბუნებრივი სახის 
გორაკი, შეიძლება მისი შექმნა მიწის შემოტანით ან დახრილი ჩაღრმავების ამოთხრით  
იდეალური ნაკვეთი ალპინარიუმის მოსაწყობად არის ბაღის მზიანი კუთხეები, რადგან ალპური 
მცენარეების უმეტესი ნაწილი სინათლის მოყვარულია. საინტერესოდ შეიძლება გაფორმდეს 
ალპინარიუმი მდინარის პირას ან დეკორატიულ გუბესთან. იმისათვის, რომ კარგად იქნეს შემჩნეული, 
ალპური გორაკი უნდა გავაკეთოთ ბაღის იმ საპატიო ნაწილში საითაც კარგი ხედია. ეს შეიძლება იყოს 
სახლის წინ, დასასვენებელ კუთხესთან, ღია გაზონთან. უნდა შეეცადოთ ალპინარიუმი მეზობლად არ 
იყოს მასიური მცენარეები, არ შეიძლება  აგრეთვე ალპური გორაკის შექმნა ფოთლოვანი მცენარეების 
ვარჯის ქვეშ, რადგანაც ისინი შემოდგომაზე დააბინძურებენ ფოთლებით. 
 
            ადგილის შერჩევა ალპინარიუმისთვის 

 
 
 
ალპინარიუმის ტიპები აგებულების მიხედვით 
1. მთის საფეხურებიანი ფერდობი, ქანობი  
2. ბრტყელი მთები (ე. წ. მაგიდისებური მთები) 
3. ტერასები  
4. ფრიალო  
5. პლატო  
6. ხეობა და ა.შ.  (ჩამონათვალი შეიძლება გაიზარდოს) 
 
“კლდეები” და “ფრიალო” ძალიან ეფექტურია დამოუკიდებელ ალპინარიუმად. ამ ტიპის ალპინარიუმი 
იგება ძალიან დიდი ქვის ლოდებისა და  დიდი ქანობის შედეგად. წყობის პრინციპი - მშრალი წყობა. 
ასეთი კლდიეების აშენება მოითხოვს მაღალ მხატვრულგემოვნებას, პროფესიონალურ ხელოვნებას, 
განსაკუთრებულად შრომატევადია. მცენარეების ასორტიმენტი - მთის ფიჭვები, ღვიები, კლდეების და 
მაღალმთის სახეობები: სედუმები, მსუქანები, ჯუჯა გვიმრები და სხვა.  
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“მთის ფერდობი” – რთული ლანდშაფტური ბაღია, ალპური მაღალმთის ნამდვილი მოდელი. 
თავისთავად წარმოდგენს  მთის ნაშალს, შვავს, გამაგრებულს ჯუჯა ფიჭვებით. საუკეთესო 
ადგილმდებარეობა მოზრდილ დამრეც ფერდობზე. ასეთი ალპური გორაკისთვის  ქვის ლოდებს 
განალაგებენ ისე თითქოს მთის ნატეხები იყოს. შესაძლებელია გართხმული წიწვოვნების ჩარგვა, 
დაბალმზარდი როდოდენდრონების, მანანების.  დაუშვებელია ყოველგვარი ვერტიკალური აქცენტები - 
კოლონისებური და პირამიდალური წიწვოვნები. მერქნიანების ჯგუფის გვერდით აკეთებენ “ალპურ 
მდელოებს” – დაბალი ნიადაგმფარავი მცენარეების ყვავილთკვლებს.  
“მთის ველი” – პეიზაჟური ქვის ბაღი, მაღალმთის ველის მსგავსი. მხატვრული კომპოზიციაა. 
გამოიყენება როგორც ქვის ლოდები, ასევე ერთი ტიპის კაჭრები. კაჭრებს ფლავენ ნიადაგში 2/3-ზე. 
გაჰყავთ ბუნებრივი ბილიკების მსგავსი სისტემა. შესაძლებელია სხვადასხვა სიმაღლის ხეებისა და 
ბუჩქების ჯგუფების კომპოზიციები, უმატებენ გაზაფხულის ეფემეროიდებს, დამაკავშირებელ 
ელემენტებად მანანები, მარცვლოვნები გამოიყენება. საერთო ფონი არის ქვები, დაფარული ხავსით, 
ღოღი დ ახის ქერქი. მათ ფონზე არაჩვეულებრივია ნიადაგმფარავები.  
“ალპური მდელო” – ვახდენთ ალპური მაღალმთიანეთების მცენარეული თანასაზოგადოებების 
იმიტაციას. ლანდშაფტური ბაღების სტილური (დახვეწილი), მაგრამ ძნელად შესასრულებელი ტიპი, 
როგორც ელემენტი ჩვეულებრივ შედის “ქვის გორაკების”, “მთის კალთის” ან “მთის ველის” 
კომპოზიციაში. ასეთი ალპური გორაკი პატარა ალპური მდელოს შთაბეჭდილებას უნდა ქმნიდეს და 
მცენარეთა ზრდა – განვითარებისათვის მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებს უზრუნველყოფდეს. 
მათი ასორტიმენტი მოიცავს მხოლოდ მაღალმთიანი ალპური სარტყლის ველურ სახეობებს. ესენია 
დაბალტანიანი მარცვლოვნები, ედელვაისები, ნაღველები , ქვატეხიები და სხვა იშვიათი მცენარეები. 
ასეთი ნაკვეთის მოკლა საკმაოდ რთულია, რადგან მთის სახეობები კულტურაში უფრო აქტიურად 
იზრდება და აუცილებელია მათი კონტროლირება მცენარეთა შორის სასურველი მანძილის დაცვის 
მიზნით 
“ტყის ხრამი, ღარტაფი”- ლანდშაფტური ბაღის ტიპი, შესაძლებელი მხოლოდ ნიადაგის ბუნებრივი 
დაწევისას. კალთების გამაგრება ხდება ჩაფლული ქვებით. ყველაზე უფრო მისაღები მცენარეებია 
ბუჩქოვანები, ჰორიზონტალურად მზარდი წიწვოვნები და მრავალწლოვნების ჩრდილის ამტანი 
სახეობები: გვიმრები, მეკენძალები , მცენარეები არ უნდა დარგათ ხშირად. ასეთი ბაღი შეიძლება 
გაალამაზოთ “ხრამის” ფსკერზე მჩქეფარე “ჩანჩქერ-წყაროთი”.   
 
“ხეობა” – რთული ლანდშაფტური ბაღის ერთ-ერთ ელემენტს – “ხეობას” ჩვეულებრივ აწყობენ (ქმნიან) 
ბორცვების კალთების კალთებს შორის. სასურველია ალპიური გორაკის კედლები სხვადასხვა სიმაღლის 
იყოს, რაც ხელს უწყობს კარგ განათებას და რაც აგრეთვე ხელს უწყობს გამოვიყენოთ მცენარეების უფრო 
ფართე ასორტიმენტი. ეს ჩვეულებრივ არიან კლდის ჯუჯა სახეობები.   
 
“ქვის კვალი, მწკრივი”- ალპური გორაკის ძველებური ტიპია, რომელიც ამჟამად არ გამოიყენება. მისი 
დანიშნულებაა შექმნას საუკეთესო პირობები მაღალმთიანი მცენარეების განვითარებისათვის. 
ესთეტიური თავლსაზრისით რაიმე ღირსება არ გააჩნია.  
 
წყლის კასკადი, “მთის ნაკადული” – წარმოადგენს ლანდშაფტური ბაღის ელემენტს ან დამოუკიდებელ 
მხატვრულ კომპოზიციას. წყალსატევების კასკადი ნაკადულითა და ჩანჩქერით ლოგიკურად 
გამოიყურება მხოლოდ დიდი ალპური გორაკის ფონზე ან ადგილის რელიეფის თავისებურებების 
გამოყენებისას. ქვები ბუნებრივი ფორმისა უნდა იყოს. ალპური გორაკის ნაპირებზე უმჯობესია 
დაირგას სანაპირო ზონების მცენარეები: ციმბირისა და იაპონური ზამბახები, მარცვლონები, 
ფურისულები, გვიმრები. საკმაოდ ეფექტურია “მშრალი კასკადები”. ამ შემთხვევაში წყლის როლს 
მსხვილი ხრეში ან გრანიტის მომრგვალებული ქვებით მოკირწყვლა ასრულებს.  
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“პატარა ჭაობი” – ნამდვილი ლანდშაფტური ქვის ბაღი, გაშენებული დატენიანებულ ნიადაგზე. 
საინტერესოდ გამოიყურება ბორცვიანი ბაღი, რომელიც გარს აკრავს ნახევრადდაბარდული პატარა 
ტბორი ან ზანზარიანი (ჭაობიანი ადგილი) “ფანჯარა”. ჭაობიან ნაკვეთზე საკმარისია გრუნტი 
ამოითხაროს მცირე სიღრმეზე. მშრალ ნაკვეთზე აუცილებელია მოეწყოს ხელოვნური წყალსატევი. 
“ზანზარას” ავსებენ ჭაობის მცენარეებით. ნაპირში ფლავენ მომრგვალებულ კაჭრებს. ქვები ¾ მიწაში 
უნდა იყოს 3/4-ზე ჩაფლული. ლამაზად ჩანს ტოტებიანი კუნძები. “ზანზარას” ავსებენ ჭაობის 
მცენარეებით, ნაპირებზე კი რგავენ მხოლოდ სინესტის მოყვარულ მცენარეებს.  
 
 
“მინიატურული ალპური გორაკი, ბორცვი” – მოდულური ყვავილნარის ტიპი, რომელიც გაჩნდა 
ევროპაში; მათ შესაქმნელად იყენებდნენ საქონლისათვის განკუთვნილ ძველ, გადაგდებულ ქვის 
გობებს. კომპოზიციები მთლიანად იმეორებენ ჭეშმარიტი როკარიუმის იერსახეს. გამოიყენება შემდეგი 
სახეობები: მცენარეების სუპერჯუჯოვანი ჯიშები და ნელამოზარდი ნიადაგმფარავი სახეობები: 
ქვისტეხიები, სედუმები. 
შესაძლებელია ასევე “ოთახის ქვიანი ბაღის” მოწყობა მცენარეების ასორტიმენტით: სუკულენტები, 
მსუქანები, სედუმები, ეხევერიები, კაქტუსები განთავსდება ფანჯრის რაფაზე. 
 
ალპინარიუმის მოწყობისთვის საჭირო მასალები 
ქვის დანიშნულება და მისი სახეები 
 
ქვა ეს არის ალპური გორაკის გული, ის არის მისი ფუძე, რომელიც მშვენებს ბაღს. ქვის შერჩევისას უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ ალპინარიუმი არის ბუნებრივი სტილის ბაღის ელემენტი, ამიტომ ქვებიც 
ბუნებრივად, ველურ ბუნებასთან მიახლოებულად უნდა გამოიყურებოდეს. არ ღირს დეკორატიული 
ქვების გამოყენება, ისინი მიიქცევენ ყურადღებას. ალპინარიუმისთვის ადგილის შერჩევის შემდეგ, 
აუცილებელია მის მოსაწყობად  შესაბამისი მასალების (ქვების, ხრეშის, ღორღის, ქვიშის, ტორფის, 
მიწის) მომზადება. ჩვეულებრივ იყენებენ ადგილობრივი ქანების ქვებს, რომელთა შორის ირჩევენ 
ხავსმოკიდებულ ქვებს, რათა ბაღი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. ერთნაირი ქანების ქვები  სრულიად 
საკმარისია. 
 კირქვა ძალიან ამართლებს გორაკისთვის, შემოდგომაზე, ზამთრის პერიოდში როცა მცენარეებს 
სძინავთ, ის არის თეთრი, მონაცრისფრო, კრემისფერი, და ყავისფერი შეფერილობის. ის არ არის 
გრანიტივით მუდმივი, მაგრამ მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ წვეტიანი ადგილები მალე 
უსწორდება და ზევიდან მასზე სახლდება ხავსები და ლიქენები, რომელიც ჰარმონიას ქმნიან ნებისმიერ 
მცენარესთან. 
გრანიტისა და გნეისის გამოყენებით მოწყობილ დიდ ალპინარიუმში შეიძლება ცალკე კუთხის მოწყობა 
კირქვიანი ტუფის – ტრავერტინის გამოყენებით. ერთ ნაკვეთზე მისი სხვა სახეობასთან შერევა 
რეკომენდებული არაა.  
ტუფი ფოროვანია, ის იძლევა PH ტუტე რეაქციას. ასეთ პირობებში კარგად იზრდებიან და ვითარდებიან 
ულამაზესი ალპური მცენარეები - ქვატეხიები და სხვა სახეობები.  
ქვიშაქვაც ფოროვანია. ის დიდხანს ინარჩუნებს ტენს და თვითონაც შეუძლია ნიადაგიდან წყლის 
ამოღება. ამას გარდა, მას შეუძლია ჰქონდეს არა მარტო ტუტე, არამედ მჟავე რეაქციაც. ეს 
დამოკიდებულია მასში  მინერალური ნივთიერებების  შემცველობაზე. თუმცა ალპინარიუმის მოწყობა 
ტუფით ან ქვიშაქვით  ძალზე რთულია. ალპური გორაკებისთვის გამოიყენება ქვაქვიშა და კირქვა. 
იშვიათად გამოიყენება გრანიტი და ბაზალტი. კარგი ეფექტი აქვს ტუფის და დოლომიტის გამოყენებას. 
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ქვები 
 
1 - დოლომიტი   2, 3, 4 –კირქვა 5 – რკინაქვა 6 – ტორფი 7 -ტუფი  
მთავარი მოთხოვნილება ქვებისადმი ალპურ გორაკებში და როკარიუმებში არის: 
ერთგვარობა: არ არის რეკომენდებული სხვადასხვა წარმოშობის ქვების გამოყენება, რადგან ქვიანი ბაღი 
მოზაიკას დაემსგავსება. 
სიმყარე: ქვებმა უნდა აიტანონ შემთხვევითი დატყმა, ვთქვათ საბაღო იარაღის, ის კარგად უნდა 
იჭერდეს ნიადაგს.  
ქიმიური არააგრესიულობა: ზოგიერთი მინერალი მავნეა  მცენარეებისათვის.  
 
ასევე საჭიროა, მოეწყოს სადრენაჟო სისტემა.   დრენაჟი  საჭიროა იმისათვის, რომ ზედმეტი წყალი 
ჩამოედინოს ნიადაგიდან და არ მოხდეს მისი დადგომა. დრენაჟს არ აკეთებენ იმ შემთხვევაში თუ 
ალპინარიუმი  მოთავსებულია ფერდობზე  და ნიადაგი მასზე მსუბუქია. არათიხნარი დრენაჟისთვის 
გამოიყენება ხრეში, თეთრი აგური ან სამშენებლო მასალა, რომელსაც ყრიან 10სმ სისქეზე, შემდეგ 
ზევიდან დააყრიან მსხვილმარცვლოვან ქვიშას 5სმ სისქეზე, ბოლოს კი მიწას. 
 
ნიადაგი 
ალპინარიუმისათვის მიწის ძირითად სახეობას წარმოადგენს კორდი და ნეშომპალა. დამატებითი სახით 
გამოიყენება ტორფი და ქვიშა. მცენარეს ჩარგავენ კორდის მიწაში, რომელსაც, მცენარის მოთხოვნის 
შესაბამისად, წინასწარ შეურევენ განსაზღვრული რაოდენობის დანამატს. მაგალითად, 
როდოდენდრონი მოითხოვს დიდი რაოდენობით ტორფს და ფიჭვის ხეშეშ საგებელს, ვენერას ქოში – 
წიფლის ფოთლების კომპოსტს, ხოლო ნაღველა – დაფშვნილ ტორფს. მაგრამ ეს ყოველივე იმას არ 
ნიშნავს, თითქოს ალპური მცენარეები იმდენად  მომთხოვნები იყვნენ, რომ მიწის განოყიერება გახდეს 
საჭირო. თავისი ბუნებით ისინი ძალიან მოკრძალებულები არიან და ამიტომ ამის გაკეთება  საჭირო 
არაა. მაგრამ ნამდვილად არსებობენ გამონაკლისებიც – მცენარეები, რომლებსაც ეხმარებიან მშრალი 
ნაკელით ან მისი ხსნარით, მაგრამ ხელოვნურ სასუქებს იყენებენ ძალიან იშვიათად და ფრთხილად. 
საუქებით კვებავენ მხოლოდ ბოლქვიანებსა და ტუბერიანებს ყვავილობის უნარის მქონე მიწისქვეშა 
ორგანოების გასამაგრებლად. 
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მცენარეების შერჩევისას ნუ 
ეცდებით ქვიანი ბაღი 
გადააქციოთ ყვავილნარად ან 
კლუმბად ქვის გროვასთან. 
მთავარი მკვეთრი და მასიური 
ყვავილობა კი არ არის, არამედ 
ქვის ბუნებრივად შეხამება 
მცენარესთან, ისე, როგორც 
ალპებშია. მწვანე საფარველი 
შეიძლება შედგენილი იყოს 
მრავალწლიანი 
ნიადაგმფარავებით, 
დაბალმზარდი ხეებითა და 
ბუჩქებით, ბალახით, 
გვიმრანაირებით, 
ბოლქვიანებითა და 
მარცვლოვანებით. მაგალითად, ზოგიერთი ბუნებისმოყვარული  რგავს ხავსსა და მანანას, არყს და 
ფიჭვს. აუცილებელია მხოლოდ სახეობათა შეთავსების გათვალისწინება. მცენარეები ისე უნდა იქნეს 
შერჩეული, რომ გორაკი მთელი წლის განმავლობაში საუცხოოდ გამოიყურებოდეს: გაზაფხულსა და 
ზაფხულში – სიხასხასისა და მრავალფეროვნების გამო, შემოდგომით – ფოთლების სიჭრელის გამო, 
ზამთარში – სიმპატიური წიწვოვნების წყალობით. და ისე, რომ წელიწადის უმეტეს დროს ერთი 
მცენარის ჭკნობას მეორე მცენარის ყვავილობა ენაცვლებოდეს. დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე 
მცენარეეების ერთმანეთთან შეთანაწყობას, შეხამებას. ალპურ გორაკებზე არ არის სასურველი 
აგრესიული მცენარეების გამოყენება. ისეთები, რომლებიც მალე გადაიზრდებიან და ხელს შეუშლიან 
სხვა მცენარეებს. მცენარეებიდან ალპინარიუმში ძირითადად არის ჯუჯა წიწვოვნები, დეკორატიული 
ბუჩქების ჯუჯა ფორმები. აგრეთვე ირგვება ბოლქვოვნები და რა თქმა უნდა, ალპური მცენარეები.მთის 
გაზაფხული იწყება მძაფრად და შედარებით გვიან, როცა მზე უკვე კარგად აცხუნებს. ამიტომ საჭიროა 

შევეცადოთ ალპინარიუმში 
ზამთრის გახანგრძლივებას, 
მცენარეებს უნდა მივაფაროთ 
დნობადაწყებული თოვლის 
ნარჩენები. მთებში გაზაფხულის 
თოვლის დნობა მცენარეებს 
წყლის სიუხვეს უქმნის. ეს 
ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში 
ალპინარიუმებს სჭირდებათ 
წყლის ხშირი დასხმა 
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მინი ალპინარიუმის მოწყობა 
მინი ალპინარიუმის მოწყობა სხვადასხვა 
ტიპის ჭურჭელში 
თუ თქვენ არ გაქვთ საკარმიდამო ნაკვეთი 
ბაღით, მაშინ ალპინარიუმი შეიძლება 
მოაწყოთ ყუთში, ამოღრუტნულ ხის მორში 
ან დიდ კერამიკულ თასში. მინი-
ალპინარიუმის ზომები დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ სად გსურთ მისი მოთავსება. 
აივანსა და ტერასაზე ის შეიძლება ცოტა 
დიდი იყოს, ფანჯრის რაფაზეც კი შეიძლება 
მშვენიერი მინი-ალპინარიუმის მოწყობა. 
 
 
 
 
 
საჭირო მასალები: ხელის 
ნიჩაბი, ჭურჭელი, სარწყავი, 
ნიადაგი, ხრეში, 
დეკორატიული მიზნით მცირე 
ზომის ქვები. მცენარეები 
(კაქტუსი, სედუმი - 
სხვადასხვანაირი) ერთი 
ალპინარიუმისთვის 2-3 
სახეობა  
მოაწყვეთ მინი- ალპინარიუმი 
შემდეგი ინსტრუქციის 
მიხედვით:  
 
 
 
 
1. მოამზადეთ სასურველი ჭურჭელი  
2. ჩაყარეთ წვრილი კენჭები დრენაჟისთვის 
3. შეავსეთ ჭურჭელი წინასწარ მომზადებული ნიადაგის ნაზავით 
4. გადაასწორეთ ხელით 
5. შეარჩიეთ ქვები და განალაგეთ ზედაპირზე  
6. შეარჩიეთ მცენარეები და ჩარგეთ 
7. მორწყეთ სარწყავით 
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ეტაპი 1. დადგით კონტეინერი სასურველ ადგილას. 
მინიალპინარიუმისთვის საუკეთესო სათავსო არის  ქვის გობი 
ან ღრმა ნიჟარა, მაგრამ დღეს ასეთი კონტეინერები 
იშვიათობაა. მათ ნაცვლად შეიძლება ხელოვნური ქვის ყუთის 
ან ემალირებული ნიჟარის გამოყენება, რომლის ზედაპირიც 
დამუშავებულია სპეციალური ხსნარით. კონტეინერს 
აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სადრენაჟე ხვრელი. დადგით 

კონტეინერი მყარ სადგამზე. როგორც წესი დგამენ აგურებზე 
ან ბლოკებზე (აგურის მაღალ სადგამებს დუღაბით ამაგრებენ). 

      

ეტაპი 3. ჩაყარეთ  სარგავი მიწის ნაზავი. 
გააკეთეთ მიწის ნაზავი. ჩვეულებრივ 
არის 1 წ. კორდის მიწა, 1 წილი ტორფი ან 
ფოთლის მიწა(ნეშომპალა) და 1წ. ღორღი 
ან ნატეხი ქვა. ყუთის ავსებისას მიწა 
დატკეპნეთ, 2,5 სმ უნდა დარჩეს სათავსოს 
კიდიდან. დააცადეთ გარკვეული 
პერიოდი, რომ მიწა “დაჯდეს”. 

ეტაპი 4.დააწყეთ ქვები. ლამაზად, 
მხატვრულად დააწყეთ 2-4 ქვა 
ზედაპირზე. სასურველია დაკუთხული 
და ზემოდან ხავსიანი. ჩაფალით ქვის ½ ან 
1/3 მიწაში. შეეცადეთ მათი განლაგება 
მაქსიმალურად ჰგავდეს ბუნებრივს. 
შეიძლება ტუფის გამოყენება და მასზე 
რამდენიმე მცენარის დარგვა. 

ეტაპი 5. ჩარგეთ მცენარეები. 
გააკეთეთ მც.გეგმა ფურცელზე. 
სათავსოს ავსებიდან 1-2 კვირის 
შემდეგ დარგეთ მცენარეები. ჯერ 
2-3 წიწვოვანი მაგ., ბალზამური 
სოჭი (hudsonia) და ჩვ. ღვია  
(depressa aurea). შემდეგ ქვებს 
შორის ჩარგეთ ბალიშოვნები 
შემდეგ კლდის მცენარეები. 
პატარა კონეინერში ნუ ჩარგავთ 
სწრაფად მზარდ მცენარეებს და 
ნუჩარგავთ მათ ძალიან მჭიდროდ. 
ბოლოს, ყუთის კიდეებთან 
ჩარგეთ გართხმული 
მცენარეები.დარგვის შემდეგ 
კარგად მორწყეთ. ცარიელი 
ადგილები მცენარეებს შორის 
დაფარეთ ნატეხი ქვით 2-3 სმ 
სისქეზე. 

ეტაპი 2.გააკეთეთ დრენაჟი. 
თავდაპირველად სადრენაჟე 
ხვრელი (ან ხვრელები) დაფარეთ 
თიხის ნატეხებით ან რამე მსგავსი 
მასალით. ოღონდ თიხის 
ნატეხებმა ხელი არ უნდა 
შეუშალოს ზედმეტი წყლის 
გამოსვლას. შემდეგ ჩაყარეთ ხრეში 
ან ღორღი 5 სმ სისქეზე. 

ეტაპი 6. სწორად მოუარეთ 
მცენარეებს. ზრდის პერიოდში, 
სიცხეებში აუცილებელია 
რეგულარული მორწყვა, არა 
ზედმეტად. მორყეთ მანამ სანამ 
ხვრელიდან წყალი არ გამოვა. 
მორწყვებს შორის გააკეთეთ 
ინტერვალი ისე, რომ ნიადაგის 
ზედა ფენა რამდენიმე 
სანტიმეტრზე გაშრეს. ზამთარში 
დააფარეთ მინა. ჰაერის 
გათბობისთანავე აიღეთ. 
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ალპინარიუმის მოწყობის ეტაპები 
1. ალპინარიუმის მშენებლობის დაწყებისას ნიადაგი აუცილებლად მშრალი უნდა იყოს. ნაკვეთი, 
სადაც უნდა განთავსდეს ალპინარიუმი, უნდა იყოს გაწმენდილი სარეველებისაგან. ნიადაგი 
სასურველია იყოს  თიხნარი. გორაკების შექმნა იწყება ნაკვეთის მონიშვნით. 
2. მონიშნულ ადგილზე ამოთხრიან ქვაბულს და ამოავსებენ მას ღორღით, დამსხვრეული აგურით, 
ხრეშით ან სამშენებლო ნარჩენებით, რომლებმაც უნდა შეასრულონ დრენაჟის როლი (დრენაჟს არ 
აკეთებენ იმ შემთხვევაში თუ ალპინარიუმი  მოთავსებულია ფერდობზე და ნიადაგი მასზე მსუბუქია). 
სადრენაჟე მასალას ყრიან 10სმ სისქეზე, შემდეგ ზევიდან დააყრიან მსხვილმარცვლოვან ქვიშას 5სმ 
სისქეზე. 
3. გორაკის საძირკვლის მოწყობის შემდეგ ხდება ქვაბულის ფსკერის გამკვრივება. მასში იყრება 
ნაყოფიერი გრუნტი მიწის დონემდე. მიწას ყრიან ფენებად. სიცარიელის გამოსადევნად თითოეულ 
ფენას ამკვრივებენ და ასხამენ წყალს. გორაკის სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამცირებს ისეთი მოვლენა, 
როგორიცაა ქვების ჩაჯდომა. დრენაჟი კეთდება იმისათვის, რომ მიწამ ისინი თავისაკენ არ “მიითრიოს”. 
4. მომზადებულ საფუძველზე იწყება ქვების დალაგება და მათი ჩამაგრება გრუნტში. ეს არის 
ყველაზე საპასუხიმგებლო მომენტი. რამდენადაც გორაკი საინჟინრო ნაგებობაა, ამიტომ ქვების 
დაწყობისას საჭიროა ზოგიერთი ტექნიკური წესის დაცვა. ქვებს ალაგებენ ძირიდან წვეროს 
მიმართულებით ისე, რომ ზემოთ მდებარეთათვის ქვემოთები  წარმოადგენენ საყრდენს. დადება უნდა 
მოხდეს  ყველაზე ფართო ნაწილით. ტრადიციული ხერხია – იარუსებად დალაგება. მათი რაოდენობა 
დამოკიდებულია გორაკისა და გამოყენებული ქვების ზომებზე. ჩვეულებრივ 5X3 მ სიდიდის  
გორაკისათვის  მიიღება  3-5 იარუსი. ფილაქანს აგებენ ფენებად, უსწორომასწორო  ფორმის რიყის ქვებს 
ათავსებენ  თითო-თითოდ ან ჯგუფებად. კომპოზიცია ჩვეულებრივ შედგება  ელემენტების კენტი 
რიცხვისაგან. ნაგებობა არ უნდა გამოიყურებოდეს  მეტისმეტად “წესიერად” ან მეტისმეტად ქაოტურად 
დახვავებული.) 
5. ქვების პირველი იარუსის დალაგების შემდეგ ქვების ქვედა ნაწილები  იფარება მიწით    და შემდეგ 
ლაგდება ქვების მომდევნო ფენა. 
6. ქვებს შორის ირგვება მცენარეები           
7. ცარიელი  ადგილები იფარება ხრეშით ან წვრილი კენჭებით 
 

 
1.მონიშნეთ იარუსების დონეები 2. აიღეთ ნიადაგის ზედა ფენა 3. დააწყეთ ქვების პირველი რიგი                               
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4. ქვების ქვედა ნაწილები     5. დააწყეთ ქვების მეორე რიგი  6. ალპინარიუმის თავზე ქვებით   დაფარეთ 
მიწით                                                 გააკეთეთ პირამიდა 
 

 
7. ჩარგეთ მცენარეები          8. ქვებს შორის არსებული ადგილები დაფარეთ ხრეშით                                            
ან წვრილი კენჭებით 
 
 
 
ალპინარიუმის მოვლა 
ალპინარიუმი თვალს მხოლოდ მაშინ ახარებს, როდესაც სანიმუშო წესრიგში იმყოფება. არ არის 
საკმარისი მხოლოდ ალპინარიუმის გაშენება. საჭიროა მისი გამარგვლა, გასუფთავება, მორწყვა, 
მცენარეთა გადარგვა, მათთვის ხელსაყრელი  პირობების შექმნა. ზოგიერთი სახეობა მეტად სწრაფად 
იზრდება და საჭიროა მათი გაკრეჭვა, სხვებისათვის აუცილებელია განსაკუთრებული მოვლა, რადგან 
ისინი ძნელად ეგუებიან ახალ სასიცოცხლო პირობებს. მებაღეს ყველაზე მეტი საზრუნავი უჩნდება 
გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. ალპინარიუმი გაზაფხულზე თავდაპირველად უნდა გაიწმინდოს, 
მოსცილდეს ჩამოცვენილი ფოთლები, მცენარეებიდან მოიხსნას საფარი, გამოსწორდეს თხუნელების, 
თაგვებისა და სხვა მავნებლების მოქმედების შედეგები. საჭიროა ზამთრის უამინდობისას მორყეული 
ქვების ახლიდან გამაგრება, ახალი მიწის დაყრა და დატკეპნა. პირველივე თბილი დღეებიდან 
გამოჩნდებიან ყინვაგამოვლილი სარეველები, რომლებიც ეტანებიან ბაღის დაჩრდილულ და ნოტიო 
კუთხეებს. 
ზაფხულში სამარგლავის ნაცვლად მებაღეს ელის მცენარეების შრომატევადი რწყვა, თუ, რა თქმა უნდა, 
მორწყვის სისტემა არა აქვს მექანიზებული, რაც რამდენადმე გააიოლებს ამოცანის შესრულებას. ამ 
დროსათვის საჭიროა ყურადღება მიექცეს იმას, რომ მცენარეებს არ შეხვდეთ ობის, სიდამპლის 
გამომწვევი  ორგანიზმები ან მავნებელი მწერები. მცენარეების დათვალიერება ხშირად უნდა მოხდეს, 
რათა დროულად აღიკვეთოს ავადმყოფობისა და მავნებლების გავრცელება. 
შემოდგომაზე იწყებენ ახალი ბოლქვიანი მცენარეების რგვას და ალპინარიუმს ამზადებენ 
გამოსაზამთრებლად: აჭრიან დამჭკნარ ღეროებს, იღებენ ბოლქვიანებს და ზამთრისმოშიშარ სახეობებს, 
როდოდენდრონის ძირებს ათბუნებენ და უხვად რწყავენ, კრავენ წიწვოვან ხეებს, რათა მათი ტოტები არ 
ჩამოტყდეს თოვლის სიმძიმისგან. წიწვებსა და ფოთლებს, რომლებითაც მცენარეს ათბუნებენ, რაიმე 
სიმძიმე უნდა დაედოს, რათა ისინი ქარმა არ გაფანტოს. იმ მცენარეებს, რომლებსაც ეშინიათ ზამთრის 
ტენის, დამატებით აფარებენ მინას ან პოლიეთილენის აპკს. 
თუ ალპინარიუმში მოწყობილია ტბა, მაშინ მის ზედაპირს ფარავენ ჩალის ჭილობით, რათა ყინულმა არ 
დააზიანოს ნაპირები. და თუ მასში ამრავლებენ  თევზებს და ზამთარში წყალში ტოვებენ, მაშინ ისინი 
აუცილებლად უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილნი ჰაერის მოწოდებით. 
ძნელია მუდამ გვახსოვდეს, სად და რამდენი მცენარე იყო ჩარგული, და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ 
გაზაფხულზე, ნიადაგის მომზადების ან სხვა სამუშაოების ჩატარების დროს, ისინი დაზიანდნენ. 
ამიტომ უმჯობესია ჩარგვის ადგილი მაშინვე აღნიშნოთ ცხრილში. შეიძლება ალპინარიუმის გეგმის 
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შედგენა, მისი კვადრატებად დაყოფა და ქვის ბაღის ყველა თავისებურებების შეტანა. ძალიან 
ცნობისმოყვარე მებაღეები ადგენენ კარტოთეკას, სადაც შეაქვთ მონაცემები ალპინარიუმში მოშენებული 
მცენარეების შესახებ. 
 
 
9.4. ვერტიკალური გამწვანება 
ვერტიკალური გამწვანება უძველესი დროიდანაა ცნობილი და ჩვენს დროშიც არ დაუკარგავს 
აქტუალობა, რადგან მას შეუძლია  მრავალი პრობლემა  გადაწყვიტოს ბაღის “მწვანე მშენებლობაში” – 
ადამიანის ხელით შექმნილი არც თუ მთლად მიმზიდველი სახლის კედლების, სამეურნეო ნაგებობების, 
ღობეებისა და სხვა არაესთეტიკური  კონსტრუქციების  დეკორირება სულ მცირე დროში. 
ვერტიკალურ გამწვანებაში ხშირად იყენებენ ერთწლიან კულტურებს. მათ რგავენ დასაკიდ  კალათებში, 
ფანჯრის ან აივნის კონტეინერებში. ნახევრადსფერული  ამპელური  მცენარეების კონტეინერი მაგრდება 
უშუალოდ კედელზე ან ღობეზე, სხვადასხვა სიმაღლეზე. ამგვარად რთული კონსტრუქციების გარეშე 
შესაძლებელია საკმაოდ დიდი სიბრტყის დეკორირება. გასაოცარ დეკორატიულ ეფექტს ქმნიან  
გველისსურო, დაკიდული ბეგონია, პელარგონია, ლობელია.  
ვერტიკალური გამწვანებისათვის ბაღის მცენარეების მრავალსახეობებიდან ყველაზე მეტად შესაფერისი 
მასალა ლიანებია. ესენი არიან ხვიარა და  მცოცავი მცენარეები, რომლებსაც აქვთ გრძელი ღერო და 
სხვადასხვაგვარი სამარჯვი საყრდენზე დასამაგრებლად. ლიანები მიეკუთვნებიან სხვადასხვა 
ბოტანიკურ ოჯახს და ხასიათდებიან მრავალფეროვანი თვისებებით. ლიანების მთელ მრავალსახეობას 
ასახავს კლასიფიკაცია, რომელიც შედგენილია მათი ზეძრომის უნარის მიხედვით, რომლის 
შესაბამისად ამ მცენარეებს ყოფენ შემდეგ ჯგუფებად: 
დაყრდნობილი ლიანები – მცენარეებს არ გააჩნიათ სპეციალური ცოცვის ორგანოები. მათი რქა, ლერწი 
საყრდენზე მაგრდება ეკლებისა და კბილების (წვეტების) დახმარებით. ამ ჯგუფში შედიან მაგალითად, 
წნული ვარდები. 
ფესვმცოცავი ლიანები საყრდენზე მაგრდებიან დამატებითი ფესვებით, რომლებიც უვითარდებათ  
ყლორტებზე ტენიანობის მომატებისა და მოჩრდილვის პირობებში. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან 
ჰორტენზია, სურო, კამპსისი და სხვა სახეობების ზოგიერთი ჯიში.. 
ხვიარა ლიანები საყრდენს პოულობენ  წრიული ბრუნვის დახმარებით. ლერწი მაგრდება საყრდენზე, 
შემოეხვევა მას გარშემო საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ამ ჯგუფის მცენარეებისათვის 
დამახასიათებელია მუხლთშორისი და ღეროს გაზრდილი ზონების დიდი სიგრძე, ზედა ნაწილში 
შოლტისმაგვარ ლერწებზე ფოთლის ნელი განვითარება. წარმოდგენილია ჯგუფი ისეთი 
მცენარეებისაგან, როგორიცაა აქტინიდია, ლიმონურა, ცხრატყავა და სხვ.  
ულვაშებიანი ლიანები საყრდენებს ეკვრიან ფოთლოვანი ან ღეროვანი წარმომოშობის ულვაშის 
დახმარებით. მყარ საყრდენთან ხანგრძლივი შეხებისას ისინი შემოერტყმიან მას. ზოგიერთ მცენარეს 
ულვაშების ბოლოებში აქვთ კალუსისმაგვარი ამობერილობა, რომლის საშუალებითაც მიეზრდებიან 
საყრდენს. ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ყურძენი, უსურვაზი.  
ულვაშიანთა ჯგუფში გამოყოფენ ფოთოლმცოცავ ლიანებს, რომლებიც ფოთლების ყუნწების 
დახმარებით მაგრდებიან საყრდენზე. ფოთლის ყუნწები საყრდენთან შეხებისას, შემოეჭდობიან მას, 
შემოევლებიან და დაამაგრებენ რქას ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ფოთოლმცოცავ ლიანებს 
მიეკუთვნებიან კატაბარდა, ნასტურცია, არქტიკული მაყვალი.  
ვერტიკალური გამწვანებისათვის მცენარეების შეჩევისას და მათთან საბჯენების დაყენებისას 
აუცილებელია ლიანების საბჯენებთან მიმაგრების თავისებურებების გათვალისწინება. უნდა 
აღინიშნოს, რომ მთელი მცენარეული სამყაროს ლიანებს შორის უმეტესობა წარმოადგენს ბალახოვან 
ლიანებს (იპომეა, დეოფლის ყვავილი, კალისტემია). 
მცენარის ჩარგვისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შესაფერისი საბჯენის მოწყობას, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ლიანის ზრდას 10-ჯერ უფრო სწრაფად. საყრდენების კონსტრუქციამ უნდა 
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უზრუნველყოს მცენარესთან გაადვილებულად მიდგომა და უნდა შეესაბამებოდეს მისი ცოცვის წესს. 
ფესვმცოცავი და საწოვარის მქონე ლიანები სპეციალურ საყრდენებს არ საჭიროებენ, ისინი ადვილად 
მაგრდებიან ნებისმიერ ვერტიკალურ ზედაპირთან. ულვაშა ლიანები და ფოთოლმცოცავები 
ამჯობინებენ ხის ან მეტალის ცხაურის სახის საყრდენებს. უჯრედის ზომა არ უნდა იყოს 30X30 სმ-ზე 
მეტი. ხვიარა ლიანებისათვის ვერტიკალურ საყრდენებს დგამენ ერთმანეთისაგან 50 სმ-ის დაშორებით. 
საყრდენების ოპტიმალური სისქე 1-1,5 სმ-ია. საყრდენის ნაცვლად შეიძლება გაჭიმული თოკის ან 
მავთულის გამოყენება. მცენარის ფესვები რომ არ დაზიანდეს, ამისათვის საყრდენებს აკეთებენ 
მცენარის ჩარგვამდე. 
 
 

ფოთოლმცვენი ხვიარა მცენარეები 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis - კატაბარდა   
Clematis flamula  -  შუშხუნა კატაბარდა   
 

5 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა.  
არეალი: კავკასია, ხმელთაშუაზღვეთი, ევროპა. 
ფოთლები რთულია, ფოთოლაკები ოვალურია, 2-4 
სმ სიგრძის და 1-2 სმ სიგანის. ყვავილები თეთრია, 
არომატული, ფორმით მრავალყვავილიანი 
საგველა. ყვავილობს ივნისიდან აგვისტოს 
ბოლომდე. თესლები შიშველია ან ბუმბულისებრ 
შებუსვილი. ყინვა და გვალვაგამძლეა. თბილისის 
პირობებში ყვავილობს და ნაყოფობს 
რეგულარულად.  
. 
 

 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis - კატაბარდა  
Clematis vitalba  -    იისფერი კატაბარდა  
 
  
10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
არეალი: ყირიმი, კავკასია, ევროპა. 
ფოთლები რთულია, ძირითადად 
ხუთფოთოლაკიანი. ფოთოლაკები ფორმით 
კვერცხისებურია ან ლანცეტა. სიგრძე 3-10 სმ, 
სიგანე 4-5 სმ, წვერწაწვეტებული, 
კიდედაკბილული, კიდემთლიანი ან 
სამნაკვთიანი. ძარღვების გაყოლებაზე ორივე 
მხრიდან სუსტად შებუსვილი.ყვავილები 
თეთრია, არომატული, ფარისებრი ყვავილედები ფოთლების იღლიაში განწყობილი ან კენწრულია. 
ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი ფრთისებრია, გრძელბეწვიანი სვეტით. მრავლდება თესლით, 
ფესვის ამონაყარით, კალმით. ჩვეულებრივი კატაბარდა გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. 

977 
 



საქართველოში თითქმის ყველგან გვხვდება, ყინვა და გვალვაგამძლეა, თუმცა ირჩევს ნესტიან გარემოს. 
ლამაზი ლიანაა როგორც ყვავილობის, ისე ნაყოფობის დროს. ამ პერიოდში მეტი დეკორატიულობით 
ხასიათდება. გამოიყენება ნებისმიერ ვერტიკალურ დეკორაციაში.  
 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis - კატაბარდა  
Clematis vitalba  -    იისფერი კატაბარდა  
 

5-6 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
არეალი: კავკასია (კოლხეთი), ხმელთაშუაზღვეთი, 
ირანი.  
ფოთლები რთულია 5-7 ფოთოლაკიანი. 
ფოთოლაკები 1,5-5სმ სიგრძისაა, სქელი, ქვედა 
მხარე სქლად შებუსვილი. ყვავილები მარტოულია 
ან კენწრული იისფერი, ყვავილობს თითქმის 
მთელი ზაფხული. თესლი შებუსვილია. 
მრავლდება თესლით, ფესვის ამონაყარით, კალმით. 
ბუნებრივად გვხვდება დასავლეთ საქართველოში, 
უმთავრესად ტყის პირებზე, ჯაგნარებში და 
შიშველი მთის კალთებზე. თბილისში მორწყვის 

პირობებში შეიძლება და აუცილებელია მისი გამრავლება და გამოყენება. იისფერი კატაბარდა 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა. ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. ეფექტურია აივნების, 
ფანჩატურების, ხეივნების, ცოცხალი ღობეების დეკორაციაში. აქვს ულამაზესი ფორმები: 
Clem. Vitie f. – purpurea – ყვავილები წითელია 
Clem. Vitie f.  – nana – ჯუჯა ფორმა და ა.შ. 
 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis - კატაბარდა 
Clematis jackmanii  - Jakmanis katabarda 
3-4 მ სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
ჰიბრიდია. ფოთლები 3-5-ფოთოლაკიანია, 
კვერცხისებური, 3-10 სმ სიგრძის და 2-7 სმ 
სიგანის. Yყვავილები დიდია, მუქი იისფერი ან 
ვარდისფერი, 10-14 სმ დიამეტრის. ყვავილობს 
ივლის-სექტემბერში. მრავლდება კალმებით, 
გადაწვენით, მყნობით. Kკატაბარდებს შორის ყველაზე პოპულარული ლამზად მოყვავილე ლიანაა. 
თბილისის პირობებში მოითხოვს მორწყვას, სასურველია და აუცილებელიც მისი გამოყენება თბილისის 
ვერტიკალურ გამწვანებაში: კედლების, ფანჩატურების, ღობეების, აივნების დეკორაციაში. მისი 
გამრავლება შეიძლება აგრეთვე კონტეინერებშიც. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, განსაკუთრებით 
ეფექტურია ყვავილობის დროს.  მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis -კატაბარდა  
Clematis macropetala K – კატაბარდა 
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 საბაღო ფორმა   – „Markham’s Pink”. 
მაღალდეკორატიული 2 მ-მდე სიმაღლის 
ადრემოყვავილე ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
ყვავილები მოწითალო-ვარდისფერია, ნახევრად 
ბუთხუზა, სიგრძე 7 სმ. ყვავილობს აპრილ-მაისში. 
ზაფხულსა და შემოდგომით ამშვენებს ბუსუსიანი 
ნაყოფები. ყინვაგამძლეა, თბილისის პირობებში 
მოითხოვს მორწყვას, გასხვლას არ საჭიროებს. 
ირგვება დაბალ წნულ ღობეებთან, კლდე-ბაღებში, 
სხვადასხვა მრავალწლიან მცენარეებთან 
კომპოზიციაში.  
Clematis macropetala  „Cecile”- იგივე მონაცემები: 
ყვავილები ლურჯია. მავნებლები და დაავადებები 

მითითებული არ არის. 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis -კატაბარდა  
Clematis montana – მთის კატაბარდა 
 

8  მ-მდე სიმაღლის ფოთოლ-მცვივანი ხვიარაა. 
Aარეალი: ჰიმალაი. ფოთლები სამფოთოლა-
კიანია, მოკლე ყუნწებით, 3-10 სმ სიგრძის. 
წვერწაწვეტებული, ღრმადდაკბილული, 
შიშველი, მხოლოდ ძარღვების გაყოლებაზე 
შებუსვილი. ყვავილები დიდია, თეთრი, 1-5 
ჯგუფად, 3-5 სმ დიამეტრის. ყვავილობს მაისში.  
თესლი შიშველია, 7 მმ სიგრძის, მწიფდება 
ივლის-აგვისტოში. თბილისის პირობებისათის 
ყინვაგამძლეა. ზაფხულის გვალვების 
პერიოდში საჭიროებს მორწყვას. 
Mმაღალდეკორატიული ხვიარაა, 
განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის 

პერიოდში. სასურველია მისი გამრავლება და თბილისის მწვანე მშენებლობის ვერტიკალური 
გამწვანების ნებისმიერ კომპოზიციაში გამოყენება. 
აქვს ულამაზესი ფორმები:  
Clematis montana f – grandiflora – დიდყვავილა 
Clematis montana f – rubens – მოვარდისფრო-
წითელი ფერის ყვავილებით. 
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis -კატაბარდა  
Clematis K paniculata - katabarda  
 

10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა.  
არეალი: ჩინეთი, იაპონია. 
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ფოთლები რთულია, 5-ფოთოლაკიანი, ფოთოლაკები კვერცხისებრია, 3-10 სმ სიგრძის. 
წვერწაწვეტებული, კიდემთლიანი, შიშველია ან ქვედა მხარეს ძარღვების გაყოლებაზე ბუსუსიანი. 
Yყვავილები თეთრია, სურნელოვანი, საშუალო სიდიდის, 3 სმ დიამეტრის. ფორმით მრავალყვავილიანი 
საგველაა. ყვავილობს სექტემბერ-ოქტომბერში.  
მრავლდება თესლით, კალმებით. მაღალდეკორატიული ლიანაა, განსაკუთრებით საყურადღებოა 
ლამაზი არომატული, უხვი ყვავილებით. 
თბილისის პირობებისათვის ზამთარგამძლეა, მოითხოვს მზიან, განათებულ ექსპოზიციას, ყვავილობს 
და ნაყოფობს უხვად, მრავლდება თვითნათესით. 
სასურველია კატაბარდის ამ სახეობის გამოყენება თბილისის ვერტიკალურ გამწვანებაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.    
 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis -კატაბარდა  
Clematis  orientalis - აღმოსავლეთის კატაბარდა  
 

 
4-6 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმერქნიანი 
ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
არეალი: კავკასია, ყირიმი, შუა აზია, მონღოლეთი.  
გვხვდება დაბლობის ტყეებსა და ჭალის ბუჩქნარ 
რაყაში. ფოთლები ფრთართულია, მონაცრისფრო-
მწვანე, ფოთოლაკები სხვადასხვა სიდიდისა და 
ფორმისაა. ქვედა ფოთოლაკები 3, ზოგჯერ 5-
ნაკვთიანია, 15-50 მმ სიგრძის. ყვავილები 
მოყვითალოა, გარედან მოწითალო, შეკრებილი 
პატარა საგველა ყვავილედებში. ყვავილობს ივლის-

აგვისტოში, ზოგჯერ მეორედ ყვავილობს სექტემბერში. ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბრში, 
რომელსაც ამშვენებს უხვი, თეთრი აბრეშუმისებრი გამონაზარდები.  
მრავლდება თესლით და ამონაყარით. თბილისის პირობებისათვის პესპექტიულია. გვალვა და 
ყინვაგამძლეა, ყვავილობს და ნაყოფობს რეგულარულად. Mმრავლდება ბუნებრივად. 
მაღალდეკორატიული ლიანაა, ეფექტურია ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს. სასურველია 
აღმოსავლეთის კატაბარდა გამოვიყენოთ როგორც ვერტიკალურ-გამწვანებაში, ისე მშრალი, ხრიოკი 
ფერდობების დეკორაციაში. 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis -კატაბარდა  
Clematis  alpina - ალპური კატაბარდა 

 
3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვირაა.  
არეალი: ცენტრალური ევროპა.  
ფოთლები რთულია, კიდედაკბი-ლული. 
ყვავილები დიდია, ღია ცისფერი. ყვავილობს 
აპრილ-მისში. თანანაყოფედი შემოდგომით 
ძალიან ლამაზია აბრეშუმისებრი 
გამონაზარდებით.  
მრავლდება თესლით, კალმებით. ნაზი და 
ძალიან ლმაზი ხვიარაა, გამძლეა ალპური 
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კლიმატური რეჟიმის მიმართ. გარემო პირობების მიმართ მომთხოვნი არ არის. როგორც ყინვაგამძლე და 
ადრე მოყვავილე სახეობა, პერსპეტიულია აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებისათვის.  
სასურველია მისი შემოტანა თბილისის დეკორატიულ მებაღეობაში, როგორც ვერტიკალურ 
გამწვანებაში, ისე ნებისმიერ-დეკორატიულ კომპოზიციაში, ალპინარიუმში, დაბალ ღობეწნულებზე, 
კლდებაღებში და ა.შ. 
აქვს ულამაზესი საბაღო ფორმები. 
 
 
 
Aristolochiaceae – ძირმწარასებრნი 
Aristolochia  – ძირმწარა 
Aristolochia macrophylla, A.durior – დიდფოთოლა ძირმწარა 
 

8-10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. აქვს სიგრძივ 
დანაოჭებული ნაცრისფერი ქერქი. ახალგაზრდა ტოტები მწვანეა, 
შიშველი.  
არეალი: ჩრდილო ამერიკა.  
ფოთლები მრგვალია, წვერწაწვეტებული, სიგრძე 30 სმ. ზედა მხარე 
მუქი მწვანეა, ქვედა - მკრთალი. ყვავილები ორიგინალურია, 
მოყვითალო-მომწვანო, ფორმით მილისებური და მოღუნული. 
ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი ექვსწახნაგოვანი ცილინდრული 
კოლოფია, 6-8 სმ სიგრძის. მწიფდება სექტემბერში. Mმრავლდება 
თესლით, ითესება ზაფხულში. შეიძლება კალმებით გამრავლება, 
მაგრამ დაფესვიანების პროცენტი მცირეა (7%). 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, განსაკუთრებით ეფექტურია 
ორიგინალური ყვავილებით და ნაყოფებით. ყინვგამძლეა, 
თბილისის პირობებში მოითხოვს მორწყვას. სასურველია და 

აუცილებელიც მისი შემოტანა თბილისის ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ დეკორატიულ 
კომპოზიციაში, ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში. გამოიყენება ღობეების, აივნების, ხეივნების, 
თაღების, ბოძების და ვერანდების დასამშვენებლად. 

 

 
 
Aristolochiaceae – ძირმწარასებრნი 
Aristolochia  – ძირმწარა 
Aristolochia manshuriensis –მანჯურიის ძირმწარა 
 

14 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. ტოტები ღია 
მწვანეა, ოდნავ შებუსვილი. 
არეალი: შორეული აღმოსავლეთი, კორეა, ჩინეთი.  
ფოთლები მრგვალია, გულისებრი, 10-30 სმ სიგრძის. ქვედა 
მხარე ოდნავ შებუსილია, ზედა მხარე გაბნეული ბეწვებითაა. 
ყვავილები ორიგინალური ფორმისაა, გულისებრი, მოღუნული. 
ერთი ან ორია დამოკლებულ იღლიურ ყლორტებზე. 
Yყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი ექვსწახაგოვანი 
ცილინდრული ფორმის კოლოფია. მწიფდება შემოდგომით. 
Mმრავლდება თესლით და კალმებით (დაფესვიანების 
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პროცენტი მცირეა). მაღალდეკორატიული ხვიარაა, განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობისა და 
ნაყოფობის დროს. ყინვაგამძლეა, თბილისის პირობებში სასურველია მორწყვა. აუცილებელია 
მანჯურიის ძირმწარას შემოტანა და გამრავლება თბილისის დეკორატიულ მებაღეობაში როგორც 
ვერტიკალურ დეკორაციებში, ისე ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში, სხვადასხვა საყრდენების 
დასამშვენებლად.  
 
 
 
 
Aristolochiaceae – ძირმწარასებრნი 
Aristolochia  – ძირმწარა 
Aristolochia tomentosa – შებუსვილი ძირმწარა 
 

10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. Aახალგაზრდა 
ყლორტები სქლადაა შებუსვილი. Qქერქი ძველ ტოტებზე მუქი 
ნაცრისფერია სიგრძე – ნაოჭიანი.  
არეალი: ჩრდილოეთ ამერიკა.  
ფოთლები მომრგვალო-კვერცხისებურია, 
წვერმომრგვალებული, ზედა მხარე გაბნეული ბეწვებითაა 
მოფენილი ქვედა კი ქეჩისებრ-შებუსვილი. სიგრძე 10-6 სმ, 
სიგანე 11-13 სმ. ყვავილები იღლიურია, მარტოული, 
მოყვითალო-მომწვანო, ფორმით მილისებური და მოღუნული, 
გარედან შებუსვილი. Yყვავილობს მაის-ივნისში. Nნაყოფი 
ექვსწახნაგოვანი კოლოფია, 5 სმ სიგრძის. მრავლდება თესლით, 
კალმებით (დაფესვიანების პროცენტი დაბალია).  
კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოში. მისი შემოტანა 
და გამრავლება შეიძლება თბილისის პირობებშიც. 
Mმაღალდეკორატიული ხვიარაა, ულამაზესია ყვავილობის 
პერიოდში. ეფექტურია ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ 
დეკორაციაში.  

 

Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 
Lonicera caprifolium – ჯიქა 
 
3-5 მ-მდე სიგრძის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. 
Aადგილობრივია. ფოთლის ფირფიტა ელიფსურია 40-100 
მმ სიგრძის, კიდემთლიანი, ქვედა მხარეზე მონაცრისფრო. 
მოპირისპირედ განწყობილი ფოთლები ღეროს ქვედა 
ნაწილში მოკლეყუნწინია, ზევით მჯდომარე და ბოლოს 
კენწეროზე კი წყვილი ფოთოლი ურთიერთშეზრდილი. 
ყვავილები შეკრებილია თავაკებად. Gგვირგვინი 
მოწითალოა ან მოთეთრო-წითელი. ყვავილობს მაის-

ივნისში. Nნაყოფი მომრგვალოა, ხორციანი, მოწითალო ფერის კენკრაა. ჯიქა ველურად გვხვდება მთელ 
კავკასიაში, მთის ქვედა და შუა სარტყლის ტყეებში ხეობების გაყოლებაზე როგორც ქვეტყეში, ისე ღია 
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ბუჩქნარებში. მაღალდეკორატიული მცენარეა ფოთლების განწყობის თავისებურებით, ულამაზესი 
ყვავილებითა და ნაყოფებით. თბილისის ვერტიკალურ გამწვანებაში პერსპექტიული სახეობაა.  
დეკორატიულ მებაღეობაში მისი გამოყენება ძალიან კარგია ცოცხალ ღობეებად, ბორდიურებად, 
ჯგუფურ და ცალკეულ ნარგაობაში, ტალავერების, შესასვლელების, თაღების, ტრელაჟების და აივნების 
დეკორაციაში.  
Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 
Lonicera arizonica – არიზონის ცხრატყავა 
 

ფოთოლმცვივანი ხვიარა ან გართხმული ბუჩქია.  
არეალი: არიზონის შტატი.  
ფოთლები კვერცხისებრ-ელიფსურია, 2-5 სმ სიგრძის და 
3-4 სმ სიგანის. ზედა მხარე მწვანეა, შიშველი, ქვედა კი 
მოთეთრო, სუსტად შებუსვილი, კიდეწამწამებიანი. 
ყვავილები ყვითელია, გარედან წითელი 
შეფერილობით. Yყვავილედი კენწრულია. ყვავილობს 
ივნის-ივლისში. Nნაყოფი წითელი კენკრაა. Mმწიფდება 
შემოდგომით. მრავლდება თესლით, კალმებით.  
ლამაზად მოყვავლე ხვიარაა, პერსპექტიულია 
დასავლეთ საქართველოს ბაღ-პარკების ვერტიკალურ 

გამწვანებაში. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაბამისი მიკროკლიმატის პირობებში და აგრეთვე 
კონტეინერებში შეიძლება მისი გამოყენება. Aარიზონის ცხრატყავა, როგორც მაღალდეკორატიული 
მცენარე, გამოყენება სხვადსხვა დეკორატიულ კომპოზიციაში. 
 
 
 
Vitaceae – ვაზისებრნი 
Parthenocissus– უსურვაზი 
Parthenocissus quinquifolia – ხუთფოთოლა უსურვაზი 
 
20 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა.  
არეალი: ჩრდილო ამერიკა. 
ფოთლები თათისებრთულია, 5 ფოთოლაკით. 
ფოთოლაკები ელიფსურია ან უკუკვერცხისებრი, 
სიგრძე 4-12 სმ, წვერწაწვეტებული, კიდედაკბილული, 
შიშველი, ზემოდან მუქი მწვანე, ქვემოდან ღია, 
შემოდგომით მუქი წითელი. Yყვავილები 
მოყვითალო-მწვანეა, საგველა ყვავილედში 
შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი 
მრგვალია, მუქი ლურჯი. Mმრავლდება თესლით, 
კალმებით, გადაწვენით, ამონაყარით. თბილისის 
პირობებს შეგუებულია, უძლებს -170ჩ-ს. ზაფხულში 
საჭიროა მორწყვა. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ დეკორაციაში. 
ძალიან ეფექტურია როგორც ნიადაგმფარავი. თბილისის გამწვანებისათვის მეტად პესპექტიული 
სახეობაა, მტვრის, ჭვარტლის და კვამლის მიმართ კარგი ამტანია. განსაკუთრებით ლამაზია 
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შემოდგომით, ლურჯი ნაყოფებით და მუქი წითელი ფოთლებით. შეიძლება გამოვიყენოთ აივნების, 
ტალავერების, ღობეების, გაზონების, გაშიშვლებული ფერდობების დეკორაციაში.  
Vitaceae – ვაზისებრნი 
Parthenocissus– Uუსურვაზი 
Parthenocissus tricuspidata - სამნაკვთიანი უსურვაზი 
  

mმაღალი ფოთოლმცვივანი მხოხავი ლიანაა.  
არეალი: ჩინეთი, იაპონია.  
ფოთლები სამნაკვთიანია, ტყავისებური, სიგრძე 6-8 სმ, 
სიგანე 10-20 სმ, მომრგვალებული, შიშველი, ზემოდან 
პრიალა, ქვედა მხარეზე ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილი, 
კიდედაკბილული. ყვავილედი თხელი საგველაა. ყვავილები 
განწყობილია მოკლე ყლორტებზე წყვილად-წყვილად. 
Yყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრგვალია, დიამეტრი 
6-8 მმ, მოლურჯო-შავი. მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. 
მრავლდება თესლით, კალმებით. საქართველოში 
კულტურაში ფართოდაა გავრცელებული. სწრაფმოზარდია. 
გამოიყენება ძირითადად ვერტიკალურ გამწვანებაში. 
თბილისის პირობებში ყინვებით არ ზიანდება. ზაფხულში 
საჭიროა მორწყვა. ამშვენებს მრავალი საცხოვრებელი 
სახლის და დაწესებულების კედლებს. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, მისი ფოთლები ფრიად 
ორნამენტულ მწვანე საფარს ქმნის. Mმთელი სავეგეტაციო 
პერიოდის მანძილზე დეკორატიულია, განსაკუთრებით კი 

შემოდგომით, როდესაც მისი ხშირი ფოთოლთ მოზაიკა ულამაზეს შეფერვას ღებულობს სხვადასხვა 
ტონებში: ალისფერი, წითელი, ოქროსფერი, მუქი მეწამული. ასეთი დიდი ეფექტის შესანარჩუნებლად 
მისი კულტივირება უკეთესია ღია, მზიან, განათებულ ადგილებში.  
 
 
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 
Lonicera etrusca  – ტოსკანის ცხრატყავა 
 

3-5 მ სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე, ჩვენს 
პირობებში ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. არეალი: 
იტალია, ხმელათაშუაზღვეთი, ბალკანეთი. ფოთლები 
განიერ-ოვალურია ან ელიფსური, ერთმანეთთან 
შეზრდილი, ქვედა ფოთლები თავისუფალია. 
ყვავილები ვარდისფერი ან მოყვითალო-თეთრია, 
სურნელოვანი, კენწრული, ფოთლების ზევით 
მოხდენილად შეკრებილი. ყვავილობს ივნის-
ივლისში.  
ნაყოფი წითელია, თეთრი ძარღვებით. მწიფდება 
აგვისტოში. მრავლდება თესლით კალმით და 
გადაწვენით. თბილისის პირობებში კარგად იზრდება, 
უძლებს გვალვებს, ირჩევს ღია განათებულ ადგილებს. 
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ყვავილობს და ნაყოფობს უხვად. მგრძნობიარეაYყინვების მიმართ. მკაცრი ზამთრის პირობებში 
შეიძლება შეფუთვა. მაღალდეკორატიული ლიანაა Oორიგინალურ ყვავილებით, ფოთლებით და 
შემოდგომით მოწითალო-ნარინჯის-ფერი ნაყოფებით. Lლამაზად ეხვევა ყოველგვარ საყრდენს. 
გამოიყენება ხეივნების, თაღების, ტრელაჟების, აივნების დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ 
არის. 
 
 
Vitaceae – ვაზისებრნი 
Vitis – ვაზი 
Vitis amurensis – ამურის ვაზი 
 

ძლიერი, ხვიარაა ფოთოლმცვივანი, 22 მ-მდე 
სიგრძის მცენარეა. ღეროს დიამეტრი 12-18 სმ-
ია. ყლორტები 2-3 მ-ს აღწევს. მწვანე  ან 
მოწითალოა, ნორჩობაში შებუსვილი. აქვს გრძელი ულვაშები. არეალი: შორეული აღმოსავლეთი, 
ამურის ოლქი, ჩინეთი, კორეა. ფოთლები დიდია, მომრგვალო, ხეშეში და დანაოჭებული, 3-5-ნაკვთიანი, 
სიგრძით 16-25 სმ. ისინი ზაფხულში მუქი მწვანეა,  შემოდგომით ლამაზ შეფერილობას ღებულობს - 
ყვითელს, ნარინჯისფერს და მოწითალოს. ყავილები პატარაა, მომწვანო. ყვავილედი საგველაა. 
ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი წვნიანი, ხორცოვანი კენკრაა. მწიფდება სექტემბერში. საჭმელად 
ვარგისია. მრავლდება თესლით და კალმებით. მაღალდეკორატიული ყინვაგამძლე ლიანაა. თბილისის 
პირობებში ზაფხულის გვალვების პერიოდში საჭიროა მორწყვა.  სასურველია ამურის ვაზის შემოტანა 
და ქალაქების ვერტიკალურ დეკორაციაში გამოყენება.  
მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ გამძლეა.  
 
Vitaceae – ვაზისებრნი 
Vitis -ვაზი 
Vitis riparia – წყლისპირა, სურნელოვანი ვაზი 

ძლიერი ლიანა, 10-12 მ სიმაღლის, 
ფოთოლმცვივანი. ტოტები მრგვალია ან ოდნავ 
წახნაგოვანი. არეალი: ჩრდილო ამერიკა. 
ფოთლები განიერია, კვერცხისებური, 8-18 სმ 
სიგრძის,  3-ნაკვთიანი, კიდედაკბილული, 
პრიალა, ღია მწვანე, შიშველი, ქვედა მხრიდან 
ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილი. 
ყვავილედი 8-18 სმ-სიგრძის, სურნელოვანი 
ყვავილებით. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი 
მრგვალია, მუქი შავი. მწიფდება სექტემბერში. 
მრავლდება თესლით, ზამთრისა და 
ზაფხულის კალმებით. მაღალდეკორატიული 

ხვიარაა. ძირითადად გავრცელებულია მდინარისპირა ხეობებში, მაგრამ ამავდროულად სიმშრალის 
ამტანიც არის, ყინვაგამძლეა. სურნელოვანი ვაზი სწრაფმოზარდია. სასურველია თბილისის პირობებში 
მისი შემოტანა და გამრავლება. ეფექტურია ვერტიკალურ დეკორაციაში დიდი კედლების, 
ფანჩატურების, მაღალი ღობეების შესაბურავად.  
ფორმა: Vit.rip. –f. praecox – ტკბილი ნაყოფით, მწიფდება ივლისში. 
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მავნებლების და დაავადებების მიმართ გამძლეა. 
 
 
 
Vitaceae – ვაზისებრნი 
Vitis –ვაზი 
Vitis silvestris – ტყის ვაზი 
ფოთოლმცვივანი ხვიარა მცენარეა, 20-30 მ სიგრძის 
ღეროთი, რომელიც საყრდენზე ეხვევა 
ბწკალებით. არეალი: კავკასია, ევროპა, ირანი. 
ფოთლები დიდია, 50-90 მმ სიგრძის, 
მომრგვალო, 3-5-ნაკვთიანი. ნაკვთები 
ბლაგვხერხკბილაა. ფოთლის ფირფიტა 
შიშველია ან ბუსუსიანი – უმეტესად ქვედა მხარეს ან 
ძარღვების გაყოლებაზე. ყვავილები 
მოყვითალო-მწვანეა, ყვავილედი საგველაა. 
ყვავილობს მაისში. ნაყოფი მრგვალი კენკრაა, თეთრი ან შავი ფერის, 6-10 მმ დიამეტრის. თესლი 
წვრილია. მრავლდება თესლით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, ყინვა და გვალვაგამძლეა. ჩვენთან ტყის 
ვაზი ყველგან გვხვდება, ძირითადად გავრცელებულია ჭალის ტყეებსა და ხეობების გაყოლებაზე. 
სასურველია ტყის ვაზის გამოყენება თბილისის ვერტიკალურ გამწვანებაში გვირაბების, ხეივნების, 
ფანჩატურების თაღების დასამშვენებლად. მავნებლების და დაავადებების მიმართ გამძლე სახეობაა. 
  
 
 
Leguminosae – პარკოსნები 
Wisteria– გლიცინია 
Wisteria floribunda – უხვყვავილა გლიცინია 
 
8-10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა 
შებუსვილი, დაშვებული ტოტებით. არეალი იაპონია. 
ფოთლები რთულია, 35-40 სმ სიგრძის. 
ფოთოლაკები კვერცხისებრ-ელიფსურია, 
რაოდენობით 13-19, 6-8 სმ სიგრძის, 
ნორჩობაში მიტკეცილბეწვიანი, შემდეგ 
თითქმის შიშველი. ყვავილები იისფერია ან იისფერ-
მოცისფრო, მტევანი 20-50 სმ სიგრძის. 
ყვავილობს მაისში. აქვს მეორე ყვავილობა 
სექტემბერში. ნაყოფი პარკია,  10-15 სმ 
სიგრძის, ნაზი, ხავერდოვანი. მწიფდება 
ოქტომბერ-ნოემბერში. პარკები მცენარეზე რჩება 
მთელი ზამთარი, რაც მის დეკორატიულობას უფრო 
ამაღლებს. მრავლდება თესლით, კალმით და 
მყნობით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, 
ყინვაგამძლეა, თბილისის პირობებში 
მოითხოვს მორწყვას, განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის პერიოდში. უხვყვავილა გლიცინია 
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აუცილებლად მეტი რაოდენობით უნდა შემოვიდეს თბილისის ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ 
დეკორატიულ კომპოზიციაში: აივნების, ფანჩატურების, ხეივნების, შენობების კედლების 
დასამშვენებლად. აქვს ულამაზესი ფორმები: Wist.  florib. – f. alba – თეთრი ყვავილებით, მტევნის 
სიგრძე 60 სმ 
Wist.  florib.- f. rosea – ვარდისფერი ყვავილებით, ნავის ბოლოები და ფრთები წითელია. 
    Wist . florib. – f. violaceo-plena – იისფერი ბუთხუზა ყვავილებით. 
 
 
Leguminosae – პარკოსნები 
Wisteria– გლიცინია 
Wisteria chinensis – ჩინური გლიცინია, ვისტერია 
 

20 მ-მდე სიგრძის ფოთოლმცვივანი ლიანაა, 
დიამეტრი 30 სმ-მდე.  
არეალი: ჩინეთი. ფოთლები რთულია, 30 სმ 
სიგრძის, 7-13-ფოთოლაკიანი, ფოთოლაკები 
ოვალურია, სიგრძე 5-6 სმ, სიგანე 3-4 სმ. 
ყვავილედი მტევანია. 30 სმ-მდე სიგრძის 
ყვავილები მოვარდისფრო-იასამნისფერია, 
სურნელოვანი. ყვავილბს მაის-ივნისში. 
ნაყოფი პარკია 10-15 სმ სიგრძის, 
ხავერდოვანი, თესლი მწიფდება ნოემბერში, 
პარკები მცენარეზე რჩება მთელი ზამთარი. 
მრავლდება თესლით, კალმით და მყნობით. 
თბილისის პირობებში გვაძლევს 

თვითნათესს. აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში საჭიროა მორწყვა. ულამაზესი ხვიარაა. 
საუკეთესოა ვერტიკალურ გამწვანებაში, კედლების, ფანჩატურების, ხეივნების, ცოცხალი ღობე-
წნულების შესაბურავად.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
Polygonaceae – მატიტელასებრნი 
   Polygonum –  პოლიგონიუმი 
   Polygonum baldschuanicum – 
პოლიგონიუმი   
       15 მ-მდე სიმაღლის 
ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. არეალი: შუა აზია 
ფოთლები განიერ-ოვალურია, სიგრძე 4-10 სმ, 
სიგანე 3-6 სმ. ყვავილები მოთეთრო-
მომწვანოა, ყვავილობს უხვად  და 
ხანგრძლივად ივლისიდან 
სექტემბრამდე. ნაყოფი მწიფდება 
ოქტომბერ-ნოემბერში. მრავლდება თესლით 
და კალმებით. თბილისის პირობებში 
ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს რეგულარულად. იტანს -150ჩ. ტემპერატურას. ზაფხულის გვალვების 
დროს მოითხოვს მორწყვას. თბილისის გამწვანებაში არ გვხვდება. სასურველია, რომ, როგორც ჩვენი 
კლიმატური რეჟიმის მიმართ გამძლე, ლამაზად და ხანგრძლივად მოყვავილე ხვიარა, გამოვიყენოთ 
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ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ დეკორაციაში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ 
არის.  
 
Magnoliaceae – მაგნოლიასებრნი 
Schisandra – შიზანდრა 
Schisandra chinensis – ჩინური შიზანდრა 
 
8 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლცვივანი ხვიარა და ასევე სამკურნალო 
მცენარეა. არეალი: ჩინეთი, იაპონია, შორეული აღმოსავლეთი. 
ფოთლები ელიფსურია, სოლისებური ფუძით, უმნიშვნელოდ 
კიდედაკბილული, სიგრძე 10 სმ, სიგანე 5 სმ, მუქი მწვანე, ხშირად 
ყუნწები წითელია. ყვავილები თეთრია ან ვარდისფერი, 
სურნელოვანი, გვირგვინის ფურცლები 6-9, იღლიური, ყვავილობს 
მაის-ივნისში.  
ნაყოფი მრგვალია, წითელი კენკრა, მწიფდება სექტემბერში. თესლი 
თირკმლისებრია, წვრილი, მეჭეჭიანი ზედაპირით. მრავლდება 
თესლით, ბუჩქის დაყოფით და კალმებით. სწრაფმოზარდია, 
ყინვაგამძლე, ტენისმოყვარული. კულტივირებულია დასავლეთ 
საქართველოში. მაღალდეკორატიულია. სასურველია მისი შემოტანა 
თბილისის ბაღ-პარკებში, ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ 
დეკორაციაში რეგულარული მორწყვის პირობებში. ულამაზესია ყვავილობის და ნაყოფობის დროს.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
Actinidiaceae – აქტინიდიასებრნი 
Actinidia – კივი, აქტინიდია 
Actinidia chinensis – ჩინური კივი 
 

  
8 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ლიანაა. ტოტები მოწითალო-ყავისფერია. არეალი: ჩინეთი. 
ფოთლები მომრგვალოა ან განიერკვერცხისებრი, 8-12,სმ სიგრძის, მახვილწვერიანი, ხერხკბილა, 
ტყავისებური. მათი ზედა მხარე მწვანეა, ქვედა - თეთრად შებუსვილი. ყვავილები კრემისფერ-თეთრია, 
შემდეგ მოყვითალო, 3-4 სმ დიამეტრის, ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი კვერცხისებრია ან 
მომრგვალო,  3-5 სმ სიგრძის, ბეწვით შემოსილი, საჭმელად ვარგისი, მომჟავო-ტკბილი, არომატული. 
მწიფდება სექტემბერში. მრავლდება თესლით, კალმებით, მყნობით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა. 
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კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოში, გამოიყენება ვერტიკალურ გამწვანებაში, აშენებენ 
აგრეთვე როგორც ძვირფასი ნაყოფის მომცემ-კულტურას. ჩინური კივი იტანს  -90 ჩ ტემპერატურას. 
თბილისში მისი გამოყენება შეიძლება მიკროკლიმატის შექმნის პირობებში. აგრეთვე კონტეინერებში, 
რეგულარული მორწყვის რეჟიმში. კივი ავადდება სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებით. 
 
 
Actinidiaceae – აქტინიდიასებრნი 
Actinidia – კივი, აქტინიდია 
Actinidia arguta – მახვილკბილა აქტინიდია 
 25 მ-მდე სიმაღლის ძლიერი, 
ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. ღეროს დიამეტრი 10-15 
სმ-ია. არეალი: შორეული აღმოსავ-ლეთი 
(კურილიის კუნძულები), იაპონია, ჩინეთი, კორეა. 
ფოთლები მომრგვალოა, კვერცხისებური ან 
განიერ-ელიფსური, სიგრძე 6-15 სმ, სიგანე 3- 10 სმ, 
წვრილხერხკბილა, ტყავისებრი, პრიალა; ზედა 
მხარე მუქი მწვანეა, ქვედა მხარეზე 
ძარღვების გაყოლებაზე ბეწვიანია. ყვავილები მომწვანო-თეთრია, არომატული, შეკრებილია ორსხივიან 
კენწრულ ნახევარქოლგად. ყვავილობს ივნის-ივლისში. ნაყოფი მრგვალია, მოგრძო, მუქი მწვანე. 
ტკბილი, მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. მრავლდება თესლით, კალმებით, მყნობით. 
კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოში. ბათუმში ყვავილობს და ნაყოფობს ნორმალურად. 
მახვილკბილა აქტინიდია ითვლება ძვირფას ხეხილოვან კულტურად, რომელიც იძლევა 
მაღალვიტამინიზირებულ არომატულ ნაყოფს. სხვა სახეობებთან შედარებით სიმშრალის ამტანია და 
ყინვაგამძლეც. თბილისში კივი საკარმიდამო ეზოებშია. დეკორატიულ მებაღეობაში და ვერტიკალურ 
გამწვანებაში არ გამოიყენება. სასურველია კივის გამოყენება ვერტიკალურ დეკორაციაში. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, გასხვლის შემთხვევაში შეიძლება მიეცეს სხვადასხვა დეკორატიული 
ფორმა: მრავალსართულიანი კორდონის, გვირაბის, ჩარჩოსებრი და ა.შ. ყველა ფორმას გააჩნია 
დეკორატული ღირსება. კივი ავადდება სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებით. 
 
Actinidiaceae –  აქტინიდიასებრნი 
Actinidia – კივი, აქტინიდია 
Actinidia kolomikta – ქიშმიშა აქტინიდია 
 
3-4 მ სიამღლის ფოთოლმცვივანი 
ხვიარაა. არეალი: შორეული 
აღმოსავლეთი. ეფექტური 
ფოთოლდეკორატიული ხვიარაა. 
ფოთლები გულისებრია, ულამაზესი 
ფერებით - ვარდისფერი-მოთეთრო-
მომწვანო. მამრობითი 
ეგზემპლარების ფოთლების 
შეფერილობა უფრო მკვეთრია. ქვედა მხარე 
ძარღვების გაყოლებაზე შებუსვილია. 
ყვავილები პატარაა, თეთრი, 
არომატული, საყვავილე კვირტები წითელია, ყვავილები განწყობილია გასული წლის ყლორტებზე, 
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ქვედა ფოთლების უბეებში. ყვავილობს ივნის-ივლისში, ამ დროს მთელი მცენარე იმოსება ყვავილებით. 
ნაყოფი ცილინდრულია, 2-3 სმ სიგრძის, მუქი-მწვანე, არომატული, შიშველი, მწიფდება აგვისტოში. 
მრავლდება თესლით, კალმებით, მყნობით. კივი ირჩევს მზიან გარემოს, იტანს ნახევრად -დაჩრდილვას. 
ჩვენს პირობებში ზამთარგამძლეა. ხასიათდება ზომიერი ზრდით. უხვი მოსავლის მისაღებად საჭიროა 
გასხვლა (მარტ-აპრილში). მოითხოვს ნოყიერ ნიადაგს. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, ულამაზესია 
ყვავილობის, ნაყოფობის და ფოთლების შეფერილობის პერიოდში. შეუდარებელია ვერტიკალურ 
გამწვანებასა და დეკორატიულ კომპოზიციებში.  ავადდება სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებით. 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 

Artagene 
Artagene alpina  
 
 

3 მ-მდე სიმაღლის ხვიარაა. არეალი - 
ცენტრალური ევროპა. ფოთლები რთულია, 
ფოთოლაკები 2-5 სმ სიგრძის, 
წვერწაწვეტებული, კიდედაკბილული, 
ხერხკბილა, ქვედა მხრიდან ძარღვების 
გაყოლებაზე შებუსვილი. 4 ჯამის ფოთოლსა და 
პატარა თითქმის შეუმჩნეველ გვირგვინის 
ფურცლებს გარს ერტყმის დიდი კაშკაშა 
შეფერილობის ჯამის ფოთლები. ყვავილები 
მარტოულია, იღლიური, დიამეტრით 10 სმ. 
თავდახრილი, განიერზარისებური, ცისფერი ან 
იისფერ-ცისფერი. თითოეულ ჯამის ფოთოლს 
აქვს კვერცხისებურ-ლანცეტა ფორმა, 

წვერწაწვეტებულია. გარედან და ნაპირებზე მსუბუქად შებუსვილია. გვირგვინის ფურცლები ორჯერ 
მცირეა ჯამის ფოთლებზე. ყვავილობს მაის-ივნისში. ნაყოფი მრავალია, ბუმბულისებრ შებუსვილი, 
თავაკებად შეკრებილი, მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. მრავლდება თესლით, გადაწვენით, 
ზაფხულის კალმებით. სინათლის მოყვარულია, მეზოფიტი, ყინვაგამძლეა, მაგრამ არ არის 
გვალვაგამძლე. ზაფხულის პერიოდში აუცილებელია რეგულარული მორწყვა. მაღალდეკორატიული 
ლიანაა, სასურველია მისი შემოტანა და გამრავლება თბილისის პირობებში. გამოიყენება საშუალო 
სიმაღლის საყრდენებზე, ღობე-წნულებზე, კლდე-ბაღებში, ალპინარიუმებში, ჩრდილოეთის 
ექსპოზიციის კოპოზიციებში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 

 
Ranunculaceae – baiasebrni 
Artagene 
Artagene ochotensis  
 

3 მ სიმაღლის ხვიარაა. არეალი: ციმბირი, 
კამჩატკა, ჩინეთი, კორეა. ფოთლები რთულია, 
ფოთოლაკები წვერწაწვეტებული, ხერხკბილა, 
გაბნეული ბეწვებით დაფარული. ყვავილები 
შედგება 4-8 იისფერ-ლურჯი ფერის ჯამის 
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ფოთლებისგან, გარედან მსუბუქად შებუსვილი, დიამეტრით 8 სმ. ჯამის ფოთლები გარს ერტყმის 
გვირგვინის მოკლე ფურცლებს, რომლებიც გაცილებით პატარა ზომისაა და შეუმჩნეველი. ყვავილობს 
ივნისში. ნაყოფი მწიფდება სექტემბერში. მრავლდება თესლით, კალმებით. მაღალდეკორატიული 
ხვიარაა. ყინვაგამძლეა, მგრძნობიარეა, გვალვების მიმართ. მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას. როგორც 
ულამაზესი ხვიარა, სასურველია მისი შემოტანა საქართველოს ჩრდილოეთ რეგიონებში. თბილისის 
პირობებში შეიძლება მისი შემოტანა და გამრავლება მორწყვის რეჟიმში. ულამაზესია ყვავილობის 
პერიოდში. გამოიყენება ჩრდილოეთის ექსპოზიციის კომპოზიციებში, კლდე-ბაღებში, ალპინარიუმებში 
და ა.შ.  მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
 
 
 
Asclepiadaceae – ღვედკეცისებრნი 
Periploca –  ღვედკეცი 
Periploca graeca– ღვედკეცი 
 
გრძელღეროიანი 30 მ-მდე სიმაღლის 
ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. არეალი: კავკასია, 
ბალკანეთის ნახევარკუნძული, მცირე აზია. 
ფოთლები კვერცხისებრი ან განიერ ლანცეტაა, 
მოპირისპირედ განწყობილია, მოკლეყუნწიანი, 
ტყავისებური, შიშველი, კიდემთლიანი. ყვავილები 
მომწვანო-სოსანია, ნახევარქოლგად შეკრებილი. 
ყვავილობს აპრილ-მაისში. ნაყოფი ცილინდრული 
ფოთლურაა, 80-100 მმ სიგრძის. რკალისებრი - 
ორივე ბოლოზე ურთიერთმიახლოებული 
(მაკრატელა), მუქი ყავისფერი, სკდება სიგრძეზე. 
შიგ მოთავსებულია ბეწვით აღჭურვილი მრავალი 
თესლი. მწიფდება ივნის-ივლისში. მრავლდება თესლით, ვეგეტატიურად, კალმებით ბუნებრივად. 
ღვედკეცი გავრცელებულია მთელ კავკასიაში. სინათლისა და ტენის მოყვარულია. ველურად 
გავრცელებულია საქართველოს დაბლობ ადგილებში, ჭალის ტყეებში, ნესტიან ხეობებში. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა. განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობის დროს, ულამაზესი სოსანი 
ფერის ყვავილებით. ასევე საყურადღებოა მისი ორიგინალური ფორმის ნაყოფი. თბილისი ბაღ-პარკებში 
არ გვხვდება. სასურველია ღვედკეცის შემოტანა და გამრავლება. მორწყვის პირობებში შეიძლება მისი 
გამოყენება ვერტიკალურ გამწვანებაში, ღობე-წნულების, ფანჩატურების, აივნების და ა.შ. შესაბურავად. 

მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
Smilacaceae –ეკალღიჭისებრნი 
Smilax  – ეკალღიჭი 
Smilax excelsa – ჩვეულებრივი ეკალღიჭი 
  
25 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა, ღერო 
ეკლიანია. არეალი: კავკასია, მცირე აზია, ირანი, 
ხმელთაშუაზღვეთი. ფოთლები კვერცხისებრია, 
წვერწაწვეტებული, ზემოდან პრიალა, დაძარღვა 
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რკალისებრი. ფოთლების ფუძესთან ორი ფოთოლთანი ულვაშად (პწკალად) ყალიბდება, რითაც 
საყრდენ მცენარეებს ეხვევა. ყვავილები მომწვანო ფერისაა, მტევნისებრ ქოლგა ყვავილედში 
თავმოყრილი (4-10 ცალი). ყვავილობს მაის-ივნისში.  
ნაყოფი წითელი ფერის კენკრაა. მწიფდება შემოდგომაზე. მრავლდება თესლით და ვეგეტატიურად. 
ეკალღიჭს ახასიათებს ადრე გაზაფხულზე მრავალი წვრილი და გრძელი ყლორტების ამოყრა. ეს 
ყლორტები იხმარება მხლად. საქართველოში ეკალღიჭი გავრცელებულია ჭალის ტყეებში, ხეობების 
გაყოლებაზე. ტენის მოყვარულია, სწრაფად იზრდება. თბილისის პირობებისათვის პერსპექტიულია, 
მისი გამოყენება შიძლება ცალკეულ ადგილებში როგორც ვერტიკალურ დეკორაციაში, ისე ტყე-
პარკების გამწვანებაში. ლამაზი ხვიარაა როგორც ყვავილობის, ისე ნაყოფობის დროს. მის ნაყოფებს 
მრავალ კომპოზიციაში იყენებენ. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
. 
 
 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
Rosa – ვარდი 
Rosa multiflora – მრავალყვავილიანი ვარდი 

 
5-7 მ სიმაღლის ფოთოლმცვივანი მცოცავი 
ლიანაა, წვრილი ტოტებით. არეალი: ჩინეთი, 
იაპონია. ფოთლები რთულია, ელიფსური ან 
უკუკვერცხისებრი ფოთოლაკებით, 
კიდედაკბილული, 2-5 სმ სიგრძის, ქვედა მხარე 
შებუსვილია. ყვავილედი პირამიდული საგველაა, 
მრავალყვავილიანი. ყვავილები თეთრია ან 
ვარდისფერი. ყვავილობს უხვად მაის-ივლისში. 
ნაყოფი მომრგვალოა, წითელი. მრავლდება 
გადაწვენით, კალმებით, მყნობით. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, გამოიყენება ბევრი 
ქვეყნის ვერტიკალურ გამწვანებაში. 

სწრაფმოზარდია, სინათლის და ტენის მოყვარული. თბილისის პირობებში ზამთარგამძლეა, ზაფხულის 
გვალვების დროს საჭიროებს მორწყვას. ნიადაგის მიმართ მომთხოვნი არ არის. 
განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილობისა და ნაყოფობის დროს. წითელი ნაყოფები მთელი ზამთრის 
მანძილზე რჩება ბუჩქზე, რაც მის დეკორატიულობას უფრო ამაღლებს. სასურველია, თბილისის ბაღ-

პარკებსა და ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერი 
დეკორაციაში გამოყენება.  
ვარდები შეიძლება დაავადდეს: ნაცრით, ჟანგათი, სიდამპლით, 
ფოთლების შავი ლაქიანობით და ა.შ. მავნებლები: ბუგრი, 
ხერხია და ა.შ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saxifragaceae – fxijasebrni 
Hydrangea-ჰიდრანგეა 
Hydrangea petiolaris-ხვიარა ჰიდრანგეა  
25მ-მდე სიმაღლის ხვიარაა,  ფოთოლმცვივანი, ძლიერი. 
ღეროზე უვითარდება მრავალ-რიცხოვანი საჰაერო ფესვები. 
არეალი: ჩინეთი, იაპონია, სახალინი. ფოთლები განიერ-
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კვერცხისებრია ან განიერელიფსური, 5-10 სმ სიგრძის, კიდედაკბილული, მწვანე, პრიალა, ორივე 
მხრიდან შიშველი, შემოდგომით ნარინჯისფერი. ყვავილედი ფარისებრია, მოთეთრო, თხელი, შიშველი, 
15-25 სმ დიამეტრის. ყვავილობს ივნის-ივლისში. მრავლდება თესლით, კალმებით. მაღალ-
დეკორატიული ხვიარაა, სწრაფმოზარდი, ზამთარგამძლე. მოითხოვს ნოყიერ და ტენიან ნიადაგს. 
უხვად ყვავილობს მხოლოდ მზიან, ნათელ გარემოში. კულტივირებულია დასავლეთ საართველოში. 
თბილისის ბაღ-პარკებში და ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში ჰიდრანგეას გამოყენება 
შეიძლება რეგულარული მორწყვის პირობებში. ის ულამაზესი ხვიარაა კედლების, ფანჩატურების, 
დეკორატიული თაღების, ხეივნების და ა.შ. შესაბურავად. 
 
 
 
Saxifragaceae – ფხიჯასებრნი 
Schizophragma – შიზოფრაგმა, ცრუ ჰორტენზია 
Schizophragma hydrangeoides – შიზოფრაგმა ანუ 
ცრუ ჰორტენზია 
 
10 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა, 
საყრდენს ეხვევა საჰაერო ფესვებით. არეალი: 
იაპონია. ფოთლები გრძელყუნწიანია, 
კიდედაკბილული, სიგრძე 4-10 სმ, სიგანე - 4-7 სმ, 
მრგვალი, შიშველი. ყვავილები თეთრია,  
თავმოყრილია ყვავილედში. გარეთა ყვავილები უნაყოფოა. ყვავილობს ივლისში. ნაყოფი კოლოფია, 
მწიფდება სექტემბერში. მრავლდება თესლით, ნახევრად გამერქნებული კალმებით და გადაწვენით. 
კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოში (სოხუმი). მაღალდეკორატიული ხვიარაა, თბილისის 
პირობებში მოითხოვს რეგულარულ მორწყვას, მგრძნობიარეა ყინვების მიმართ. პერსპექტიულია 
დასავლეთ საქართველოს რეგიონების ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
Cannabaceae – კანაფისებრნი 
Humulus – სვია 
Humulus lupulus –  სვია 
  3 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა, ღერო 
ოთხწახნაგოვანია მახვილხაოიანი. არეალი: კავკასია, შუა აზია, 
დასავლეთ ციმბირი. ფოთლები ფართო კვერცხისებრია ან 
მომრგვალო, ძირში გულისებრი, 3-5-ნაკვთიანი, კიდეზე 
მსხვილკბილა, მოპირისპირედ განწყობილი. ყვავილები 
მოყვითალო-მწვანეა. მამრობითი ყვავილები 
შეკრებილია მტევნისებრ ყვავილედად, მდედრობითი კი 
გირჩისებრ თავაკად. ყვავილობს ივნის-აგვისტოში. ნაყოფი 
„გირჩის” მსგავსია, გამოიყენება ლუდის 
მოსამზადებლად. თესლი მომრგვალოა. 
გავრცელებულია საქართველოს ტენიან ადგილებში. 
მრავლდება ბუნებრივად. სწრაფმოზარდია, სინათლისა და ტენის 
მოყვარულია. ლამაზია შემოდგომით ყვითელი დაკიდული „გირჩის” მსგავსი ნაყოფებითა და 
ფოთლებით. გამოიყენება ვერტიკალურ დეკორაციაში სხვადასხვა ფერის კატაბარდებთან კომბინაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
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Bignoniaceae – ბიგნონიასებრნი 
Tecoma – ტეკომა 
Tecoma grandiflora – დიდყვავილა ტეკომა 

 
66-8 მ სიგრძის ხვიარაა. არეალი: ჩინეთი, იაპონია. ფოთლები 
რთულია 7-9-ფოთოლაკიანი. ფოთოლაკები კვერცხისებრ-
ლანცეტაა, სიგრძე 3-6 სმ, წვერწაწვეტებული, კიდეხერხკბილა, 
შიშველი. ყვავილები დიდია, წითელი, ძაბრისებრი, მილით. 
ყვავილედი თხელი საგველაა ან მტევანი. ყვავილობს აგვისტო-
სექტემბერში. ნაყოფი ცილინდრული კოლოფია. მრავლდება 
თესლით და კალმებით. კულტივირებულია საქართველოს ბაღ-
პარკებში. ყველგან უხვად ყვავილობს და ნაყოფობს. იტანს -15-
180ჩ ტემპერატურას. მშრალ რეგიონებში საჭიროა მორწყვა. 
ჩვენს კლიმატურ რეჟიმს შეგუებულია. მაღალდეკორატიული 

ხვიარაა, ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. შესანიშნავია შენობის კედლების, აივნების, 
ფანჩატურების, დეკორატიული გვირაბების და ჩარჩოების დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
Bignoniaceae –ბიგნონიასებრნი 
Campsis – კამპსისი 
Camsis  radicans - კამპსისი 
 

 ხვიარაა, სიგრძით 10-15 მ, ღეროს დიამეტრი 5-8 სმ. 
არეალი: ჩრდილოეთ ამერიკა. ფოთოლი რთულია, 9-11-
ფოთოლაკიანი, კვერცხისებრი, წვერწაწვეტებული, 
კიდეები ხერხკბილა; ზედა მხარე მუქი მწვანეა, შიშველი, 
ქვედა - შედარებით ღია ფერის, ძარღვების გაყოლებაზე 
შებუსვილი. ყვავილები კენწეროში ჯგუფადაა 
განლაგებული. გვირგვინის მილი გრძელია, მოწითალო-
ნარინჯისფერი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. თესლი 
სრულდება ოქტომბერ-ნოემბერში. სინათლის 
მოყვარულია, ირჩევს ტენიან ნიადაგს. გვალვების დროს 
სასურველია მორწყვა. -25 0ჩ ყინვას იტანს დაზიანების 

გარეშე. მრავლდება თესლით. ითესება შემოდგომით, თესლის აღებისთანავე. აღმოცენებას იწყებს ერთი 
წლის შემდეგ. გამრავლება შეიძლება ფესვისა და ღეროს კალმებითაც. ფორმები მიიღება მყნობით. 
დეკორატიულ მოტივებში საუკეთესოა მისი კრეჭილი ფორმები ბუჩქების სახით. ლამაზია 
ვერტიკალური გამწვანებისათვის კედლების, ფანჩატურების, აივნების, ტალავერების, გვირაბების 
დეკორაციაში.  
აქვს ფორმები: C. radicans f. speciosa; 
                           C. radicans – f. praecox; 
                           C. radicans f. flava. 
 
 
 

Leguminosae –პარკოსნები 
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Pueraria – პუერარია 
Pueraria hirsuta – პუერარია 
 

30 მ სიმაღლის ფოთოლმცვივანი ხვიარაა. ნორჩი ტოტები და 
ფოთლები შებუსვილია. არეალი: ჩინეთი, იაპონია. ფოთლები 
სამფოთოლაკიანია, დიდი, 40 სმ სიგრძის. ფოთოლაკები ოვალურია, 
18 სმ სიგრძის. ყვავილედი მრავალყვავილიანი მტევანია. ყვავილები 
მუქი იისფერია. ყვავილობს ივნისში. ნაყოფი პარკია, 4-9 სმ სიგრძის, 
შებუსვილი. მრავლდება თესლით, კალმებით, მყნობით. 
გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში. აჭარასა და აფხაზეთში 
გაველურებულია. აღმოსავლეთ საქართველოში მორწყვის 
პირობებში ყვავილობს. მკაცრი ზამთრის პირობებში შეიძლება 
გაიყინოს, მაგრამ გაზაფხულზე სწრაფად აღდგენის უნარი აქვს. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა ვერტიკალური გამწვანების 
დეკორაციაში. ყვავილობს ხანგრძლივად ულამაზესი ყვავილებით. 
მისი გამოყენება შეიძლება როგორც ბაღ-პარკებში, ისე შენობებისა 

და სხვადასხვა საყრდენების დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 

მარადმწვანე ხვიარები 
 
Magnoliaceae  –  მაგნოლიასებრნი 
Kadsura – კადსურა 
Kadsura japonica  – იაპონური კადსურა 

 
მრავალწლოვანი ლიანაა, მოკლე ღეროებით. არეალი: იაპონია, ჩინეთი. 
ფოთლები ელიფსურია, 3-10 სმ სიგრძის, 2-6 სმ სიგანის, კიდემთლიანი 
ან მსხვილად დაკბილული, ხორცოვანი, პრიალა. ყვავილები 
მარტოულია, იღლიური, ჩაქინდრული, მოყვითალო ფერის. ნაყოფი 
ბურთისებრია  და შედგება მრავალი წითელი კენკრა ნაყოფებისაგან. 
მრავლდება თესლით და კალმებით. კულტივირებულია დასავლეთ 
საქართველოს სუბტროპიკულ რაიონებში. ყველგან ყინვაგამძლეა, 
ყვავილობს და ნაყოფობს. განსაკუთრებით ეფექტურია შემოდგომით 
კაშკაშა წითელი ნაყოფებით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა. თბილისის 
პირობებში მისი გამოყენება შეიძლება კონტეინერებით, დაბალ 
საყრდენებზე, ღობეებზე და ა.შ. მკაცრი ზამთრის შემთხევვაში საჭიროა 
შეფუთვა. ზაფხულში აუცილებელია მორწყვა.  

მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 

Araliaceae – არალიასებრნი 
Hedera – სურო 
Hedera helix – ჩვეულებრივი სურო 
20 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხვიარა ან გართხმული მცენარეა. არეალი: კავკასია, ევროპა, მცირე 
აზია. ფოთლები სტერილურ ყლორტებზე 5-7 ნაკვთიანია, სანაყოფეზე კი მთლიანი, კვერცხისებრ-
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მომრგვალო, რომბული ან ლანცეტა, ტყავისებრი, სიგრძე 3-8 სმ; სიგანე 2-6 სმ. ყვავილები მომწვანო-
ყვითელია, წვრილი, ქოლგა ყვავილედად შეკრებილი. ყვავილობს ოქტომბერ-ნოემბერში. ნაყოფი 
მრგვალია, მუხუდოსოდენა, შავ-მოლურჯო ფერის კენკრა. მწიფდება მეორე წლის გაზაფხულზე. 
მრავლდება თესლით, კალმებით, გადაწვენით. გავრცელებულია მთელი საქართველოს ტყიან ნაწილში. 
ხშირად იყენებენ ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში. თბილისის პირობებისათვის გამძლეა, 
ყვავილობს და ნაყოფობს რეგულარულად. საუკეთესოა, როგორც ნიადაგმფარავი მცენარე.  
 

     
 
 
 

Araliaceae – არალიასებრნი 
Hedera – სურო 
Hedera pastuchowii – პასტუხოვს სურო 

მარადმწვანე ლიანაა ან გართხმული. არეალი: კავკასია, 
თალიში, ირანი. ფოთლები ტყავისებრია. მიწაზე გართხმული 
უნაყოფო ყლორტების ფოთლები კვერცხისებრ-მომრგვალოა, 
ხშირად გულისებრი, მთლიანი ან დანაკვთული. სანაყოფე 
ყლორტების ფოთლები კვერცხისებრ-რომბულია, 

წვერწაწვეტებული. ყვავილედი მარტივი ქოლგა ან მტევანია. ქოლგა 15-20 ყვავილიანია. ყვავილობს 
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აგვისტო-ოქტომბერში. ნაყოფი შავია, სფეროსებრი, მწიფდება შემდეგი წლის ზაფხულში. მრავლდება 
თესლით და  კალმებით. იზრდება დაბლობებში, მთის ქვედა და შუა სარტყლის ფოთლოვან ტყეებში, 
ტყის პირებზე, ველებზე, გართხმულია მიწაზე ან ხეებზეა მაღლა ასული. თბილისის მიდამოებში 
გვხვდება. საგურამოს ქედზე, ზედაზნის გზაზე და მონასტერთან. გვხვდება კახეთში. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, შესანიშნავია აგრეთვე როგორც ნიადაგმფარავი. სასურველია 
პასტუხოვის სუროს გამოყენება თბილისის ბაღ-პარკებსა და ვერტიკალურ დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
 

Araliaceae – არალიასებრნი 
Hedera – სურო 
Hedera colchica – კოლხური სურო 

 
 30 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ლიანაა ან გართხმული. არეალი: 
კავკასია, დასავლეთ საქართველო, თურქეთი (ლაზისტანი, ართვინი). 
ფოთლები ტყავისებრია, ფართო-კვერცხისებრი ან ოვალური, იშვიათად 
ოდნავ ნაკვთიანი, ფუძესთან ღრმად გულისებრი. სიგრძე 5-15 სმ, სიგანე 
4-10 სმ, მუქი მწვანე, სტერილურ ყლორტებზე 3(5)-ნაკვთიანია, ან 
კიდემთლიანი, სანაყოფეზე კი კიდემთლიანია, ვიწრო, ოდნავ ლანცეტა, 
წვერწაწვეტებული. ყვავილები მომწვანო-ყვითელია, წვრილი. 
ყვავილედი ქოლგაა. ყვავილობს სექტმბერში. ნაყოფი შავია, 10-13 სმ 
დიამეტრის, 2-5 თესლით, მწიფდება მეორე წლის ზაფხულში. 
მრავლდება თესლით, კალმებით და გადაწვენით. 
მაღალდეკორატიულია. თბილისში მორწყვის პირობებში კარგად 
იზრდება. ყვავილობს და ნაყოფობს ყოველწლიურად, იძლევა 

აღმოცენებისუნარიან თესლს. პერსპექტიულია როგორც ვერტიკალურ დეკორაციაში, ასევე დიდ 
ფართობებზე, როგორც ნიადაგმფარავი.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Rosaceae – ვარდისებრნი 
Rosa – ვარდი 
Rosa banksiae – ბანკსის ვარდი 
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10 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე მცოცავი ხვიარაა. მისი ღერო უეკლოა. არეალი: იაპონია, ჩინეთი. 
ფოთლები 3-5-ფოთოლაკიანია, კვერცხისებრი, შიშველი, პრიალა. ყვავილები პატარაა, 3 სმ დიამეტრის, 
თეთრი ან ყვითელი, მარტივი ან ბუთხუზა, შეკრებილი ქოლგისებრ ყვავილედში. ყვავილობს 
ხანგრძლივად - აპრილიდან-მაისის ბოლომდე. მრავლდება მწვანე კალმებით და მყნობით. ერთ-ერთი 
საუკეთესო ხვიარა ვარდია ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციისათვის. იყენებენ დასავლეთ 
საქართველოს ბაღ-პარკებში. თბილისის პირობებში მისი გამოყენება შეიძლება რეგულარული მორწყვის 
პირობებში. მკაცრი ზამთრის პერიოდში შეიძლება შეფუთვა. ჩრდილოეთის რაიონებში ამრავლებენ 
როგორც საოთახო მცენარეს. აქვს ულამაზესი ფორმები: 
Rosa banks. – f. alba – plena – ყვავილები ბუთხუზაა, სურნელოვანი; 
Rosa banks. – f. lutea – ყვავილები მარტოულია, ყვითელი და ა.შ. 
 
 
 
Passifloraceae – 
პასიფლორასებრნი 
Passiflora – პასიფლორა 
Passiflora caerulea – ცისფერი 
პასიფლორა 
  
მარადმწვანე მცოცავი ლიანაა. ღერო 
მომწვანოა, შიშველი. საყრდენს 
ულავშებით ეხვევა. არეალი: ბრაზილია. 
ფოთლები მომრგვალოა, 
თათისებრი, 5-ნაკვთიანი, ღრმად 
დანაკვთული, მორიგეობით 
განწყობილი. ყვავილები დიდია 8-
10 სმ დიამეტრის, მოცისფრო- თეთრი. 5-
ნაკვთიანი გვირგვინით. გვირგვინი ორმწკრივიანია, ცისფერი ან ლურჯი სხივებით. ყვავილობს მაის-
ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. ნაყოფი ოვალურია, მუქი ყვითელი, 3-4 სმ სიგრძის ხორცოვანი, ბევრი 
თესლით. მრავლდება ნახევრადგამერქნებული კალმებით, ზაფხულში, მინის ქვეშ. 
მაღალდეკორატიული და  სწრაფმოზარდი ხვიარაა. ყვავილობს უხვად და ხანგრძლივად. 
კულტივირებულია დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ რაიონებში. ყველგან ყვავილობს და 
ნაყოფობს. თბილისის კლიმატურ პირობებში მკაცრი ზამთრის დროს შეიძლება წაეყინოს ახალგაზრდა 
ყლორტები, მაგრამ მცენარე მთლიანად არ იყინება. ყვავილობს, პერიოდულად ნაყოფობს. 
რეგულარული მორწყვის პირობებში შეიძლება მისი გამრავლება და ვერტიკალური გამწვანების 
დეკორაციაში გამოყენება. ულამაზესია ყვავილობის პერიოდში. შეიძლება გავამრავლოთ 
კონტეინერებში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
Lardizabalaceae 
Holboellia – ჰოლბელია 
Holboellia latifolia – განიერფოთოლა ჰოლბელია 
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   mamrobiTi yvavilebi         mdedrobiTi yvavilebi              nayofebi 
               

15 მ-მდე სიგრძის მარადმწვანე ხვიარაა. ყლორტები ცილინდრულია, შიშველი, მოყვითალო-მომწვანო-
ყავისფერი. არეალი: ჰიმალაი, ცენტრალური ჩინეთი. ფოთლები თათისებრ-რთულია 3-9 ფოთოლაკით. 
ფოთოლაკები მოგრძოკვერცხისებრია 6-8,5 სმ სიგრძის. ყვავილები იღლიურია, შეკრებილი თხელ 
მტევანში. ერთსახლიანია. მდედრობითი ყვავილები ვარდისფერია, მამრობითი კი მომწვანო-თეთრი, 
არომატული. ყვავილობს მარტ-აპრილში. ნაყოფი ხოცოვანია, 10 სმ სიგრძის. მსხვილი, მოწითალო, 
ბევრი თესლით, რბილობი წვნიანია, საჭმელად ვარგისი. თესლი შავია. მრავლდება თესლით და 
კალმებით. სათბურის პირობებში კარგად ფესვიანდება (25-30%). კულტივირებულია დასავლეთ 
საქართველოს ბაღ-პარკებში, სადაც წარმატებით ყვავილობს და ნაყოფმსხმოიარობს. გამოიყენება 
ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში. ტენის მოყვარულია. მაღალდეკორატიული ხვიარაა. 
სასურველია მისი თბილისის პირობებში შემოტანა და გამრავლება რეგულარული მორწყვის პირობებში. 
უძლებს -150ჩ ტემპერატურას.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  

 
Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Clematis –კატაბარდა 
Clematis armandii – არმანდის კატაბარდა 
 

5-6 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხვიარაა. არეალი - 
ჩინეთი. ფოთლები რთულია, სამფოთოლაკიანი, 
ფოთოლაკები ტყავი-სებურია, მოგრძო-ლანცეტა, მუქი-
მწვანე, სიგრძე 8 სმ, სიგანე 3-4 სმ. ყვავილები თეთრია, 
შეკრებილი მრავალყვავილიან საგველად,  რომლის 
დიამეტრი 3-6 სმ-ია. ყვავილობს მაისში. თესლი 
გაბნეული ბეწვებითაა მოფენილი, აქვს ბუმბულისებრ 
შებუსვილი ნისკარტი. მრავლდება კალმებით, 
გადაწვენით და ბუჩქის დაყოფით. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა. კულტივირებულია 
დასავლეთ საქართველოს ქალაქების ბაღ-პარკებში. 

თბილისის პირობებში მოითხოვს მორწყვას, მგრძნობიარეა ყინვების მიმართ. სასურველია მისი 
გამრავლება და გამოყენება შესაფერის მიკროკლიმატურ პირობებში, კონტეინერებში, როგორც ბაღ-
პარკებში, ისე ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 

999 
 



Oleaceae – ზეთისხილისებრნი 
Jasminum – ჟასმინი 
Jasminum officinale – სამკურნალო ჟასმინი 
 
10 მ-მდე სიმაღლის ნახევრადმარადმწვანე მცოცავი ხვიარაა. არეალი: 
კავკასია, ირანი, ინდოეთი. ფოთლები რთულია, 5-7-ფოთოლაკიანი. 
ფოთოლაკები ოვალურია, 3-5 სმ სიგრძის. ელიფსური, კიდემთლიანი, 
წვერწაწვეტებული. ყვავილები კენწრულია, თეთრი, სურნელოვანი, 
საგველა ყვავილედებში თავმოყრილი. გამოიყენება პარფიუმერიაში 
ჟასმინის სურნელოვანი ზეთის სახით. შეიცავს ალკალოიდებს. 
ყვავილობს ხანგრძლივად - ივნისიდან ოქტომბრამდე. ნაყოფი კენკრაა, 
მრავალრიცხოვანი. მრავლდება კალმებით. სინათლისმოყვრაულია, 
კარგად იზრდება ნესტიან ნიადაგებზე. გვალვაგამძლეა. იტანს -150ჩ 
ტემპერატურას. მაღალდეკორატიული ხვიარაა. თბილისის კლიმატური 
პირობების მიმართ გამძლეა. მცირე რაოდენობით გვხვდება ქალაქის ბაღ-
პარკებში, მაგრამ სასურველია მისი მეტი რაოდენობით გამოყენება. 
ეფექტურია სხვადასხვა ფორმის საყრდენებზე, ფანჩატურების, ხეივნების, 
დეკორატიული ჩარჩოების დეკორაციაში და ა.შ.  მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  
 
 
Caprifoliaceae – ცხრატყავისებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 
Lonicera japonica – იაპონური ცხრატყავა 

 
10-12 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხვიარაა, ზოგჯერ 
გართხმული. ნორჩი ტოტები შებუსვილია. არეალი: 
ჩინეთი-იაპონია. ფოთლები კვერცხისებრია, 3-8 სმ 
სიგრძის და 1,5-4,5 სმ სიგანის. ფოთლის ყუნწი 5 მმ-ია, 
შებუსვილი. ნაპირები წვრილწამწამიანია. ყვავილები 
დიდია, ფოთლების უბეში წყვილად განწყობილი, 
მოთეთრო-მოყვითალო, სურნელოვანი, გამოიყენება 
პარფიუმერიაში. ყვავილობს ივნის-სექტემბერში. 
ნაყოფი შავია. მრავლდება კალმებითა და თესლით. 
თბილისის პირობებში გვაძლევს თვითნათესს. 
კავკასიაში კულტივირებულია. ყინვა და სიცხეამტანია. 

სწრაფმოზარდია. კარგად იტანს კრეჭას. თბილისის პირობებითვის პერსპექტიულია, 
მაღალდეკორატიული ხანგრძლივად მოყვავილე ხვიარაა. განსაკუთრებით ეფექტურია ყვავილების 
პერიოდში. აქვს ფორმები და ვარიაციები. . Lonic. jap. – f. aureo – reticulata – ოქროსფერი ფოთლებით. 
ამერიკაში იაპონური ცხრატყავა ვირუსის (Pierces disease) გადამტან მცენარედ ითვლება, რომელიც 
აზიანებს ვაზსა და სხვა კულტურებს. 
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Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 

Lonicera henryi – ჰენრის ცხრატყავა 
 

2-4 მ-მდე სიმაღლის ნახევრად მარადმწვანე ხვიარაა, პრიალა 
ყავისფერი ტოტებით, ნორჩობაში ხშირი მიტკეცილი 
ბეწვებით. არეალი: ჩინეთი, ტიბეტი. ფოთლები ლანცეტაა, 
წვერწაწვეტებული, სიგრძე 4-8 სმ, სიგანე 1-2,5 სმ, სქელი, 
კიდემთლიანი. ყვავილები მოყვითალო-წითელია, 
ყლორტების ბოლოში მოკლე თავთავად შეკრებილი. 
ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. ნაყოფი შავია, კენკრა, 
ელიფსური, მწიფდება შემოდგომით. მრავლდება თესლითა 
და კალმებით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, სუბტროპიკულ 
რაიონებში ყვავილობს და ნაყოფობს რეგულარულად. 
სწრაფმოზარდია. თბილისის პირობებში ზამთარგამძლეა, 

ზაფხულის პერიოდში მოითხოვს მორწყვას. ულამაზესი ხვიარაა, განსაკუთრებით ეფექტურია 
ყვავილობის პერიოდში. სასურველია მისი გამოყენება თბილისის ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ 
დეკორაციაში. მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 

Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 

Lonicera sempervirens – მარადმწვანე ცხრატყავა 
 

3 მ-მდე სიმაღლის ხვიარაა. არეალი: ჩრდილოეთ ამერიკა. 
ფოთლები ელიფსურია, სიგრძე 3-8 სმ, სიგანე 1-5 სმ, პატარა 
ყუნწით, თითქმის მჯდომარე, ზედა მხარე მუქი მწვანეა, ქვედა 
თხლად შებუსვილი. ყვავილები თეთრია ან წითელი, 
ცალკეული ყლორტის ბოლოში თავთავისებრ ყვავილედში 
შეკრებილი. ყვავილის მილი შიგნით მოკლე ბეწვებითაა 
მოფენილი. ყვავილობს მაის-სექტემბერში. ნაყოფი წითელია, 
კენკრა, მწიფდება ოქტომბერში. მრავლდება თესლითა და 
კალმებით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა. გვალვაგამძლეა, 
თბილისის პირობებში ზამთარგამძლე. სასურველია და 
აუცილებელიც მარადმწვანე ცხრატყავას შემოტანა და 
გამრავლება თბილისის ბაღ-პარკების და ვერტიკალური 

გამწვანების ნებისმიერ დეკორაციაში, როგორც მარადმწვანე, ლამაზად, უხვად და ხანგრძლივად 
მოყვავილე ხვიარა.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის. 
 
 
Caprifoliaceae – ცხრატყავასებრნი 
Lonicera – ცხრატყავა 
Lonicera giraldii – ჟირალდის ცხრატყავა 
 
4-5 მ-მდე სიმაღლის მარადმწვანე ხვიარაა. ნორჩი ყლორტები 
ხშირი ჟანგისფერი ბეწვებითაა მოფენილი. არეალი: ჩინეთი.  
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ფოთლები ლანცეტაა ან განიერლანცეტა,    3-5 სმ სიგრძის და 2-4 სმ სიგანის, ორივე მხრიდან 
ჟანგისფერი ბუსუსებითაა დაფარული. ყვავილები ყვითელია, წყვილად-წყვილად განლაგებული, 
ორტუჩიანი, ყლორტების წვერში თავმოყრილი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. ნაყოფი მოშავო 
ლურჯია, მწიფდება შემოდგომით. მრავლდება თესლითა და კალმებით. მაღალდეკორატიული ხვიარაა, 
კულტივირებულია საქართველოს სუბტროპიკულ რაიონებში. თბილისის პირობებში, ტემპერატურული 
ბარიერების მიუხედავად, კარგად ყვავილობს და ნაყოფობს. ეფექტურია ყვავილობისა და ნაყოფობის 
დროს. სასურველია მისი გამოყენება თბილისის ბაღ-პარკებსა და ვერტიკალური გამწვანების ნებისმიერ 
დეკორაციაში.  
მავნებლები და დაავადებები მითითებული არ არის.  

 
 
ერთწლოვანი ხვიარები 
 
Leguminosae – პარკოსნები 
Phaseolus – ლობიო 
Phaseolus coccineus – ალის ლობიო 
 

4-5 მ სიგრძის, უხვფოთლიანი ხვიარაა. არეალი: 
ცენტრალური ამერიკა. ფოთლები მუქი მწვანეა. ყვავილები 
გრძელყუნწიანი, იღლიური, მტევნებად შეკრებილი, 
წითელი, ვარდისფერი, თეთრი ან ორფერი. ყვავილობს 
ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. ნაყოფი ხაოიანი, მსხვილი 
ჩაქინდრული პარკია, სოსანი ფერის, მწვანე ფოთლების 
ფონზე ლამაზად გამოიყურება. ყვავილი და პარკი თითქმის 
ერთი ფერისაა. თესლი მოშავო-მეწამულია, აღმოცენების 
უნარს ინარჩუნებს 3-4 წელი. მრავლდება თესლით. 
მაღალდეკორატიული ხვიარაა, ხშირად იყენებენ კედლების 
დასაფარად, აივნების, პირამიდების დეკორაციაში.  

ალის ლობიოს აზიანებს: მინდვრის ბაღლინჯო, ლობიოს მემარცვლია, აკაციის ალური. და ა.შ.  
 
Convolvulaceae –  ხვათქლასებრნი 
Ipomoea – აბილილი 
Ipomoea rubra coerulea – ცისფერი აბილილი 
Ipomoea  purpurea – წითელი აბილილი 
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სწრაფმოზარდი, ღეროდატოტვილი, ზოგჯერ შებუსვილი, 3-10 მ-მდე სიმაღლის ბალახოვანი ხვიარებია. 
არეალი: ცენტრალური ამერიკა. ფოთლები დიდია, კვერცხისებრ-გულისებრი. ყვავილები დიდია, 
ძაბრისებრნი, სხვადასხვა შფერილობის. ცისფერი აბილილის ყვავილები იშლება დილით ადრე, 
ყვავილობს დღის პირველ  ნახევრამდე, წითელი კი – მთელი დღის განმავლობაში. თითოეული 
ყვავილი მხოლოდ ერთი დღე ყვავილობს. ყვავილობს ივლისიდან სექტემბრამდე. მრავლდება თესლით. 
ითესება როგორც სათბურში, ისე ღია გრუნტში (მარტში). თესლი სამწახნაგოვანია, შავი, აღმოცენების 
უნარი 3-4 წელია. ირგვება მზიან და ქარისგან დაცულ ადგილებში. მაღალდეკორატიულია, გამოიყენება 
ვერტიკალურ გაფორმებაში: აივნების, ფანჩატურების, ღობეების დეკორაციაში და ა.შ.  
აბილილს აზიანებს: წითელი ბაღლინჯო, მოლუსკები.  
 
Leguminosae – პარკოსნები 
Lathyrus – არჯაკელი 
Lanthyrus odoratus –  არჯაკელი 
 
60-250 სმ სიმაღლის ერთწლოვანი ბალახოვანი 
ხვიარაა. არეალი: სამხრეთ ევროპა. ფოთლები 
წყვილფრთართულია, რომლებიც ულვაშებით 
ბოლოვდება. ყვავილედი მტევანია, მცირე 
რაოდენობის სურნელოვანი ყვავილებით, 
რომლებიც ფოთლის იღლიიდან გამოდის. 
გვრიგვინის ფურცლები სხვადასხვა 
შეფერილობისაა: თეთრი, წითელი, ცისფერი, 
ლურჯი, ვარდისფერი და ა.შ. ყვავილობს ივნის-სექტემბერში. ნაყოფი პარკია. თესლი მოშავო-
ყავისფერი, აღმოცენების უნარს ინარჩუნებს 3-5 წელი. მაღალდეკორატიულია, სწრაფმოზარდი. 
მოითხოვს მზიან ადგილს, მსუბუქ-ჰუმუსიან ნიადაგს. საჭიროებს მორწყვას. ხშირად იყენებენ აივნების, 
ფანჩატურების, სხვადასხვა ვერტიკალური გამწვანების დეკორაციაში. ფრიად ეფექტურია ყვავილების 
პერიოდში. არჯაკელს აზიანებს: ბუგრები, ბარდის თრიფსი, მენაღმე ბუზი, ჟანგა, ნაცარი და ა.შ. 
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 აივნის გამწვანება 
ჯერ უნდა შევარჩიოთ გამწვანების პრინციპი, რამდენადაც აივნის გამწვანება, მისი შემოსაზღვრული 
ფართით განსხვავდება ლოჯიისა და ტერასისაგან. 
პატარა აივანი მრავალრიცხოვანი ყვავილიანი ყუთებით რომ გადატვირთოთ, არ იქნება 
მართალგონივრული. აქ უნდა შემოვიფარგლოთ ჰორიზონტალური გამწვანების ილეთებით. უნდა 
ავირჩიოთ რამოდენიმე ვარიანტი. 

1. შეიძლება ერთმანეთის მიყოლებით განვალაგოთ რამოდენიმე ყვავილიანი ყუთი მოაჯირზე, 
მთელი აივნის გასწვრივ. 

2. გრძელი ყვავილებიანი ყუთი არ არის აუცილებელი აივნის მოაჯირზე რომ ჩამოეკიდოს. ის 
შეიძლება მოთავსდეს იატაკზე, მაშინ მოყვავილე მცენარეები იქნებიან მხედველობის სხვა 
დონეზე. 

3. აივნის ცენტრში შეიძლება განთავსდეს ერთი დიდი ყუთი ყვავილებით, მკვეთრი აქცენტით, ან 
რამოდენიმე ყუთი ორ იარუსად. ეს ყუთები შეიძლება განლაგდეს პარალელურად ან ერთი 
მეორეზე მაღლა. ამ ყუთებში ჩალაგებული მცენარეები ერთმანეთის მონაცვლეობით შეავსებენ, 
გაალამაზებენ აივანს. 

 თუ აივნის ფართი გვაძლევს საშუალებას, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვერტიკალური გამწყვანება. ეს 
ფორმა სავსებით გამართლებულია, რადგანაც არ იკავებს ბევრ სასარგებლო ფართს. აქ გვაქვს შემდეგი 
ვარიანტი: 
1. აივნის თავისუფალ კედელთან განათავსებენ ყუთს, რომელსაც გამოიყენებენ ხვიარა, დამჭერი და 

ჩამოკიდებული მცენარეთა ფორმებისთვის. ასეთი მცენარეები მაგრდება საყრდენზე ან თვითონ 
მიცოცავენ შპალერზე და სხვა სიმაგრეზე, მაშინ ამ ფორმის გადატანა თავისუფლად შეიძლება. 
 

2. განთავსდება ერთი ან რამოდენიმე კედლის კომპოზიცია, ამპელური მცენარეებით ან ცალკე 
ჩამოკიდებული კალათით: შეიძლება აივანზე დავაყენოთ სტელაჟები, რომელზეც განთავსდება 
ოთახის მცენარეები და ერთწლიანი ყვავილები. 

 
როგორ გადავაქციოთ ლოჯი ან ტერასა მინიბაღად 
ლოჯიისა და ტერასის  გამწვანებისათვის შეიძლება 
ერთდროულად გამოყენებულ იქნეს ორი მეთოდი – 
ჰორიზონტალური და ვერტიკალური. 
 პატარა აივანთან შედარებით ლოჯიისა და ტერასის ფართობი 
გვაძლევს საშუალებას მასზე უფრო მეტი მცენარე განვათავსოთ. 
კარგია სხვადასხვა დეკორატიული ფოთლოვანი ბუჩქებისაგან 
შედგენილი კომპოზიციები; აგრეთვე კომპოზიციები 
მოყვავილე, ჯუჯა, ნაყოფმსხმოიარე კულტურებისაგან. 
 აქ უკვე შეიძლება შევარჩიოთ ერთმანეთთან ჰარმონიული 
სხვადასხვა სიმაღლის კონტეინერი და შევადგინოთ მათგან 
მობილური ყვავილოვანი კომპოზიციები. კონტეინერის მთავარი 
თვისება ის არის, რომ შეიძლება მათი გადაადგილება ტერასის ან 
ლოჯიის საჭირო ნაწილში, მუდმივად შეიძლება შეიცვალოს 
პანორამა.  
მცენარესთან სწორად შეხამებული ლამაზი ქოთანი წარმოადგენს არქიტექტურულ ელემენტს, ანიჭებს 
მას სტილს და ხდება ვიზუალური ცენტრი ლოჯიისა და ტერასებისთვის. ზოგჯერ არა მცენარეები, 
არამედ დეკორატიული სათავსოები ანიჭებს ტერასას ჰარმონიულობასა და კოლორიტს. სხვადასხვა 
სათავსოებში შეიძლება დაირგოს როგორც სხვადასხვა სიმაღლის მონოკულტურები, ასევე შეიძლება 
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შეიქმნას შერეული ნარგავები. მაგ., ბრწყინვალედ გამოიყურება სხვადასხვა ფორმის წიწვოვანი და 
მარადმწვანე კულტურები მოყვავილე ერთწლოვნებთან ერთად.  ჭურჭლის შერჩევისას უნდა 
გვახსოვდეს, რომ მცენარე და ქოთანი უნდა შეეფერებოდეს ერთმანეთს როგორც შინაარსით, ისე 
ფორმით. ფოთლების და ყვავილების შეფერვა უნდა იყოს ჰარმონიული ქოთნის ფერთან. მცენარის 
სიდიდე უნდა შეეფარდებოდეს ქოთნის ზომებს. მათი პროპორცია მნიშვნელოვანია. 
 მცენარეებს არჩევენ ერთნაირ ან კონტრასტულ ფერში. კონტრასტი უნდა იქნეს გათვალისწინებული 
მცენარის ფორმისა და ფერის მიხედვით 
ხშირად აივანზე და ტერასაზე იქმნება არც თუ ისე სასიამოვნო და სასარგებლო პიროებები 
მცენარეებისათვის(მაგ., ცხელი მზე, ჩრდილიანი ადგილმდებარეობა, ქარი) 
 მცენარეები აივნის გასამწვანებლად, ლოჯიისა და ტერასისათვის უნდა შეირჩეს არა მარტო თქვენი 
გემოვნების, არამედ იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც საჭიროა ამ მცენარეების 
გასახარებლად. 
 გამწვანებისთვის ამა თუ იმ კულტურის შერჩევა უნდა იყოს დაფუძნებული იმაზე, თუ როგორ არის 
აივანი ორიენტირებული სინათლის მხარეს, როგორ ნათდება ის მზის სხივებისაგან. 
 სინათლის მოყვარული მცენარეები სუსტად იყვავილებენ, თუ ისინი მოთავსებული არიან ჩრდილიან 
აივანზე. თუმცა მზის ცხელი, პირდაპირი სხივები, ძალიან მაღალი ტემპერატურა აივნის სამხრეთ 
ორიენტაციისათვის არ არის კარგი, სიგრილის მოყვარული მცენარეები კი უბრალოდ მოხარშებიან 
სამხრეთ აივანზე. 
 შემინულ ავანზე ან ტერასაზე უნდა გავითვალისწინოთ განიავების შესაძლებლობა, მხოლოდ ორპირ 
ქარს უნდა ვერიდოთ. 
 ლამაზადმოყვავილე ერთწლოვნების ზოგიერთი სახეობა მიეკუთვნება გამძლე და ნიადაგის მიმართ 
ნაკლებად მომთხოვნ მცენარეებს, მაგალითად, ძალიან წარმატებულად ეწინააღმდეგებიან ქარს და ცუდ 
ამინდს, გამძლე არიან დაავადებებისადმი და მავნებლებისადმი: სანვიტალია, ხავედულა, პეტუნია, 
იპომეა და სხვა. აივნის კლასიკური მცენარეებად ითვლება ნაკლებად მომთხოვნი ოთახის მცენარეები - 
პელარგონიუმი, ფუქსია,  ბალზამინი, ბეგონია, სურო და სხვა. 
 
 მცენარეული დეკორაციების შეცვლა 
ადრე გაზაფხულზე, როცა მცენარეული ასორტიმენტი არ არის მრავალფეროვანი, რეალურია დაირგოს 
სამფეროვანი იები. 
ზაფხულის დასაწყისში იებს შეცვლის ტუბეროვანი ბეგონია. 
შემოდგომაზე, როცა ბეგონია თავის ბრწყინველებას კარგავს, მას შეცვლის დეკორატიული კომბოსტო, 
ხდება აგრეთვე კომბინირებული ილეთების გამოყენება, დეკორაციების შეცვლა. ყუთში დარგულ 
მცენარეებს შორის ათავსებენ ქოთნებს. ასეთ პირობებში ქოთანში ჩარგული მცენარეები იზრდება, ხოლო 
მდგმური ქოთნის ყვავილები კი ერთმანეთს ცვლიან. სურვილის შემთხვევაში ექსპოზიცია შეიძლება 
ხშირად შევცვალოთ კონტეინერში მცენარეების მონაცვლეობით. 
 
მცენარეებისაგან კომპოზიციის შექმნის 
საფუძვლები 
აივნის და ტერასის გამწვანების დროს 
წარმატება დამოკიდებულია არა მცენარის 
რაოდენობასა და მრავალფეროვნებაზე, 
არამედ იმის ცოდნაზე, თუ როგორ შეირჩეს 
მცენარე მათი ფორმებისა და ყვავილების 
შეხამების მიხედვით ლამაზი 
დეკორატიული ფონის შესაქმნელად. 
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კომპოზიციის შესაქმნელად მცენარის შერჩევისას უნდა გვახსოვდეს ის, რომ უნდა მოხდეს ცალკეული 
ნაწილების სწორი შეფარდება მთელ კომპოზიციაში. კომპოზიციის ნაწილები უნდა დაექვემდებარონ 
ჰარმონიის კანონებს. 
 
მცენარეები მზიან აივანზე 
ერთწლიანი ყვავილები: გულყვითელა, ლომისპირა, 
აგერატუმი, პეტუნია, ასტრა, დეკ. დანდური, სალბი, 
ვერბენა, ცინია, ცელოზია, ქრიზანთემები, 
წვრილყვავილა, ფლოქსი, ლობელია, კოხია, გაზანია, 
ნასტურცია, ლევკოილი, გოდეცია, დაბალი 
სურნელოვანი თამბაქო, გეორგინები. 
ორწლოვნები: სამფერა ია, ზიზილა 
ხვიარებიდან: კობეა, იპომეა, სურნელოვანი ბარდა, 
დეკორატიული ლობიო, თუნბერგია. 
მრავალწლიანი ხვიარა: კატაბარდა, ხვიარა ვარდი, 
ველური ვაზი. 
ბრწყინვალედ ამშვენებს აივანს  ტერასას ოთახის ბეგონია, კოლეუსი და პელარგონიუმი, ზამთარში 
ისინი შეიძლება ოთახში შევინახოთ. 
ამპელური: პეტუნია, ლობელია, ნასტურცია. 
ჩრდილის მოყვარული მცენარეების აივანზე ტერასაზე: ქლოროფიტუმი, ასპარაგუსი, ფუქსია, ბეგონია, 
გვიმრა, ტუხტი, სურო, პილეა, დაფნა, დიფენბახია, აზალია და სხვა. 
ლიანებიდან – აქტინიდია, პართენოცისუსი, სურო, ხვიარა ჰორტენზია, კირკაზონი.  
ამპელური ფორმები 
სუროსფოთოლა პელარგონიუმი, 
პეტუნია (ჯგუფი სურფინია, 
კალიბრახოა) ტუბეროვანი ბეგონია, 
ბალზამინი, ფუქსია. 
ერთწლოვნებიდან: ნასტურცია, 
ლობელია, ვერბენა, თუნბერგია. 
მრავალწლოვნებიდან: ერიკა, იბერისი 
ოთახის მცენარეებიდან: სურო, 
ქლოროფიტუმი, სეტკრეცია, 
ასპარაგუსი, ტრადესკანცია, ლანტანა, 
პლეკტრანტუსი და სხვა. იპომეა, 
პასიფლორა, კოლეუსი, კობეა, კლემატისი, ლობიო, ბარდა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1006 
 



 
ცოცხალი ღობეები  
 კედლები და ღობეები, თქვენი ბაღის გამყოფები და 
შემომსაზღვრელები, თქვენი ბაღის გეგმის “ჩონჩხია”. 
რამდენადაც ისინი ქმნიან “ოთახებს”, რომელშიც 
თქვენ მუშაობთ. ცოცხალ ღობეს აქვს იგივე ფუნქცია 
და არის უფრო იაფი, თუმცა ის იქმნება უფრო ნელა 
და უფრო მეტ მოვლას მოითხოვს, ვიდრე მისი 
უსიცოცხლო ორეულები.  
 დიზაინის გეგმაში ცოცხალი ღობეები არა მარტო 
ქმნიან ფონს ნარგავებისთვის, არამედ მათი ფერთა 
გამა სეზონების მიხედვით ქმნის  ბაღის დიდ 
სახასიათო დეტალს.  სტრუქტურულად ცოცხალი ღობეები უზრუველყოფენ კარგ გადაღობვას, 
განსაკუთრებით მარადმწვანე სახეობები ზამთრის თვეებში.  
  ცოცხალი ღობისთვის მცენარეული მასალის არჩევისას, პირველ რიგში გადაწყვიტეთ რა ფუნქცია 
ექნება მას: ქარსაცავის როლი ექნება, ცხოველების შემაბრკოლებელი  და ა.შ.  განსაზღვრეთ რა 
ოპტიმალური სიმაღლეა ამისთვის საჭირო, მაგრამ გახსოვდეთ, როცა ღობე აღწევს ამ სიმაღლეს, 

მოგიწევთ მისი გადაჭრა.  ცოცხალი ღობე 
იზრდება სიმაღლეზე და გვერდებზე, 
ამიტომ მისი რეგულარული კრეჭაა საჭირო.  
ცოცხალი ღობეები  შეიძლება უხეშად 
დაიყოს ველურ და საშინაო ღობეებად.  
ველური ღობეები უხდება სოფლის ბაღებს, 
ისინი ნიადაგის მდგომარეობის და 
კლიმატის  პირობების გათვალისწინებით 
ირჩევა. იყენებენ ადგილობრივი 
მცენარეების მნიშვნელოვან ნაწილს, რომ 
ცოცხალი ღობე გარემომცველ პეიზაჟში 

იწერებოდეს. საშინაო ცოცხალი ღობეები არ შედგება ადგილობრივი მცენარეებისგან, მაგრამ კარგია 
ქალაქის ბაღებში. 
  ცოცხალი ღობე შეიძლება მთლიანად შედგებოდეს მოყვავილე მასალისაგან; ცოცხალ ღობეებში 
განსხვავებული მცენარეების კომბინირება, აძლევს მას ფორმას ზამთრისთვის, ხოლო ზაფხულში აქვს 
დეკორატიული ეფექტი. ცოცხალი ღობე შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ ერთი სახეობის მცენარისაგან. 
ფოთოლმცვენი მცენარეების ცოცხალი ღობეები ძალიან საინტერესო  სკულპტურულ ფორმას ქმნიან 
ზამთარში, როცა მის მიღმა ჩანს შორეული პეიზაჟები, მაგრამ ეს არც ისე  მიმზიდველია ქალაქში, სადაც 

იკარგება 
სიმყუდროვე(განმარტოებულობა).  
მარადმწვანე ცოცხალი ღობე ქმნის 
ბაღის გეგმის ძირითად ჩონჩხს, მის 
ფონზე სხვა მცენარეები უფრო 
ეფექტურად ჩანს.  
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1. რას ნიშნავს გაზონი? 
2. რა ტიპის გაზონები არსებობს? 
3. როგორ ხდება გაზონის თესვა? 
4. როგორ იგება რულონური გაზონი? 
5. რას ნიშნავს ჰიდროთესვა? 
6. რა სახის ყვავილნარები არსებობს? 
7. რა არის ალპინარიუმი, როკარიუმი? 
8. სად შეიძლება მოვაწყოთ ალპინარიუმი და როგორი მცენარეები გამოიყენება? 
9. როგორ უნდა მოვაწყოთ ალპინარიუმი? 
10. რას ნიშნავს ვერტიკალური გამწვანება? 
11. რომელი მცენარეები გამოიყენება ვერტიკალურ გამწვანებაში? 
12. ჩამოთვალეთ ფოთოლმცვენი და მარადმწვანე ხვიარა მცენარეები. 
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თავი 10. საბაღე მშენებლობა 
 
 
10.1  მცირე სანერგის მოწყობა 
საბაღე ნაკვეთის შერჩევის დროს  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს საბაღე ფართობის 
რელიეფს, ნიადაგის მდგომარეობას, გრუნტის წყლის დგომის დონეს, ქარების სიძლიერეს,  
მიმართულებას და ა.შ. 
 
 
რელიეფი. ბაღისთვის ადგილმდებარეობის 
განმსაზღვრელია გეოგრაფიული ზონალობა და რელიეფი. 
ნაკვეთის რელიეფი გარკვეულ გავლენას ახდენს 
მოცემული ადგილის კლიმატურ პირობებზე, კერძოდ 
ტემპერატურაზე. რელიეფის გავლენის შესაბამისად 
იცვლება ნიადაგის ტენიანობა. ამიტომ ბაღებისთვის 
უმჯობესია გამოიყოს სამხრეთისა და სამხრეთ -
დასავლეთის 4-5 º დაქანების ფერდობების ქვედა ნაწილი- სარტყელი. 
 
ნიადაგი.  როგორც ვიცით, მცენარეთა ფესვთა სისტემა წყალს იღებს ნიადაგის ღრმა ფენებიდან. ამიტომ  
დიდი მნიშნელობა აქვს ხეხილისათვის, ვაზისათვის, დეკორატიული მცენარეებისათვის შესაფერისი 
ნიადაგის და ქვენიადაგის შერჩევას, რათა ფესვთა სისტემას  შეექმნას განვითარების  შესაფერისი 
პირობები. ამ პირობების დასაკმაყოფილებლად უნდა შეირჩეს ნოყიერი, საკმაოდ ტენიანი, 
წყალგამტარი, ჰაერაციის უნარის მქონე შავმიწა , წაბლა, მსუბუქი თიხნარი  და ლამიანი ნიადაგები. 
ამასთან ერთად აუცილებელია ნიადაგის ანალიზი. 
ბაღის გასაშენებლად გამოყოფილი ფართობი წინასწარ უნდა მომზადდეს, მოსწორდეს უსწორმასწორო 
ადგილები, გაიწმინდოს ჯაგნარების, ჯირკვებისა და ბუჩქებისაგან. 
საბაღე ნაკვეთის მომზადებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის მოხვნის სიღრმეს. ნიადაგის ღრმად 
დამუშავებისას ხელსაყრელი პირობები იქმნება ხეხილის ფესვთა სისტემის ზრდა - განვითარებისათვის. 
ამიტომ მიზანშეწონილია ნიადაგის მოხვნა არანაკლებ 60-70სმ სიღრმეზე. 
 
კლიმატური პირობები 
საბაღე ნაკვეთის შერჩევისას მხედველობაში  უნდა იქნეს მიღებული კლიმატური პირობები (ნალექების 
რაოდენობა, ტემპერატურის მინიმუმი, უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა, ქარების სიძლიერე) 
ნაკვეთის შერჩევისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ქარების მიმართულებას და სიძლიერეს. ცნობილია, რომ 
ქარები დიდ ზიანს აყენებენ ნარგაობას. ძლიერი ქარები იწვევენ ახალგაზრდა  ხეების გადახრას 
გაბატონებული ქარების მიმართულებით, რის შედეგადაც ხე არათანაბრად იზრდება. ამიტომ საბაღე 
ნაკვეთის შერჩევისას უმჯობესია ნაკვეთი იყოს  ბუნებრივად დაცულ ადგილებში. ვინაიდან 
საქართველოს პირობებში საკმაოდ მცირეა ასეთი ადგილები, აუცილებელია ქარსაფარი ზოლების 
გაშენება. 
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ტერიტორიის ორგანიზაცია 
ბაღების გაშენებისას განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება საბაღედ 
გამოყოფილი ტერიტორიის 
ორგანიზაციას. ტერიტორიის 
ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია: 
გამოიყოს გზები, განისაზღვროს  
ადგილი ქარსაფარი ზოლისთვის და 
სამეურნეო ნაგებობებისთვის. 
დადგენილი უნდა იქნეს კვარტლების 
სიდიდე. გზების რაოდენობა და სიგანე 
დამოკიდებულია საბაღე ნაკვეთის საერთო ფართობზე. დადგენილია, რომ ქარსაფარიდან ხეხილის 
ნარგაობამდე საკმარისია 15 მ მანძილი.  
 
ქარსაფარი ზოლებისა და ცოცხალი ღობის გაშენება 
ქარსაფარი ზოლების გაშენებისას დიდი მნიშნელობა ენიჭება იმას, თუ როგორ იქნება  დამცველ ზოლში 
მცენარეები განლაგებული. როგორ წინააღმდეგობას გაუწევს ეს ზოლები ქარებს. ამ თვალსაზრისით 
არჩევენ ქარგამტარ და ქარგაუმტარ ქარსაფარ ზოლებს. 
ქარგაუმტარი ტიპის  ქარსაფარი ზოლების მოწყობისას გამოიყენება ძირითადად ძლიერი ზრდის 
ფოთლოვანი მცენარეები, რომლებიც დარგვისას ერთიმეორისგან შედარებით მეტი მანძილით უნდა 
იყოს დაცილებული. 
თავისი დანიშნულების მიხედვით ცნობილია შემდეგი სახის ქარსაფარი ზოლები:  
1.ძირითადი, რომელიც ბაღის ნაპირას ძლიერი ქარების მხრიდან ეწყობა. მთავარი ზოლი 6-8 რიგისგან 
შედგება და ქარის მიმართულების პერპენდიკულარულად შენდება. მისი დანიშნულებაა მიიღოს ჰაერის 
მასის დარტყმა, გაუწიოს მას წინააღმდეგობა და დაშალოს და შეასუსტოს იგი. 
2.დამატებითი ქარსაცავი. დიდ ბაღებში გარდა მრავალრიგიანი ძირითადი ზოლისა, მისგან დაშორებით 
ეწყობა დამატებით ორრიგიანი ქარსაცავი ზოლი. ქარსაცავ  მცენარეებად შეიძლება გამოყენებული იქნას 
ფოთლოვნებიდან: ალვის ხე, კანადური ვერხვი, შავნაყოფა აკაცია, მარადმწვანე ფოთლოვნებიდან - 
კეთილშობილი დაფნა, კვიდო (ლიგუსტრუმი), წიწვოვნებიდან - კვიპაროსი, იაპონური კრიპტომერია 
და სხვა. 
 
ცოცხალი ღობის გაშენება 
ბაღის გაშენებამდე საჭიროა ნარგაობის დასაცავად ნაკვეთი შემოიღობოს. ღობე  შეიძლება ხელოვნური 
და ცოცოხალი იყოს. ხელოვნური ღობე შეიძლება ეკლიანი მავთულისგან გაკეთდეს ან ჩვეულებრივი 
უჟანგავი ბადისაგან. 
ბაღის უკეთ დაცვის მიზნით აუცილებელია ცოცხალი მუდმივი ღობის გაშენება. ცოცხალი ღობისათვის 
გამოიყენება ისეთი მცენარეები, რომლებიც ადვილად მრავლდება, უხვად იძლევა ამონაყრებს, ეკლიანია 
და სხვა. 
ამ პირობათა გათვალისწინებით დასავლეთ საქართველოს რაიონებში ცოცხალი ღობისთვის 
საუკეთესოა გარეული სამყურა ლიმონი (ტრიფოლიატა), აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში- 
ფშატი, გლედიჩია, ბროწეული და ა.შ. 
ცოცხალი ღობე უნდა გაშენდეს ბაღის ირგვლივ 1-2 რიგად. ნერგები უნდა დაირგოს  20-25 სმ 
დაცილებით. როგორც რიგში, ისე რიგთაშორის. ცოცხალი ღობის სიმაღლე უნდა იყოს 1.5-1.75მ. 
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ორმოების ამოღება 
როცა ნიადაგი დარგვამდე წინასწარ არის დამუშავებული, ორმოებს იღებენ დარგვამდე 2-3 დღით ადრე. 
საერთოდ მიღებულია 50სმ-ის  სიგანის და 50 სმ სიღრმის ორმოს ამოღება. 
მცენარეების  დარგვისას ორმოში უნდა შევიტანოთ 10-12 კგ ორგანული სასუქი 
 (გადამწვარი ნაკელი). 
 

 

10.2. მარტივი სარწყავი სისტემების მოწყობა 
 
 
არსებობს წყლის  შემდეგი ტიპები 
• წყალგაყვანილობის წყალი 
• ჭის წყალი ან ჭაბურღილის წყალი 
• წყალსაცავების წყალი 
• მდინარის და წყაროს წყალი 
• წვიმის წყალი 
• ჩამდინარე წყლები 
 
ბუნებრივია, რომ წყლის ყველა სახეობა გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებულობით და 
თვისებებით,რომელიც მიუთითებს მის ხარისხს მოსარწყავად გამოყენებისათვის. 
 
მორწყვის სახეები 
მორწყვის აუცილებლობა განისაზღვრება მცენარის გარეგანი შეხედულებით და ნიადაგით ან ნიადაგში 
ტენის შემცვე  
ლობით. ვიზუალური გარეგანი ნიშანი მორწყვის აუცილებლობაზე წარმოადგენს მიწის ფენის 
გამოშრობა და ფოთლების ჭკნობა შუადღის შემდეგ საათებში. მორწყვით ტენიანდება მთელი მიწის 
ფენა, რომელშიც ფესვთა სისტემა მდებარეობს (10-15სმ სიღრმეზე). 
 
   არსებობს მორწყვის შემდეგი სახეები:  
 
1. ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა (რომელიც ამჟამად ყველაზე გავრცელებულ წესად 
ითვლება)  
2. დაწვიმებით ანუ კაპილარული;  
3. ნიადაგქვეშა; 
4. აეროზოლური; 
5. წვეთოვანი; 
6. სუბირიგაცია 
ზოგიერთი მათგანი ხელით, ზოგიერთი ავტომატურად და ზოგიც ნახევრადავტომატურად 
ხორციელდება. 
1. ზედაპირული ანუ თვითდინებით მორწყვა - ყველაზე ძველი და გავრცელებული წესია. 
ხორციელდება წყლის მიწოდება-განაწილება თვითდინებით, უშუალოდ ფართობის ზედაპირზე 
სარწყავი ქსელის, სარწყავი კვლების, ზოლების და სხვა ტექნიკური საშუალებებით. ზედაპირული 
მორწყვა იწვევს ტენის სწრაფ აორთქლებას და მცენარეზე მოკლე ფესვთა სისტემის განვითარებას. 
მორწყვის დრო და თუ რამდენჯერ უნდა მოვრწყათ მცენარე დგინდება მცენარის მიერ ტენის 
მოთხოვნილებით და უკავშირდება ნალექების მოსვლას. 
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2. დაწვიმებით ანუ კაპილარული - 
დაწვიმების დროს მიწოდება-განაწილება 
ხდება ფართობის ზედაპირზე მოსული 
ხელოვნური წვიმის სახით. ხორციელდება 
დასაწვიმი აპარატების, აგრეგატების, 
მანქანების და სხვა საშუალებებით. 
 
 
3. ნიადაგქვეშა - ნიადაგქვეშა მორწყვის 
დროს წყალს აწვდიან ქვენიადაგიდან 
კაპილარული წყლის ნაკადის სახით, რაც 
განპირობებულია ნიადაგის კაპილარულ პირობებით. ხორციელდება მიწაში ჩაწყობილი მილების, 
გამატენიენებლებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. უპირატესობა არის ის, რომ 
ნიადაგი თანაბრად ტენიანდება ქვევიდან ზევით აორთქლებაზე წყლის დაკარგვის გარეშე. 
 
4. აეროზოლური - აეროზოლების დროს წყალი მიეწოდება მიწისპირა ჰაერის ფენაში. ხელოვნურად 
წარმოქნილ ნისლისებური წვრილდისპერსიული წყლის წვეთების სახით. რის შედეგადაც მცენარის და 
ნიადაგის ზედაპირი სველდება, მიკროკლიმატი უმჯობესდება. ხორციელდება სპეციალური მანქანა-
დანადგარებით. 
 
5. წვეთოვანი მორწყვა შედარებით მორწყვის ახალი მეთოდია. იგი საშუალებას გვაძლევს ნიადაგში 
შევინარჩუნოთ სინოტივე ოპტიმალურ ზღვარზე ფესვთა სისტემის ფენაში მტელი ვეგეტაციის 
განმავლობაში წვეთური მორწყვისას მიეწოდება ზედაპირთან ან უშუალოდ ნიადაგიდან მცენარის 
ფესვებიან არეში ცალკეული წვეთების სახით. ხორციელდება დრეკადი მილების, საწვეთურების, 
ტუმბოსა და სხვა ტექნიკური საშულებების გამოყენებით.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.სუბირიგაცია - სუბირიგაცია  ჩვენთან არ გამოიყენება. ის გულისხმობს გრუნტის წყლების დონეების 
რეგულირებას შემტბორავი სახეების და სხვა ტექნიკური საშუალებების დახმარებით. ამის შედეგად 
ქვემოდან ზემოთ მიმართული კაპილარები წყლის ნაკადი აღწევს ნიადაგის ფესვებიან ფენამდე და 
ატენიანებს მას.  
- გაზონი ირწყვება დაწვიმების მეთოდით ავტომატური მორწყვის სისტემით. ეს გახლავთ 
მოსარწყავ ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილებული სპლინკერები (დასაწვიმებლები) რომლებიც მიწის 
ქვეშ იმყოფება და მოქმედებაში მოსვლამდე არ ჩანს, რომელთა მოქმედების შედეგი გახლავთ წვიმა 
საჭიროების სემთხვევაში. ე.ი. წვიმა მაშინ როცა ეს მცენარეს სჭირდება.  
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- მიწის ქვეშ სპლინკერების სწორი განაწილება უზრუნველყოფს თანაბარ მორწყვას და არ უშლის) 
ხელს გაზონის კრეჭას. მიწის ქვეშ სპლინკერების სწორი განაწილება უზრუნველყოფს თანაბარ მორწყვას 
და არ უშლის ხელს გაზონის კრეჭას. მიწის ქვეშ განლაგებული მილთა კომუნიკაციური ქსელი თავიდან 
გვაცილებს მილების გადატანის უხერხულობას. 
 
გაზონის მორწყვა-ყოველი კვ.მ კვირაში ითხოვს 700-100 ლ წყალს ანუ 100მ3 100მ2-ზე ე.ი. 2000 მ2 –ზე 
კვირის განმავლობაში უნდა მოირწყას 2000-3000 მ3 წყლით (ნახევარი რკინიგზის ცისტერნის ოდენობა). 
100მ2 –ის ხელით მორწყვისას კვირაში დაიხარჯება შვიდი საათი ანუ 140 საათი 2000 მ2. ის მორწვაზე. 
თუ თანაბრად გავანაწილებთ ამ 140 საატს კვირის თითოეულ დღეზე მაშინ მივიღებთ. რომ ყოველ დღეს 
ხელით მორწყვაზე უნდა დავკარგოთ 10 საათი.ხელით მორწყვა არაეფექტურია გაზონისათვის, რადგან 
შეუძლებელია თანაბრად გავანაწილოთ წყალი მთელ ტერიტორიაზე, რაც ასე აუცილებელია 
გაზონისათვის. 
 
- ქოთნებში მცენარეთა გამოზრდისას ყველაზე უკეთესია გამოვიყენოთ კაპილარული მორწყვის 
სისტემა. ასეთი მორწყვის საფუძველში ჩადებულია დატენიანებული ქვიშის კაპილარული ძალები.? 
 
- წყალი ადის ზევით ვიწრო კაპილარებით რომლებით ქვიშის ნაწილაკებს შორის არის და 
დრენაჟის ხვრელის საშუალებით შედის ქოთნებში.კაპილარული მორწყვის სისტემის მოწყობა ძნელი არ 
არის. სპეციალურ სადგამებზე რომლებიც სტელაჟზეა განლაგებული ჩავაფინოთ პოლიეთილენის აპკი 
და დავყაროთ მასზე გარეცხილი ქვიშა 5-8სმ სისქეზე. ქვიშის ზედაპირი მუდმივად უნდა სველი იყოს, 
რომელიც შეიძლება მოვრწყათ სარწყავით ან ავტომატური მოწყობილობით. ყველაზე მარტივი 
მოწყობილობა მზადდება თავსახურიანი ბოთლისაგან, რომელიც მიმაგრებულია დამჭერზე. წყალი ამ 
ბოთლიდან მიეწოდება ქვიშის გამოშრობის მიხედვით. აქედან კი კაპილარების საშუალებით შედის 
ქოთანში.  
 
- უფრო რთული მოწყობილობის მოსარწყავი სისტემის და წნევის რეზერვუარი მიერთებულია 
ცენტრალურ წყალმომარაგებასთან, ხოლო წყალი ქვიშას მიეწოდება სპეციალური კლაპანის გახსნის 
შემდეგ. მომზადებულ ქვიშაში ქოთნებში ცარგული მცენარეებით უნდა დავატრიალოთ და 3 სმ 
სიღრმეზე ჩავსვათ ქვიშაში. ავტომატური მორწყვის უარყოფითი მხარეა რომ მას არ ახასიათებს 
ამორჩევითობა ამიტომ მორწყვის შემდეგ უნდა სისტემატურად გათვალიეროთ მცენარეები და 
შერცევით მოვახდინოთ ხელით მორწყვა სარწყავით. 
 
- მორწყვა ღია გრუნტში ხორციელდება სარწყავით, რეზინის მილით, ძლიერი გამაფრქვევლით, 
დასაწვიმებელი მოწყობილობით, მიგდებით, გაჟონვით, რეზინის მილით, რომლის ხმარების დროს 
თითით რეგულირდება წყლის ნაკადის მიშვება მცენარეებზე. 
 
 

10.3. მარტივი საბაღო გზების, ბილიკების, მოედნების მოწყობა 
 
განათება საბაღო მშენებლობის ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია.  
განათება გამოიყენება დღის სინათლის ხანგრძლივობის გასადიდებლად. ზოგიერთი მცენარე 
არასაკმარისი სინათლის გამო არ ყვავილობს, რამდენადაც ამას გრძელი ნათელი დღე სჭირდება. ასევე 
მნიშვენლოვანი ბაღის დეკორატიული იერის აღქმისთვის და მისი მომხიბვლელობის გაზრდისთვის 
ღამით. 
განათების მეთოდები სხვადასხვაგვარია: მინათება, ზემოდან დანათება, წყალქვეშა განათება.  

1013 
 



მინათება – განათების ისეთი მეთოდია, რომელიც საშუალებას იძლევა მკაფიოდ გამოჩნდეს რომელიმე 
ცალკე აღებული მცენარე ან ბაღის რომელიმე დეტალი. 
ზემოდან დანათება – გამოიყენება ბაღის საერთო განათებისათვის. როგორიცაა: ბილიკები, 
ფანჩატურები, სავალი ნაწილები დასხვა 
წყალქვეშა განათება – გამოიყენება წყალში არსებული რაიმე დეტალის (შადრევანი, მცენარე, 
ბიუსტი…..) გასანათებლად და ეფექტურობის გასაზრდელად. 
 
სინათლის წყაროს არჩევისას საჭიროა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა  
მოსალოდნელი ხარჯები, ელექტროენერგიის ეკონომია, ნათურების და მთელი განათების სისტემის 
გამოცვლა. 
   თუ ბაღში არის ელექტროგაყვანილობა, მაშინ შეგიძლიათ ნებისმიერი ქუჩის სანათი შეუერთოთ 
ქსელს. ელექტოენერგიის მომწოდებელი ქსელის გამოყენება საშუალებას იძლევა დაიგეგმოს და 
განხორციელდეს ყველაზე რთული და დეტალურად დამუშავებული განათების სისტემები.  
   ენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით უფრო ეფექტურია დაბალვოლტიანი განათების სისტემები, 
რომლებიც დენის წყაროსთან დაკავშირებულია ტრანსფორმატორით. მათი დაყენება უფრო იაფი და 
უსაფრთხოა. დაბალი ძაბვის ქსელებს არ სჭირდებათ მიწისქვეშაA ელექტროსადენები. თუ ადგილის ან 
განათების სქემის შეცვლა გახდება საჭირო, ასეთი სისტემების სხვა ადგილზე გადატანა უფრო ადვილია. 
თუმცა, ამ ქსელში გარდაუვალია ენერგიის დაკარგვა დენის წყაროსთან ტრანსფორმატორით კავშირის 
გამო, რომელიც ამცირებს ქსელის ძაბვას. ამიტომ შესაძლებელია მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის 
განათების წყაროს(ელემენტის) გამოყენება. 
 შეიძლება მზის ბატარეებზე მომუშავე სანათების დაყენება, თუკი მოხერხდება მათი მზიან ადგილზე 
განთავსება, მაგრამ მათი სიმძლავრე გაცილებით დაბალია, ვიდრე ელექტროენერგიის კვების წყაროში 
ჩართულების. ისინი ძნელად მუშაობენ ზამთრის ბნელ საღამოებში, როცა განათება ყველაზე მეტად 
არის საჭირო. 
 
ფერი და სინათლე 
   სხვადასხვა ტიპის ნათურები იძლევიან არაერთგვაროვან სინათლეს: ვოლფრამის ნათურა თბილ, 
ყვითელ ფერს ასხივებს, ქმნის სიმყუდროვეს; ჰალოგენური კი - უფრო კაშკაშას. ფერად ფილტრებს 
შეუძლიათ მთელი სპექტაკლი გაითამაშონ, მაგრამ მასთან სიფრთხილეა საჭირო, არ უნდა 
გადავაჭარბოთ. ფერადი პროჟექტორები ან სანათები რომლებიც ანათებენ ქვემოთ უზრუნველყოფენ 
ორმაგ (ორგანზომილებიან) განათებას. 
 ფლუორესცენტული გრძელი ნათურები ხშირად გამოიყენება გასანათებლად. ეს იაფი, ენერგიეს 
დამზოგი სინათლის წყაროა. თუმცაღა სითბოს არ გამოყოფენ და მათი გამოცვლაც საკმაოდ 
მოუხერხებელი და ძვირია. ამ ნათურების ეფექტურობის ასამაღლებლად კარგი იქნება თუ მათ ქვეშ 
სარკეებს (ამრეკლებს) მოვათავსებთ. მცენარეების თავზე ამ ნათურების განთავსება კარგია მათი 
ზრდისათვის. ასეთი ნათურები უნდა იყოს ბუნებრივი სინათლის დანამატი და არა მისი შემცვლელი. 
დღის სინათლის ნათურები სხვა ფლუორესცენტულ სინათლის წყაროებთან შედარებით, უფრო 
ეკონომიურია. თუმცა იმდენივე სინათლეს ასხივებს. როგორც სხვა ფლ. ნათურებს, თუ სპეციალური 
ფილტრი არ აქვს, მასაც უფრო ცისფერი შუქი აქვს ვიდრე წითელი.  
 
განათების მოწყობა ბაღში  
საბაღო პროექტზე ელექტროგაყვანილობის გეგმის დატანა 
1. ელექტრო გაყვანილობის პროექტის შედგენა 
ა) იხელმძღვანელეთ არსებული სამებაღეო პროექტით და მასზე დაიტანეთ მოთხოვნის და 
მიხედვით ელექტრო მოწყობილობის გეგმა-პროექტი და არსებული რეალობის შესაბამისად მიეცით 
თქვენი რჩევები.  
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2. პროექტის გადატანა ბაღში 
ა) ბაღში გააკეთეთ პროექტის შესაბამისი აზომვები 
3. მიწის მოსამზადებელი სამუშაოები (თხრილების მომზადება ელექტროგაყვანილობის 
ჩასადებად) 
ა) აზომილი მონაკვეთების გაყოლებაზე გააკეთეთ თხრილები 1 ბარის სიგანეზე და 40 სმ. 
სიღრმეზე 
4. ელექტროსადენების ჩალაგება გამზადებულ თხრილებში 
ა) შეარჩიეთ სადენები განეთის წერტილების სიმრავლის  და სიმძლავრის მიხედვით. 
მაგ: თუ არის 5 წერტილი და თითო წერტილზე ვამონტაჟებთ 1 კვ.- იან ნათურას შესაბამისად საჭიროა 5 
კვ.-ის სიმძლავრის სადენი, როგორიცაა 4 მმ2 –იანი სადენი. 
5. სანათების მონტაჟი 
ა) ყველა სანათს მოყვება თავისი სამონტაჟე დეტალები, რომლებიც წინასწარ უნდა დამაგრდეს 
ნიადაგზე და შემდეგ უნდა შეერთდეს სანათის ძირითადი ნაწილი 
6. გაყვანილობის შემოწმება 
ა) სამუშაოების დამთავრების შემდეგ აუცილებელია ელექტრო სისტემის შემოწმება 
ბ) დამონტაჟებული სანათები სათითაოდ უნდა შეერთდეს ელექტროენერგიის წყაროსთან. 
 
 
კედლები 
 
საერთოდ არსებობს სამი ტიპის მასალა კედლებისთვის: სწორი ან არასწორი ფორმის ქვა, აგური და 
განსხვავებული ფორმების ბეტონი. კედლისთვის მასალის არჩევისას  გაითვალისწინეთ: მასალის ფერი, 
ზომა და ტექსტურა რამდენად აირეკლავს გარემომცველი შენობის ან ადგილის არქიტექტურულ 
სტილს; და შეეცადეთ მიაგნოთ საერთო ეფექტს. 
ბუნებრივი ქვისგან აგებული კედლები, განსხვავებულია რეგიონების მიხედვით, ამიტომ  
ადგილობრივი ქვა უფრო გამოგადგებათ. კირქვის ან ქვაქვიშის განსხვავებული სახეობები, რომლებიც 
ადვილი მოსაპოვებელია, კედელს შესძენს სითანაბრეს, სისწორეს, რამდენადაც ქვები ლაგდება ერთად, 
როგორც აგურები. მინდორში ან ზღვის ნაპირზე მოგროვებული, წყლისგან გაპრიალებული ქვები 
შეიძლება გამოყენებული იქნას არასწორი რიგებით კედლის აგებისას. ტრადიციულად ორივე ტიპის 
კედლები იწყობა მშრალად, როცა ქვის ნამცეცებით მოპირკეთებული დეკორატიული ქვები, 
ნაწიბურებში დუღაბით? ერთდება. 
 ერთი შეხედვით დეკორატიული ქვის კედელი უფრო ლამაზია. მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ისინი 
უნდა შეესაბამებოდეს სახლის არქიტექტურას და  ბაღის სხვა ნაგებობებს. იფიქრეთ, იქნებ აგური უფრო 
მოუხდებოდა. 
აგურებს აქვს თავისი განსაზღვრული ფერი და ტექსტურა დასამზადებელი თიხისა და დამზადების 
მეთოდის მიხედვით. მოსაპირკეთებელი აგური ფართოდ გამოიყენება დამამთავრებელ ეტაპზე. როცა 
საჭიროა უფრო მკვრივი აგური, იყენებენ მუქი ფერის მაგარ აგურს და ზრდიან გამოწვის დროს. აგურის 
გარეთა მხარე ამინდის პირობების მიმართ გამძლეობის გამო იწვება და რამდენადაც აგურები კედელზე 
ბრტყლად ეწყობა, კედლის ზედაპირი იფარება სპეციალური რიგით. 
შრომის ხარჯები, ქვის და აგურის კედლების მასალების ღირებულება და ტრანსპორტირება, მაღალია, 
რამდენადაც კედლები შედგება მრავალი წვრილი სამშენებლო ელემენტისგან. ბეტონი თავის მხრივ 
წარმოდგენს იაფ ალტერნატივას. თუ ბეტონის კედელი  მობათქაშებულია, შეღებილია ან დაფარულია 
აგურით ან ქვით, ეს იქნება ბუნებრივი მასალების კარგი შემცვლელი და ძალიან უხდება ქალაქის 
მოედნებს.  მასიური ბეტონის კედელი, ალბათ ძალიან მძიმე იქნება ჩვეულებრივი სახლებისთვის, 
მაგრამ იქ, სადაც, აუცილებელია სწორედ ასეთი მასიური კედელი,  ხე ბოჭკოვანი სტრუქტურით ან 
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თუნდაც შეღობვა(შეფიცვრა) დაღარული რკინით თავის მხრივ წარმოადგენს საინტერესო 
ალტერნატივას. 
 
აგურების წყობა 
1. დაამაგრეთ მოსანიშნი ფიცრები, დაიტანეთ სანტიმეტრიანი დუღაბის ფენა ლენტისებურ 
ფუნდამეტზე. გააკეთეთ ღარები, ნაოჭები აგურის დუღაბთან უკეთესად შეერთებისათვის, 
ჩაჭდობისათვის. 
2. დაიტანეთ აგურის კიდეზე დუღაბი 
3. დუღაბის ფენაზე დადეთ პირველი აგური, კედლის კიდე. პირველი აგურის სუფთა კიდესთან 
დადეთ კიდეზე დუღაბწასმული მეორე აგური.  
4. თარაზოთი შეამოწმეთ პირველი რიგის თარაზულობა, ჰორიზონტალურობა და საჭიროების 
შემთხვევაში   სახელურით დააკაკუნეთ აგურებზე და გაათანაბრეთ ისინი. 
5. დადეთ დუღაბი აგურების  პირველ წყობაზე, გააკეთეთ ღარები უკეთესი ჭდობისთვის და 
დააგეთ მეორე  რიგიც. 
6. მეორე რიგიც პირველის მსგავსად იწყობა, ოღონდ კიდეზე აგურის ნახევარი დადეთ, 
გადაბმისათვის. მომდევნო რიგების წყობისას თან შეამოწმეთ მათი ჰორიზონტალობა. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ჩარჩო ქვის წყობის ჭრილის ფორმირებისათვის 
ხის ლარტყებისაგან გაკეთებული ასეთი ჩარჩო აუცილებელია 
მშრალი წყობის კედლების სწორი ჭრილის ფორმირებისათვის. 
ცალკე მდგომ კედელს ზედა ნაწილი უფრო ვიწრო უნდა 
ჰქონდეს ვიდრე ქვედა, ძირი. 
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როგორ ავაშენოთ კედელი მშრალი წყობით 
1. დააწყეთ ბრტყელი ფუნდამეტური ქვების ერთი რიგი დატკეპნილ მიწაზე, უსწომასწორო 
კიდეებით გვერდიგვერდ. 
2. თანაბარი ქვებით ამოიყვანეთ კედელი გვერდებიდან. მათზე კი დიდი  მთლიანი ბრტყელი ქვები 
დადეთ ზემოდან, გარდიგარდმო. 
3.   კედლებს შორის სივრცე ამოავსეთ პატარა ქვებით და კარგად დატკეპნეთ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ორ გვერდითა კედელზე დააწყეთ  გარდიგარდმო დიდი, ბრტყელი ქვები თავისუფალი 
დაშორებით ერთმანეთისგან. ააშენეთ კედელი მეტ-ნაკლებად თანაბარი ქვებისგან. 
5. კედლის წვიმის წყლისგან დასაცავად დააწყეთ ქვების ფენა კედელზე. სასურველია, რომ ეს რიგი 
ოდნავ დახრილი იყოს ერთ მხარეს. 
6. ამობურცულ ქვებზე დააწყეთ ქიმებიანი ქვების ფენა, ერთ მხარეს ოდნავ დახრილად. 
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10.4..მარტივი კონსტრუქციის მცირე არქიტექტურული ფორმებისა და წყლის სარკეების 
ინსტრუქციის შესაბამისად მოწყობა   
 
ღობეები და შპალერის ცხაურები 
 იქ, სადაც კედელი არის უზარმაზარი და ღობავს პეიზაჟს ან სინათლის წყაროს ალტერნატივად 
შეიძლება სხვადასხვაგვარი ღობეები იქნას შეთავაზებული: ღობეები სოფლის დასახლებისთვის, 
რომელზეც პირუტყვი ვერ გადავა; ყრუ ღობეები გარეუბნებისთვის, რომელშიც ვერ შეიჭყიტებიან 
ცნობისმოყვარეები; ქალაქისთვის კი ქარისგან დამცავი და შიდა ბარიერების როლის შემსრულებელი 
ღობეები. 
 ღობის შერჩევისას უპირველეს ყოვლისა შეისწავლეთ თქვენი ნაკვეთის ადგილმდებარეობა და 
შეარჩიეთ სწორი სტილი. მაგალითად, რანჩოს სტილში თეთრად შეღებილი ღობე ორი ძელით სულ სხვა 
რამეს ამბობს  ბაღის მეპატრონეებზე, ვიდრე სამძელიანი მეტალის ცხაურა ჯენტლმენების პარკისთვის. 
 რაც უფრო ახლოს არიან მეზობლები, მით უფრო მეტად გვსურს მათგან გამჯვნა. გარეუბნების ღობეები 
- ეს ძირითადად მყარი კედლების შემცვლელია, შემდგარი ერთგვაროვანი, ჩაწყობილი პანელებისაგან?  
ან ჰორიზონტალური ძელებით. რამდენდაც ისინი მზადდება რბილი ხისაგან, მოითხოვენ დამცავ 
საფარველს. ღობის აგრესიული იერსახის შესარბილებლად შეგიძლიათ ნარგავები გამოიყენოთ. 
 ქალაქის მოედნების  ღობეები შეიძლება შესრულებული იყოს სხვადასხვა სტილში: იაპონურ სტილში - 
ბამბუკის ვერტიკალური ღეროები ჰორიზონტალურით შეერთებული; გოთიკურ სტილში; შეიძლება 
ჰქონდეთ თეატრალური დეკორაციის სახე, დამზადებული ინდივიდუალური პროექტისთვის. 
შედარებით დაბალი და ნაკლებად მასიური მესერები შეიძლება ამოიწვას ან შეიღებოს ნებისმიერი 
მანერით. 
 შეიძლება საჭირო გახდეს გადაღობვები ბაღის შიდა სივრცეშიც კი. შიდა ღობეები ბევრად უფრო 
ეფექტურია, როცა გარეთა ღობის გაგრძელებას წარმოადგენენ -  სრულიად სხვა ფუნქციაც რომ 
ჰქონდეთ. გააკეთეთ თქვენი არჩევანი: ოთახების მსგავსი ჩაკეტილი სივრცეები გსურთ გქონდეთ თუ 
გირჩევნიათ ხედავდეთ ამ ღობეების მიღმა რა მდებარეობს. შიდა ღობეები ბევრად უფრო 
დეკორატიულია ვიდრე შემომსაზღვრელი. გეგმის შედგენისას მაინც ნუ დაგავიწყდებათ მათი 
ფუნქციონალური დანიშნულება. 
 სოფლის ღობეები ხშირად ჰორიზონტალური ძელებისგან არის აგებული. ძელების რაოდენობა და მათი 
სიმაღლე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ცხოველებისგან ვიცავთ თავს: ცხენებითვის ხუთი 
ძელია საჭირო, მსხვილი რქოსანი პირუტყვითვის ოთხი ან სამი; ცხვრებისთვის ალბათ ორიც საკმარისი 
იქნება, ოღონდ ღობის ძირი უმჯობესია დაიფაროს ბადით, რომ ბატკნები არ გაძვრნენ. 50 სმ სიმაღლის 
და ამავე სიღრმეზე მიწაში ჩაფლული მავთულის ბადე უფრო სოფლისთვისაა, რომ კურდღლები და სხვა 
პატარა ცხოველები არ შეძვრნენ.  
 ღობეებისთვის გამოყენებული მასალები, სრულიად განსხვავებულია. მაგარი ხისგან დამზადებული 
ღობეები უფრო ძვირია და თუმცა ნაკლები მოვლა სჭირდება. სხვა ქვეყნებში იყენებენ ადგილობრივ 
მერქანს, ამუშავებენ ტრადიციული მეთოდებით. 
  დაბალი, უხეში ბარიერი, დაგრეხილი ტირიფის ტოტებით ასევე იცავს ახალგაზრდა ნარგავებს  
ქარისგან. თუმცაღა, ღობეები ალაგ-ალაგ სივრცეებით უფრო აკავებს ქარს, ვიდრე მიწყობილი. რადგან 
იგი ქარს ძალას უკარგავს და საუკეთესო დაცვას უზრუნველყოფს. თხილის დაწნული ღობეები 
არაჩვეულებრივია სოფლის ბაღებისთვის. 
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ცხაურები კედელზე 
 ხშირად შპალერის ცხაურები არ შეესაბამება იმ სტრუქტურის არქიტექტურულ დეტალებს, რომლის 
სიახლოვესაც ისინი დგანან. გამოიყენეთ ცხაური, როგორც ფუნქციონალური დეტალი და არა როგორც 
დეკორატიული. დაფარეთ ცხაურით მაგალითად, სახლის მთელი  ფასადი, ამასთან ცხაურის სურათი 
უნდა შეესაბამებოდეს ფანჯრის ჩარჩოების მასშტაბს. თუმცა, თუ ცხაური დამაგრებულია რამეზე და 
შეღებილია, მისი მოვლა 
საკმაოდ ძნელია. 
 მსხვილმასშტაბიანი 
შპალერის ცხაურები 
უფრო უხდება უმეტეს 
სიტუაციებს, რამდენადაც 
ბევრი არქიტექტურული 
დეტალი 
ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური ხაზებისგან შედგება. ფიგურული ცხაურები შეიძლება დამოუკიდებლად გამოიყენოთ, 
შექმნათ პირამიდა ვარდების დასაჭერად. უფრო მყარი ცხაურის პანელებით შესაძლებელია  
შემომსაზღვრელი კედლების და ღობეების ამაღლება. 
 
პერგოლა 
 პერგოლა იდეალური 
საყრდენია ხვიარა 
მცენარეებისთვის, 
ბუჩქებისთვის და ნაყოფიანი 
ხეებისთვის. როგორც კი 
მცენარეებს საყრდენები 
გაუჩნდებათ, მათი 
ყლორტები და ფოთლები 
იწყებენ შემოხვევას მასზე და 
ქმნიან გრილ ჩრდილს ცხელ 
დღეებში. პერგოლა 
კედელთან შეიძლება იყოს 
წვიმაში თავშესაფარი, 
განსაკუთრებით თუ  
მცენარეებს ხშირი, სქელი 
ფოთლები აქვთ. 
 
 
კონსტრუქციის აგება 
 ტრადიციული პერგოლა წარმოადგენს მყარ კონსტრუქციას მაღალი ვერტიკალური ბოძებით, 
რომელზეც დგას მთავარი საყრდენი კოჭები, მასზე კი პერპენდიკულარული ძელები, რომლებიც ქმნიან 
ე.წ. “სახურავს”. პერგოლის გვერდითა მხარეები შეიძლება იყოს ღია ან დახურული შპალერის 
ცხაურებით, თამასებით ან კიდევ მესრის სექციებით. მათ შორის შეიძლება ბაღის სკამების განთავსება. 
 სუროს ან ცხრატყავას ულვაშებისა და საჰაერო ფესვების  წყალობით არ სჭირდება დამატებითი 
საყრდენი, მაგრამ თუ პერგოლასთან სხვა ხვიარა მცენარეებია ჩარგული, მას დასჭირდება ცხაურებით, 
მავთულებით ან ბადით შევსება. 
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დახურული პერგოლა 
 პერგოლის ზედა ნაწილი - სიმბოლური სახურავი – ასევე  დამატებითი საყრდენია მცენარეებისათვის. 
მნიშვნელოვანია, რომ პერგოლის სახურავის ძირითადი ძელები იყოს მყარი მასალისგან 
დამზადებული, ზომით 15X5 სმ, რომ გაუძლოს ადამიანის წონასა და   თოვლის მძიმე მასას. 
 ზედა ძელების საყრდენ ბოძებთან მყარი კავშირისთვის იყენებენ ხეში “ნახევრად”  ჭდობას: ძელზე მისი 
სისქის ნახევარი ამოიხერხება და მასში ასეთივე ჭრილის მქონე მეორე ძელი ჯდება. პერგოლის საყრდენ 
ბოძებში როგორც წესი ჭრიან ნარიმანდებს ე.წ. “სახურავის” ძელებთან შესაერთებლად ან ამაგრებენ 
მასზე ლითონის კავებს.      
 აუცილებელი არ არის, რომ საყრდენი ბოძები ხის იყოს, უფრო გამძლე და ხანგრძლივია აგურის, ქვის, 
ლითონის მილების  და ბეტონის ბოძები. 
 
 

 
 
 
 
პერგოლის პროექტი 
 ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი კონსტრუქციის დიზაინის მოფიქრება და ზომების სწორად 
განსაზღვრა. ძირითადად პერგოლები განსხვავდებიან გარდიგარდმო დადებული ძელების ფორმებით. 
თავად კონსტრუქცია კვადრატული ან მართკუთხა, შეიძლება  განთავსდეს პატიოზე ან  ბილიკის 
გასწვრივ ან შეაერთოს, შემორკალოს ბაღის კუთხე. 
 სოფლური სტილის ტრადიციულ პერგოლას  აკეთებენ  ხეების სწორი და სქელი ღეროებისაგან. თუ 
ვერტიკალური ელემენტები გაკეთებულია აგურისაგან მაშინ გულდასმით მოსაფიქრებელია, რა მასალა 
უნდა გამოიყენოთ სახურავის  ძელებისთვის. მეტიმეტად წვრილი და მყიფე ძელები არაბუნებრივი 
იქნება. 
შესასვლელი შეიძლება სხვადასხვაგვარად გაფორმდეს, მაგალითად, ორივე მხარეს ყვავილებიანი 
კაშპოების დადგმით, დეკორატიული ბუჩქებით, ჯუჯა ხეებით, ვაზონებით და სკულპტურებით. 
 გარდა ამისა,შესაძლებელია მრგვალი ან ნახევრადმრგვალი პერგოლის აშენებაც, სადაც ცენტრალურ 
ადგილს ჩიტების საკვებური, პატარა  შადრევანი ან  ქანდაკება დაიკავებს. 
 აუცილებლად გულდასმით უნდა იქნას მოფიქრებული პერგოლის ადგილმდებარეობა, რამდენადაც ის 
გავლენას ახდენს მის ფუნქციონალურობაზე. რამდენადაც კონსტრუქცია არსებითად კუთხოვანია, 
სასურველია, დაიგეგმოს ბაღის სხვა ელემენტებთან ერთ სიბრტყეზე, რომლებსაც აქვთ სწორი 
ვერტიკალური კედლები, მაგალითად, მესერთან ან სხვა სამეურნეო ნაგებობასთან, ბაღში შეუსაბამოდ 
რომ არ გამოიყურებოდეს.  
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პერგოლის სიმაღლე ჩვეულებრივ არ აჭარბებს 2,4 მ-ს, ამიტომ გარემომცველმა  ობიექტებმა შეიძლება 
გადაფაროს ან დაჩრილოს ცალკე მდგომი კონსტრუქცია; და პირიქით, თუ პერგოლას განვათავსებთ 
გაზონის ცენტრში, მაშინ ის შეიძლება თავად დაიკარგოს ან გადაფაროს ლამაზი ხედი სახლიდან. 
 უმჯობესია პერგოლის განთავსება  სახლის კედლისა და ღობის კუთხეში, სახლის ორი კედლის 
კუთხეში, კედლის გასწვრივ ან ღობის გასწვრივ. პერგოლამ შეიძლება გაალამაზოს სახლის გასწვრივ 
ვიწრო ბილიკი, მიმავალი გვერდითა კარის ან უკანა გასასვლელისკენ. 
 პერგოლა უნდა იდგეს მზიან მხარეს, განსაკუთრებით თუ ვაზი იქნება მასზე შემოხვეული. თუ 
პერგოლა იდგება ქანობზე (დაღმართზე) ან ტერასებიან ნაკვეთზე, ზედა  ჰორიზონტალური ძელები 
უნდა განლაგდეს საფეხურებად, რომ შეესაბამებოდეს  დახრილობას და საერთო სივრციდან ძალიან არ 
იყოს გამოყოფილი(ამოვარდნილი). 
ვითვლით მასალის რაოდენობას 
 თუ გსურთ რომ პერგოლა საკუთარი პროექტის მიხედვით ააგოთ, თქვენ  უნდა გააკეთოთ დეტალური 
ნახაზი გვერდხედიდან, რომ აარჩიოთ კონსტრუქციის საბოლოო დიზაინი და  დათვალოთ 
აუცილებელი, საჭირო მასალის  რაოდენობა. 
 ყველაზე ძვირია ხე, თუმცა პერგოლისთვის გამოდგება 15X5 სმ და 10X5 სმ გადახურვის ძელები 
სახლებიდან, რომლებიც უკვე იშლება. დაამუშავეთ ყველა დეტალი ანტისეპტიკური ხსნარით(ამ 
ხსნარის აბაზანით). დარწმუნდით, რომ ყველა მასალას გავლილი აქვს წნევის ქვეშ ანტისეპტიკური 
დამუშავება. 
  ერთი მხრის პერგოლისათვის რომელიც კედელზე მაგრდება, დაგჭირდებათ საყრდენი ძელი ზომით 
15X5 სმ. აიღეთ საჭირო სიგრძის ძელი, ძელის ბოლოდან 40 სმ დაშორებით გაბურღეთ 25 მმ დიამეტრის 
ხვრელები ძელის შუაში, დანარჩენი 5 სმ ინტერვალით. 
 “სახურავის” განივი ძელები შეიძლება ჩაისვას სპეციალურ ნარიმანდებში?, რომლებიც  კედლის 
ძელებშია ამოჭრილი, მონიშნეთ თითოეული ნარიმანდის ადგილი ფანქრით და გონიოთი ორივე 
დაბოლოებიდან 5 სმ დაშორებით, შემდეგ კი 70 სმ დაშორებით. ფანქრით მონიშნეთ ამოსაჭრელი 
ნარიმანდების სიღრმე 5 სმ. სახურავისთვის პატარა დახრილობის გასაკეთებლად კედლის კიდესთან 
არსებული ნარიმანდის სიღრმე უნდა შემცირდეს 3 სმ-მდე. 
 კბილანებიანი ხერხით ამოჭერით ნარიმანდის გვერდითა მხარეები, შემდეგ ხვეწითა და ხის ჩაქუჩით 
ფრთხილად მოაცილეთ ზედმეტი მერქანი. შეამოწმეთ როგორ ჯდება განივი ძელი თქვენს მიერ  
გაკეთებულ ნარიმანდში. 
ლითონის საბჯენის, კრონშტეინის გამოყენება 
 იმისათვის, რომ ყველა ძელისთვის ცალკე ნარიმანდი არ ამოჭრათ, შეიძლება გამოიყენოთ U-მსგავსი 
მოთუთიებული ლითონის საბრჯენები. მონიშნეთ კედლის ძელის ზედა მხარეზე ყველა განივი ძელის 
ადგილი და დაამაგრეთ  მასზე კრონშტეინები. ფანქრით მონიშნეთ საბრჯენის ხვრელები და გაბურღეთ 
საშუალო სიღრმეზე, შემდეგ ჩასვით მოთუთიებული  
ლურსმნები. თუ დახრილი სახურავი გსურთ, ძელის ზედა მხარე წინასწარ უნდა ჩამოჭრათ. 
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ვამაგრებთ კედელზე ძელს 
 მონიშნეთ სასურველი სიმაღლე, რომელზეც იქნება პერგოლის “სახურავი” და გაავლეთ კედელზე 
ჰორიზონტალური ხაზი ცარცით, თარაზოს და  სახაზავის შემცვლელი პანელის გამოყენებით. კედელზე 
მონიშნეთ პანელში არსებული ხვრელების ადგილები. მოაცილეთ ძელი კედელს და გააკეთეთ 
ხვრელები დიამეტრით 3,5 სმ 11,5 სმ სიღრმეზე აგურის კედელში. აიღეთ ძელი  მიადეთ გახაზულ ხაზს, 
ჩასვით 16,5X1,6 სმ ზომის ლითონის ანკერიანი ჭანჭიკები და რიგრიგობით მოუჭირეთ. 
 
ვამზადებთ ბოძებს 
 გადახერხეთ ბოძები სასურველ სიმაღლეზე. ძირითადი საყრდენი ბოძების ზედა ნაწილებს უნდა 
ჰქონდეს ნარიმანდები პერგოლის სახურავის საყრდენი ძელებისათვის. ხოლო შუალედურ საყრდენ 
ბოძებზე შეიძლება კრონშტეინები დამაგრდეს. ყველა 
ძირითად საყრდენ ბოძზე ამოჭერით 7,5 სმ სიგანის 
ნარიმანდი, ძელის სიგანის შესაბამისად. ორ ბოძზე 
გააკეთეთ ირიბი ჭრილი, წვიმის წყლის დინებისათვის 
და მეტი დეკორატიულობისათვის. 
  საყრდენი ბოძების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის 
შემდეგ, პალოებისა და გაჭიმული თოკების მეშვეობით 
მონიშნეთ მთელი კონსტრუქციის კონტურები მიწაზე. 
ჩასვით ბოძები, მოატრიალეთ ისე, რომ ნარიმანდები 
იყოს საჭირო მიმართულებით (კედლის ძელის მიმართ 
პერპენდიკულარულად). ოთხივე მხარეს თარაზოს 
დადებით შეამოწმეთ ბოძის ვერტიკალურობა. თუ 
ბოძები იდგმება ორმოში და ივსება ბეტონით, მაშინ 
უნდა დაელოდოთ მის სრულად გაშრობას და მხოლოდ 
ამის შემდეგ განაგრძოთ  მშენებლობა. 
 
 
ვაერთებთ ძელებს 
 აიღეთ ისეთი სიგრძის განივი ძელები, რომ ბოძებს 15-30 სმ-ით გადაეფაროს, ბოლოები შეგიძლიათ 
მოახერხოთ ან უფრო დეკორატიული ფორმა მისცეთ. ჩასვით ერთი ბოლო კედლის ნარიმანდში ან 
კრონშტეინში, მეორე კი საყრდენი ბოძის ჭრილში. დაამაგრეთ ძელი ლურსმნებით კედლის პანელში ან 
კრონშტეინში. დაამაგრეთ დანარჩენი ძელებიც. 
  ზოგიერთი პერგოლისთვის საჭიროა ხდება განივ ძელებზე დამატებითი, უფრო წვრილი -10X2,5 სმ 
ძელების დამაგრება, მათი კიდეები, რომლებიც ასევე გათლილი ან ფიგურულია, უნდა გადმოდიოდეს 
გვერდების საზღვრებიდან 30-40 სმ-ზე. 
ფიქსაცია გონიოებით 
  მთელი კონსტრუქციისთვის დიდი სიმყარის მისაცემად შეიძლება საყრდენი ბოძების და პერგოლის 
სახურავის განივი ძელების შეერთებაც. ეს კონსტრუქციას უფრო მყარს გახდის და გაუძლებს ძლიერ 
ქარებს. ამისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ კვადრატული კვეთის 5X5 სმ ხის ლარტყები, რომლებიც 
დგება საყრდენი ბოძების და  შუალედურების გადაკვეთაზე ნარიმანდებში, გარდიგარდმო. 
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ძელების ფიგურული კიდეები 
 გათლილი ბოლოები არა მარტო დეკორატიული, არამედ პრაქტიკული ფუნქციისაცაა. შეიძლება 
რთული ორნამენტის გაკეთებაც. ნუ დაგავიწყდებათ კიდეების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით, 
იმ შემთხვევაშიც კი თუ პერგოლას ანტისეპტკრი ნივთიერებით წნევის ქვეშ დამუშავებული ხისგან 
აშენებთ. 

 
 
პერგოლის მოვლა 
შემოდგომაზე რეკომენდებულია, რომ ხვიარა მცენარეები ფრთხილად მოსცილდეს პერგოლას და 
გულდასმით დათვალიერდეს კონსტრუქცია, ხომ არ არის სადმე სიდამპლე ან მწერების მატლები, 
რომლებმაც შეიძლება მერქანი დააზიანონ. გაფუჭებული მერქანი უნდა შეიცვალოს. ჩანაცვლებული 
ბოძები კარგად უნდა იყოს დამუშავებული ან შეღებილი. ვიდრე ბოლომდე არ გაშრება, მასზე 
მცენარეებს ნუ მიამაგრებთ. 
შეამოწმეთ არა მარტო ხის, არამედ პერგოლის სხვა ელემენტებიც. შეცვალეთ  ჩამოწეული მავთულები 
და გაამაგრეთ ჭანჭიკები, თუ ეს საჭიროა. 
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თაღი 
 
  სოფლის სტილის თაღი თქვენს ბაღს განუმეორებელ შარმს შესძენს. მისი აწყობისთვის გამოდგება ხის 
2,4 მ სიმაღლის და დიამეტრით 5-7,5 სმ ხის ბოძები  ქერქით ან მის გარეშე.  
 
 
ძირითადი ელემენტები 
 უბრალო თაღი შედგება ორი წყვილი საყრდენი სარისაგან, რომელიც დგება ბილიკის გვერდებზე და 
ერთდება ზემოთ და ქვემოთ ჰორიზონტალური  ძელებით, ასევე რამდენიმე შუალედური, უფრო 
წვრილი 2,5-5სმ დიამეტრის დიაგონალური ძელებით. ზედა ნაწილი მზადდება ორი 7,5 სანტიმეტრიანი 
სარისაგან. დეკორატიულობისთვის შეიძლება რამდენიმე ძელის დამატებაც. ყველა დეტალს აქვს 
ნარიმანდები უფრო მყარი შეერთებისთვის. 
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 ზედა ჰორიზონტალური ძელები ჯდება V–მსგავს 2,5 სმ  სიღრმის ნარიმანდში საყრდენი სარების 
თავზე. იმ ადგილებში, სადაც შუალედური ჰორიზონტალური ძელები უერთდება საყრდენ ბოძებს, V 
მსგავსი ნარიმანდები კეთდება ბოძებზე. ჰორიზონტალური ძელები იჭრება 60-90 სმ სიგრძის 
სარებისაგან, მათზეც გაააკეთეთ V-მსგავსი ნარიმანდი ასეთივე ჭრილიან  საყრდენ სარებზე 
შესაერთებლად. 

 
1. დადეთ თაღის გვერდითა ნაწილები მიწაზე და მიაჭედეთ დიაგონალური ძელები განივებს. 
2. ა. მშვილდისებური ხერხით ამოჭერით V-მსგავსი ნარიმანდი სიღრმით 2,5 სმ საყრდენ სარზე, 
შემდეგ მოაჭერით განივ ძელებს დაბოლოებები, ისე რომ  ჩასვათ V-მსგავს ნარიმანდში. 
ბ. შესაძლებელია განივი ძელების შეერთება მეთოდით “ჭდობა, ჩასმა ნახევრად ხეში”. ხერხით 
ამოჭერით მართკუთხა ნარიმანდი, სარის სისქის ნახევრამდე. 
3. ყველა შეერთება დაამაგრეთ მოთუთიებული ლურსმნებით,  ჩაარჭეთ კუთხეებში და მიამაგრეთ 
დიაგონალური ძელები. 

4. ლურსმნების (2,5 სმ) ჩარჭობამდე, ჯერ შეეცადეთ დეტალების შეერთებას  და გაასწორეთ 
უთანაბრობები და უზუსტობები ხვეწით. 
5. ჩადგით სარები დუღაბიან ორმოში და დაამაგრეთ საბჯენებით, დაადგით ზედა ნაწილი 
გვერდითა სექციებს. 
6. შეაერთეთ ზედა ნაწილი საყრდენ სარებთან ლურსმნებით ან მიამაგრეთ ჰორიზონტალური 
ძელები  (10სმ-იანი) სჭვლებით(შურუპებით). 
 
პატიო 
პატიო უმჯობესია მზიან ადგილზე გააკეთოთ, თუმცა ნაწილობრივ ჩრდილშიც შეიძლება, პერგოლის 
გვერდით.  ივარაუდეთ დაახლოებით რამხელა ადგილი დაგჭირდებათ ოთხი ადამიანის მაგიდასთან 
მოსათავსებლად, ამასთან მათ თავისუფლად უნდა შეეძლოთ ბაღში გასვლა. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ასეთ 
შემთხვევაში პატიო არა ნაკლებ 3,75 მ² უნდა იყოს. 
 როგორც წესი, დიდი მოკირწყლული მოედანი ხელს უშლის წყლის მიწაში ჟონვას, ამიტომ მისი 
გასვლისთვის აკეთებენ მცირე, უმნიშვნელო დახრილობას (დაახ. 2,5 1,8 სმ-ზე) ბაღის ან კლუმბის 
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მიმართულებით (და არა სახლის). სახლისკენ ბუნებრივი დახრილობის შემთხვევაში აუცილებელია 
სადრენაჟო არხის გაკეთება პატიოს ძირში. 
 პატიო შეიძლება დაიგოს იმავე მასალებით რითაც ბილიკები - აგურით, ბლოკებით, ფილებით, 
ბეტონით, ხითაც კი, მაგრამ ჯერ საჭიროა ბეტონის საფარველისთვის საფუძვლის გამზადება.  
 ხეფენილის გაკეთება შესაძლებელია უფრო იოლად და სწრაფად, მაგრამ ის მუდმივ მოვლას მოითხოვს. 
საფუძვლის მომზადება 
 იმისათვის რომ ფუნდამენტი თანაბარი და მყარი იყოს, აუცილებელია მისი საფუძვლის სწორად 
გაკეთება. 
  პალოებისა და თოკების საშუალებით მონიშნეთ პატიოს პერიმეტრი.                       პატიოს უმეტესობა 
აკრავს სახლს; მათ აგებენ ისეთნაირად, რომ პატიოს დონემ სახლის კედლების ჰიდროიზოლაციის 
დონეს არ გადაააჭარბოს. 
 პატიოს ზედა დონის განსაზღვრისათვის გრძელ წვერწამახულ პალოებს (2,5X2,5 სმ კვეთის) არჭობენ 
მიწაში ისე, რომ მისი ზედაპირი სახლის ჰიდროიზოლაციის დონის ქვემოთ იყოს მინიმუმ 15 სმ-ით. 
პალოებზე დაარჭეთ ლურსმნები თოკებისათვის. ჩაარჭეთ სხვა პალოებიც, გადეთ მასზე ხის ლარტყა და 
თარაზოთი გაზომეთ მათი ჰორიზონტალურობა. შემოახვიეთ ლურსმნებს თოკები, გაატარეთ ხაზები 
ყველა მხრიდან და ჩაარჭეთ დამატებითი პალოები პატიოს პერიმეტრის საზღვრებს გარეთ 30 სმ 
დაშორებით უკვე მომავალი სამუშაოებისთვის. ორი დამატებითი პალო შეაერთეთ თოკების მეშვეობით 
და გაზომეთ პატიოს კუთხის სიმართე. პატიოს პერიმეტრზე ჩაარჭეთ შუალედური პალოები 1,5 მ 
საშორებით, ლარტყისა და თარაზოს საშუალებით გაასწორეთ მათი სიმაღლეები. შემდეგ დამატებითი 
პალოები ჩაარჭეთ და ისინიც გაათანაბრეთ. 
 
ვიღებთ გრუნტს 
 აიღეთ ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენა ნიჩბით და დაყარეთ ღორღი 7,5-10სმ სისქეზე, დატკეპნეთ 
ბაღის სატკეპნით ან სატკეპნი მანქანით. 
 ზემოდან დააყარეთ ქვიშის 5 სანტიმეტრიანი ფენა და დატკეპნეთ, შეეცადეთ პალოები არ მოარყიოთ, 
ისინი ქვიშის ფენაზე დაახლოებით 76სმ-ზე მაღლა უნდა იყოს, თუ მაგალითად, აგურის დაგებას 
აპირებთ.  
 თუ აპირებთ შეფიცვრაში ბეტონის ჩასხმას, მიამაგრეთ ის პალოების პერიმეტრზე, შიდა მხარეზე, რომ 
ლარტყების ზედა საზღვარი იყოს პალოების ზედა საზღვრის დონეზე. 
თუ პატიო ეკვრის სახლს, თავად კედელი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც მასალის შემომსაზღვრელი, 
ხოლო სხვა გვერდებისთვის შეიძლება სხვადასხვა საყრდენების გამოყენება. 
ბეტონის ასაწყობი საბორდიურე ქვა. ასეთი ქვები (რომლებსაც ჩვეულებრივ გათლილი ზედაპირი აქვთ) 
შეიძლება სურათისთვის გამოიყენოთ (დეკორატიული ეფექტისთვის). ამოთხარეთ არხი(თხრილი) 
პატიოს გარეთა პერიმეტრზე, ჩაყარეთ ღორღის ფენა და ჩაასხით 5 სანტიმეტრიანი ბეტონის მასა, ისე, 
რომ ბორდიურის ზედა კიდე ემთხვეოდეს პალოების ზედა დონეს. 
აგურის კიდეები. არაჩვეულებრივად ავსებს აგურის ან ბეტონის მოკირწყვლას. ამოთხარეთ ტრანშეა და 
ჩააწყეთ მასში აგურები ან ბლოკები 5 სმიან ქვიშის ფენაში. 
ხის ბორდიური შეუცვლელია აგურის, ბლოკების ან ფილებიანი მოკირწყვლისთვის. 
 
 სახლისაკენ დახრილობის შემთხვევაში უნდა აშენდეს დაბალი კედლები  პატიოს პერიმეტრზე. ამ 
კედლებს შორის სივრცე შეიძლება ამოივსოს საყორე ქვით ან ღორღით, შემდეგ კი ჩვეულებრივ 
დაეწყობა მოკირწყვლა. კედლების პერიმეტრზე უნდა დამაგრდეს ფილტრის ხვრელები, რომლის 
საშუალებითაც ზედმეტი წყალი გამოიდევნება. შეიძლება ორი-სამი საფეხურის დამატება, დაშვებისას 
მოხერხებულობისათვის. 
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ქვიშის “ბალიში” 
 პატიოსთვის მოსაკირწყლ მასალებს აწყობენ 7,5 სანტიმეტრიან ქვიშის ფენაზე ან  ბეტონის მასის თხელ 
ფენაში. უხეში, მაგარი  მოკირწყვლისას მაგ., ბეტონის ბლოკებით, ისინი შეიძლება უბრალოდ ჩავფლათ 
ქვიშაში დუღაბის გარეშე. (მათ კიდეებს ბორდიური შეამაგრებს) 
 დიდ ზედაპირზე ქვიშის განაწილება ადვილი არ არის. ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივ  180X5X2,5 
ზომის ხის ლარტყებით აკეთებენ შევსებას “კვეთით, ჭრით”. დადეთ ერთი ლარტყა პატიოს ყველაზე 
ვიწრო ადგილზე, მეორე  კი - პირველიდან 1,2 მ დაშორებით. ცოტა ქვიშით დაამაგრეთ ისინი ორივე 
მხარეს. შეამოწმეთ თარაზოთი მათი ჰორიზონტალურობა, შემდეგ ურიკით ჩაყარეთ ქვიშა და 
გაასწორეთ ლარტყების კიდეებამდე. გარდიგარდმო გადებული ფიცრით დატკეპნეთ ქვიშა, დაამატეთ 
სიცარიელეებში, ისევ გაასწორეთ და დატკეპნეთ. პირველი ლარტყის ამოღებისას ნუ დაგავიწყდებათ 
სიცარიელეების ქვიშით ამოვსება და გასწორება . 
 ჩაყარეთ ქვიშა მეორე ნაწილში,კვეთში და ასე გააავსეთ და გაასწორეთ მთელი ზედაპირი.  
1. პატიოს პერიმეტრზე ჩარჭობილ პალოებს შორის გაჭიმეთ თოკი (უმჯობესია ნეილონის, 
ფერადი). კუთხეები მონიშნეთ სამი პალოთი. 
2. სამშენებლო გონიოთი შეამოწმეთ მოედნის კუთხეების სიმართე და აუცილებლობის 
შემთხვევაში გადააადგილეთ პალოები 
3. დადეთ პალოებზე ხის ლარტყა, მასზე კი თარაზო და  პალოების სიმაღლის რეგულირებით 
მიაღწიეთ ზედაპირის სრულ ჰორიზონტალურობას. 
4. შუალედური პალოებით (1,5 მ დაშორებით) პატიოს პერიმეტრზე გაასწორეთ საფუძველი. 
5. აიღეთ მიწის ნაყოფიერი ფენა ნიჩბით ან წერაქვით და გადაიტანეთ სხვა ადგილზე, შეეცადეთ არ 
გაამოძრაოთ პალოები 
6. დაყარეთ ღორღი და დატკეპნეთ ის სატკეპნი მანქანით. შემდეგ დაყარეთ ქვიშა და ისიც 
დატკეპნეთ. 
7. დააწყეთ ბეტონის ბლოკები პატიოს პერიმეტრზე, თავიდან რომ აიცილოთ მათი გაცურება, 
გაცოცება. თარაზოთი შეამოწმეთ მათი მდებარეობის ჰორიზონტალურობა 
8. გააკეთეთ ქვიშის “ბალიში”, რომელშიც შეიძლება ჩავაწყოთ ფილები, აგურები და ბლოკები.  
 
 
 
ბილიკები 
ვამზადებთ ფუნდამენტს ბილიკისთვის 
1. თოკებით მონიშნული საზღვრების შიგნიდან აიღეთ მიწის ნაყოფიერი ფენა. 
2. ბაღის სატეპნით ან უროთი დატკეპნეთ ტრანშეის ფსკერი (სასურველია, გეცვათ სქელი 
ხელთათმანები). 
3. დაყარეთ ღორღი და დატკეპნეთ ბაღის სატკეპნით ან უროთი ისე, რომ ფენა გამოვიდეს 7,5 სმ 
სისქის. 
4. დაყარეთ 5 სმ ქვიშის ფენა და გადაასწორეთ ფოცხით, ღორღში ცარიელი სივრცეები რომ 
შეივსოს. 
 
ვაკეთებთ ბეტონის ბილიკს 
ა.  ამოთხარეთ 10-15 სმ სიღრმის არხი.  
ბ. დაყარეთ ღორღი და დატკეპნეთ ის  
გ. ჩასვით შემომსაზღვრელი, 8 სმ სიმაღლის ბორდიურები ორივე მხარეს. 
დ. თარაზოთი შეამოწმეთ ჰორიზონტალურობა და სიმაღლე. ჩაასხით  ბორდიურებს შორის 
მასა(დუღაბი) და დატკეპნეთ ფიცრების ზედა დონემდე. 
ე. როცა წყალი ბოლომდე გამოედინება, ზედაპირი გააპრიალეთ საპრიალებელით. 
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ვ. ტენიანი ზედაპირი დაამუშავეთ უხეში ჯაგრისით, ხორკლიანი რომ იყოს. 
ზ. ზედაპირის  დასაცავად და მის ბოლომდე გამოსაშრობად 5-10 დღის განმავლობაში დაფარეთ 
ბილიკი პოლიეთილენის პარკით.  
თ. ორი კვირის შემდეგ მოხსენით შეფიცვრა. უკვე შეგიძლიათ ბილიკით სარგებლობა. 
 
როგორ დავჭრათ ფილები მოკირწყვლისთვის? 
 
თუ თქვენ აკეთებთ მოკირწყვლას ფილებით, გსურთ მათი ზიგზაგისებურად დაწყობა, მოგიწევთ მათი 
დაჭრა კუთხეების შესავსებად ან ბილიკის ბოლოებისთვის. ფილების დაჭრა შეიძლება აკურატულად და 
სწრაფად ჰიდრავლიკური საჭრისით(მჭრელით), ასევე შეიძლება - ჩვეულებრივი მჭრელითა და უროთი. 
  მონიშნეთ ფილაზე აუცილებელი, საჭირო სიგანე, გააკეთეთ ღრმა ჭრილი, შემდეგ დადეთ ფილა მაგარ 
ზედაპირზე, გადაჭრის ადგილი მოათავსეთ ფიცრის კიდეზე და ჭრილის გასწვრივ მსუბუქი ხელის 
კაკუნით გააცალკევეთ. გადანაჭერის მხარე ბილიკის გარეთა კიდეზე მოაქციეთ. 
ბილიკის დაგება დუღაბის გარეშე 
1. დადეთ პირველი ფილა ქვიშის “ბალიშზე” და თარაზოთი გაასწორეთ მისი 
ზედაპირი(ჰორიზონტალურობა) 
2. განაგრძეთ ფილების დაწყობა, თან უროს სახელურით დაუკაკუნეთ, რომ ზედაპირი 
გაათანაბროთ. საჭიროების შემთხვევაში მოაყარეთ ქვიშა. 
3. ნაწიბურები ამოავსეთ ცემენტისა და  ქვიშის ნარევით, ჯაგრისის დახმარებით. ფილები დანამეთ 
სარწყავით. 
ფილის ნატეხებით მოკირწყვლის დაგება 
1. ფილების ნატეხები დააწყეთ თანაბარი კიდეებით მთელი ბილიკის პერიმეტრზე, მცირე 
რაოდენობის დუღაბში. 
2. უფრო დიდი ნატეხები დაალაგეთ ცენტრში, პატარებით კი ამოავსეთ ხვრელები. გაათანაბრეთ 
ზედაპირი, ძელზე უროს მსუბუქი დარტყმით. 
3. ფილებს შორის ნაწიბურები ამოავსეთ დუღაბით, წვიმის წყლისთვის გააკეთეთ ოდნავი 
დახრილობები. 
როგორ დავალაგოთ ფილები 
1. დადეთ დუღაბი რამდენიმე ადგილზე, უმჯობესია ფილის ყველა კუთხეში და ცენტრში. 
2. დადეთ მასაზე ფილა ჯერ ერთი კუთხით შემდეგ ფრთხილად დაუშვით დანარჩენი კუთხეებიც. 
ჩასვით მყარად ფილაზე უროს ტარის დაკაკუნებით. 
3. დააწყეთ დანარჩენი ფილები, შეაერთეთ კიდეები და დიდი, შედარებით განიერი ნაწიბურები. 
შეამოწმეთ თარაზოთი  ზედაპირის ჰორიზონტალურობა. 
4. ნაწიბურები ამოავსეთ მშრალი მასით (ერთი წილი ცემენტი 3 წილი ქვიშა), შემდეგ დანამეთ 
წყლით(სარწყავით). 
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წვრილი მასალებით მოკირწყვლა 
როგორ შევავსოთ მოკირწყვლა რიყის ქვით 
 
1. ფილებით ან ქვებით მოკირწყლული პატიოს ზედაპირი შეიძლება შეივსოს ჩაწყობილი დუღაბში 
რიყის ქვებით. ჩადეთ ცალკეული ქვა დუღაბში სანახევროდ, თუ საჭიროა ფერის აქცენტი. 
2. გრძელი ხის ძელის (რომლის ბოლოებიც გარშემო განლაგებულ ფილებს ეყრდნობა) რიყის 
ქვებზე თანაბრად დაწოლით, ჩაფალით ამოშვერილი ქვები. 

 
1. პატიოს მოკირწყვლა კვადრატული ფილებით, აგურის არშიით. 
2. ხის გარშემო შეიძლება წრის გაკეთება. მაგალითად, რიყის ქვებითა და აგურით. 
3. ფილების ერთიან მოკირწყვლას თუ დაუმატებთ ხრეშს მცენარეებით ეს მას უჩვეულო 
დეკორატიულობას შესძენს. 

 
ვაკეთებთ  რბილ (არამყარ)  მოკირწყვლას 
1. შეამოწმეთ წყალსადინარის ადგილმდებარეობა და სიმაღლე. წყალსადინარი მილები და სხვა 
შესაძლო დაბრკოლებები ბლოკების და აგურების სიმაღლესთან მიმართებაში. 
2. თქვენს მიერ არჩეული სურათის მიხედვით დაალაგეთ ბლოკები ქვიშის “ბალიშზე”, ბილიკის 
კიდიდან ბორდიურისკენ. 
3. ბილიკის გარდიგარდმო გაჭიმეთ თოკი, რომ დარწმუნდეთ  წყობის სიმეტრიულობაში, 
განსაკუთრებით დიაგონალური  მეთოდით მოკირწყვლისას. 
4. მონიშნეთ ბორდიურის კიდეებთან დარჩენილი ჭრილის ზომა, მჭრელით გაჭერით ბლოკი და 
ჩამოჭრილი ნაწილი ჩასვით ბორდიურის ძირში. 
5. ჩატკეპნეთ ბლოკები ქვიშაში ვიბრატორით, დამატებითი დაფის გამოყენებით (ან დრეკადი 
ხალიჩისებრი შუასადებით) 
6. ქვიშით შეავსეთ ბლოკებს შორის ნაწიბურები ჯაგრისის საშუალებით, კიდევ დატკეპნეთ 
ზედაპირი სატკეპნით კარგად, რომ მყარი და თანაბარი გამოვიდეს. 
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წყობის მაგალითები  
“ნაძვი” – იწყობა ბლოკების რამდენიმე ზიგზაგისებური რიგით, ლაგდება ერთმანეთის გვერდით 
დიაგონალურად ან სწორად. 
“წნული” – სამი ბლოკი ერთმანეთის გვერდით Qჭადრაკისებურად ეწყობა, ხოლო კიდეზე ერთი რიგი. 
“მონაცვლეობითი რიგებით” მთლიანი ბლოკებით კეთდება კვადრატები, ხოლო მათი ნახევრებით 
ივსება სიცარიელე კვადრატის ცენტრში. 
“ბლოკები თევზის კუდის მსგავსად”  იწყობა პარკეტისებური წყობის მსგავსად და კონტურების გამო 
ჰგავს წყლის ქვეშ მოთავსებულს. 
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დეკორატიული ტბორი 
 
წყალი ბაღში 
 
 წყალი ნაკვეთზე საშუალებას იძლევა შეიქმნას სხვადასხვაგვარი დეკორატიული ელემენტები 
როგორებიცაა: ტბორი, წყალსატევი, პატარა ტბები, ხელოვნური მდინარეები და ჩანჩქერები. ბაღში 
წყლის ნებისმიერი ობიექტი მუდამ იქნება ყურადღების ცენტრში, ამიტომ აუცილებელია  მისი ფორმისა 
და ადგილის გულდასმით მოფიქრება. 
შადრევნები 
 შადრევნები არაფორმალურ ბაღებს დიდად არ უხდება. კედლის შადრევნები უფრო განკუთვნილია 
ბაღის მყუდრო, განმარტოებული კუთხეებისთვის, სადაც საჭიროა აქცენტი, რომელიც მიიქცევს 
ყურადღებას და იქვე იქნება წყლის სასიამოვნო ხმაც. თუ თქვენ შადრევნის მოწყობა გადაწყვიტეთ, 
დარწმუნდით, რომ საკმარისად დიდი ტბორი გაქვთ, რომ შხეფები, განსაკუთრებით  სიცხეში, არ 
სცდებოდეს მის საზღვრებს. ასე თავიდან აიცილებთ ტენის(წყლის) აორთქლებას – შადრევნების  
ყველაზე დიდი პრობლემა. 
 
წყალსატევი და ველური ბუნება 
 ნებისმიერი წყალსატევი მნახველებს ველური ბუნებით იზიდავს. ასეთი წყალსატევის გაკეთება ძალიან 
ადვილია კაუჩუკის ფირით, რომელიც თავსდება გრუნტის ორ შრეს შორის. ტბორის ნაპირს, უკიდურეს 
შემთხვევაში მესამედს მაინც, უნდა ჰქონდეს დახრილობა (20º) ქვის პლაჟის შესაქმნელად. 20-60 სმ 
სიღრმის ტბორებში ციცაბო სანაპიროებზე აკეთებენ მეჩეჩებს ნაპირის მცენარეებისთვის. 
 წყლის ობიექტებისთვის ადგილის შერჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ ისინი მუდმივად ჩრდილში ან 
მუდმივად მზეში არ იმყოფებოდნენ: მზის გულზე წყალმცენარეები გაჩნდებიან, ხეების ჩრდილში კი 
ჟანგბადის ნაკლებობა იქნება და ჩამოცვენილი ფოთლების გამო ტბორს დასჭირდება ხშირი წმენდა. 
წყლის შემადგენლობა და მდგომარეობა უმჯობესდება აერაციის წყალობით. ხელოვნური აერაცია 
შადრევნებში და წყაროებშია, ბუნებრივს კი მცენარეები უზრუნველყოფენ. წყლის ჟანგბადით 
გამდიდრებისა და ტენის ნაკლებად დაკარგვისათვის წყლის ზედაპირის 30%-ზე უნდა დაირგოს ისეთი 
მცენარეები, როგორიცაა, მაგალითად, წყლის შროშანი. 
 
როგორ გავაკეთოთ წყალსატევი  ქანობზე  
 წყალი ყოველთვის ქვემოთ მიისწრაფის, თუმცა ხანდახან ბუნებაში ხშირად ჩნდება საგუბრები, 
განსაკუთრებით მთებში და იქ, სადაც წყალგაუმტარი გრუნტებია. 
 ხელოვნური წყალსატევი ქანობზე იშვიათად გამოიყურება ბუნებრივივით, განსაკუთრებით როცა 
დახრილობის გაგრძელება კარგად მოჩანს. ამიტომ ტბორისთვის ბუნებრივი  ფორმის მისაცემად უნდა 
გაკეთდეს ნაპირი ნაყარი გრუნტით. თუ ასეთ ნაყარ ნაპირს ექნება ძალიან რეგულარული ფორმა, ეს 
უფრო მეტად გაუსვამს ხაზს ტბორის ხელოვნურობას. დარგეთ ამ ნაპირზე ხეები და ბუჩქები, მათ 
შორის წიწვიანებიც. ეს ჩაკეტავს ხედს ქანობის ქვედა ნაწილზე, ტბორი კი დახრილობის ყველაზე 
დაბალ წერტილზე აღმოჩნდება, როგორც ეს ბუნებაშია ხოლმე.  
 
სიფრთხილე 
  წყალი და ელექტრობა ერთამნეთთან შეუსაბამოა: გამოიყენეთ მხოლოდ წყლისათვის დანიშნული 
სპეციალური იზოლირებული  სადენები და შემაერთებლები. ტუმბოს ან სხვა ელექტრომოწყობილობის 
დაყენებისას ყოველთვის მკაცრად მიჰყევით დამმზადებლის ინსტრუქციას. ელექტროსადენებში 
“მოკლე ჩართვის” თავიდან ასაცილებლად მთელი ელექტრომოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული 
კვების ავარიულ გამომრთველთან. ყველა სადენი თავსდება მიწის ქვეშ 50-60 სმ სიღრმის ტრანშეაში, 
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რათა თავიდან ავიცილოთ მათი შემთხვევითი დაზიანება. მთელი ელექტროგაყვანილობა 
პროფესიონალმა ელექტრიკოსმა უნდა შეამოწმოს. 
 
ტბორის ადგილმდებარეობა, ზომები და ფორმა 
 
 განათავსეთ ტბორი ისე, რომ შეიძლებოდეს როგორც მისით ასევე  მასში ანარეკლით ტკბობა. 
საუკეთესო ადგილია  გაშლილი, ძლიერი ქარებისგან დაცული სივრცე. 
 დიდი ტბორი უფრო ეფექტურად გამოიყურება, ვიდრე პატარა, ამიტომ რაც შეიძლება სოლიდური 
გააკეთეთ. ყველაზე პატარა ბაღშიც კი შეიძლება 1,8 მ სიგრძის და 0,9 მ სიგანის ტბორის გაკეთება წყლის 
მცენარეებით. თუმცა ეს მცენარეები რეგულარულად უნდა გადაირგას, ტბორი რომ ჭაობს არ 
დაემსგავსოს. 
 ასეთი წყალსატევის სიღრმე არ უნდა იყოს 38 სმ-ზე ნაკლები, საუკეთესოა 45 სმ. 9,3 მ²-ზე მეტი 
ფართობის ტბორებს შეიძლება ჰქონდეს 60 სმ სიღრმე,  უფრო დიდებს - 90 სმ. ასეთ სიღრმეზე წყალი 
მუდმივად გათბება და გაცივდება, არ მისცემს თევზებს გაყინვის საშუალებას. ნებისმიერ წყალსატევში 
უნდა იყოს დაბალი წყალი (არაუმეტეს 23სმ) ნაპირის მცენარეებისთვის. 
 წყალსატევის ფორმა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ეფექტის მოხდენა გვსურს, მაგრამ ყველაზე 
უკეთესია უბრალო ფორმების გამოყენება და არა ზედმეტად დაკლაკნილის.  ფორმალური 
მოხაზულობის ტბორები (მართკუთხა, კვადრატული, მრგვალი და ოვალური) კარგად იწერება 
რეგულარულ ბაღებში და ტერასებში. ხოლო თავისუფალი ფორმის წყალსატევები უფრო ჰარმონიულია 
ბუნებრივ არარეგულარულ ბაღებში. 
 
წყლის ბუნებრივი წყაროები 
 ბუნებრივი წყარო არა მარტო ქმნის არაჩვეულებრივ დეკორატიულ ელემენტს ბაღში, არამედ გარკვეულ 
პრობლემებსაც. მუდმივად მოძრავ წყალში ვერ იზრდებიან წყლის შროშანები და სხვა მცენარეები, 
რომლებსაც წყნარი ყურე სჭირდებათ. წყლის მოძრაობის სიჩქარე და მისი მოცულობა ხშირად ხელს 
უშლის თევზების გამრავლებას, ამასთან ასეთი წყალი ნაკლებად შეიცავს მინერალურ მარილებს. რა 
თქმა უნდა, შეიძლება საგუბრის გაკეთებაც, მაგრამ ეს ხელს შეუწყობს წყალმცენარეების გაჩენას. 
მხოლოდ ცდებითა და შეცდომებით შეიძლება განსაზღვროთ, თუ როგორ მოაწყოთ ხელოვნური წყარო, 
ამიტომ ყველაზე მარტივია ნაპირზე ჭაობის მცენარეების ჩარგვა და ცდის ჩატარება ორი-სამი ნაპირის 
მცენარით. კალაპოტის ნებისმიერი ცვლილება და წყლის ნაკადის მიშვება ყოვლად დაუშვებელია, 
რამდენადაც ეს ნიადაგის დაარღვევს წყლის რეჟიმს თვითონ ნაკვეთზეც და მის საზღვრებს გარეთაც. 
 
ტუმბოები 
თუ წყარო ან ჩანჩქერი მდებარეობს თანაბარ დონეზე, წყალი ბუნებრივად ვერ იჩუხჩუხებს, ამიტომ 
საჭირო გახდება სიმაღლიდან ვარდნილის გაკეთება, განსაკუთრებით არარეგულარული სტილის ბაღში, 
რომ წყარო რაც შეიძლება ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში დაგვჭირდება 
ელექროტუმბო წყლის მიწოდებისთვის. ტუმბოს სიმძლავრის განსაზღვრისათვის უნდა 
გაითვალისწინოთ მწარმოებლის რეკომენდაცია. რაც უფრო მაღლაა ჩანჩქერი და დიდია მანძილი, 
რომელზეც წყლის ნაკადმა უნდა იდინოს, მით უფრო  დიდი სიმძლავრის ტუმბოა საჭირო. 
 
ჩანჩქერის მშენებლობა იწყება ქვედა დონის კიბისებური კონსტრუქციის აგებით (როგორც სურათზეა)  
ყველაზე დაბალ დონეზე  ყენდება  საკმაოდ მძლავრი (წყალში ჩაძირული) ტუმბო, რომელიც 
უზრუნველყოფს  წყლის აუცილებელ დონეს. 
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გეომეტრიული ფორმის წყალსაცავი რაც უფრო უბრალო ფორმისაა, მით უფრო მიმზიდველია. ეს 
წყალსაცავი არ უნდა იყოს დიდი ზომის, ყველაზე გავრცელებულია წამოწეული ფორმიანი წყალსაცავი. 
მიწის ზედაპირიდან აწეული 30-40 სმ.  
  
 
ნიადაგი. წყალსატევების გრუნტის ფუძეს წარმოადგენს თიხიანი ნიადაგი. ის ღარიბია საკვები 
ნივთიერებებით და ეს აფერხებს წყალმცენარეების განვითარებას. შეიძლება შეადგინოთ თანაბარი 
ნაწილების თიხიანი ნიადაგის, ტორფის და გუბურის ამოთხრის დროს ამოღებული მიწის ნარევი. 
წყალსატევებისათვის ნიადაგის გრუნტის სახით სუფთა ქვიშა არ გამოდგება, რადგან სწრაფად მაგრდება 
და მცენარეებისათვის გამოუსადეგარი ხდება. სუფთა ტორფი წყალში გამოყოფს შხამიან გოგირდის 
წყალბადს. ნაკლებგამოსადეგია აგრეთვე ბაღის მიწაც. თუ გუბურაში თევზმა უნდა იცხოვროს, მაშინ 
ნიადაგის გრუნტის ზემოდან ხრეშის 5 სმ სისქის ფენა უნდა მოთავსდეს. 
 
 
წყლის მცენარეები იყოფიან ოთხ კატეგორიად:  
1. ღრმა წყლის  
2. მოტივტივე  
3. ოქსიგენერატორი 
4. სანაპირო ზოლის მცენარეები.  
 
არსებობენ მეხუთე კატეგორიის მცენარეები, რომლებიც იწოდებიან ტენის მოყვარულებად ან ჭაობის 
მცენარეებად,  თუმცა ისინი იზრდებიან ჩვეულებრივ ტენიან ნიადაგებზე და ამიტომ არ  
ეკუთვნიან ნამდვილ წყლის მცენარეებს. 
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ღრმა წყლის მცენარეები 

ამ ჯგუფში დომინირებს 
წყლის შროშანი, რომლის 
ფესვები განლაგებულია 
წყალსატევის ღრმა 
ნაწილში, ფოთლები კი 
ზედაპირზე ცურავენ, 
ყვავილები წყალზე ან 
წყლის ქვეშ. არ ეშინიათ 
სიცივის, ყინვების 
დაწყებამდე  შუა 
ზაფხულში ისინი  
ჩრდილავენ წყალსატევს 
და წყალს 
გამჭვირვალობას 
უნარჩუნებენ. არსებობს 
ღრმა წყლების ბევრი 
სახეობა და ჯიშები 
წყლის 20-დან 60 სმ-მდე 
შრისათვის. ეცადეთ 
დაფაროთ წყლის 
ზედაპირის ნახევრის 2/3 
ფოთლებით. ფესვები 
განლაგებულია 
წყალსატევის ღრმა 
ნაწილში, ჩარგვის სიღრმე 
უნდა იყოს არანაკლებ 0,6 
მ-სა იმისათვის, რომ 
მცენარე არ გაიყინოს. 

 

ოქსიგენერატორი მცენარეები _ 
მცენარის უმეტესი ნაწილი 
წყალშია, ყვავილები (თუ აქვს) 
წყალზე ან წყლის ქვეშ. 
ოქსიგენერატორები ან წყალქვეშა 
მცენარეები – ძალიან 
მნიშვნელოვანია მცირე 
წყალსატევებისათვის, რადგან 
თრგუნავენ წყალმცენარეების 
ზრდას. Aადგილის უქონლობის 
დროსაც კი სხვა მსხვილი 
მცენარეებისათვის, მაგ. სანაპირო 

ზოლის მცენარეებისათვის  
თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ 

ოქსიგენერატორების ჩარგვა. 
წყალსატევის Oოპტიმალური 
სიღრმე  60-90სმ, მათ განათება 
არ ყოფნით. Aამ მცენარეებმა 
სახელწოდება მიიღეს ჟანგბადის 
დაგროვების უნარის გამო დღის 
ნათელ დროს, ისინი 
აუმჯობესებენ  წყლის ქიმიურ 

შედგენილობას.ოქსიგენატორები  
_ რბილი, მეჩხერად 

შეფოთლილი მცენარეებია არც 
თუ ისეთი  დიდი ფესვებით. 

მათი ფოთლები შთანთქავენ 
წყლიდან საკვებ ნივთიერებებს, 
რომლებიც ძალიან საჭიროა 
წყლის მცენარეებისათვის. Aამ 
ბრძოლაში ოქსიგენერატორები 
წამყვანები არიან. ისინი აგრეთვე 
არიან კარგი თავშესაფარი 
ლიფსიტებისათვის და სხვა 
ბინადართათვის, იცავს მათ 

ზრდასრული  თევზებისაგან. 

 

 

ნაპირის მცენარეები 
_ ფესვები 
გრუნტშია,ღეროების 
დიდი ნაწილი  კი 
ჰაერში. 

ეს მცენარეები 
იზრდებიან 
ნაპირების, 
წყალსატევების 
გასწვრივ სანაპირო 

შლამის ზონიდან  
23სმ-ის სიღრმემდე. 
მათი ძირითადი 
დანიშნულება _ 
დეკორატიულობაა. 
Bბუნებრივ 
პირობებში ბევრი 
მათგანი ძლიერად 

იზრდება, თუმცა 
არც თუ ისე დიდ 

წყალსატევებში მათი 
ზომა შეგიძლიათ 

აკონტროლოთ, 

სპეციალურ 

ბრტყელფსკერიან 
კალათებში მათი 
ჩარგვით.  

 

მოტივტივე  _ ფესვები გრუნტშია. 
ფოთლები და ღეროები 
თავისუფლად ცურავენ.როგორც 
სახელწოდება გვიჩვენებს, ამ ჯგუფს 
ეკუთვნის წყლის ზედაპირზე 
მოტივტივე მცენარეები. მათი 
ფესვები ფსკერს არ ემაგრებიან, 
წყალში თავისუფლად არიან, ისინი 
მათთვის საჭირო საკვებ 
ნივთირებებს წყლის ზედა ფენიდან 
იღებენ. ეს მცენარეები აგრეთვე 
აჩერებენ წაყალმცენარეების ზრდას, 
კონკურენცია მიდის აგრეთვე 
გახსნილი მინერალურ მარილებისა 
და სინათლის გამო. მოტივტივე 
მცენარეები ჩქარა იზრდებიან და  
საჭირო ხდება მათი ჩოგანბადეთი 
მათი დაჭერა,წინააღმდეგ 
შემთვევაში მათ შეიძლება წყლის 
მთელი ზედაპირი დაფარონ.  დიდი 
ამტანობით არ გამოირჩევიან და 
იყიდება გაზაფხულის ბოლოს, როცა 
წყალი თბება და ყინვის საშიშროება 
გადაივლის. მათ შეუძლიათ 
გადაიზამთრონ წვრილ შლამიან  
ნავებზე  არაგაყინულ განათებულ 
ადგილას. უფრო ეფექტურად 
ითვლება წყლის პერი (Lემნა),  
რომელიც იზრდება სიმაღლეში 
ადრე გაზაფხულზე წყლის შროშანის 
ფოთლების გამოჩენამდე 
წყალსატევის ზედაპირზე.  
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ჩარგვა 
არსებობს სპეციალური კონტეინერები, რომლებიც 
გამოიყენება წყლის მცენარეებისათვის. ეს არის 
უჯრედებიანი კალათა, რომელიც შეიძლება იყოს 
სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა მასალისგან 
დამზადებული. მათ დგამენ ტბორის ფსკერზე.  
წყლის მცენარეების ჩარგვა უმჯობესია კალათაში, 
ვიდრე პირდაპირ გრუნტში, ასე  უფრო ადვილია 
ზრდის გაკონტროლება და რამდენიმე წელიწადში 
ერთხელ ამოღება გადასარგავად და დასაყოფად 
(გამრავლების მიზნით).  
მცენარეებს რგავენ მაისსა და სექტემბერს შორის პერიოდში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ტენისმოყვარული მცენარეები - ფესვები ტენიან ნიადაგშია, ფოთლები და ყვავილები კი მიწის ზედაპირზე. ჰაერში. 
ისინი იზრდებიან ტენიან ნიადაგებზე წყალსატევებისა და ნაკადულების მეზობლად, მაგრამ ვერ იტანენ ფესვების 
ზედმეტ დატენიანებას დიდი დროის განმავლობაში. ისინი სინამდვილეში წყლის მცენარეები არ არიან, ქმნიან 
წყალსატევების ჩარჩოს (ფურისულა, ხოსტა, ასტილბა და სხვ.) ტენისმოყვარული მცენარეები, ისეთი როგორიცაა 
შინდი (ჩორნუს)  და ტირიფი  (შალიხ),  ჩვეულებრივ ირგვება წყალსატევის გარშემო ბუნების ხელუხლებელი 
კუთხეებში, სადაც ისინი ქმნიან ცოცხალი ორგანიზმების თავშესაფარს. 
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წყლისმცენარეები 

 

ოჯ. Ranunculaceae – ბაიასებრნი 
Caltha palustris  – დიდბაია 
მრავალწლოვანიბალახოვანიმცენარეა, 10-
60 სმსიმაღლის. ღეროებიხორცოვანია, 
სწორმდგომი, იშვიათადგართხმული 
(ამშემთხვევაშიადვილადფესვიანდება). 
ფოთლებიმუქიმწვანეა, პრიალა, დიდი, 
მომრგვალო, ტყავისებური, 
გრძელიყუნწით, 
შეკრებილიაგრძელროზეტად. 
ყვავილებიდიდია, ოქროსფერ-ყვითელი. 
ყვავილედიშიშველია, 
ვითარდებამსხვილდატოტვილღეროზე. 
ყვავილობსაპრილ-ივნისში, 

ზოგჯერმეორეყვავილობააქვსშემოდგომით. ნაყოფიფოთლურაა, მწიფდებააგვისტოში. თესლიპრიალაა, 
მწიფდებამაისს-ივნისში. ფესურაფუნჯისებურიაწვრილიფესვებით. 
მრავლდებათესლითდაფესურისდაყოფით. იზრდებამთელრუსეთში. ჭაობებში, 
ნესტიანადგილებშიმდინარეებისნაპირებზე, ადისმთებშიც. მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. 

1. ჩააფინეთ კალათაში 
უხეში ქსოვილი. წვრილ 
უჯრედებიანი 
კალათისთვის ამის 
გაკეთება არ არის საჭირო 

2. აავსეთ კალათა ნიადაგით. 
თიხას მოაცილეთ ტოტები, 
მცენარეების ფესვები  და ა.შ.  
სასუქად შეიძლება 
დაუმატოთ ცოტა ძვლის 
ფქვილი და არა ტორფი ან 
კომპოსტი. 

4. ჩარგეთ მცენარეები. ჩარგვის 
შემდეგ მიწა დატკეპნეთ კარგად. 

 

3. დააყარეთ ხრეშის ფენა 2 სმ 
სისქეზე, თევზებმა რომ წყალი 
არ აამღვრიონ,ააქაფონ. 
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ოჯ. Pontederiaceae  
Eichornia crassipes – წყლისსუმბული 
 

 

არეალი: სამხრეთამერიკისტროპიკულიდასუბტროპიკულიწყალსატევები. ფოთლებისქელია, პრიალა, 
ფორმითკოვზისმაგვარი, მრგვალიანმოგრძოგაბერილიფუძით, როზეტებადცურავენწყლისზედაპირზე. 
ყვავილობისდასაწყისშიროზეტისცენტრიდანამოდისსაყვავილეღერო, 
რომელზედაცწარმოიქმნებათავთავისებურიყვავილედი 5-12 ყვავილით. ყვავილებიძალიანლამაზია, 
გვირგვინისფურცელი 6-ია, ფერითმოცისფრო –იისფერი. 
წყლისსუმბულიყვავილობისასარაჩვეულებრივსილამაზესქმნის – თითქოსწყალშიჩამოეშვამოცისფრო–
იისფერიღრუბლები. მრავლდებავეგეტატიურად. ფოთლებისიღლიიიდანგამოდის „ულვაშები”, 
რომლიდანაცფორმირდებაახალიმცენარე. მრავლდებათესლითაც, მაგრამესშესაძლებელიამხოლოდ 
+350ჩტემპერატურაზე. 

ოჯ. Iridaceae – ზამბახისებრნი 

Iris pseudacorus– ყვითელიზამბახი 

 

ღეროძლიერია, 
ზედანაწილშიდატოტვილი. 
არეალი: კავკასია, ყაზახეთი, 
ევროპადაა.შ. ფოთლებიგანიერ-
ხაზურაა, ხმლის-მაგვარი, 
შუაძარღვებიგამოკვეთილია. 
ყვავილებიყვითელია, ჯგუფური (3-
8 ერთად). 
ყვავილსაფრისგარეთაფოთლებსმუქიყვითელიანნარინჯისფერილაქააქვთ, ანმოწითალო-
ყავისფერიძარღვები. ყვავილობსმაის-ივნისში. მრავლდებაფესურისდაყოფით. 
მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. იზრდებაჭაობების, მდინარეებისადატბებისნაპირებზე, 
მთისქვედასარტყელში. გვხვდებააფხაზეთში, სამეგრელოში, იმერეთშიგურიასადააჭარაში. 
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ოჯ. Nymphaeaceae– დუმფარასებრნი 
Nuphar lutea – ყვითელიდუმფარა 

 
არეალი: დასავლეთევროპა, ხმელთაშუაზღვეთი, მცირეაზია. აქვსმსხვილიჰორიზონტალურიფესურა. 
ფოთლებიორნაირია: წყალშიჩაყურსულიდამოტივტივე.  წყალშიჩაყურსულიუფრომოკლეყუნწითაა, 
თხელითითქმისგამჭვირვალეტალღისებურიკიდითდაძირშიფართოამონაკვეთით. 
წყლისზედაპირზემოტივტივეფოთლებისქელია, თითქმისტყავისებური. ყვავილებიყვითელია, 4-5 
სმდიამეტრის, სურნელოვანი, წყლიდანამოწეულიგრძელიყუნწით. ყვავილობსივლისი-სექტემბერში. 
ნაყოფიხორცოვანი, მრავალბუდიანიკოლოფია. მრავლდებაფესურისდაყოფითდათესლით. 
მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. გვხვდებადასავლეთსაქართველოსტბებში, 
მდორეწყლებსადაჭაობებში. 

ოჯ. Nympaeceae– დუმფარასებრნი 
Nymphaea tuberose – ბოლქვიანიდუმფარა 
 

 

არეალი: ჩრდილოეთამერიკა. დიდიდუმფარაა, ჰორიზონტალურიფესურებით, 
რომლებზედაცგავითარებულიაბოლქვისებურიგამონაზარდები. ყვავილებითეთრია. 
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Nymphaea alba – თეთრიდუმფარა 

არეალი: ევრაზია, ჩრდ. აფრიკა. ფესურაპორიზონტალურია, მსხვილი, 
მასზედარჩენილიაწინაწლისფოთლებისყუნწებიანმათიბოჭკოები. ფოთოლიგულისებრ-
მომრგვალოაანოვალური, 30 სმ-სიგრძის. ნორჩიფოთლებიმოწითალოა, 
შემდეგზედამხარემუქიმწვანეხდება, ქვედაკი – მოწითალო-იისფერი. ყვავილებიდიდია, 15 

სმდიამეტრის, სურნელოვანი. 
გვირგვინისფურცლებითეთრია, მტვრიანამრავალი. 
ყვავილობასიწყებსმაის-
ივლისშიდაგრძელდებაგვიანშემოდგომამდე. 
თითოეულიყვავილიყვავილობსოთხიდღე. 
დაყვავილებისშემდეგყვავილისყუნწიიგრიხება, 
ჩადისდაბლადაწყლისქვეშფორმირდებანაყოფი. 
ნაყოფიმომრგვალოაანკვერცხისერი, კენკრა, 
მრავალბუდიანი. 
მომწიფებისშემდეგკოლოფიიხსნებადათესლიცვივა. 

ცოტახანშითესლიჩადისდაბლადააღმოცენდებაახალიმცენარე. 
ასემრავლდებიანდუმფარებითესლითბუნებრივად, ვეგეტატიურადკი – ფესურისდაყოფით. 
დუმფარებიკარგადყვავილობენდანაყოფმსხმოიარობენმზიან, განათებულადგილებში, 
აუცილებლადდამდგარწყალში. გამდინარეწყალშიისინივერყვავილობენ. 
დაბინძურებულწყალსატევებშიმათიგანვითარებაიზღუდება. 
საქართველოშითეთრიდუმფარაგვხვდებაბაზალეთისტბაში (დუშეთი), კუსტბაშიდათრიალეთის 
“თეთრწყაროში” (ტბაში). დუმფარებისხშირიდაჯგუფებებიგვხვდებაისეთადგილებში, 
სადაცწყლისსიღრმე 50-100 სმ-ისფარგლებშიმერყეობს. 
დუმფარებიმაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეებია. 
მათიგამოყენებაშეიძლებათბილისისნებისმიერღიააუზში. 
განსაკუთრებითეფექტურიაისინიყვავილობისპერიოდში. აღინიშნებაულამაზესიფორმები: N. alba – f. 
rosea  N. alba – f. rubra 
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ოჯ. Ceratophyllaceae – რქაფოთოლასებრნი 
Ceratophyllumaemersumm– რქაფოთოლა 

 
არეალი: ზომიერადთბილიქვეყნებისწყალსატევები. 
მრავალწლოვანიწყალშიჩაყურსულიმცენარეებიადანაწევრებულიღეროებითდარგოლურადგანწყობილი
მკრთალიფოთლებით, რომლებიცდიქოტომიურადააგანკვეთილიძაფისებრანხაზურნაკვთებად. 
მუქიმწვანეა, ფესვებისგარეშე. ღეროწვრილია, მოწითალო, ზედანაწილშიძლიერდატოტვილი. 
ფოთლებიხეშეშია, მეჩხერრგოლებადგანწყობილი, დიქოტომიურადდაყოფილიძაფისებრ, 2 
მმსიგრძისწვრილ, ხერხკბილანაკვთებად. ყვავილებიპატარაა, თეთრი. ყვავილობსივნისს-ივლისში. 
ნაყოფი 3-5-ეკლიანია. მრავლდებაღეროსდაყოფით. სინათლისმოყვარულია, იზრდებასწრაფად. 
გამოიყენებააქვარიუმებში. იზრდებატბებში, არხებში, ნელადგამდინარეწყლებში. საქართველოში: 
აფხაზეთის, ქართლის, ახალქალაქისტბებშიდასხვ. 

 

ოჯ. Typhaceae – ლაქაშისებრნი 

Typha latifoliaგანიერფოთოლალაქაში 

არეალი: კავკასია, შორეულიაღმოსავლეთი, შუააზია. 2 მ-
მდესიმაღლისწყლისმცენარეა, ღეროებიმსხვილია, 
ცილინდრული. ფოთლებიფართოხაზურაა, 2 სმსიგანის. 
ყვავილედიტაროა 2,5 სმდიამეტრის, 
შემოდგომითმუქიყავისფერია, ხავერდისებური, 
დეკორატიულობასინარჩუნებსგაზაფხულამდე, 
მანამთესლებადდაიშლება. ყვავილობსივნის-ივლისში. 
მრავლდებაფესურებისდაყოფით. 
მოითხოვსგანათებულგარემოს. სწრაფმოზარდია. 
ფოთლებიდაღეროგამოიყენებაკალათებისდასაწნავად. 
ყვავილსაფრისბეწვებიკი – 
როგორცშესაფუთიდადასატენიმასალა. 
იზრდებამთელსაქართველოში: 
ტბებისადამდინარეებისნაპირებზე, ჭაობებში. 
დეკორატიულია. კავკასიაშიიზრდებალაქაშისმეორესახეობადაბალილაქაში – თყპჰამინიმა. 30-60 
სმსიმაღლისმცენარეა. გავრცელებულიამთელსაქართველოში, დეკორატიულია.  
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ოჯ. Lentibulariaceae– ბუშტოსანასებრნი 
Utricularia vulgaris – ჩვეულებრივიბუშტოსანა 
 
მწერიჭამიამცენარეებისგვარია, 
გავრცელებულიათითქმისმთელმსოფლიოში, 
გარდაუკიდურესადცივიქვეყნებისა. 
ცხოვრობენწყალშიანტორფიანიჭაობებისზედაპირზე. 
ჩვეულებრივიბუშტოსანაიზრდებატროპიკულ, 
სუბტროპიკულდაზომიერსარტყელში. არეალი: ამერიკა, ევროპა. 
დიდიზომისმცენარეა; ღერო 30 სმ-მდესიმაღლისაა, 
ფოთლებიდიდია, ბუშტულებითმოფენილი, 
წვრილადდაყოფილი. 
ბუშტულებისსაშუალებითმცენარეიჭერსუხერხემლოცხოველებს 
(მწერებს, დაფნიებსდაა.შ.) 
დაბუშტისკედლებიდანგამოყოფილიფერმენტებისსაშუალებითინელებს. ბუშტოსნებსარაქვთფესვები. 
წყლისადამინერალურისაკვებისშეწოვაფოთლებისსაშუალებითხდება. გვირგვინინარინჯისფერ-
ყვითელია, გრძელიკონუსისებრიდეზით. მრავალწლიანია, ყვავილობსივნის-ივლისში. 
მრავლდებაკალმებით. იზრდებატბებში, ჭაობებში: აჭარა, ქართლი, თრიალეთი, მესხეთი.  

 

ოჯ. Nymphaeaceae– დუმფარასებრნი 

ვიქტორია – Victoria regia, V. amazonica 

 

მრავალწლოვანი, ფესურიანი წყლისულამაზესიმცენარეა. 
გვხვდებამდინარეამაზონისდამისიშენაკადებისსანაპიროებზე (ბრაზილია, ბოლივია, სამხრეთამერიკა). 
ფოთლებიწყალზემოტივტივეა, დიდი 2,2,-5 მდიამეტრის. ფოთლებისნაპირები 10-14 
სმსიმაღლეზეაღმააკეცილია; ზედამხარეშიშველია, მწვანე; ქვედამხარეზეაქვსმსხვილიძარღვებისქსელი, 
რომელიცამოვსებულიაჰაერშემცველიქსოვილით. ამისმეშვეობითვიქტორიასფოთლები 50 კგ-
მდეტვირთსუძლებს. ყვავილებიდიდია, სურნელოვანი, 20-30 სმდიამეტრით. საღამოსთეთრადიშლება, 
დილითვარდისფრადიხურება, დღისბოლოსკვლავიშლება, მაგრამუკვეჟოლოსფერია, 
მეორედილისთვისმუქიწითელია, ხელახლაიხურება, 
ჩაეშვებაწყალშიდამისგანშავთესლიანინაყოფივითარდება. ყვავილობსივნის-ოქტომბერში. 
მრავლდებათესლით. ვიქტორიისგამრავლებაშეიძლებანებისმიერთბილორანჟერეაში, 
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მისთვისგანკუთვნილაუზშისადაცწყლისტემპერატურამუდმივადუნდაიყოს 29-320ჩ. 
ვიქტორიახანგრძლივადმოყვავილეწყლისულამაზესიმცენარეა, ფოთოლ- დაყვავილდეკორატიულია. 

 

ოჯ. Salviniaceae– სალვინიასებრნი 

Salvinia natans – სალვინია 

არეალი: ევროპა, დასავლეთაზია, ჩრდ. ამერიკა. 
წყალშიმოტივტივემცენარეა, აქვსმოკლე, 20 სმ-
მდესიგრძის, ძაფისებრდატოტვილიღეროები. 
წყლისზედაპირზემცურავიფოთლებიოვალურ- 
ელიფსურია, კიდემთლიანი, 9-13 სმსიგრძის, 
მოკლეყუნწებით. 
ზედამხრიდანდაფარულიათეთრიჯაგრისებრი, 
ხოლოქვემოდანმურამიტკეცილიბეწვებით. 

წყალშიჩაძირულიფოთლებიფუძიდანვედაკვეთილიაგრძელძაფისებრ, ფესურებისმაგვარნაწილებად, 
რომლებიცსქლადაამოფენილიმოკლებეწვებით. ბუნებრივპირობებშიზამთარშიმცენარეკვდება.  
გაზაფხულზესპორებიდანვითარდებაახალიმცენარე. 
სალვინიამრავლდებაღეროსყლორტებითდასპორებით. 
აქვარიუმისპირობებშიორფოთლიანიპატარაღეროახალმცენარესიძლევა. კარგადვითარდება 20-
280ჩტემპერატურისპირობებში. იზრდებატბებში, მდორეწყლებში, ლერწმიან, ლელიან, ლელქაშიანებში. 
საქართველოშიგვხვდება: აფხაზეთი _ ტბაანიპშარა, ბიჭვინთისკონცხი; სამეგრელო _ ჭალადიდი, 
კახეთი _ ალაზანისმტკვართანშეერთებისადგილი. მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა, 
შეგვიძლიაგამოვიყენოთაქვარიუმებისადაორანჟერეებისაუზებისდეკორაციაში. 

 
ოჯ. Marsilaceae – მარსილიასებრნი 

Marsilea quadrifolia – ოთხფოთოლამარსილია 
 
არეალი: კავკასია, ამერიკა, ევროპა, აზია. გვიმრაა, 
რომელსაცაქვსორიგინალურიფორმისოთხიპატარაფოთოლი, 
რომლებიცგანწყობილიამცურავფესურებზე. მრავალწლოვანია, 
ფესურაწვრილია, მხოხავიფოთლებიგრძელიყუნწითაა, 
სპოროკარპიუმიკვერცხისებრია, მიტკეცილბეწვიანი, 
შემდეგშიშიშველი. 
მიმაგრებულიაფოთლისყუნწისქვედანაწილზე. 
სპორებისრულდებააგვისტო-სექტემბერში. 
მრავლდებამცურავიფესურებისდაყოფით. დასაფესვიანებლად 
კარგიაკალმებისაღებაფესურისბოლონაწილიდან. 
გამოიყენებააქვარიუმებში, სადაც 10-12 სმ-მდეიზრდება. წყლისტემპერატურაუნდაიყოს 18-220ჩ. 
მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. იზრდებადაბლობებში, მდორეწყლებში, ტენიანადგილებზე. 
არისაჭარაში, პოვნაშეიძლებაგარდაბანშიც. 
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ოჯ. ympaeaceae– დუმფარასებრნი 

Nelumbium capsicum – კასპიისლოტოსი 
 

ლოტოსიჩვენიპლანეტისერთ-
ერთიულამაზესიწყლისმცენარეა. 
ბევრქვეყანაშიწმინდამცენარედითვლება. 
კასპიისლოტოსიგვვხდებამდინარეების _ 
ვოლგისადამტკვრისკასპიისზღვასთანშ 
ესართავებში. 
ბუნებაშილოტოსსპირველიმცურავიფოთლები 
ზედაპირზეაპრილისმეორენახევარშიამოაქვს. 
უფრომოგვიანებითამოდისწყლის 
ზედასაჰაეროფოთლები, რომელთაA 
ყუნწებისსიგრძე 1,2-2 მ-
მდეადადაფარულიაჯაგრისებრიბუსუსებით. 

ფოთლებიდიდია, ფორმითძაბრისებური, დიამეტრი 50-70 სმ. ყვავილებიდიდია, 30 სმდიამეტრის, 
გვირგვინისფურცლებივარდისფერიაანთეთრი, წყლიდანმაღლააასული, მტვრიანებიღიაყვითელია, 
ყვავილებიარომატულია. ყვავილობსივლისისშუარიცხვებიდანსექტემბრის ბოლომდე. 
ლოტოსისყვავილიყოველთვისმზისკენარისმიმართული. ნაყოფიკოლოფია. მრავალბუდიანია, 
თითობუდეშითითოთესლიამოთავსებული. თესლებიმუქიყავისფერია, მწიფდება 40 დღეში. 
მშრალპირობებშითესლიაღმოცენებისუნარსდიდხანს (200 წელი) ინარჩუნებს. 
მრავლდებათესლითდაფესურებისდაყოფით. ფესურებისდაყოფახდებამარტ-აპრილში. 
ლოტოსსხშირადამრავლებენბოტანიკურბაღებში, აქვარიუმებშიანსპეციალურაუზებში. 
კარგადიზრდებაწყლის 25-300ჩტემპერატურაზე. მისთვისაუცილებელიამუდმივიმზიანიგარემო. 
ლოტოსიდიდკოლონიურმასივებსქმნისვოლგისკასპიისზღვისშესართავთანასტრახანში. 
ესტერიტორიაგამოცხადებულიანაკრძალად. ლოტოსსიყენებენმედიცინაში. იჭმევამისიყვავილები, 
ღეროები, ფოთლები, თესლი. ფესურაიჭმევაუმადანშემწვარი. ამზადებენმარინადსზამთრისთვის. 
თბილისისპირობებშილოტოსიყვავილობსდანაყოფობს. 

 

 
ოჯ. Alismataceae– წყლისმრავალძარღვასებრნი 

Sagittaria platyphylla – განიერფოთოლაისარა, საგიტარია 
    
არეალი: კავკასია, სამხრეთ-აღმოსავლეთიაზია. 
მრავალწლიანიმაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. 
ფოთლებილანცეტაა, განიერი 3-4 სმსიგანის, სიგრძით 35 სმ. 
იზრდებაზემოთმიმართულროზეტად. ყვავილებიღია-
მწვანეაანმუქი-მწვანე. ყვავილობსმთელიზაფხულის 
განმავლობაში. ნაყოფიმრავალკაკლიანია. 
მრავლდებამცურავიყლორტებისგადაწვენით. 
გამოიყენებააქვარიუმებში. იზრდებაჭაობებში, 
წყალსაცავებისნაპირებზეაჭარაში (ბობოყვათი). 
გზადმოყოლილიაჩრდილოეთამერიკიდან. მაღალდეკორატიულია. 
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ოჯ. Osmundaceae – ოსმუნდასებრნი 

Osmunda regalis – სამეფოგვიმრა 

 

არეალი: დასავლეთევროპა, კავკასია 
(კოლხეთი), ამერიკა, ინდოეთიდაა.შ. ერთ-
ერთიულამაზესიმრავალწლიანიგვიმრაა. 
ფოთლებიდიდიზომისაა, 2 მსიგრძის, 
ორჯერფრთისებრდანაკვთული, ოვალური, 
ტყავისებრი. ფოთლისზედანაწილის 
სპორებიანისეგმენტები, 
რომელიცსაგველასმსგავსადა აშეკრებილი, 
უფრომცირეზომისაა, ვიწრო ხაზურაა, 
სორუსები 
სქლადაამოფენილიფოთლისორივე მხარეზე. 
სპორებისფეროსებრია, 
სამსხივიანინაპრალით. 
მრავლდებასპორებით. სამეფო 
გვიმრასაქართველოში 
იზრდებაკოლხეთისდაბლობისტენიანდაჭაობებულადგილებში, ძირითადადზღვისსანაპიროზე;  
იშვიათადმდინარეებისხეობებითაღწევსმთისწინებისსარტყლამდე. 
გვხვდებაუმთავრესადტენიანმურყნარებშიდატორფიანებშიმცირერაოდენობით. 
სამეფოგვიმრაროგორცრელიქტურისახეობადაცულიააფხაზეთის, აჭარის, გურიისტერიტორიებზე. 
მისიკულტივირებაშეიძლებაორანჟერეებშიდიდიზომისაქვარიუმებისდეკორაციაში. 
აგერთვენესტიანდაჭაობიანბაღებში, მდინარეებისდატბორებისსანაპიროზე. 

ოჯ. Iuncaceae – ჭილისებრნი 

Iuncus effuses – ჭილი 
არეალი: კავკასია, ევროპა, ციმბირი, მცირეაზია. 
მრავალწლოვანიბალახია. ღეროგლუვიაანსუსტადდაღარული, 
ტენისდასინათლისმოყვარულია. 
მრავალრიცხოვანიაღმამდგომიღეროებისიმაღლით    1 მ-
საღემატება. ღეროსქვედანაწილზეფოთლებიქერცლოვანია, მუქი-
წითელიანმოყვითალო-ყავისფერი, ზედაფოთლებიკიმწვანეა, 
ცილინდრულიღეროზეშემოხვეული. 
ფოთლებსმწვანეფერირჩებათმთელიზამთარი. 
ყვავილებიპატარაა, ყავისფერი. ყვავილედიგაშლილისაგველაა, 
ჯგუფური, ფოთლებისიღლიაშიგანწყობილი. 
ყვავილობსმაისისშუარიცხვებიდანსექტემბრამდე. 
თესლივრცელდებაძირითადადქარისსაშუალებით. 
თესლნერგიყვავილობასიწყებს 2-3 წლისშემდეგ. 
ახასიათებსმოკლეფესურები. ღეროებიშეიცავსმაგარ, გრძელ, 
უხეშბოჭკოს, რომელიცგამოიყენებაროგორცსაწნავიმასალა. 
გავრცელებულიამთელკავკასიაშიმდინარეების, ტბების, 
ჭაობებისსანაპიროებზე. 
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ოჯ. Araceae – ნიუკასებრნი 

Calla palustris – ჭაობისფრთათეთრა 
 
არეალი: მთელიევროპულინაწილი, ციმბირი, 
შორეულიაღმოსავლეთი. მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა 15-30 
სმ-მდესიმაღლის. ფოთლებიგრძელყუნწიანია, გულისებური, 
წვერწაწვეტებული, პრიალა, მუქიმწვანე, 
ამოდისფესურისზედანაწილიდან. ყვავილებიუყვავილსაფროა, 
პატარა, თეთრი, ორსქესიანი. ყვავილედიტაროა, 
რომელსაცგადაფარებულიაქვსმფარავიფოთოლი _ შალითა. 
ტაროცილინდრულია, 

რომელზედაცსპირალურადააგანწყობილიმჯდომარეწვრილიყვავილები. ყვავილობსმაის-ივლისში. 
ნაყოფიწითელიკენკრაა. თესლიმუქიწითელია. მრავლდებათესლითდაფესურებით. მცენარეშხამიანია. 
მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა. გავრცელებულიატყისჭაობების, 
მდინარეებისდატბებისსანაპიროებზე. 

 

 
ოჯ. Alismataceae– წყლისმრავალძარღვასებრნი 

Alisma plantago-aquatica – წყლისმრავალძარღვა 
არეალი: აფრიკა, სამხრეთავსტრალია, 
ამერიკადაა.შ. 
მრავალწლიანიმაღალდეკო-რატიულიწყლის 
მცენარეა. ფოთლებიგრძელყუნწიანია, 
შეკრებილნიარიანფესვთანურროზეტად. 
ახასიათებსჰეტეროფელია, 
წყლისქვეშაფოთლებიხაზურაა, წყლისზევითკი _ 
ლანცეტაანკვერცხისებრი. 
ყვავილედიდიდისაგველაა, დატოტვილი. 
ყვავილებიპატარაა, თეთრიანღიავარდისფერი. ყვავილობსმთელიზაფხული. ნაყოფიწვრილია, 
მწვანეფერის. შეიცავსერთთესლს. მრავლდებათესლითდაფესურისდაყოფით. ფესურამოკლეა,  
მსხვილი. გავრცელებულიამთელსაქართველოში. 
იზრდებაწყალსატევებისნაპირებზედაჭაობებულადგილებში. შხამიანია. 
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ოჯ. Hydrocharitaceae– წყლისსუროსებრნი 

Vallisneria spiralis – სპირალურივალისნერია 
 
არეალი: ტროპიკულიდასუბტროპიკულისარტყელი. 
ვალისნერიაერთ-ერთიფართოდგავრცელებული 
მაღალდეკორატიულიწყლისმცენარეა 
აკვარიუმებისათვის. მრავალწლიანია. 
აქვსდამოუკიდებულიღერო. ფოთლებიგრძელია, 
ხაზური, როზეტადშეკრებილი, ღია-მწვანე, 
სპირალურადდაგრეხილი, ქმნისხშირრაყას. 
ფოთლისსიგრძე 70-80 სმ-მდეა. 
მტვრიანიანიყვავილებიყვავილობის 
პერიოდშიყვავილედი 
სღერძსშორდებადაწყლისზედაპირზეცურავს; 
ბუტკოიანებიკიგრძელ, 
სპირალურადდაგრეხილყუნწებზესხედან. 
ყვავილობსივნის-ივლისში .თესლს არივითარებს. სწრაფადმრავლდებავეგეტატიურად.  
ღეროზეივითარებსშვილეულკალმებს, 
რომლებიცგარკვეულპერიოდშიდედამცენარესსცილდებადადამოუკიდებელმცენარედყალიბდება. 
გამოიყენებააქვარიუმებისათვის. გვხვდებაწყლებში, დაბლობებში. აფხაზეთი (ბებე-სირისტბა). 
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წყალსატევის აღჭურვილობა 
 წყალსატევის ჰიდროიზოლაციურ საფარველად შეიძლება სხვადასხვა მასალების გამოყენება. 
მასალების არჩევანი დამოკიდებულია წყლის ობიექტის მოცულობასა და შესაბამის ხარჯებზე. 
 დატკეპნილი თიხა 
 თუ ბაღში თიხნარი ნიადაგია, შეიძლება ტბორი გაკეთდეს ძველი ტექნოლოგიით. თიხა უნდა იყოს 
რბილი, წყალგაუმტარი და უმნიშვნელო რაოდენობის შლამით. ადრე მცენარეების ზრდის და  ცოცხალი 
ორგანიზმების გამრავლების შესაზღუდად, თიხის ქვეშ კირქვის ფენას ყრიდნენ, რომელსაც დღეს უფრო 
იაფი და ეფექტური პლასტიკით ცვლიან. 
 
ტბორი მოქნილი ჰიდროიზოლაციით 
 დრეკადი საიზოლაციო მასალა ბეტონზე იაფია და გამოსაყენებლად უფრო მოსახერხებელი.  ПВХ 
ძალიან გამძლეა, პოლიეთილენი კი დიდხანს არ ძლებს. ფირის დაგება რეგულარული სტილის 
წყალსატევის კუთხეებში არც ისე ადვილია. სწორად ჩადებული დრეკადი ფირი წყლის ქვეშ არ უნდა 
ჩანდეს, რომ ტბორი ჰგავდეს ბუნებრივს. 
მყარი (მაგარი) ფორმის ტბორი 
 მინაბოჭკოვან მაგარ ფორმებს შეიძლება ჰქონდეს გეომეტრიული და თავისუფალი მოხაზულობა. მათ 
ათავსებენ პატიოზე ან როკარიუმში. ასეთი ტბორების ნაპირებს  ალამაზებენ ქვებით, მცენარეებით ან 
ბალახებით. ძველი გახვრეტილი ფორმები შეიძლება მინაბოჭკოთი და ფისით შეკეთდეს. 
 
მიწისზედა წყალსატევები 
 თუ  წყალსატევის კედლების სიმაღლე აღწევს 45-60 სმ-ს და სისქე 30 სმ აჭარბებს, მასზე შეიძლება 
ჩამოსაჯდომი სკამების გაკეთება. მიწისზედა წყალსატევები შეიძლება გაკეთდეს ნატურალური ან 
ხელოვნური ქვისგან, აგურის ან ხისგანაც კი, მაგრამ შიდა კედლები და ფსკერი წყალგაუმტარი უნდა 
იყოს. ამიტომ მათ ფარავენ სპეციალური  დამცავი ხსნარით და წყალსატევებისთვის შესაფერისი 
გამამკვრივებელით. 
 წყალვარდნილი ტბორში ასევე შეაფერხებს ყინულის  გამობურცვას, რომელმაც შეიძლება  მისი გარსი 
დააზიანოს. 
თავისუფალი ფორმის ბეტონის წყალსატევები  
 ამ წყალსატევებს უნდა ჰქონდეთ თასის ფორმა ცენტრში ყველაზე ღრმა ადგილით. ეს  თავიდან 
ააცილებს სხვადასხვაგვარი დატვირთვის გამო დასკდომას. იმისათვის, რომ ბეტონი წყალგაუმტარი 
გახდეს, დუღაბს უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი კონსისტენცია, კარგად დატკეპნილი უნდა იყოს და  
ჰქონდეს ერთნაირი სისქე (არანაკლებ 15სმ). უფრო თხელი  ფენის შემთხვევაში ჰიდროიზოლაციური 
ფირიც გახდება საჭირო. 
რეგულარული ფორმის ბეტონის წყალსატევები 
 რეგულარული ფორმის ბეტონის ტბორი შეიძლება ამოივსოს შეფიცვრის დახმარებით ან  უნდა 
გაკეთდეს საბჯენი კედლები ფუნდამენტზე. შედარებით დიდი წყალსატევები მოითხოვენ მეტალის 
არმატურით გამაგრებას. იმისათვის, რომ წყლის ბინადრებისთვის მავნე ნივთიერებები გამოიდევნოს, 
ტბორი უნდა გაივსოს წყლით და უნდა იდგეს 6 თვის განმავლობაში, შემდეგ წყალი უნდა 
გამოიცვალოს, კედლების გასუფთავების გარეშე. ხოჭოებისა და რწყილების უეცარი გამოჩენა იქნება 
სიგნალი, რომ წყალი უკვე აღარაა მომწამვლელი. 
დრეკადი საიზოლაციო  მასალები 
 დრეკადი საიზოლაციო მასალებით  გაკეთებულ ტბორზე ტემპერატურული ცვლილებები ისეთ 
გავლენას ვერ ახდენს, როგორც ბეტონისაზე (ბეტონი ტემპერატურული ცვლილებების შედეგად 
ფართოვდება და სკდება), მაგრამ  მისი საშუალებით ნაკადულების ვიწრო  კალაპოტის  ამოვსება 
საკმაოდ ძნელია. 
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ტბორის მაგარი, მყარი ფორმებით  აგება, გაკეთება 
როგ იმისათვის რომ ამოთხაროთ ქვაბული, საჭიროა  მიწაზე 
დადოთ თავად ფორმა, დააწყოთ მასზე აგურები, ყუთები ან ხის 
ძელები და შემოავლოთ ტბორის საზღვარი მის პერიმეტრზე. თვით 
ქვაბულის გარეთა საზღვარი მონიშნეთ ხის პალოებით, რომლებიც  
30 სმ დაშორებით ირჭობა, შემდეგ აიღეთ ფორმა და  გაავლეთ 
მიწაზე ხაზი, პალოებიდან 10 სმ დაშორებით. აიღეთ კორდის ფენა 
15 სმ სისქეზე და გადაიტანეთ ის ნაკვეთის სხვა ნაწილში. 
 ამოთხარეთ ქვაბული დატანილ კონტურებთან მაქსიმალურად 
ახლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ ფორმას აქვს რელიეფი, მიწა 
ამოთხარეთ ყველაგან 15 სანტიმეტრით უფრო მეტად მთელ 
პერიმეტრზე.  შეამოწმეთ ქვაბულის სიღრმე: დადეთ გარდიგარდმო  
გრძელი  ხის ლარტყა და  გაზომეთ მეტრიანით მანძილი ფსკერამდე. 
 მოაცილეთ ყველა ბასრი ქვა, სქელი ფესვები და  
გაათანაბრეთ ზედაპირი. თუ სიღრმე საკმარისია, 
დატკეპნეთ ფსკერი და  თავთხელები მსხვილმარცვლოვანი 
ქვიშით. 
 ფრთხილად ჩადეთ ქვაბულში ფორმა, ოდნავ 
გააამოძრავეთ აქეთ-იქით და ჩადგით ქვიშაში(რომ 
ჩაეფლოს). დადეთ თარაზო ლარტყაზე და შეამოწმეთ 
ზედაპირის ჰორიზონტალურობა მთელი სიგრძეზე, 
სიგანეზე და დიაგონალზეც. დროებით დაამაგრეთ ფორმა 
პალოებით, ვიდრე მთლიანად შეავსებთ ფორმასა და 
ქვაბულის კედლებს შორის სივრცეს. 
 
ფორმის ამოვსება 
 გაავსეთ ფორმა წყლით. სანამ წყლის დონე იწევს, ჩაყარეთ ქვიშა ან გაცრილი მიწა(ქვების გარეშე) 
ქვაბულსა და ფორმას შორის  სიცარიელეებში. ფორმის კიდეებზე, იქ სადაც თავთხელებია, პატარა 
აქანდაზით ან ხელით ჩაყარეთ მიწა და კარგად დატკეპნეთ. როცა წყალსატევი წყლით გაივსება, ის 
თავის საბოლოო ფორმას მიიღებს. 
რით შევავსოთ ტბორი 
 ჩვეულებრივ ტბორში რგავენ ერთ მცენარეს 0,3მ² - წყლის ზედაპირზე. იდელურ წყლის ნაპირის 
მცენარეებად ითვლება წყლის პიტნა, ჭაობის  და ყვითელი ზამბახი, ღრმა წყლისთვის - მცენარეები 
მოცურავე ფოთლებით: წყლის შროშანები  და ბუშტოსანა, რომლებიც  უმჯობესია ტბორის ცენტრში 
მოათავსოთ. 
  მცენარეებს რგავენ პერფორირებულ კონტეინერში,  რომელსაც ჩაფენილი აქვს ჭილობი და 
ამოვსებულია მიწით სარეველებისა  და სასუქის გარეშე. ზედა ფენად გამოიყენება  ხრეში, რომელიც 
იცავს ნიადაგს  გამორეცხვისაგან. 
თევზების გაშვება მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება, რაც მცენარე ოქსიგენერატორები კარგად 
დაფესვიანდება. პროპორციები: 1 მ²  წყლის ზედაპირზე დაშვებულია 50სმ სიგრძის თევზის სხეული, 
ანუ 1X2 ზომის ტბორში თევზების სიგრძემ უნდა შეადგინოს 1 მ, თითოეული თევზი 3-5 სმ ზომით.  
 
 როგორ გავაკეთოთ ტბორი ქანობზე 
  მაგარი ფორმით წყალსატევის გასაკეთებლად უნდა ამოითხაროს ქვაბული, გამაგრდეს ნიადაგი, 
შედარებით მაღალ კედელთან უნდა გაკეთდეს საყრდენი კედელი აგურით ან ბუნებრივი ქვით. 
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  მასალის არჩევანი განისაზღვრება ბაღის სტილით და  თვით ტბორის ფორმით: აგური უფრო მეტად 
მართკუთხა რეგულარულ წყალსატევს მოუხდება, ქვის ან ბეტონის ბლოკები - ბუნებრივ 
არარეგულარულ ტბორს. დაქანების ქვედა მხარეზე ტბორის ნაპირები ოდნავ უნდა ამოიწიოს, რომ  
გათანაბრდეს გადასასვლელი ტბორიდან მიწის დონეზე. 
 
ტბორის გაკეთება დრეკადი ჰიდროიზოლაციით  
 დრეკადი ჰიდროიზოლაცია არაჩვეულებრივია თავისუფალი კონტურების მქონე ტბორებისთვის.    
  ამოთხარეთ ქვაბული მონიშნულ პერიმეტრზე. თავთხელებისთვის თავიდან ამოთხარეთ დაახლოებით 
20-30 სმ სიღრმის თხრილი 
გარეთა საზღვრებთან, შემდეგ  
დატოვეთ ბრტყელი 22,5 სმ 
სიგანის ჰორიზონტალური 
მეჩეჩები მთელს პერიმეტრზე, 
შემდეგ ამოთხარეთ 20-30 სმ 
ქვაბული და თუ საჭიროა, 
უფრო მეტიც. მოაცილეთ 
ყველა ბასრი ქვა და 
მცენარეების ფესვები, 
რომლებმაც შეიძლება 
დააზიანონ საფარველი. 
  ტბორის გვერდითა კედლებს 
უნდა ჰქონდეს ოდნავი 
დახრილობა (დაახლოებით  10 
სმ 20 სმ სიღრმეზე), გრუნტი რომ არ ჩამოინგრეს. დატკეპნეთ მიწა ფეხებით, ისე, რომ ამოთხრილი 
საზღვრები არ დაირღვიოთ. ფოცხით თანაბრად გაანაწილეთ 1,2 სმ სისქის  ნესტიანი ქვიშა მთელ 
ზედაპირზე, რომელიც დაიცავს ფირს. 
 დამატებითი დამცავი ფენის გაკეთება ქვიშასა და ფირს შორის მაშინ არის საჭირო, როცა ნიადაგი 
ძალიან ქვიანია. ჯერ ქვიშაზე პოლიეთილენის  ხალიჩას აფენენ, შემდეგ  დებენ ფირს. 
 ფირის რაოდენობის განსაზღვრისათვის ორზე გამრავლებული სიღრმე მიამატეთ მაქსიმალურ 
სიგრძესა და სიგანეს. მაგალითად 1,2х3მ და სიღრმით 60 სმ ტბორისთვის საჭირო იქნება 2,4х4,2 ზომის 
ფირი. გამზადებულ ქვაბულში ჩადეთ ფირი. ზემოთ დარჩენილი კიდეები დაამაგრეთ აგურებით. 
გაავსეთ ქვაბული წყლით. ფირი დაიწყებს გაწევას და თანდათან შეავსებს ქვაბულის ფორმას. ღრმა 
ნაკეცები შეგიძლიათ რბილი ჯაგრისით გაასწოროთ, პატარებს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ, რადგანაც 
ისინი აუცილებალდ იქნება. წყალი მიწის ზედაპირამდე 5 სმ დაშორებით უნდა იყოს. პერიმეტრის 
კიდეებზე მოაჭერით ზედმეტი ფირი და დაუტოვეთ მხოლოდ 30 სმ სიგანის ზოლი, რომელიც შემდეგ 
დაიფარება დეკორატიული ელემენტებით. საერთოდ ტბორის კიდეებს აფორმებენ ისე, რომ იყოს 
წყლიდან მიწაზე მკვეთრი გადასვლა, რაც ხეებისთვის იქნება ბარიერი. თუ წყალთან ახლოს მურყანი, 
ტირიფი ან ალვის ხეა ჩარგული, მათმა ფესვებმა ტენის ძებნაში შეიძლება ფირი გაარღვიონ. ხოლო თუ 
ველური ბუნების ბინადრების მოზიდვა გსურთ, გააკეთეთ ტბორი მიწის დონეზე, შეიძლება წყალი 
ოდნავ გადმოდიოდეს ნაპირებიდან. 
 
1. მონიშნეთ ტბორის კონტურები  დრეკადი სარწყავი შლანგის(რეზინის მილის) მეშვეობით, 
შემდეგ ამოთხარეთ ქვაბული.  ტბორის ცენტრში სიღრმე და  თავთხელების ადგილებში ჩაარჭეთ 
პალოები. 
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2. დადეთ ლარტყა ტბორის გარდიგარდმო და თარაზოს მეშვეობით შემოწმეთ  ზედაპირის 
ჰორიზონტალურობა. მაშინაც კი, როცა ნაკვეთის რელიეფი არათანაბარია, ზედაპირი მკაცრად 
ჰორიზონტალური უნდა იყოს. 
3. მოაყარეთ 1,2 სმ სისქის ნესტიანი ქვიშა  და თანაბრად გაანაწილეთ ის ფსკერსა და კედლებზე, 
ჰიდროიზოლაციური ფირის  დაცვისთვის. 

 

 
 
 
4. გამზადებულ ქვაბულში ჩადეთ ფირი. ზემოთ დარჩენილი კიდეები დაამაგრეთ აგურებით. 
ქვაბული გაავსეთ წყლით. ფირი დაიწყებს გაწევას და თანდათან შეავსებს ქვაბულის ფორმას. 
5. პერიმეტრის კიდეებზე მოაჭერით ზედმეტი ფირი და დაუტოვეთ მხოლოდ 30 სმ სიგანის ზოლი, 
რომელიც შემდეგ დაიფარება დეკორატიული ელემენტებით. 
6. წყალსატევის კიდეები, ნაპირები გააფორმეთ ბეტონის ფილებით ან ქვებით.  
 
 
როგორ გავაკეთოთ ამაღლებული, აწეული ტბორი 
 ასეთი მაღალკედლებიანი ტბორის გასაკეთებლად დადეთ 
ფორმა კარგად გათანაბრებულ და დატკეპნილ ზედაპირზე 
და მონიშნეთ კონტურები მის პერიმეტრზე.  ააშენეთ 
კედლები აგურის, ქვის ან ბეტონისაგან ლენტისებურ 
ფუნდამენტზე. 
 ამოიღეთ ფორმა და მის ქვეშ დაფინეთ 5 სმ სისქის  
მსხვილმარცვლოვანი ქვიშა, შემდეგ ჩადგით ფორმა ჩაასხით 
15სმ  წყლის ფენა, მდგრადობისათვის და შეავსეთ ფორმასა 
და კედლებს შორის სივრცე. ზემოდან შეგიძლიათ 
მოკირწყვლის ან სხვა მასალით გააფორმოთ. 
 
 
 ქვების  ბილიკები  
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 ტბორში ქვის ბილიკი იმავე ფუნქციას ასრულებს, რასაც ბილიკი გაზონზე. სივრცის, წყალსატევის 
სწრაფი გადაკვეთის საშუალებაა სივრცის გაყოფის გარეშე.  
ასეთი ბილიკის გაკეთება შესაძლებელია ერთნაირი ან სხვადასხვა ზომის ქვებით, შეიძლება იყოს 
სწორად დაგებული ან რკალივით მოხრილი. უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია  საყრდენების 
გაკეთება. მანძილი ქვებს შორის ძირითადად შეადგენს 15-39 სმ-ს, ოღონდ ის ყველგან თანაბარი უნდა 
იყოს. ქვები უნდა იყოს საკმარისად დიდი, პატარა ქვები არა მარტო მოუხერხებელია, არამედ საშიშიც, 
ამიტომ  რეკომენდებულია კვადრატი 50 სმ გვერდებით. 
 
 მისადგომები და პლაჟები 
 მისადგომები ჩვეულებრივ დიდ წყალსატევებთან ასოცირდება, სადაც შესაძლებელია ნავით ცურვა. 
თუმცა შეიძლება პატარა მისადგომის გაკეთებაც, რაც ძალიან მოსახერხებელი იქნება თევზების 
გამოსაკვებად ან მათთვის სამზერად. 
 პლაჟი უზრუნველყოფს წყალთან მოხერხებულად მისვლას და იცავს ჰიდროსაიზოლაციო ფირს 
წყალსატევის ქვეშ პლაჟი უმჯობესია 15 სმ იანი მრგვალი ხრეშის ფენით ან კენჭებით დაიგოს. 
პლაჟისთვის ბუნებრიობის მისაცემად ნაპირებზე ადგილობრივი გარემოში არსებული დიდი ქვები 
განალაგეთ.  
წყლის ობიექტების განლაგება 
 ტბორი, ჩანჩქერი და შადრევანი შეიძლება პრაქტიკულად ბაღის ნებისმიერ ადგილში განთავსდეს. 
თუმცა ზოგიერთი ფაქტორის გათვალისწინება მაინც საჭიროა. 
ტბორის გარშემო რეკომენდებული არაა 5,5 მ რადიუსის ხეების ჩარგვა, რომ  მათმა ფესვებმა არ 
დააზიანონ საიზოლაციო ფირი, ხოლო ჩამოცვენილმა ფოთლებმა წყალი არ დაანაგვიანონ.  
  შეისწავლეთ ის მცენარეები, რომლებიც უნდა ჩარგოთ ტბორის სიახლოვეს. ან ისინი, რომლებიც უკვე 
იზრდებიან შორიახლოს; რამდენადაც ზოგიერთი ნაყოფიანი მცენარის მავნებელი, როგორიცაა 
მაგალითად ბუგრი, რომელიც აზიანებს კურკოვნებს, ასევე  საშიშია წყლის მცენარეებისთვისაც. 
უთხოვარს კი წყლის ბინადრებისთვის მომწამვლელი ნაყოფები აქვს. ტირიფისა და ალვის ხის 
მეტისმეტად აგრესიულმა ფესვთა სისტემამ შეიძლება დააღრვიოს წყალსატევის კონსტრუქცია. 
წყლის ობიექტები 
არსებობს უამრავი  მასალა და მოწყობილობა  ფორმალური და არაფორმალური წყლის ობიექტების 
შესაქმნელად 
კედლის შადრევანი. ასეთი შადრევანი ძალიან უხდება პატარა ბაღებს. ასევე დიდ რეგულარულ 
ბაღებსაც. კედლის შადრევნებს აკეთებენ ქვისგან, მეტალისგან და მინაბოჭკოსაგან. პატარა ტუმბოები 
თავსდება წყლით სავსე ტბორის ფსკერზე და წყალი მილის გავლით ხვდება გარეთ გამომავალ ხვრელში. 
შადრევანი მზის ბატარეებზე.  ასეთი შადრევნები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. მას არც ტუმბო 
სჭირდება, არც ელექტროენერგია. შადრევანი ცვლადი ფრქვევანებით უბრალოდ თავსდება ტბორში, 
სადაც ის სხვადასხვაგვარ ნაკადს უშვებს. მაგრამ აქვს ერთი ნაკლოვანება: საღამოს საათებში და 
მოღრუბლულ დღეებში ვერ მუშაობს. თუმცა უკვე გამოჩნდა ისეთი მოდელებიც, რომლებიც ასეთ 
პირობებშიც მუშაობს, აქვს ნაკადის, წყლის ჭავლისგანათებაც. 
შადრევანი “ზარი”.  წყლის ნაკადი  იღვრება და ნაწილდება ზარის ფორმით. დაბალი შადრევნები 
უმჯობესია პატარა ტბორებში გამოიყენოთ, რადგან დიდი შხეფების ფრქვევისას ქარიან დღეებში წყალი 
სწრაფად ორთქლდება. 
შადრევანი აუზით. ასეთი მოწყობილობა შეიძლება გახდეს პატარა პატიოს მოსართავი, თანაც იქნება 
აბსოლუტურად უსაფრთხო ბავშვებისათვის, თუ ამოავსებთ თითქმის პირამდე შავი კენჭებით. ნაკადის 
სიმაღლე რეგულირდება აუზის დიამეტრის მიხედვით და მოქმედებს მასში ჩადგმული ტუმბოს 
მეშვეობით. ჩააფინეთ ფსკერსა და კედლებზე შავი  წყალგაუმტარი ფირი, ის წყლის ზედაპირს უფრო 
არეკლადს გახდის. 
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შადრევანი  სკულპტურით. დეკორატიული ეფექტის გამო წყალი და ქანდაკება ძალიან ხშირად 
გვხვდება ერთად. ბაღის სტილის შესაბამისად შერჩეულმა ქანდაკებამ შეიძლება შადრევნის ცენტრში 
მოთავსებული ფრქვევანა შეცვალოს. 
ქვის ტბორი. ასეთი ტბორი ძალიან ბუნებრივად გამოიყურება თუ ჰიდროიზოლაციური ფირი კარგად 
არის დეკორირებული. კასკადისებური ტბორების მოწყობისას ტბორი ქვედა დონეზე ბევრად უფრო 
დიდი უნდა იყოს, რომ  წყლის დონემ  ძალიან არ დაიკლოს, სანამ ტუმბო ჩანჩქერისთვის წყალს აწვდის 
ზემოთ. 
ნაკადული. ხელოვნური მდინარე შეიძლება გაკეთდეს ბაღის საჭიროების მიხედვით. დიზაინერებს 
უყვართ თავის პროექტებში მისი ჩართვა, რამდენადაც მისი ხმაური  და დინამიკა არაჩვეულებრივ 
ეფექტს ქმნის. 
წყარო გააკეთეთ რაც შეიძლება ბუნებრივის მსგავსი. კარგად შენიღბეთ ჰიდროიზოლაციური ფირი 
დეკორატიული ელემენტებით: კორდის ფენით, ტორფით და მასში მცენარეებით, ხრეშითა და  ქვებით. 
 
 
 
კითხვები თვითშეფასებისთვის: 
1. როგორ ხდება მცირე სანერგის(კვალსათბურის) ტერიტორიის ორგანიზაცია? 
2. როგორი ტიპის სარწყავი სისტემები არსებობს? 
3. როგორი ტიპის მორწყვა არსებობს? 
4. აღწერეთ მშრალი და სველი წყობის ბილიკების მოწყობის ეტაპები. 
5. ჩამოთვალეთ მცირე არქიტექტურული ფორმები. 
6. აღწერეთ თაღის, პერგოლის, მარტივი ღობის მოწყობის პრივნციპები. 
7. როგორ ხდება ტბორისთვის ქვაბულის მომზადება? 
8. ჩამოთვალეთ წყლის მცენარეები. 
 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. ა.ლორთქიფანიძე, ბოტანიკა. თბილისი, 1964 წ. 
2. რ. გაგნიძე, მ. დავითაძე, ,,ადგილობრივი ფლორა“, ბათუმი, 2000წ. 
3. რ. გაგნიძე, ,,საქართველოს ფლორის კონსპექტი ნომენკლატურული ნუსხა“, თბილისი, 2005წ. 
4. ა. მაყაშვილი, ,,ბოტანიკური ლექსიკონი“, 1991წ.  
5. ა. სმირნოვი, ა. პეტერბურგსკი, აგროქიმია“თბილისი, 1979 წ. 
6. დ. გედევანიშვილი, გ. ტალახაძე. ,,ნიადაგმცოდნეობის კურსი” 
7. ხელაძევ. ,,დეკორატიულ მცენარეთა დაავადებანი და მასთანბრძოლა“, საბჭოთა საქართველო. 1974 წ.  
8. ბათიაშვილიირ., დეკანოიძეგ. ,,ენტომოლოგია (სპეციალურინაწილი). 
[სახელმძღვანელოსტუდენტებისათვის]. განათლება, 1974 წ. 
9. ყანჩაველიგ. ,,ზოგადიფიტოპათოლოგია“, [სახელმძღვანელოსტუდენტებისათვის].-თბ.: განათლება, 1978 წ. 
10. კილაძე რ. ,,ბაღ-პარკების მშენებლობა“,  ქუთაისი, გამ. ,,მოწამეთა”, 2006 წ., 190  
11. Защита растений от вредителей и болезней. т РАСТЕНИЯ – НОВЕЙШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ЗЕЛЕНОМУ ЦАРСТВУ ПЛАНЕТЫ.DKLONDN, NEY YORK 2006 
12. Каталог красивоцветущих и декоративно лиственныхрастений. М., 2005. 
13. Каталог декоративных садовыхрастений. М., 2005. 
14. Окунева И. Цветущие кустарники. М., 2009. 
15. Ботаника.Энциклопедия «Все растения мира»10000 комнатных и садовыхрастении 2003. 
16. Каталог декоративных садовыхрастений. М., 2005. 
17. Хессайон Д. Г., д-р. Все о розах. Кладезь-Букс. 2006 
18. Размножение растений. DK. АСТ. Астрель. 2005 
19. Брикелл К., Джойс Д. Обрезка и формирование деревьев и кустарников. DK. Астрель. 2006 
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20. Трейвас Л. Ю. Болезнии вредители роз: Атлас-определитель. Фитон+. 2011. 
21. Размножение растений»Миранда смит ,кладез-букс, 2006 
22. Размножение растений» Алан Тугуд, Королевское Общество садоводов, ДК, 2005 
23. Брикелл К., Джойс Д. Обрезка и формирование деревьев и кустарников. DK. Астрель. 2006.  
24. Обрезка и прививка растеий. М. Мир книги. 2010 
25. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев. Формы, методы, уход. БММ. 2008.  
26. .1. Главный Ботанический Сад. 1972 
27. Трейвас Л. Ю. Болезнии вредители декоративных садовых растений: Атлас-определитель. Фитон+. 2010.  
28. Трейвас Л. Ю. Болезнии вредители декоративных садовых растений: Атлас-определитель. Фитон+. 2007.  
29. Трейвас Л. Ю. Болезнии вредители декоративных роз: Атлас-определитель. Фитон+ 
30. Биологические средства защиты растений. Колос. 1974.  
31. Хессайон Д. Г., д-р. Все огазоне. Кладезь-Букс.2006 
32. Алексахин Н. Н. и др. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании. МГУЛ. 2007.  
33. Ильина В. Стильные цветники для частного сада. Фитон+. 2010. 80 с. 
34. Колесникова Е.Г. Садовые миксбордеры.М., Кладезь-Букс. 2011. 
35. Колесникова Е.Г. Цветники. М., Кладезь-Букс. 2011. 
36. Константинова Е. Цветники и садовые композиции. Идеи, принципы, примеры. Фитон+. 2010.  
37. Хессайон Д. Г., д-р. Все о клумбовых растениях. Кладезь-Букс. 2005.  
38. Лещинская В. В. Альпинарии и камни в саду. Аделант. 2006.  
39. Хессайон Д. Г., д-р. Все об альпинарии и водоеме в саду. Кладезь-Букс. 2006.  
40. Лысиков А. вертикальное озеленение. Фитон+.2008.  
41. Баух-Трошке З. и др. Террасы. Интербук-бизнес. 2003.  
42. СтивенсД. Терассы и беседки. АРТ-Родник. 2008.  
43. Шиканян Т. Д. Садовые дорожки. М., Кладезь-Букс. 2011 
44. Шнибель-Моррель Д., Николь Т. Мозаика из галки. М. Ниола-Пресс. 2006 
45. Робинсон П. Садовые водоемы за несколько дней. Кладезь-Букс. 2007.  
46. СветинбергР. Водные сооружения в саду. Ниола-Пресс. 2006г.  
47. Ньюбери Т. Все о планировке сада. Кладезь-Букс. 2001 г.  
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	Centaurea iberica RiRilo; Glaucium yayaCura ; Laurocerasus officinalis wyavi
	TanxmovanTa kiTxvis wesebi:
	1. bunebiT grZeli xmovania difTongi. mag: Crataegus.
	A
	1. Nom. sing. -is  forma   srulad
	I berZnuli bruneba
	berZnuli warmomavlobis mamr. sqesis arsebiTi saxelebi Nom. sg.-Si bolovdebian es-ze, mdedr. sqesisani ki – e-ze. mag.: Aloë,es f aloe;  Anemone,es f anemona, frinti; Daphne odora surnelovani majaRveri (daphne, es f majaRveri); diabetes, ae  m diabeti.
	II brunebiT ibrunebian   mamr. da saS. sqesis o-fuZiani ars. saxelebi.   mamr.sqesis ars. saxelebs Nom. sg-Si aqvT  -us an  -er, xolo saS. sqesis ars. saxelebs - -um daboloeba.   II brunebis  berZn. warmoSobis saS. sq. arsebiT saxelebs  Nom.sg-Si...
	TanxmovanfuZiani, xmovanfuZiani da Sereuli:
	brunvaTa daboloebebis sqema  III   brunebis samive tipisaTvis
	zedsarTavebi iyofian or mTavar jgufad:
	1)  I da  II brunebis anu I rigis zedsarTavi saxelebi.
	2) III brunebis anu II rigis zedsarTavi saxelebi.
	SeTanxmebeli  msazRvreli
	ZiriTadad zedsarTavi saxeli mosdevs arsebiT saxels da uTanxmdeba mas sqesSi, ricxvSi da brunvaSi. amitom terminSi is SeTanxmebul  msazRvrels warmoadgens. SeTanxmebuli msazRvreli mogvigebs kiTxvebze rogori? romeli? ramdeni?
	rodesac sazRvruli da msazRvreli erTsadaimave brunebis tips ganekuTvneba,
	brunebis dros maT erTnairi daboloebebi aqvT:
	Nom. cellul-a ovat-a   ovaluri ujredi
	petiol-us long-us  grZeli yunwi
	foli-um ovat-um ovaluri foToli
	Gen.  celul-ae ovat-ae ovaluri ujredis
	petiol-i  long-i      grZeli yunwis
	foli-i    ovat-i        ovaluri foTolis
	rodesacsazRvruli da msazRvreli sxvadasxva brunebis tips ganekuTvnebian, brunebis dros maT sxvadasxva daboloebebi aqvT:
	Nom.Aln-us maritim-a zRvispira muryani
	Gen. Aln-i   maritim-ae zRvispira muryanis
	(xeebisa da buCqebis saxelebi II brunebis arsebiTi saxelebia da gamonaklisis saxiT mdedrobiTi sqess ekuTvnian da zedsarTavebs mdedrobiTi sqesis formiT iTanxmeben. Bamitom aq brunebis dros arsebiTi saxeli II brunebiT ibrunvis,   zedsarTavi saxeli k...
	SeuTanxmebuli anu genetivuri msazRvreli
	brunebis dros ibruneba mxolod sazRvruli, SeuTanxmebuli msazRvreli ki ucvlelad rCeba genetivSi.
	numeralia cardinalia(raodenobiTi  )                       numeralia ordinalia (rigobiTi)
	unus,a,um                                                                           primus,a,um
	duo,duae                                                                             secundus,a,um
	tres tria                                                                                tertius,a,um
	quattuor                                                                               quartus,a,um
	qunque                                                                               quintus.a.um
	sex                                                                                     sextus,a,um
	septem                                                                               septimus,a,um
	octo                                                                                    octavus,a,um
	novem                                                                               nonus,a,um
	decem                                                                               decimus,a,um
	undecim                                                                 undecimus,a,um
	duodecim                                                               duodecimus,a,um
	tredecim                                                                  tertius decimus,a,um
	quattuordecim  …                                                    quartus   decimus a,um   ….
	qundecim
	sedecim
	aTeulebi  30—90-mdeD
	-ginta                                                                         -cessimus(-gessimus),a, um
	triginta      XXX                                                          tricesimus,a,um
	quadraginta   XL                                                         quadragesimus,a,um
	qunquaginta  L                                                            qunquagesimus,a,um
	sexaginta       LX                                                         sexagesimus,a,um da a.S
	centum  100 C                                                              centesimus,a,um
	zmnis formebidan Cven dagvWirdeba SeviswavloT: praesens indicativi activi et passivi (moqmedebiTi da vnebiTi gvaris TxrobiTi kilos awmyo dro), Perfectum indicativi passivi
	habito vbinadrob
	habitā-
	habitā-re binadroba
	floreo vyvavilob
	florē- 
	florē-re  yvaviloba
	divido  vyof
	dividĕ-  
	dividĕ-re  dayofa
	vestīo vimosebi
	vestī-
	vestī-re  Semosva
	2. perfectum indicativi activi (namyo sruli, moqm. gv., Txr. k.):  vestivi    Sevmose
	3. supinum (supinumi)9F     vestitum (Sesamosad)
	4. infinitivus praesentis activi (awmyo, moqm. gv., infinitivi - sawyisi)    vestī-re Semosva
	(praesens indicativi activi et passivi)
	I    -o, m    -mus                      -or,-r     -mur
	 II   -s        -tis                          -ris        -mini
	 III  -t         -nt                          -tur        -ntur
	vide-o    vide-mus                      vide-or         vide-mur
	vide-s     vide-tis                         vide-ris        vide-mini
	vide-t     vide-nt                          vide-tur        vide-ntur
	sum (var)          sumus  (varT)
	est    (aris)       sunt      (arian)
	cinctus, a, um  garSemortymuli (cingo, cinctum, ere  gars vertymi )
	circinatus, a, um daxveuli,  damrgvalebuli, daxuWuWebuli, dawnuli (circino, circinatum, are vamrgvaleb )
	circumdatus, a, um garSemortymuli   (circumdo, datum, dare irgvliv ganvlagdebi)
	circumflexus, a, um  irgvliv Semoxveuli (circumflecto, circumflexum, ere vRunav, vkakvav)
	connatus, a, um erTdrouladwarmoSobili, TanaSobili (connascor, natus sum, nasci viRacasTan/ raRacasTan erTad  vibadebi)
	connexus,a,um SeerTebuli, dakavSirebuli (connecto, conexum, conectere vkrav, vaerTeb)
	constrictus, a, um    SemWidroebuli, SekreWili, sqeli (constringo, strictum, constringere vuWer)
	contextus, a, um  mWidrod dawnuli (contexo, textum, ere vqsov, vwnav)
	continuus, a, um uwyveti
	contortus,  a, um  daxveuli  (contorqueo, tortum,ere  vbrunav, vtrialeb )
	contractus, a, um   SekumSuli, viwro, mWidro (contraho,tractum,ere vkumSav)
	Perfectum indicativi passivi
	Perfectum indicativi passivi = participium perfecti passivi da sum zmnis praes.-is formebi.
	acanth-o-phyllus              ekalfoTola
	akme wveti, wveri
	akanth-o-carpus               ekalnayofa
	aden,adenos jirkvali
	akm-o-phyllus      wvetianfoTliani
	aktin-o-morphus            aktinomorfuli
	aden-o-phorus               jirkvlovani
	amm-o-philus,a,um qviSismoyvaruli
	ampel-o-phyllus  vazisfoTola
	c: 
	Oxycoccus quadripetalus StoSi.  Aucuba japonica iaponuri aukuba. Lonicera nitida priala cxratyava.  Caesalpinia gillisii gilisiis cezalpinia.   Artemisia dracunculus tarxuna. Acer nekerCxali.  bacca kenkra. coeruleus  cisferi.  Foeniculum kama.    Hyoscyamus lencofa. Cydonia komSi.  citricus limonis.  Crataegus laevigata  ekliani kuneli. Medicago  coerullea ionja.  Centaurea iberica RiRilo.  Glaucium yayaCura. 
	s : 
	Sequoia sempervirens  maradmwvane seqvoia.   Pinus mugo mTis fiWvi. Prunus spinosa kvrinCxi.  Spirea trilobata   samnakvTa grakla.  semen Tesli.  symbiosis  simbiozi.  Berberis levis nazi kowaxuri.  Salvia  officinalis samkurnalo salbi.  Basis sZirkveli.   arenosus  qviSis binadari.  formosus lamazi.  Sambucus  anwli.    Rosa canina askili Scilla cisTvala.  Prunus spinosa kvrinCxi.  Sorbus circeli. Rosmarinus  rozmarini.                                                                  x:
	Taxus baccata  uTxovari.  saxum klde.  unisexualis erTsqesiani.
	qu:
	Ilex aquifolium baZgi.  Sequoiadendron  giganteum  giganturi seqvoiadendroni.  Quercus pontica ponturi muxa.   quinque (kvinkve) xuTi. Mahonia aquifolium WyorfoTola.
	gu:
	sanguineus, gutta, lingua.
	ti:  
	    inflorestentia, ae f yvaviledi. substantia nivTiereba.   mixtio Sereva.  ostium Sesasvleli
	w : 
	 Artemisa sasnowskyi  samwvane.
	2. CawereT laTinuri literaciiT:
	Bromus, i  Svriela
	Castanea,ae   wabli
	Cellula,ae  ujredi
	Foeniculum,i  kama
	Fungus,i   soko
	Galanthus,i  TeTryvavila
	Gemma,ae kvirti
	Gladiolus,i       xmala
	Hyoscyamus, i  lencofa
	Lamium, i    WinWris deda
	Licopersicum,i     pomidori
	Lilium,ii  SroSani
	Linum,i  seli
	nucleus,i birTvi
	petiolus,i m yunwi
	Petroselinum,i n oxraxuSi
	pilus, i m, bewvi
	ramus,i  m toti
	Taraxacum, i n babuawvera
	Trifolium,i    n samyura
	Triticum,i   n    xorbali
	Valeriana,ae f katabalaxa
	Centaurea RiRilo.  Coriandrum  qinZi.  Erodium  savarcxela.  Cucurbita  gogra.  chamomilla  gvirila.  siliqua parki. forma forma. folium foToli. ovarium naskvi.  petalum furceli (yvavilis .  Gossypium bamba.    involucrum  safari (mcenaris).    sepalu...
	Betula,ae f  aryis xe;  bractea,ae f   Tanayvavili;  campanula,ae f (campana,ae f  zari) zanzalaki;  Centaurea,ae f RiRilo;  gemma,ae f  kvirti;  fruticosus,a,um  buCqnari, buCqovani;  inflorescentia, ae f yvaviledi
	membrana; gemma; cellula; forma; anthera; beta; bractea; bacca; verruca; coma; aqua
	wiTeli ruber, bra, brum; purpureus,a,um
	kenkra bacca,ae f
	kenkrovani baccatus, a, um
	mcenare planta,ae f
	morcxvi pudicus, a, um
	mimoza Mimosa,ae f
	ovaluri ovatus,a,um
	TanafoToli stipula,ae f
	yavisferi bruneus,a,um
	kvirti gemma,ae f
	buCqovani fruticosus, a, um;  fruticulosus, a, um
	meWeWiani verrucosus,a,um
	aryis xe Betula,ae f
	ekliani aculeatus,a,um; spinosus,a,um
	xuTbotkoiani pentagynus,a,um
	konusuri  conicus,a,um
	Typhaceae laqaSisebrni
	patara Rero  cauliculus, i m
	jamis foToli sepalum,  i n
	Sententiae:
	1. yuradReba miaqcieT rogor icvleba zedsarTavi saxelebis daboloebebi ars. saxelebis sqesis Sesabamisad:
	4. TargmneT laTinurad:
	     ul,  -ol, -cul -uscul     
	-ul:        fossa, ae  f foso.  ramus, i  m  toti. nervus,  i  m ZarRvi.  barba, ae f
	wveri. spica, ae  f TavTavi. rima,a e  f naprali. globus, i  m   burTi.
	spica, ae f    TavTavi.  hortus, i  m baRi. gemma, ae f kvirti. spina, ae f    ekali
	I         -ul,  -ol, -uscul, -id,  idul;   
	II      -at, os;
	III  -ic,  -in, -an, at-ic; 
	IV    -oid,  -ari,  -ace, -ic;
	 V    -ace, - e, - in,  -are
	II.
	at: barba,ae f wveri;  bacca,ae f kenkra;    flagellum,i n Solti;  brachium,ii  n    mxari;
	campanula,ae f (campana,ae f  zari  ) zanzalaki; capitulus , i  m patara Tavi;
	angulus,i m kuTxe; canaliculus,i m   patara arxi; capillus,  m   bewvi, Tma;
	cor, cordis n (cord fuZe); cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe); sulcus,i m Rari; aurum,i n
	oqro;  corolla,ae f gvirgvini.
	os : cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe);  bulbus,i m  bolqvi; aqua, ae f wyali; copia,ae f
	simrvle;  angulus, i m kuTxe; spina,ae f wveti, ekali; siliqua,ae f Woti, parki
	clavatus,a,um;   falcatus,a,um;  spinosus,a,um;   fasciculeatus,a,um;  foliatus,a,um;
	urceolatus,a,um; verrucosus,a,um;  glandulosus,a,um;  lamellatus,a, um;   scutatus,a,um;
	saccharatus,a, um; rostratus,a,um;  maculatus,a, um.
	III.
	Alchimilla caucasica  marmuWi;  Alopecurus ponticus (A. sericeus)  melakuda; Amygdalus  georgica qarTuli nuSi; Betula  megrelica megruli aryi;  Buxus  colchica  kolxuri bza; Campanula armazica  armazis maCita; Carum caucasicum kvliavi;  Centaurea  ibe...
	IV.
	-oid: corolla ae f   gvirgvi;  membrana, ae f  membrana;  tuba,ae f lula; rhizoma,atis n
	Fesvura;  dactylus, i m   TiTi;
	- ace: corium, ii  n kani, tyavi,  qerqi; crusta,ae f     qerqi;  herba,ae f    balaxi
	- ari:   corona,ae f    gvirgvi
	-ic:     conus ,i m       konusi
	9. saxeobis epiTetSi  gamoyaviT  sufiqsi da TargmneT sityvasityviT:
	Acer    platanoideum  (an: II rigis zeds. daboloebiT: Acer    platanoides) leka
	Citrullus colocynthoideus (an: II rigis zeds. daboloebiT: Citrullus   colocynthoides) saWmeli sazamTro (colocynthys,idis mware kvaxi)
	-ace: papyrus,i m papirusi; charta,ae f   qaRaldi;  argilla,ae f Tixa;  creta,ae f carci
	-e:     aurum,i n oqro;  Argentum, i n vercxli; os, ossis Zvali;  arbor,oris xe
	9.  dadgineT romeli arsebiTi saxelisgan aris nawarmoebi saxeobis epiTeti  da TargmneT:
	Cerastium argenteum  pirTeTra
	Festuca gigantea wbila
	Clethra arborea xeSroSana
	plantae herbaceae balaxovani mcenareebi
	plantae arboraceae xe-mcenareebi
	Brasica oleracea brokoli
	Glechoma hederacea oSoSa

	anth-o-phorus, phora,  phorum   (anth-os,i m berZn., yvavili)
	sacharifer, fera, ferum
	Beta sacharifera Saqris Warxali
	capitulifer,fera,ferum
	corollifer, fera, ferum
	Cruciferae  jvarosnebi
	Zilismomgvreli somniferous,a,um
	Saqrismomcemi saccharifer, fera, ferum
	bolqviani bulbosus,a,um
	zeTismomcemi oleifer, fera,ferum
	TavTaviani spiciger, gera,gerum
	kenkrovani baccifer, ferum, fera
	TavTavi spica,ae f
	ionja Medicago, ginis f
	mravalZarRva plantago, ginis f
	nayofi pomum, i  n
	saxamebeli amylum,i n
	4. TargmneT laTinurad da gadaiyvaneT mx. ricxvis Gen.-Si:
	                     praesens                                                part. praes. act.
	IuRl.   nato,  nata-re vcurav                        nata-ns, ntis mocurave 
	IIIuRl.  repo, reper  vcocav                           rep-ens,ntis  mcocavi
	 IVuRl. dormio, dormi-re  mZinavs        dormi-ens,ntis mZinare
	(ibrunebian rogorc III br. erTdaboloebiani zeds. saxelebi).  
	repens, ntis mcocavi; sempervirens, ntis  maradmwvane; splendens, ntis mbrwyinavi, mSvenieri
	nimuSi:  dormio, ire  mZinavs - dormiens,entis mZinare
	3. TargmneT sityvasityviT:
	Cupressus sempervirens (viresco,ere vmwvandebi)
	mag.:
	Primula bayernii  furisula
	1.   ganasxvaveT  saxeobis zedsarTavuli msazRvreli da genetivuri msazRvreli.
	axseniT gvar-saxelebisgan da geografiuli saxelebisgan msazRvrelis warmoebis meTodi:
	Angelica tatianae  angeloza
	Berberis Juliana iulianas kowaxuri
	Berberis thunbergii Tunbergis kowaxuri
	Berberis wilsonae vilsonis kowaxuri
	Deschampsia cespitosa  maxrCobela
	Hedera pastuchowii  pastuxovs suro
	Heracleum sosnowskyi  xevsuris diyi
	Limonium meyeri  Soraqani, mlaSe cocxi
	Primula juliae iulias  furisula
	Primula meyeri  meieris furisula
	Primula woronowii.  voronovis furisula
	Pyrus ketzkhovelii  kecxovelis msxali
	Salvia garedji  salbi
	Scabiosa caucasica  cisfolio
	Sibbaldia semiglabra  fesvmagara
	I
	D   1. rTul zedsarTav saxelSi  gamoyaviT  ars. saxelebis fuZeebi da TargmneT:
	alnifolius,a,um  murynisfoTola;  anemophilus,a,um qariT damtverili;
	ceratophyllus,a, um    rqafoTola;   cheirophyllus  xelisgulfoTala;  cheilanthus,a,um
	tuCyvavila;    caulocarpus,a,um Reronayofa;  salicifolius,a,um tirifisfoTola
	Tilia begoniifolia cacxvi;    Valeriana alliariifolia  katabalaxa;  Kobresia capillifolia kobrezia
	kavkasiuri lafani; Senecio taraxacifolius  TavyviTela; Campanula lactiflora kenkeSa
	bibracteatus,a,um orTanayvaviliani;  bicarinatus,a,um  orqediani;  biceps,cipitis orTava;
	bicuspidatus,a,um orwvetiani;   biennis,e orwliani;  bifacialis,e orsaxiani;  bifidus,a,um
	gaormagebuli;  biflagellatus,a,um orSoltiani;   biflorus,a,um oryvaviliani;
	multiflores (pl.) mravalyvavilianebi;  quadrangularis,e oTxkuTxa; trianthus,a,um
	samyvavila;   trifoliatus,a,um samfoTola;  uniflorus,a,um erTyvaviliani;
	unilateralis,e erTgverdiani
	Leonurus quinquelobatus xuTnakvTa Savbalaxa;  Merendera trigyna  enZela;
	Crataegus pentagyna  Savi kuneli; Parthenocissus quinquifolia  xuTfoTola
	survazi; Parthenocissus tricuspidata  samnakvTiani usurvazi;  Amygdalus
	brevipetiolatus, a, um     mokleyunwiani;  cyrtophyllus,a,um  moxrilfoTliani;
	dasyanthus,a,um sqelyvaviliani; amblyophyllus,a,um blagvfoTola; acutirostris,e
	maxvilniskartiani,  wvetiani; chloranthus,a,um  mwvaneyvavila
	Agasyllis latifolia   duci;  Aristolochia macrophylla  didfoTola Zirmwara;
	mrgvalfoTola sirvaSla; Holboellia latifolia  ganierfoTola holbelia;  Jasminum
	iordasalami;  Pimpinella rhodantha  anisuli; Plantago tenuiflora  mravalZarRva;
	Quercus macranthera maRalmTis anu msxvilmtvrianiani muxa; Rosa multiflora
	mravalyvaviliani vardi.
	atropurpureus,a,um muqi mewamuli; atrofuscus,a,um muqad dabinduli;
	atroviolaceus,a,um muqi iisferi; aequilatus,a,um erTnairi siganis;
	ferebi botanikur terminologiaSi
	       I.feris aRmniS.  damouk. zedsarTavebi
	II.sufiqsebi (-id,  -ul, - idul, -in, -e, -ace, -os, -at);
	prefiqsi (sub-) da   pref.-sufiqsi (sub- - -id);
	III. part. praes. act.
	 IV. arseb. +color,oris (laT.), chroma,atos (berZn.)
	V.  zedsarT.+ zmnizeda
	M   mag.: flavus,a,um yviTeli.  f lavidus, a,um; flavidulus,a,um; sub-flavus, a, um (moyviTalo)
	-ul:       rufus, a, um     wiTeli, wiTuri
	-id:       albus.,a, um TeTri. flavus,a,um yviTeli
	IV. arseb. +color,oris(laT. fuZeebTan), chroma,atos (berZn. fuZeebTan).
	fructus subflavus
	plantae subalpinae
	fructus insipidus
	flos inodorus
	acanthophyllus,a,um     ekalfoTola
	ceratophyllus,a, um    rqafoTola
	Citrullus   colocynthoides sakvebi sazamTro
	amarus, a, um mware       
	amblyophyllus, a, um(berZn.)    blagvfoTola
	ammo-philus,a,um (berZn.)   qviSismoyvaruli
	ampelo-phyllus (berZn.)    vazisfoTola
	Amygdalus  georgica qarTuli nuSi 
	arena,ae f qviSa
	anemos, i  m qari (berZn.)    
	arenicolor,oris   QqviSisferi 
	arenosus,a,um qviSiani; qviSis; qviSis binadari
	Angelica tatianae  angeloza
	Angelica,ae f angeloza
	argilla,ae (berZn.) Tixa 
	Aristolochia macrophylla  didfoTola Zirmwara 
	Aristolochia,ae f(berZn.)    Zirmwara 
	anthera, ae f (berZn.)  mtvriana 
	armazicus,a, um  armazis 
	anthophorus, phora,  phorum (berZn.)  yvavilovani    Anthoxanthum odoratum   yviTelTavTavaAnthoxanthum, i n(berZn.)     yviTelTavTava
	Atraphaxis spinosa  xorcifera 
	Atraphaxis,is f (berZn.)   xorcifera
	Autumnalis, e Semodgomis
	avellanus,a, um avelanis 
	Bambusa viridi-glaucescens  bambuki 
	barbatus,a,um wveriani
	barbula, ae  f patara wveri
	begoniifolius, a, um  begoniisfoTola
	capillus,  m   bewvi, Tma
	capitatus,a,um Taviani
	capitulatus,a,um pataraTaviani
	capitulifer,fera,ferum  Taviani 
	capitulum,i  n patara Tavi
	Capsicum, i n wiwaka
	caput,itis n Tavi (fuZe capit-) 
	Caragana grandiflora  uZraxela
	Caragana,ae f  uZraxela 
	c(a)espitosus, a, um kordiani kordis
	caelum,i n ca
	caerula, orum  n laJvardi  
	caespes, itis m (cespes, itis) kordi, belti
	Campanula armazica  armazis maCita 
	Campanula lactiflora kenkeSa  
	Campanula,ae f
	campanula,ae f (campana,ae f  zari  ) zanzalaki
	campanulatus,a,um  zanzalakiani
	canaliculus,i m   patara arxi                                            
	corticosus,a,um qerqiani  
	Coryllus avellana  Txili          
	Corylus, i f (berZn.)  Txili
	contexo, textum, ere  vqsov, vwnav
	contextus, a, um  mWidrod dawnuli 
	continuus, a, um uwyveti
	contorqueo, tortum.  ere  vbrunav, vtrialeb 
	contortus a,um  daxveuli  
	contractus,a,um   SekumSuli, moxrili,  viwro, mWidro
	Convallaria transcaucasica  SroSana 
	copia,ae f  simrvle
	copiosus,a,um uxvi
	cuspis, idis  f wveti,  nestari, Subi, laxvari
	coronarius,a,um    gvirgvinovani     
	cyanus,a, um (berZn.) cyaneus,a,um lurji
	Cycas, adis f (berZn.) sagovana
	cortex,icis m qerqi (cortic- fuZe)
	Cyclamen  adzharicum yoCivarda
	corticatus,a,um qerqiani, qerqiT dafaruli
	Deschampsia caespitosa  maxrCobela
	Cyclamen,inis n (berZn.) yoCivarda
	Dictamnus caucasicus  ifnura 
	Dictamnus,i m  ifnura
	digitatus,a,um TiTisebri; TiTebiani
	digitus,i m TiTi
	dioicus, a, um orsaxla, orojaxa
	divaricatus, a, um datotvili
	D
	dormiens, ntis mZinare
	dormio, dormire    mZinavs
	Draba siliquosa quduna 
	Draba,ae  f quduna 
	Daphne glomerata  wiba
	Daphne,es  f wiba
	dasyanthus,a,um sqelyvaviliani (berZn.)
	decido,  ere vvardebi, viryevi
	deciduus, a, um moryeuli
	Delphinium caucasicum  dezura 
	dendron xe (berZn.)
	Epilobium montanum wyalnawyena 
	Epilobium, i n wyalnawyena
	Erodium,i n    savarcxela
	fons, fontis  mwyaro
	fontanus,a,um wyarosi
	forma,ae f forma
	Forsytia suspensa dakiduli, mtirala forzicia
	Forsytia, ae  f forzicia
	F
	Fagus, i f   wifeli
	falcatus,a,um namgalisebri  
	falx, cis  f  namgali                 
	fruticulosus,a,um  buCqnari
	fasciculeatus,a, um konisebri 
	fruticulus, i m buCqi 
	fungus,i m  soko 
	fuscus,a,um dabinduli
	Ficus carica  leRvi 
	G
	Ficus, i f      fikusi          
	Galanthus  lagodechianus  lagodexis TeTryvavila
	Galanthus caucasicus  TeTryvavila
	fistulosus,a,um stvirisebri     
	Galanthus, i m  TeTryvavila
	flagellatus,a,um Soltiani
	flagellum, i n Solti 
	flavidus,a, um;  flavidulus,a,um moyviTalo
	flavus, a, um yviTeli
	flos, oris m yvavili
	Gentiana angulosa naRvela 
	Gentiana caucasica  naRvela 
	Gentiana,ae f naRvela
	Foeniculum,i n  kama
	foliatus,a,um foTliani, SefoTlili; foTlisebri   
	folium, ii  nfoToli (phyllum,i  n  berZn.)
	haematitus,a,um sisxliviT wiTeli
	gigas,antos(berZn.) bumberazi, goliaTi
	Gladiolus,i m  xmala 
	glandula,ae f  jirkvali 
	glandulosus,a,um jirkvalebiani 
	Heracleum sosnowskyi  xevsuris diyi
	Heracleum,i n diyi
	herba,ae f  balaxi
	glomeratus,a,um  gorgalisebri
	glomus,eris n  gorgali, xlarTi; burTula 
	gluten,inis n webo
	glutinosus,a, um webovani
	Gossypium,ii n  bamba
	gracilis,e  werweta, moxdenili
	grandiflorus, a, um didyvavila
	horticus,a,um  baRis
	gynoeciatus,a,um  butkosi
	Hyoscyamus, i  lencofa 
	H
	imereticus,a,um; imeretinus,a, um      imereTis
	lamellatus,a, um firfiiani
	inflorestentia, ae f yvaviledi   
	Lamium album WinWris deda  
	Lamium, i  n WinWris deda
	Larix   decidua   evropuli lariqsi 
	Inula cordata mziura  
	Larix, icis   f  lariqsi, rbilwiwviana
	latifolius,a,um ganierfoTola
	Involucrum, i n  mcenaris safari 
	Jasminum nudiflorum Jasmini 
	Jasminum, i  n Jasmini
	Licopersicum,i   n  pomidori
	Lilium,ii  n SroSani  
	Limonium meyeri  Soraqani, mlaSe cocxi
	Limonium,ii n Soraqani, mlaSe cocxi
	LL
	lobus,i m  wili, nakvTi 
	longiflorus,a,um grZelyvavaila
	longus, a, um grZeli 
	melas, anos (berZn.) Savi 
	Mespilus germanica  zRmartli (Mespilus,ii f)
	Mespilus, i     f  zRmartli
	lutosus,a,um  Slamiani;  Slamis binadari
	lutum, i n Tixa,Slami,  talaxi 
	mingrelicus, a, um   samegrelos 
	macrantherus,a, um (berZn.) didmtvrianiani, msxvilmtvrianiani 
	molis,e rbili, moqnili
	molissimus,a,um Zalian rbili, moqnili
	macropetalus,a,um yvavilisdidfurcliani
	macula,ae f laqa       
	Mahonia repens mahonia 
	Mahonia,ae f mahonia
	Malus,i    f     vaSli
	margo, inis m  kide
	nanus,a,um juja
	Narcissus, i  m narcisi                                                                                        
	Medicago marina ionja
	Nephrolepis exaltata  nefrolepisi 
	Nephrolepis, idis f nefrolepisi 
	nervosus,a,um  uxvZarRviani 
	ovarium,ii n   naskvi
	nucleus,i  m birTvi 
	nudiflorus, a, um SiSvelyvavila
	P
	Paeonia carthalinica  qarTlis iordasalami 
	odoratus,a,um surnelovani 
	paludosus,a,um Waobiani, Waobis
	Parthenocissus quinquefolia  xuTfoTola usurvazi 
	Oliva,ae f  zeTisxili
	Parthenocissus tricuspidata  samnakvTiani usurvazi 
	planta silvatica tyis mcenare
	Plantago tenuiflora  mravalZarRva 
	penna (pinna), ae f  bumbuli, foCi(xaxvis)
	Peperomia   caperata   naoWa peperomia 
	petiolus,i m yunwi 
	Petroselinum,i n    oxraxuSi  
	Phaseolus, i   m      lobio 
	phileo (berZn.) miyvars (-philus  moyvaruli, -filuri) 
	pomum, i n nayofi
	ponticus, a, um  ponturi
	phoro(berZn.) mimaqvs, vatareb
	Primula juliae iulias  furisula  
	Primula woronowii.  voronovis furisula 
	pilosus, a, um bewviani 
	Pimpinella,ae f pimpinela
	Prunus divaricata  tyemali 
	Prunus,i f  
	ramus,i  m toti 
	Ricimus, i m abusalaTini
	radicans, ntis fesvgamdgari
	saccharatus,a, um,  Saqariani
	Rosa,ae f vardi
	saccharum,  i  n Saqari        
	saguramicus, a,um saguramos  
	Salicornia  herbacea CoRano 
	rostrum, i n niskarti            
	Salix,icis f tirifi
	Salsola arbuscula salsola-patara xe  
	ruber, bra, brum wiTeli
	Salsola,ae f salsola
	Salvia garedji  salbi 
	Salvia,ae f salbi
	saxifragus, a, um qvatexia
	saxum,i n  klde ,    qva
	Scabiosa caucasica  cisfolio 
	Scabiosa,ae f folio
	scuta, ae f fari
	scutatus,a,um farismsgavsi 
	splendens, ntis mbrwyinavi , mSvenieri 
	Stachys fruticulosa  dedafutkara   
	Stachys,idis f  dedafutkara
	Staphylea pinnata Cveulebrivi jonjoli
	Staphylea,ae f jonjoli
	Sibbaldia semiglabra  fesvmagara
	Sibbaldia,ae f fesvmagara
	siliqua, ae f Woti, parki 
	Stipa,ae f  vaciwvera
	siliquosus, a, um  parkiani
	silvaticus,a,um   tyis
	subflavus, a, um TiTqmis yviTeli
	suspendo,  suspensum, ere vkideb 
	species, ei f silamaze, mSveniereba, saxeoba
	trilobus,a, um samnakvTaTriticum,i   n    xorbali 
	Symphytum, i n laSqara
	tubarius,a,um  lulovani
	T
	Tamarix ramosissima Cveulebrivi ialRuni 
	Tussilago, ginis f tusilago
	Taraxacum, i n babuawvera 
	Taxus baccata urTxeli 
	Taxus, i f urTxeli
	U
	Teucrium  polium kuti balaxi 
	Teucrium, ii n  tevkriumi
	uniflorus,a,um erTyvaviliani
	Tilia begoniifolia cacxvi 
	Valeriana,ae f katabalaxa
	trianthus,a,um samyvavila
	tricuspidatus,a,um samwvetiani
	trifoliatus,a,um samfoTola 
	Trifolium  canescens  WaRara samyura 
	Trifolium,i    n samyura

