
კარტოფილის თესლის მომწოდებელი
კომპანია ჟერმიკოპას მიერ ფრანგული

კარტოფილის კულტივირების
გამოცდილებები საქართველოში

ლევან სიხარულიძე, კომპანია „აგროარტის“ 
წარმომადგენელი



*ჟერმიკოპა არის მსოფლიო ლიდერი უმაღლესი ხარისხის 
კარტოფილის ჯიშების გამოყვანაში;
Germicopa is a Global Leader in Creating Top Quality Potato Varieties;

*ჟერმიკოპას ჯიშები საქართველოში ითესება 2016 წლიდან;
Germicopa varieties are presented in Georgia since 2016.

*მიმდინარე პროექტში მონაწილეობას ვღებულობთ უკვე მეორე 
წელი.
We have been participating in this project since 2020;



საქართველოში, ჟერმიკოპას გაყიდვების ლიდერი;
საშუალო/საგვიანო, ადრიანი ტუბერიზაცია;
მოსავლიანობა სამცხე-ჯავახეთში 35-45 ტ/ჰ.
ლამაზი,სამარკეტე ვიზუალი;
ძალიან კარგად ინახება და არ იცვლის ფერს.
ძალიან გემრიელი, B კატეგორია;
დაავადებების მიმართ კარგი მედეგობა;

Germicopa’s top selling variety in Georgia;
Medium/Late variety, with early tuberization;
Yield in Samtskhe-Javakheti 35-45 t/ha;
Very nice, marketing visual;
Very good at storage, does not change color;
B category, very tasty;
Good resistances to diseases;



უნიკალური ღია წითელი ფერის 
კარტოფილი. აქვს ძალიან დიდი 
მოსავლის პოტენციალი, ტუბერები 
იზრდება დიდები და ლამაზი ფორმის. 
გამოირჩევა დაავადებების მიმართ ძალიან 
მაღალი მედეგობით, რაც იძლევა 
შესაძლებლობას რომ მისი მოყვანა 
მოხდეს ორგანული მეთოდებით და 
შესაბამისად მივიღოთ სუფთა პროდუქტი.

Unique, pale red potato variety. Huge yield 
potential, very large and nice oval tubers. Very 
high resistances to diseases. Can be grown 
organically.  



Crisps / ჩიფსები
French Fry
კარტოფილი ფრი



Fleur Bleue Zoe             Gaiane



სამომხმარებლო კარტოფილები იყოფა კატეგორიებად:

A) ძირითადად განკუთვნილია მოსახარშად, ხარშვის დროს არ კარგავს სტრუქტურას. არ აქვს 
კარგი შესაწვავი თვისებები; იდეალურია სასალათედ;

B) ძირითადად განკუთვნილია შესაწვავად და აგრეთვე გამოიყენება მოსახარშად. A ტიპის 
კარტოფილისგან განსხვავებით სტრუქტურა ოდნავ იშლება ხარშვის დროს;

C) ძალიან კარგია შესაწვავად, ხოლო ხარშვის დროს სტრუქტურა საგრძნობლად იშლება;

Ware Potato varieties are divided into several categories:

A) Best for Boiling, salad; Keeps the structure; Not recommended for frying. 
B) Very good for frying; It is good for boiling also. Universal.
C) Waxy type. Very good for frying.



სელტიანი - უნიკალური გემოვნური 
თვისებებით დაჯილდოებული, ლამაზი,
განსაკუთრებული ფორმის კარტოფილი;
საშუალო ზომის ტუბერები; ფრანგი 
კულინარების ფავორიტი!

Unique teste and attractive, very nice, special 
shape. High yield potential, average size tubers;
French Cooks’ favorite !  



მადლობა ყურადღებისათვის
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