
ევროპლანტი
კარტოფილის სათესლე მასალის წარმოება და

საქართველოში აპრობირებული ჯიშები.

რატი მღებრიშვილი, აგრონომი, ევროპლანტი, პარეხი



EUROPLANT
წარმატების 100 წლიანი ისტორია

აწარმოებს125 ჯიშს
წარმოდგენილია 85  ქვეყანაში

ყოველწლიური ბრუნვა 125 მლნ €
ჰყავს 100 მეცნიერ-თანამშრომელი



სათესლე მასალის წარმოება

 8000 ჰა სათესლე კარტოფილის საწარმებლად გერმანიაში

 8000 ჰა სათესლე კარტოფილის საწარმებლად ევროპის დანარჩენ ნაწილში

 250 000 ტონა სათესლე კარტოფილის წარმოება ყოველწლიურად



სამეცნიერო სამუშაოები

 სელექცია  უახლესი მეთოდები ს გამოყენებით

 მერისტემული  ქსოვილების გამოყენება სათესლე მასალის გამრავლებისას

 5 ახალი ჯიში ყოველწლიურად

 პროდუქტის კომერციალიზაციის მოკლე პერიოდი (ლიდერი ევროპაში)



რ

 12 სასელექციო სადგური ევროპის მაშტაბით  

 50 ჰექტარი სელექციისათვის

 45 სპეცილიზირებული  მეცნიერ -თანამშრომელი სელექციისათვის



სათსლე მასალის ხარისხი და მისი კონტროლი

 პირველადი გამრავლება ხდება ინ ვიტრო მეთოდის გამოყენებით
ავტომატიზირებულ სათბურებში

 სათესლე კარტოფილის გამრავლება ხდება ე.წ დაავადებებისგან სუფთა
რეგიონებში.

 სახელმწიფო სერტიფიცირების სისტემა გასცემს სერთიფიკატს მხოლოდ
გამრავლების პროცესის სრული ციკლის 3 ჯერადი შემოწმების შემდეგ

 სერტიფიცირებული სათესლე კარტოფილი სრულად თავისუფალია საკარანტინო
მავნე ორგანიმებისგან.



საქართველოში აპრობირებული ჯიშები

 ჯელი- საშუალო-საგვიანო ვეგეტაციის

 საუკეთესოდ ადაპტირებადი კლიმატური პირობებისადმი

 ძალიან მაღალმოსავლიანი, სარეალიზაციო ტუბერების მაღალი პროცენტული შემადგენლობა

 შიგთავსი-ყვითელი ფერის 

 საუკეთესო ფორმის ტუბერები



‘ოტოლია
 საშუალო საადრეო ვეგეტაციის

 ოვალური ფორმის ტუბერი

 შიგთავსი-ყვითელი ფერის 

 მდგრადი დაავადებების მიმართ

 კარგად შენახვადი



,

კაპტივა
 საშუალო საადრეო ვეგეტაციის

 ძალიან მაღალოსავლიანი

 ყვითელი ფერის

 დიდი ზომის საუკეთესო ხარისხობრივი მაჩვენებლების ტუბერი



,

ლარისა
 საადრეო მოსავლიანობის

 პრემიალური ხარისხის, საუკეთესო საგემოვნო თვისებები

 ტუბერები-ყვითელი ფერის

 კარგად შენახვის უნარი

 პრემიალური ჯიში შეფუთვისათვის



ლაურა

 საშუალო საადრეო ვეგეტაციის

 კანი წითელი ფერის, შიგთავსი მუქი ყვითელი

 ძალიან მაღალი საგემოვნო თვისებები

 ინახება ძალიან კარგად



ბელაროზა

 ძალიან საადრეო ვეგეტაციის, მაღალმოსავლიანი

 დიდი ზომის  ოვალური ტუბერი

 წითელი ფერის კანი, ყვითელი შიგთავსით

 ძლიერი ზრდის, გვალვაგამძლე



სათესლე მასალის მომზადება

 სათესლე მასალად უნდა გამოვიყენოთ:
 დარაიონებული
 სერტიფიცირებული
 მაღალხარისხიანი კარტოფილის თესლი

 სათესლე კარტოფილი შემოდგომიდანვე უნდა გადაირჩეს და ცალკე

უნდა ინახებოდეს. საუკეთესო სათესლე მასალად ითვლება საშუალო

სიდიდის ტუბერი. 

 დაუშვებელია კარტოფილის დარგვა წვრილი ტუბერებით (20–40 გ). 

 სათესლე მასალა დათესვის წინ ან შემდგომ უნდა დამუშავდეს
სელესტოპით ან მსგავსი მოქმედების პრეპარატით



მოსავლის აღება

 კარტოფილის მოსავალი აღებული უნდა იქნეს მაშინ, როდესაც ფოთლები
უმჯობესია, თუ კარტოფილს ფოთლების შეხმობიდან 3–5 დღის შემდეგ ავიღებთ. ამ
ხნის განმავლობაში წარმოებს ტუბერის კანის გამაგრება, რითაც გარანტირებულია
მოსავლის აღების დროს მისი ნაკლებად დაზიანება და ზამთარში კარგად შენახვა.

 ,,დესიკანტის’’ გამოყენება ან ღერო-ფოთლების წინასწარ მოთიბვა და მინდვრიდან
გატანა მნიშვნელოვნად აადვილებს მოსავლის აღებას მანქანებით, კარტოფილის
მთხრელებითა და სპეციალური კარტოფილის ასაღები კომბაინებით.

 მოსავლის აღების დროს უნდა ვერიდოთ ტუბერების დაჭრა-დაზიანებას, რადგან
ასეთი კარტოფილი შემდეგ ცუდად ინახება.

 ახლად ამოყრილი კარტოფილი რამდენიმე საათით ნიავზე უნდა შეშრეს, 
დახარისხდეს, გადაირჩეს: წვრილი, დაავადებული და დაზიანებული ტუბერები
ცალ-ცალკე. ამის შემდეგ შეიძლება შესანახად დაბინავება.





მოსავლის შენახვა

 შენახული კარტოფილის დანაკლისს იწვევს: ლპობა სოკოვან დაავადებათა გავლენით, ტუბერის
გაღივების გამო ნივთიერებათა ხარჯვას, ხოლო სუნთქვის შედეგად სახამებლისა და შაქრის ხარჯვას. 
არანაკლებ საყურადღებოა წყლის დაკარგვით გამოწვეული ტუბერების დაჭკნობა, სახამებლის შაქარში
გადასვლით გემოვანი თვისებების გაუარესება.

 კარტოფილის ნორმალური შენახვისათვის კარგია 2-4 C0 სითბო, უფრო მაღალ ტემპერატურაზე
ძლიერდება სუნთქვა და ტუბერის გაღივება, ხოლო 1 C0-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე მიმდინარეობს
ტუბერის დატკბობა ანუ სახამებლის ხარჯზე შაქრის მატება, მინუს 1 C0 იწყება ტუბერის გაყინვა.

 კარტოფილის კარგად შენახვის მნიშვნელოვანი პირობაა ჰაერის ტენიანობა. მაღალი ტენის პირობებში
ტუბერი ,,ოფლიანდება” და ხელსაყრელი პირობები იქმნება მიკროორგანიზმების განვითარებისათვის, 
ამიტომ კარტოფილის შესანახ საწყობში ჰაერის ტენიანობა 85-90%-ის ფარგლებში უნდა მერყეობდეს. 
ზედმეტი ტენიანობა უნდა შემცირდეს ვენტილაციის საშუალებით. კარტოფილის შესანახი სათავსო
უნდა იყოს მშრალი, ბნელი და ვინტილირებადი.



უმაღლესი ხარისხის სათესლე კარტოფილი

წარმატებული თანამშრომლობის 20 წელი
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