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შესავალი 
 

ტყის არამერქნული პროდუქტი არის „ტყეში არსებული ყველა ბიოლოგიური 

წარმოშობის პროდუქტი, გარდა მერქნისა, რომელიც მოიპოვება ტყეში, ტყის ფონდის 

მიწებზე და ტყის გარეთ არსებულ ხეებზე“ (FAO, 1999). 

 

ტყის არამერქნული პროდუქტები (NTFPs) წარმოადგენენ საარსებო საშუალებას 

სოფელსა თუ ქალაქში მაცხოვრებელი 2 მილიარდი ადამიანისთვის. ამჟამინდელი და 

სამომავლო სურსათის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, აღნიშნული პროდუქტი 

მცენარეულობის ყველაზე ღირებულ რესურსს წარმოადგენს. მათგან შესაძლებელია 

საკვების, სამკურნალო საშუალებების, შემოსავლის წყაროს მიღება და ტრადიციული 

ცოდნის შენარჩუნება. ტყის არამერქნული პროდუქტების არსებობა უმნიშვნელოვანესია 

ტყისთვის და შესაბამისად - მისი კონსერვაციისთვის.  

 

საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სარგებლობს ტყის არამერქნული 

პროდუქტებით და ზოგ შემთხვევაში, ეს მათთვის საარსებო საშუალების მნიშვნელოვან 

ნაწილსაც წარმოადგენს. ბევრ შემთხვევაში ტყის არამერქნული პროდუქტების 

შეგროვების წესს შორეულ წარსულში აქვს გადგმული ფესვები და ეფუძნება ტყის 

ეკოსისტემის მაღალგანვითარებულ ცოდნას. 

  

ტყის კონსერვაციის თანამედროვე პრობლემებს შორის თავს იჩენს საკითხი, რომ ტყის 

არამერქნული პროდუქტების ტრადიციული მეთოდებით შეგროვება არამხოლოდ 

მრავალი ადამიანისთვისაა მნიშვნელოვანი, არამედ ეს უშუალო კავშირშია ტყეებში 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასთან და ნახშირბადის დონის შემცირებასთან. 

დღეს არსებული სისტემებიდან ბევრი აკმაყოფილებს „მდგრადობის“ შენარჩუნების 

კრიტერიუმს, თუმცა არსებობს უამრავი მაგალითი თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში 

და მეტყევეობაში გამოყენებული სისტემების, რომელთა გამოყენების შემდეგ აშკარა 



 

 
 

გახდა, რომ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ მდგრადობას და ვერც ტყეზე დამოკიდებული 

ადამიანების მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებენ. 

ტყის არამერქნული პროდუქტების მრავალფეროვნებისა და სწრაფად მზარდი 

საერთაშორისო ბაზრის მიუხედავად, საქართველოში დღესდღეობით აღნიშნული 

პროდუქტების მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობის შეგროვება და რეალიზაცია ხდება. 

ტყის არამერქნული პროდუქტების მოპოვება, გადამუშავება და გაყიდვა, ხშირად, 

საქართველოს სოფლის მოსახლეობისთვის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა, 

რომელშიც ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკურ გაჭირვებული ადამიანები - ქალები და 

სკოლის ასაკის ბავშვები იღებენ მონაწილეობას. საქართველოში ტყის არამერქნული 

პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის შესაქმნელად არ არსებობს მათი შრობის, 

შეგროვების ან შენახვის საშუალებები და არც ორგანიზაციული, ტექნიკური ან 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ხდება ამ სფეროს 

ხელშეწყობა.  

ადგილობრივი თემების მოსახლეობა, უმეტესწილად ქალები არ ფლობენ საკმარის 

ცოდნას ტყის არამერქნული პროდუქტების მდგრადი შეგროვება-გადამუშავებისთვის. 

შესაბამისად, ტყის არამერქნული პროდუქტები ვერ უზრუნველყოფენ დასაქმების და 

შემოსავლების მიღების საკმარისად მაღალ ხარისხს. მეორეს მხრივ, ამ პროდუქტების 

არამდგრადი მოპოვება/შეგროვება უარყოფითად აისახება ტყეზე და მის 

ბიომრავალფეროვნებაზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყის არამერქნული პროდუქტებით ბიზნესის წამოწყების საფეხურები 

მარტივი ინვენტარიზაცია 

ბაზრის მარტივი კვლევა 

ინტერესის წინასწარი 

შეფასება 

შესაძლებლობების მარტივი 

შეფასება  

ბიზნეს-გეგმის შემუშავება 

მარკეტინგი 



 

 
 

მარტივი ინვენტარიზაცია - ვიზუალურად დაათვალიერეთ შემოგარენი, დააკვირდით 

და შეადგინეთ ტყეში არსებული არამერქნული რესურსების მარტივი ჩამონათვალი. 

მიახლოებითი - „დაბალი“, „საშუალო“ ან „მაღალი“ გაანგარიშებით - შეაფასეთ რა 

რაოდენობის და ხარისხის პროდუქტის მოპოვებას შეძლებთ და რამდენად 

ხელმისაწვდომია იგი. თუ გაქვთ შესაძლებლობა ციფრული მოწყობილობით მოინიშნეთ 

მარშრუტები/პუნქტები და ადგილზე გადაღებული ფოტოები დაიტანეთ უფასო 

პროგრამაში, როგორიცაა Google Earth.  

 

ბაზრის მარტივი კვლევა - გაიაზრეთ ტყის რომელ არამერქნულ პროდუქტებს 

ყიდულობს ან ყიდის ხალხი. დააკვირდით ამ პროდუქტებს ბაზრებზე (მაგ: ხილ-

ბოსტნეულის გაყიდვის ადგილებში), გაესაუბრეთ ბიზნესის წარმომადგენლებს, 

ექსტენციის სერვისის მიმწოდებლებს და ამ სფეროში მომუშავე სხვა ადამიანებს.  

 

შესაძებლობების მარტივი შეფასება – შეაფასეთ თქვენი შესაძლებლობები: ჩამოწერეთ 

თქვენს ხელთარსებული საშუალებები, რომლებიც შესაძლოა გამოგადგეთ ტყის 

არამერქნული პროდუქტებით ბიზნესის წამოწყებაში, მაგალითად: საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთი ახლოს მდებარე ტყის მასივით, მშრალი შენახვის ან სამაცივრე 

მეურნეობა, მექანიზაცია/ტექნიკა, ადამიანური რესურსები ან სატრანსპორტო 

საშუალება.   

 

ინტერესის წინასწარი შეფასება - ჩამოწერეთ თქვენი სურვილები და საჭიროებები. 

მაგალითისთვის: თქვენ ეძებთ შემოსავლის წყაროს თუ მხოლოდ გარკვეული 

რაოდენობის დამატებით შემოსავალს ქონების გადასახადებისთვის, რა დრო 

შეგიძლიათ დაუთმოთ ამ საქმიანობას, გყავთ თუ არა პოტენციური პარტნიორები, 

რამდენი წელიწადი გსურთ ამ ბიზნესში ყოფნა და ა.შ.  

 

ბიზნეს გეგმის შემუშავება - ბიზნეს გეგმის საშუალებით შეძლებთ თქვენი იდეების და 

ხელთარსებული ინფორმაციის გარკვეული სტრუქტურით ჩამოყალიბებას. ხშირად 

ბიზნეს გეგმის შემუშავება აუცილებელია ბიზნეს-სესხის აღების ან ინვესტორთა 

მოზიდვის მიზნით. კარგი ბიზნეს გეგმის შემუშავება შესაძლოა იყოს რთული და 



 

 
 

შრომატევადი, მაგრამ თუ აიღებთ მის ნიმუშს და ეტაპობრივად დაამატებთ 

ინფორმაციას, გაიმარტივებთ საწყისი კაპიტალის მოძიების პროცესს. ნუ დაკარგავთ 

შემართებას ბიზნეს გეგმის თქვენთვის გაუგებარი პუნქტების გამო, გამოტოვეთ 

პუნქტები, რომლებიც საერთოდ არ ერგება თქვენს მომავალ საქმიანობას.   

რჩევები დამწყებ მეწარმეებს: ოთხი სახის შეფასება 
 

პოტენციურ საწარმოში ინვესტირება ხდება მხოლოდ საფუძვლიანი დაგეგმვისა და 

წინასწარი შეფასების შემდგომ. ტყის არამერქნული პროდუქტების მრავალი მცირე 

საწარმო საქმიანობას იწყებს შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვებისა და დაგეგმვის გარეშე, 

რაც შემდგომ მათი წარუმატებლობის მიზეზი ხდება. რამდენადაც მცირე 

საწარმოებისთვის მარტივია ტყის არამერქნული პროდუქტების ბაზარზე შესვლა, 

იმდენად რთულია მათთვის მორგება ცვალებად გარემოებებზე, ბაზრის მოთხოვნაზე და 

კონკურენციაზე, ამიტომ მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი ახერხებს წარმატების მიღწევას. 

ტყის არამერქნული პროდუქტის პერსპექტიულმა საწარმოებმა საქმიანობაში 

ინვესტირებამდე უნდა ჩაატარონ ოთხი სახის შეფასება - პირადი შეფასება, რესურსების 

შეფასება, ბაზრის შეფასება და პროექტის განხორციელებადობის შეფასება.  

 

პირადი შეფასებისას ხდება იმ სურვილების თუ საჭიროებების დადგენა და 

პრიორიტეტებად დაყოფა, რომლებსაც მეწარმე ელის საწარმოსგან. ეს მოიცავს საწარმოს 

მუშაობით მისაღებ შემოსავალს, რისკების მისაღებ ხარისხს და პერსონალის, ოჯახის ან 

ჯგუფური რესურსების შეფასებას, რომელთა მობილიზება იქნება შესაძლებელი 

საწარმოს ამუშავებისთვის. 

 

რესურსების შეფასება არის პირველი ნაბიჯი ტყის არამერქნულ რესურსებზე აგებული 

ნებისმიერი საქმიანობის წამოწყებისას. შეუძლებელია ტყის არამერქნული რესურსების 

ჭკვიანური მართვა ან მომგებიან საქმიანობად გადაქცევა, ამ რესურსების ბუნებრივი 

ზრდის პირობების, მოსავლიანობის და მასზე ადამიანის ზეგავლენის შედეგების 

ცოდნის გარეშე.   

 

Local Retail and 

Wholesale 

Marketქსელი 

Regional 

markets 

საშუამავლო 

კომპ 



 

 
 

ბაზრის შეფასება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია წარმატების მისაღწევად და 

წარმოადგენს ტყის არამერქნული პროდუქტების საწარმოთა კვლევის ერთ-ერთ 

ყველაზე რთულ ასპექტს. მისი საშუალებით უნდა მოხდეს სამიზნე ბაზრის დადგენა და 

სავარაუდო მყიდველთა განსაზღვრა. ასევე მნიშვნელოვანია პოტენციურ მყიდველთა 

სპეციფიური მოთხოვნები, როგორიცაა პროდუქტის ხარისხი, რაოდენობა, ფასი, 

მოსავლის მიღების დრო და სხვა. ზოგიერთი პროდუქტის მიმართ არსებობს 

განსაკუთრებით მკაცრი მოთხოვნები. ტყის არამერქნული პროდუქტების საწარმო უნდა 

იყოს მზად სრულად დააკმაყოფილოს აღნიშნული მოთხოვნები და ასევე დაიცვას ამა 

თუ იმ პროდუქტთან დაკავშირებით არსებული სახელმწიფო რეგულაციები.  

 

პროექტის განხორციელებადობის შეფასება ახდენს პოტენციური საწარმოს მუშაობის 

როგორც ტექნიკურ, ისე ფინანსური მხარეების განხილვას. ფინანსური შეფასებისას 

დგება სრული ბიუჯეტი, რომელიც მოიცავს ფიქსირებული და ცვალებადი ხარჯების, 

მოსალოდნელი მთლიანი შემოსავლის და სუფთა მოგების გაანგარიშებებს. ასევე 

აუცილებელია პროდუქტის მოსავლის აღების, დახარისხების, გადამუშავების, 

ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციისთვის საჭირო რესურსების (დრო, ფული, შრომის 

მოცულობა, ნაკვეთის სიდიდე) გათვლა, რათა სწორად იქნას გაანგარიშებული 

მოსავლის მოსალოდნელი მოცულობა, სავარაუდო ფასი მოსავლის აღების 

მომენტისთვის და საბოლოო პროდუქტის ხარისხი. ტექნიკური თვალსაზრისით 

გასათვალისწინებელია საწარმოს ადგილმდებარეობა, სამუშაო დრო, მართვის 

მეთოდები, საჭიროების შემთხვევაში მიწის იჯარით აღებისთვის ან ნებართვის 

მოსაპოვებლად საჭირო დრო. ტყის არამერქნული პროდუქტის მოპოვებისას 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს რესურსების მდგრად შეგროვებას და 

გადამამუშავებელი საწარმოს მიერ ამ პროცესების მაღალი პასუხისმგებლობით მართვას.  

 

 

 

 

 



 

 
 

ტყის არამერქნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი 
 

ღირებულებათა ჯაჭვი არის კომპანიების, დაინტერესებული ჯგუფების თუ ბაზრის სხვა 

მოთამაშეების ურთიერთდაკავშირებული საქმიანობა, რომელიც მიმართულია 

კონკრეტული პროდუქტით ან პროდუქტთა ჯგუფით ბაზრის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებისაკენ. ღირებულებათა ჯაჭვი მოიცავს კვლევის და განვითარების, 

მომწოდებლების და ფინანსების განსაზღვრის კომპონენტებს. ღირებულებათა ჯაჭვის 

მარკეტინგულ სისტემაში სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები უშუალო კავშირში არიან 

მომხმარებელთა საჭიროებებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობენ ტყის არამერქნული 

პროდუქტის სხვა მომწოდებლებთან და გადამამუშავებელ საწარმოებთან, რათა 

აწარმოონ მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი კონკრეტული დასახელების პროდუქტი. 

მომხმარებლებიც, თავის მხრივ, ინფორმაციისა და პროდუქციის ნაკადების 

საშუალებით უშუალო გავლენას ახდენენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის 

მწარმოებელ ორგანიზაციებზე.  
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Local Retail and 

ტყის რესურსები 

ადგილობრივ შემგროვებელთა 

ჯგუფები 

ტყის არამერქნული 

პროდუქტების შეგროვება 
ტყის არამერქნული პროდუქტის 

კულტივირება კომერციული 

მიზნებისთვის 

მოხმარება 

ადგილობრივ დონეზე 

ტრანსპორტირება 

ტყის არამერქნული პროდუქტის 

მწარმოებელი კოოპერატივი 

გადამუშავება 

შრობა 

წვენების, 

მურაბების და ა.შ 

წარმოება 

ჩაის წარმოება 

ველური მცენარეებით, 

კენკრით 

 

ეთერზეთების 

წარმოება 

ცხოველთა საკვების 

წარმოება 

ტყის ნარჩენების გადამუშავება 

შეფუთვა და 

ბრენდირება 

სუვენირების წარმოება 

კომპოსტი, მულჩი 

მოხმარება 

ადგილობრივ დონეზე 

 

ორგანული 

სერტიფიცირება 

მარკეტინგი 

ადგილობრივი საცალო 

და საბითუმო ბაზარი 

საექსპორტო ბაზარი 

რეგიონალური 

ბაზრები 

Marketing 

Local Consumption 

 



 

 
 

თავი 1 - მოცვი 

დახასიათება 

მოცვი (Vaccinium) ფოთლოვანი მცენარეა, რომლის სიმაღლე 20-60 სმ-ს აღწევს. აქვს ღია 

მწვანე ფერის, უბუსუსო ტოტები. მისი ღია მწვანე ფერის, დაკბილული ფოთლები 

ოვალური ფორმისაა, სიგრძით 3 სმ-მდე. ყვავილები მარტოულია ან ჯგუფურად 

განლაგებული, ვარდისფერი ან მომწვანო-მოვარდისფრო, მოკლე ყვავილის ყუნწიანი, 

თავდახრილი, 4-6 მმ-ის დიამეტრის გვირგვინით. ნაყოფი წვნიანი და სფეროსებრია, 

მოშავო-მოლურჯო, 1 სმ-მდე დიამეტრის კენკრაა, აქვს ბრტყელი ძირი და დაფარულია 

იასამნისფერი ბუსუსით. მოცვი ყვავილობს აპრილიდან-ივნისამდე, ხოლო ნაყოფი 

მწიფდება ივლის-აგვისტოში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

გავრცელება 

მოცვის დაახლოებით 450-მდე სახეობა არსებობს, რომელთა უმეტესობა ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროშია გავრცელებული. იგი ასევე ხარობს აზიის ჩრდილოეთ ნაწილში. 

ევროპაში განსაკუთრებით ხშირია ირლანდიაში, შოტლანდიასა და პოლონეთში, 

ისლანდიაში კი მოცვი პრაქტიკულად ერთადერთი ველური კენკრაა. მოცვი იზრდება 

მდელოებზე, მინდვრებში, ჭაობებთან და ტენიან წიწვოვან ტყეებში, მის გავრცელებას 

ხელს უწყობს ზომიერი დაჩრდილვა და ნიადაგის ზომიერი ტენიანობა. მოცვისთვის 

იდეალურია მაღალი მჟავიანობის მქონე ნიადაგი, რომლის pH-ის მაჩვენებელი 4-5,2 

შორის მერყეობს. მცენარის ნორმალური ზრდისთვის საჭიროა ნიადაგი კარგი აერაციით. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოცვისთვის მეტად ხელსაყრელია ორგანული ნივთიერებებით 



 

 
 

მდიდარი ნიადაგი, იგი ღარიბ, საკვები ნივთიერებების დაბალი შემცველობის  

ნიადაგზეც იზრდება.  

მოცვი გავრცელებულია დასავლეთ და ნაწილობრივ აღმოსავლეთ საქართველოში. 

ჩვეულებრივ, იგი იზრდება ბუჩქის სახით, ზღვის დონიდან 1700-2200 მეტრზე. 

არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოში მოცვის ბიოლოგიური მოსავალი 15 000 

ტონას აღწევს. საქართველოში გავრცელებულია მოცვის 4 ძირითადი სახეობა: მთის 

მოცვი (Vaccinium myrtillus), ლურჯი მოცვი (Vaccinium uliginosum), წითელი მოცვი 

(Vaccinium vitis-idaea) და კავკასიური მოცვი (Vaccinium arctostaphylos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - გამშრალ მოცვს გააჩნია 

ანტიბაქტერიული მოქმედება. მას შეუძლია შეამსუბუქოს 

კუჭ-ნაწლავის ანთებითი პროცესები და გააუმჯობესოს 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის მუშაობა. მოცვის 

ნაყოფს აქვს სხეულის მაღალი ტემპერატურის დამწევი მოქმედება. მოცვი ფართოდ 

გამოიყენება ევროპულ ფარმაცევტიკაში სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებელ 

პრეპარატებში. მოცვის ნაყოფი და ფოთლები გამოიყენება კოლიტის, კუჭ-ნაწლავის 

პრობლემების და შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალოდ. ნაყოფი შეიცავს ანტოცინების 

სახელით ცნობილ ნივთიერებას, რომლებიც აუმჯობესებს მხედველობას. მოცვში 



 

 
 

შემავალი ანტოცინების და E ვიტამინის ერთობლივი გამოყენებისას კატარქატის 

ადრეული ეტაპის მქონე პაციენტთა 97%-ში მოხდა მხედველობის დაბინდვის 

პროგრესირების შეჩერება. მოცვის რეგულარული გამოყენების შედეგად შესაძლებელია 

მხედველობის სიმკვეთრის გაუმჯობესება როგორც სიბნელეში, ისე მკვეთრი სინათლის 

პირობებში, დღისით და ღამით.  

გამოყენება კულინარიაში - მოცვს იყენებენ ცოცხალი ან გაყინული კენკრის, ასევე 

ხილფაფის, წვენის ან ჩირის სახით. მას ასევე იყენებენ მრავალი დასახელების 

პროდუქტში, როგორიცაა ჯემები, სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმი: კექსი, მაფინი, 

დესერტები და ბურღულეული. მნიშვნელოვანია, რომ მოხმარების წინ კარგად 

გარეცხოთ მოცვი, რათა მოაცილოთ პარაზიტები ან სხვადასხვა დამაბინძურებლები.  

მოცვის შეძენა ზაფხულის თვეებშია შესაძლებელი. გაითვალისწინეთ, რომ მოცვის 

ნაყოფი უნდა იყოს მსხვილი. თუ მოცვი ზედმეტად არის დარბილებული და თითის 

დაჭერით ადვილად ისრისება, ესე იგი ნაყოფი გადამწიფებულია და  სწრაფად დაიწყებს 

ლპობას.  

სასურველია ცოცხალი მოცვის დროული გამოყენება, რადგან იგი დიდხანს ვერ ინახება. 

გაყინეთ მოცვი თუ ვერ ახერხებთ მის დროულ გამოყენებას. გაყინულ მდგომარეობაში 

მოცვი ვარგისია 20 დღის განმავლობაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

მოცვისგან მიღებული პროდუქტები 
 

1. გამშრალი მოცვი (მოცვის ჩირი) 

გაშალეთ მოცვი ლანგარზე, რომელზეც დაფენილია 

საცხობი ქაღალდი და მოათავსეთ თბილ, კარგი 

ვენტილაციის მქონე კარადაში ერთი ან მეტი 

კვირით. თუ უფრო მოკლე დროში გსურთ მოცვის გაშრობა, მაშინ მოათავსეთ ლანგარი 

ღუმელში, შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე. გამშრალი მოცვი შეინახეთ ქილებში. 

მომჟავო გემოს მქონე მოცვი ძალზე გემრიელი დანამატია ორცხობილების, კექსების ან 

ბლინების ცხობისას.  

2. მოცვის ცხელი სასმელი  

500 გ მოცვს დაუმატეთ 50 გ შაქარი და 120 მლ წყალი. აადუღეთ დაბალ 

ცეცხლზე და გადაწურეთ საწურში. დაუმატეთ მცირე რაოდენობით 

დარიჩინი და მიირთვით ცხელი.  

3. მოცვის ღვინო 

 აქტივირებული საფუარი; 

 1.5 კგ მოცვი; 

 9ლ წყალი; 

 1.5 კგ შაქარი; 

 2 ლიმონი; 

 2-3 ჩაის კოვზი ცივი ჩაი ან 1 ჩაის კოვზი 

ყურძნის ტანინი;  

გარეცხეთ მოცვი და მოაცილეთ ყუნწები. მოათავსეთ პლასტმასის ჭურჭელში და 

დაჭყლიტეთ ხის კოვზით, დაასხით ადუღებული წყალი, დაამატეთ შაქარი, წვრილად 

გახეხილი ლიმნის ცედრა (ცედრის მხოლოდ ყვითელი ნაწილი) და ლიმნიდან 

გამოწურული წვენი. ურიეთ შაქრის გალღვობამდე, დაახურეთ ჭურჭელს სუფთა ნაჭერი 

და აცადეთ გაგრილება (დაახლოებით 21°C-მდე). მიღებულ მასას დაუმატეთ ცივი ჩაი ან 

ყურძნის ტანინი და აქტივირებული საფუარი, შემდეგ დაახურეთ ჭურჭელს თავსახური 

და დადგით თბილ ადგილას 4 დღით. მიღებული სითხე გადაწურეთ დასადუღებელ 



 

 
 

ჭურჭელში (მუქი ფერის შუშა ღვინისთვის), მოარგეთ ხუფი, რომელსაც აქვს 

სპეციალური, ღვინის დასადუღებელი სააერაციო მილი და დადგით ჭურჭელი 

შედარებით თბილ ადგილას, სანამ არ გაჩნდება ნალექი და ღვინო არ შეწყვეტს 

დუღილს. აღნიშნულ პროცესს რამდენიმე კვირა დასჭირდება, რის შემდეგაც ღვინომ 

უნდა დაიწყოს დაწმენდა, შესაძლოა შედარებით დაწმენდილი გარკვეული ფენა 

გაჩნდეს ჭურჭლის ზედა ნაწილში, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ღვინო უკვე მზად არის სხვა, 

წინასწარ სტერილიზებულ ჭურჭელში გადასაღებად. გადაღების დროს არ დაუშვათ 

ღვინის ნალექის მოხვედრა ახალ ჭურჭელში და დარჩენილი სიცარიელე გადაავსეთ 

გაგრილებული, ადუღებული წყლით. ამ პროცესს „ღვინის სუტირაჟი, ანუ გადაღება“ 

ეწოდება და ამის შემდეგ ღვინო უნდა დაიდგას გრილ ადგილას დაახლოებით სამი 

თვით ან მის სრულ დაწმენდამდე. ზემოთაღწერილი პროცესების შემდეგ ღვინო 

შესაძლოა ჩამოისხას სტერილიზებულ ბოთლებში და დაიხუფოს სტერილიზებული 

საცობებით. თუ ღვინო ბოლომდე არ არის დაწმენდილი, საჭიროა მისი კვლავ გადაღება, 

საჭიროების შემთხვევაში ანადუღარი წყლით გადავსება და დადგმა რამდენიმე კვირით.  

 

4. მოცვის მურაბა 

 500 გ მოცვი; 

 100 გ შაქრის ფხვნილი, რომელსაც დამატებული აქვს 

ლიმონმჟავა და პექტინი; 

 1 ლიმნის წვენი; 

 

ჩაყარეთ მოცვი ჭურჭელში და ადუღეთ კენკრის წვენის 

გამოსვლამდე. დაამატეთ შაქარი და ურიეთ მის სრულ გალღვობამდე, შემდეგ კვლავ 

წამოადუღეთ 4-5 წუთი. გადმოდგით ჭურჭელი ცეცხლიდან და დაუმატეთ ლიმნის 

წვენი და დადგით გასაგრილებლად 5 წუთით, მიღებული მურაბის ქილებში ჩასხმამდე. 

გაგრილებული მურაბა შეინახეთ მაცივარში.  

 

 



 

 
 

5. ველური მოცვის სიროფი 

 ცოცხალი ველური მოცვი; 

 წყალი; 

 შაქარი; 

გარეცხეთ მოცვი და გადაწურეთ წყალი. ჩაყარეთ სქელძირიან ჭურჭელში და დაამატეთ 

მხოლოდ მცირე რაოდენობის წყალი, რათა ადუღებისას კენკრას ადვილას გამოუვიდეს 

წვენი. ადუღეთ 1 წუთის განმავლობაში და დაჭყლიტეთ მოცვი. გადმოდგით ჭურჭელი 

ცეცხლიდან, მიღებული მასა გადმოიღეთ დოლბანდზე და დატოვეთ დასაწურად 1 

ღამით. მიღებული წვენის ყოველ 500 მლ-ზე დაუმატეთ 350 გ შაქარი. ოდნავ შეათბეთ 

შაქრის სრულ გალღვობამდე. ჩაასხით წინასწარ სტერილიზებულ, თბილ ბოთლებში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაზრის მიმოხილვა და ბიზნესის შესაძლებლობები  

2006 წლის მონაცემებით მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 225,000 მოცვის წარმოება 

მოხდა, მათ შორის 70% ველური მოცვის ხვედრით წილს შეადგენდა, ხოლო 30% 

გაშენებული მოცვის ბაღების წილს. მოცვის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელია აშშ, 

რომელიც ასევე არის მოცვის მსოფლიოში უმსხვილესი იმპორტიორი და მომხმარებელი. 

მოცვის წარმოების მოცულობით მეორე ადგილს კანადა იკავებს. ამერიკის შეერთებული 

შტატებისგან განსხვავებით, სადაც მოცვის მოსავლის უმეტესი ნაწილი 

კულტივირებული და ბაღებიდან მიიღება, კანადის მოსავლის დიდ ნაწილს ველური 

მოცვი შეადგენს. კანადა ასევე არის გაყინული მოცვის მოწინავე ექსპორტიორი. ამავე 



 

 
 

რეიტინგში მესამე ადგილს მსოფლიო მასშტაბით ჩილე იკავებს, რომელსაც მოსდევს 

არგენტინა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია.  

ევროპაში მოცვის მწარმოებელ ქვეყნებს შორის საფრანგეთი ლიდერობს, რომელსაც 

რეიტინგში მოყვებიან ნიდერლანდები, გერმანია, პოლონეთი და ესპანეთი.  

აშშ-ს გარდა, ქვეყნები, სადაც მაღალია მოცვის და მისგან მიღებული პროდუქციის 

მოხმარება, არის: იტალია, ინგლისი, შოტლანდია, ირლანდია, ნორვეგია, შვედეთი, 

ფინეთი და იაპონია.  

მოცვის მოსავლის მოცულობის სავარაუდო წლიური ზრდა 1%-ს უტოლდება, ხოლო 

მისი კვებითი ღირებულებების და სარგებლობის აღიარების მაჩვენებელი მსოფლიო 

მასშტაბით ყოველ წელს მატულობს.  

2014 წლის მონაცემებით საქართველოში მოცვის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი იყო  

კომპანია „Vernik Agro Group“, რომელიც გურიაში აწარმოებდა ამერიკული ჯიშის მოცვს. 

კომპანიამ შეძლო 12 ტონა მოცვის ექსპორტზე გატანა გაერთიანებულ სამეფოში. 26 ტონა 

ამავე პროდუქტის ექსპორტზე გატანა მოხდა რუსეთის ტერიტორიაზე.  

USAID-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, დასავლეთ საქართველოს, 

განსაკუთრებით გურიის რეგიონს, მისი სპეციფიური კლიმატური პირობების გამო, აქვს 

მოცვის წარმოების კარგი პოტენციალი. აჭარის რეგიონში ფერმერთა 90% ფლობს 

საშუალოდ 2000-2200 მ2 მიწის ნაკვეთს, რომელთა გამოყენება ძალზე ეფექტურია 

ფერმერთა მცირე ჯგუფებისთვის. ამავე კვლევის მიხედვით USAID ამტკიცებს, რომ 

თითოეულ ფერმერს, მოცვის მოყვანის შემთხვევაში, ექნება დაახლოებით 7000 ლარის 

ოდენობის შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა.   

 

მოცვის ფასი (1 კგ) 

საქართველო 3-9 ლ (ცვალებადი) 

ევროპა 4-10 ევრო (ცვალებადი) 

რუსეთი 3,5 ევრო 

 



 

 
 

საჭირო აღჭურვილობა 

მოცვის შეგროვება ხდება მაშინ, როდესაც მისი ნაყოფი საკმარისად ტკბილია 

მოხმარებისთვის. მოცვის ნაყოფს უნდა ჰქონდეს მკვეთრი ფერი და არ უნდა იყოს 

ზედმეტად დარბილებული/გადამწიფებული. მოცვის მოსავლის აღება შესაძლებელია 

როდესაც ნაყოფი ადვილად არ იჭყლიტება ცერა და საჩვენებელი თითებით დაჭერისას. 

მოცვის შესაფერის დროს შეგროვება უზრუნველყოფს მისი შესაბამისი მდგომარეობის 

შენარჩუნებას და რეალიზაციას. ზედმეტად დარბილებული მოცვის ნაყოფი არ 

წარმოადგენს სარეალიზაციო პროდუქტს და მისი გამოყენება მხოლოდ პირადი 

მიზნებისთვის არის შესაძლებელი.  

მოცვის კრეფა საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, რადგან ნაყოფის ტოტებისგან 

განსაცალკევებლად საჭიროა სპეციალური საკრეფის გამოყენება. გამოცდილ მკრეფავს 

დღეში 70 კგ-მდე მოცვის მოკრეფა შეუძლია. საკრეფის გამოყენების უარყოფით მხარეს 

წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამ დროს ნაყოფის გარდა საკრეფში გროვდება დიდი 

რაოდენობით ფოთლები და შტოები, რაც შემდგომ საჭიროებს ნაყოფის გადარჩევას. 

ამისთვის კი საუკეთესო საშუალებებია მოკრეფილი კენკრის და ფოთლების წყალში 

ჩაყრა, ფოთლების ხელით გამორჩევა ან „გაცრა“ შალის პლედის გამოყენებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

თავი 2 - კვრინჩხი 

დახასიათება 

კვრინჩხი (Prunus spinosa) არის დიდი ზომის 

ფოთლოვანი ბუჩქი ან მომცრო ზომის ხე, რომლის 

სიმაღლე 5 მ-მდე აღწევს. აქვს მუქი ფერის ხშირი 

ტოტები და მკვრივი ეკლები. ფოთლების გარეშე 

კვრინჩხის ამოცნობა საკმაოდ რთულია მისი ზრდის 

უცნაური ფორმებიდან გამომდინარე. დატოტვის 

სხვადასხვაგვარი ტენდენციის გამო კვრინჩხის ხემ შესაძლოა მიიღოს მრავალნაირი 

ფორმა. ყვავილობს მარტიდან-მაისამდე, ხოლო ნაყოფი მწიფდება ივლის-აგვისტოში. 

კვრინჩხის ნაყოფი არის მცირე ზომის, მოლურჯო-მოშავო, ზოგჯერ მუქი იასამნისფერი, 

სფეროსებრი კენკრა, დიამეტრით 10-12 მმ. ყვავილები ორსქესიანია, რომელთა 

დამტვერვა ხდება მწერების საშუალებით. კვრინჩხი განსაკუთრებით კარგად ხარობს 

ტენიან ნიადაგზე. იგი კარგად ეგუება ყველანაირ ნიადაგს, გარდა მაღალი მჟავიანობის 

მქონე ნიადაგისა. იტანს დაჩრდილვას, თუმცა უკეთეს მოსავალს იძლევა მზით 

განათებულ პირობებში. ველური ბუნების 150-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის 

ჭიაყელები, ფუტკრები, პეპლები და ჩრჩილები, დამოკიდებული არიან კვრინჩხის 

ყვავილების ნექტარზე და მისი ფოთლებით გამოკვებაზე. კვრინჩხს აქვს ზედაპირული 

ფესვთა სისტემა, რომლის გამოც იკეთებს ხშირ ამონაყარს და ქმნის გაუვალ ბუჩქნარს, 

რომელიც იდეალურია ჩიტების, განსაკუთრებით ბულბულების დასაბუდებლად. 

კვრინჩხის ყვავილებს ხშირად აზიანებს გვიანი ყინვები. მცენარეს აქვს სწრაფად 

აღდგენის უნარი ტოტების მოჭრის ან ტყის ხანძრის შემთხვევაში. იგი განსაკუთრებით 

რეზისტენტულია მანჭკვალა სოკოების მიმართ. 

 

 

 

 

 



 

 
 

გავრცელება 

კვრინჩხი ფართოდ არის გავრცელებული ბრიტანეთში, ზღვის დონიდან 415 მეტრამდე 

სიმაღლეზე. ასევე იზრდება ევროპაში გარდა ჩრდილოეთით და ჩრდილო-

აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებისა. კვრინჩხი ასევე გავრცელებულია სამხრეთ-

დასავლეთ ციმბირში, ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში და ჩრდილოეთ ამერიკის 

აღმოსავლეთ ნაწილში. საქართველოში კვრინჩხი მხოლოდ აღმოსავლეთ ნაწილში 

გვხვდება, ზღვის დონიდან 1600 მეტრზე.  

 

 

 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - კვრინჩხის ნაყოფისგან 

მატონიზებელი ნაყენი კეთდება. იგი ახდენს 

მეტაბოლიზმის სტიმულირებას, წმენდს სისხლს და 

გამოიყენება, როგორც საფაღარათო და შარდმდენი 

საშუალება. კვრინჩხი სასარგებლოა სხვადასხვა 

დაავადებების დროს, როგორიცაა საჭმლის მომნელებელი 

სისტემის დარღვევები (დისპეფსია), ჰერპესი, სხვადასხვა 

ტიპის ალერგიები, ნევროზი, გულის სისუსტე, კენჭები 

თირკმელებში; ასევე კანის, შარდის ბუშტის დაავადებების და ზოგადი გადაღლილობის 

დროს. კვრინჩხის ნაყოფი და ფოთლები შეიცავენ ტანინს, ორგანულ მჟავებს, შაქარს და 



 

 
 

C ვიტამინს. მდუღარე წყალში ჩალბობის შედეგად კვრინჩხის ფოთლებს აქვს მსუბუქი 

შარდმდენი, მატონიზებელი და საფაღარათე თვისებები. კვრინჩხის გამშრალი ნაყოფი 

გამოიყენება შარდის ბუშტის, თირკმელების და კუჭის დაავადებების სამკურნალოდ. 

კვრინჩხის ფოთლების ნაყენი, მათი წამოდუღების შემდეგ გამოიყენება ყელის 

ტკივილისას ყელში გამოსავლებ საშუალებად. კვრინჩხის ნაყენს ასევე იყენებენ 

ცხვირიდან სისხლდენის, კუჭ-ნაწლავის პრობლემების, თვალის ზოგიერთი დაავადების 

და გრიპის დროს.  

გამოყენება კულინარიაში - კვრინჩხს მწკლარტე გემო 

აქვს, ამიტომ იგი უმეტესად საკონდიტრო ნაწარმში, 

ცხობის დროს გამოიყენება, თუმცა გაყინვის შემდეგ 

ნაყოფი ნაწილობრივ კარგავს სიმწკლარტეს და 

შესაძლებელია მისი ნედლი სახით მირთმევაც. 

კვრინჩხის ნაყოფისგან ხშირად ამზადებენ ჟელეს, 

სიროფს და არომატიზატორს ჯინისა და სხვა ლიქიორებისთვის. კვრინჩხის ნაყოფი არ 

უნდა იქნას გამოყენებული თუ იგი ძალზე მწარეა. მისი ფოთლები გამოიყენება ჩაის 

დასამზადებლად, რომელშიც ასევე შესაძლებელია გამშრალი ნაყოფის ჩამატებაც. 

კვრინჩხის ყვავილები ასევე გამოიყენება საკვებად დაშაქრულ მდგომარეობაში.  

გამოყენება სხვა მიზნებისთვის - კვრინჩხის ქერქი შეიცავს დიდი რაოდენობით ტანინს. 

იგი ასევე გამოიყენება მელნის დასამზადებლად. მწიფე ნაყოფისგან მზადდება სახის 

კოსმეტიკური ნიღბები. კვრინჩხის ფოთლებისგან მიიღება მწვანე საღებავი, ხოლო 

ნაყოფისგან ნაცრისფერიდან-მწვანე შეფერილობამდე გამის საღებავები. კვრინჩხის 

გამოყენება შესაძლებელია ცოცხალი ღობის შესაქმნელად, რომელიც აბრკოლებს 

ტერიტორიაზე საქონლის შეღწევას, თუმცა ზამთარში კვრინჩხის ტოტები შიშველია და 

თუ ბუჩქნარი არ არის განსაკუთრებით ხშირი, ის არ წარმოადგენს კარგ ზღუდეს. 

მცენარეს აქვს კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა, რის გამოც ახასიათებს სწრაფი 

აღმოცენების უნარი და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ტყის მასივების რეგენერაციისთვის.  

 

 



 

 
 

კვრინჩხისგან მიღებული პროდუქტები 
 

1. კვრინჩხის ცოცხალი ღობე 

კვრინჩხი არაჩვეულებრივი დამცავი თვისების მქონე მცენარეა, ამიტომ ხშირად მას ერთ 

მწკრივში გაშენებულს ნახავთ. ბუჩქების მჩხვლეტავ ტოტებს, ფოთლების გამოსვლამდე, 

მარტსა და ადრეულ აპრილში თეთრი ფერის ყვავილები ამშვენებს. ეკლების გამო, 

კვრინჩხი ფერმერებისთვის საუკუნეების განმავლობაში იყო ცნობილი, როგორც კარგი 

დამცავი საშუალება სხვადასხვა დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთის პირუტყვისაგან 

დასაცავად.  

კვრინჩხი და კუნელი ხშირად გამოიყენება ერთობლივად შერეული ტიპის ღობის 

მოსაწყობად. კვრინჩხი ადრე გაზაფხულზე ყვავილობს (შიშველ ტოტებზე, ფოთლების 

გამოსვლამდე), ხოლო კუნელი ოდნავ მოგვიანებით (ფოთლების გამოსვლის შემდეგ), 

შესაბამისად ერთობლიობაში ისინი ქმნიან შთამბეჭდავ, ხანგრძლივ და ლამაზად 

მოყვავილე ცოცხალ ღობეს.  

ამონაყარის დარგვა უმჯობესია ორ მწკრივად, ხოლო სანერგეში გამოყვანილი ნერგის 

დარგვა ერთ რიგად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. კვრინჩხის მურაბა 

 2 კგ კვრინჩხის ნაყოფი 

 1 კგ ვაშლი 

 500 გ შაქარი ყოველ 500 მლ ხილის წვენზე  

გარეცხეთ ვაშლი და გაჭერით შუაზე. ჩაყარეთ ქვაბში. 

გარეცხეთ კვრინჩხის ნაყოფი და ასევე ჩაყარეთ 

ქვაბში. ჩაასხით წყალი ხილის დაფარვამდე და ადუღეთ დაბალ ცეცხლზე კვრინჩხის 

ნაყოფისა და ვაშლის კარგად ჩაშლამდე. მიღებული მასა ერთი ღამით დატოვეთ 

საწურზე. წვენის რაოდენობის მიხედვით დაამატეთ შესაბამისი რაოდენობის შაქარი. 

გააცხელეთ 105°C-მდე, ადუღეთ 2 წუთის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ მიღებული 

მასა საკმარისად ბლანტია, ცივ თეფშზე მცირე რაოდენობით გადმოღებისას იგი უნდა 

შედედდეს 1 წუთში. მოაცილეთ ქაფი და ჩაასხით სტერილიზებულ ქილებში. 

მოხუფვამდე დააცადეთ გაგრილება. მოხუფულ მდგომარეობაში შეინახეთ გრილ, 

მშრალ ადგილას, ხოლო გახსნილი ქილა - მაცივარში.   

 

 

შენიშვნა:იმის მიხედვით მჟავე გსურთ რომ გამოვიდეს მურაბა თუ ტკბილი, შეგიძლიათ 

ცვალოთ კვრინჩხისა და ვაშლის პროპორციები. რაც მეტი იქნება მასში კვრინჩხის 

ნაყოფი, მით მჟავე გამოვა მურაბა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

თავი 3 – კავკასიური ხურმა 

დახასიათება  

კავკასიური ხურმა (Diospyros Lotus), ასევე ცნობილი 

როგორც ჩვეულებრივი ხურმა, არის 15-30 მ სიმაღლის ხე 

მომრგვალებული ვარჯით. ხურმის ფოთლები არის 

პრიალა, მოგრძო-ელიფსური, მოკლე ყუნწიანი, 

სიგრძეში 5-15 სმ, ხოლო სიგანეში 3-6 სმ. მისი 

მოყვითალო-მომწვანო შეფერილობის ყვავილები მცირე 

ზომისაა. ხურმა მაის-ივნისში ყვავილობს. წვნიანი 

რბილობის მქონე  ნაყოფს, სიმწიფის ხარისხის მიხედვით (სექტემბერ-ოქტომბერში) აქვს 

ყვითელ-ნარინჯისფერი ან მოლურჯო-შავი შეფერილობა და დიამეტრით 1-2 სმ-ს 

აღწევს.  კავკასიური ხურმა სხვადასხვა ტიპის ნიადაგზე ხარობს. კარგად იზრდება ღრმა 

და თიხნარ ნიადაგებზე, მზიან ან მცირედ დაჩრდილულ ადგილებში. მსხვილი ნაყოფის 

მისაღებად ხე უნდა დაირგოს თბილ, მზიან და ქარისგან დაცულ ადგილას. ხურმის ხე 

ცუდად იტანს მაღალი მჟავიანობის მქონე ან ზედმეტად ტენიან ნიადაგს. ზამთარში ხე 

კარგად იტანს სიცივეს, თუმცა ზრდის პროცესში მყოფი ნერგი გაზაფხულზე სუსტია 

ყინვების მიმართ. მცენარეს აქვს გრძელი, ვერტიკალური ფესვი, რომელიც რთულია 

გადასარგავად. სასურველია ხურმა თავიდანვე დაირგოს შესაბამის ადგილას და 

პირველი ორი წლის განმავლობაში დაცული იყოს ძლიერი სიცივეებისგან.  

გავრცელება 

ხურმა გავრცელებულია აღმოსავლეთ 

აზიიდან ხმელთაშუა ზღვამდე, ესპანეთის 

ჩათვლით. კავკასიაში იგი იზრდება დაბალ 

და საშუალო მთიან ზონაში. ჩვეულებრივ 

უკეთესად ხარობს საქართველოს დასავლეთ 

ნაწილში (სამეგრელო-ზემო სვანეთი, 



 

 
 

იმერეთი) და აღმოსავლეთ საქართველოში (კახეთი) 1500 მ-მდე სიმაღლეზე. ხურმა 

იზრდება როგორც ველური, ისე კულტურული სახით მთა-ბორცვიან ხეობებში და 

ციცაბო დაქანებებზე. ხურმა ხშირად გვხვდება ნეკერჩხალთან და სხვა 

ფართოფოთლოვან მცენარეებთან ერთად.  

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - კავკასიური ხურმის 

ნაყოფი მდიდარია ვიტამინებით და 

ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო თვისებებით. 

ხურმა დადებით ზეგავლენას ახდენს 

მხედველობაზე, ხელს უშლის ხანდაზმულობის 

ნიშნების გაჩენას, ახდენს სხვადასხვა ტიპის 

სიმსივნეების პრევენციას, აუმჯობესებს საჭმლის 

მონელებას და იმუნურ სისტემას, ამცირებს ქოლესტერინის დონეს, აძლიერებს ძვლებს, 

ასევე ხელს უწყობს კოგნიური ფუნქციის გაუმჯობესებას, სისხლის წნევის 

დარეგულირებას და კანის სიჯანსაღეს.  

გამოყენება კულინარიაში  - სრულ სიმწიფეში (თითქმის ლპობის წინ) ხურმას აქვს 

გამორჩეული არომატი, თუმცა მანამდე ძლიერ მწკლარტეა. მისი მირთმევა 

შესაძლებელია როგორც ცოცხალი ხილის, ისე ჩირის ან გადამუშავებული პროდუქტის 

სახით, რა დროსაც იგი მცირედ იცვლის არომატს, თუმცა რჩება ხურმისთვის 

დამახასიათებელი სიტკბო და სირბილე. ცოცხალი ხილის მირთმევისას ხურმა, 

შესაძლოა ვაშლის მსგავსად დაიჭრას მეოთხედ ნაწილებად ან თხელ ფირფიტებად, 

თუმცა ზოგიერთი სახეობის ნაყოფი მირთმევამდე უმჯობესია გაითალოს. ასევე მწიფე, 

ძალზე დარბილებული ხურმის მირთმევა შესაძლებელია თუკი მას მოვაცლით ყუნწს და 

რბილობს კოვზის საშუალებით ამოვიღებთ. მწიფე ხურმა ასევე შესაძლოა გავყოთ 

შუაზე, გადმოვაბრუნოთ და მივირთვათ ისე, რომ მხოლოდ კანი დარჩეს. ხურმის 

რბილობი შესაძლოა იყოს მყარი ან ძლიერ დარბილებული, ხოლო მისი ტექსტურა 

უნიკალურია. ხურმა შესაძლოა კარგად არ დამწიფდეს გრილ ზაფხულში, თუმცა 

მოყინვის შემდეგ მას უჩნდება ძალიან კარგი არომატი.  



 

 
 

ხურმისგან მიღებული პროდუქტები 

1. ხურმის ჩირი 

ხურმის ჩირის მზადება შემოდგომაზე, ოქტომბერში 

იწყება, როდესაც ნაყოფი ჯერ ისევ მყარია. 

გარეცხილი, გათლილი ხურმა უნდა აასხათ თოკზე 

ყუნწებით და გააშროთ მზეზე 3-4 კვირა, ხილის 

ბოლომდე გაშრობამდე, ხოლო შემდეგ შეინახოთ 

მშრალ, გრილ ადგილას. შრობის პროცესში ოდნავ 

დაზილეთ ხურმები, რათა ნაყოფში მოხდეს შაქრის გადანაწილება. თუ ნაყოფს არ აქვს 

ყუნწი, მის ადგილას ჩასვით მეტალის ხრახნი და მისი საშუალებით ჩამოკიდეთ თოკზე. 

შრობის პერიოდის დასრულების შემდეგ ჩირს მოხსენით თოკი და ხრახნები (თუ 

იყენებდით). მზა ჩირის ხარისხი დამოკიდებულია მისი მოყვანის გეოგრაფიულ 

არეალზე, მომხმარებლების მოთხოვნაზე/ტრადიციებზე, შრობის პროცესზე და იმ 

ადამიანების ცოდნაზე, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ამ პროცესში.  

2. ხურმის ჯემი 

 1 ჭიქა ხურმის ხილფაფა/რბილობი (6 დიდი ზომის გათლილი 

ხურმა) 

 200 გ შაქარი 

 1 ლიმნის წვენი 

 2 სადილის კოვზი წყალი 

 1 სადილის კოვზი სიმინდის სახამებელი 

 

გათალეთ ხურმა, დაჭერით და მოათავსეთ ბლენდერში, ათქვიფეთ თანაბარი 

კონსისტენციის ხილფაფის მიღებამდე. მიღებული მასა გადაიტანეთ ქვაბში, დადგით 

საშუალო ცეცხლზე და დაამატეთ შაქარი. აადუღეთ 15 წუთი, პერიოდულად ურიეთ. 

მცირე ზომის თასში, წყალში კარგად გახსენით სიმინდის სახამებელი, დაასხით 

ხილფაფას, დაამატეთ ლიმნის წვენი და კვლავ ადუღეთ 15 წუთი ნელ ცეცხლზე, სანამ 

მასა არ შესქელდება. ცეცხლიდან გადმოდგმის შემდეგ აცადეთ გაგრილება ოთახის 

ტემპერატურამდე. ჩაასხით ჯემი სტერილიზებულ ქილებში და მოხუფეთ, შეინახეთ 

მაცივარში. 



 

 
 

თავი 4 – ტყემალი 

დახასიათება 

ტყემალი (Prunus cerasifera) არის ბუჩქი ან ხე, რომელიც 

სიმაღლეში 8-10 მეტრს აღწევს. აქვს უეკლო ან 

ნაცრისფერი ეკლებიანი ტოტები. მისი ყვავილები 

ორსქესიანია, ყვავილობას იწყებს მარტში ან აპრილში 

ფოთლების გამოსვლამდე მცირე ხნით ადრე. ფოთლები 

მოგრძო ფორმის 2-2,5 სმ სიგანის და 1.5 სმ სიგრძისაა. 

ყვავილები ფუტკრის საშუალებით იმტვერება. ტყემლის ნაყოფის ზომაა 2-3 სმ, აქვს 

ქლიავისმაგვარი მობრტყო-მომრგვალო ფორმა, სიმწიფეში კი წითელი ან ყვითელი 

შეფერილობისაა. ნიადაგისადმი ნაკლებად მომთხოვნი მცენარეა, დაავადებისადმი 

მედეგი, გვალვა, ყინვა და ქარგამძლეა, ამიტომ კარგად ეგუება სხვადასხვა რეგიონის 

კლიმატურ პირობებს. მცენარის ფესვი კარგად იტანს, როგორც ნიადაგის სიმშრალეს, 

ისე ნოტიო პირობებს. კარგ საძირედ ითვლება. კარგად ხარობს თიხნარ ან ქვიშიან 

ნიადაგებზე. ფესვის დაზიანების შემთხვევაში იკეთებს ამონაყარს, ამ ჯიშის მცენარეები 

მგრძნობიარენი არიან სოკოვანი დაავადებების მიმართ.  

გავრცელება 

ტყემალი გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში (ბალკანეთის 

ნახევარკუნძული, ყირიმი) დასავლეთ და შუა აზიაში (კავკასია, ირანი, ერაყი). ბოლო 

დროინდელი მონაცემებით იგი ყველა კონტინენტზეა წარმოდგენილი და ბუნებრივად 

შეგუებულია სხვადასხვა ტემპერატურულ პირობებს. ავსტრალიასა და ახალ 

ზელანდიაში მას სარეველა მცენარედ თვლიან. სხვა კურკოვან კულტურებად ადვილი 

გადაჯიშებისა და სახეცვლილების გამო აღწერილია ტყემლის უამრავი გეოგრაფიული 

სახეობა, რომელთა ტაქსონომიური კლასიფიკაცია დამაბნეველია და კვლავ შესწავლის 

საგანს წარმოადგენს. ტყემალი ბუნებრივად იზრდება მთელ საქართველოში 1600-1800 მ 

სიმაღლეზე. იგი კარგად ხარობს, როგორც გაშლილ ველებზე, ისე ტყის პირებთან, 

ბორცვიან ადგილებში, ბუჩქნარებთან, მდინარის ნაპირებთან და ხეობებში. 



 

 
 

არაოფიციალური მონაცემებით ტყემლის ბიოლოგიური მოსავალი საქართველოში 

ყოველწლიურად 40 000 ტონას აღწევს.  

 

 

 

 

 

 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - ტყემალი მიეკუთვნება კურკოვნებს, რომელთა უმეტესობა 

გამოიმუშავებს წყალბადის ციანიდს, ტოქსიკურ ნივთიერებას, 

რომელიც ნაყოფს აძლევს მისთვის დამახასიათებელ სპეციფიურ 

არომატს. ეს ტოქსინი უმეტესად ფოთლებსა და თესლში 

გამომუშავდება და ადვილად ამოსაცნობია მომწარო გემოს გამო. 

წყალბადის ციანიდი ჩვეულებრივ იმდენად მცირე რაოდენობით არის 

დასახელებულ მცენარეში, რომ არ არის მავნებელი, თუმცა 

სასურველია თავი აარიდოთ რომელიმე მწარე გემოს მქონე 

თესლის/კურკის ან ნაყოფის მირთმევას. კვლევებმა აჩვენა, რომ მცირე რაოდენობებით 

წყალბადის ციანიდი ახდენს სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი სისტემების 

სტიმულირებას. 

გამოყენება კულინარიაში - მოწითალო-იასამნისფერი ტყემალი მწიფდება გვიან 

ზაფხულში და ადრეულ შემოდგომაზე. მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც 

ცოცხალი ხილის, ისე მისგან მომზადებული პროდუქტის სახით. ტყემლის მწიფე 

ნაყოფი არომატული და წვნიანია. მასში მაღალია ლიმონმჟავას შემცველობა - 4.7%.  



 

 
 

გამოყენება სხვა დანიშნულებით - ტყემლის ფოთლებისგან შესაძლებელია მწვანე 

საღებავის მიღება. ტყემალი ხშირად გამოიყენება როგორც საძირე ქლიავისთვის. 

ტყემალს გააჩნია ნიადაგდაცვითი ფუნქცია, თაფლოვანი მცენარეა და წარმოადგენს 

ჩიტების თავშესაფარს.  
 

ტყემლის პროდუქტები 

1. ტყემლის საწებელი 

ტყემლის საწებელი ჯანმრთელობისთვის 

სასარგებლო პროდუქტია, რადგან მისი ძირითადი 

ინგრედიენტი (ტყემლის ნაყოფი) შეიცავს 

ორგანულ მჟავებს, პექტინს, ვიტამინებს C, E, B1, B2, 

P, მინერალებს, ტანინს და კაროტინს. ტყემალი 

აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას და 

მეტაბოლიზმს. საწებელი მზადდება როგორც წითელი, ისე მწვანე ტყემლის ჯიშებისგან. 

საწებლის გემოები განსხვავდება, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ყველა მათგანს აქვს მჟავე 

გემო. სიმჟავის გასანეიტრალებლად საწებელის მომზადებისას მას უმატებენ ტკბილი 

ჯიშის ტყემალს: 
 

 3 ცალი 220 მლ. შუშის ბოთლი, სტერილიზებული 

 1 კგ მწიფე წითელი ან მწვანე ტყემალი 

 100 მლ წყალი 

 ნივრის 3-4 დიდი კბილი 

 1 პატარა მწარე წითელი წიწაკა 

 5 სუფრის კოვზი წვრილად დაჭრილი ცოცხალი ქინძი (ან 5 ჩ/კ ქინძის სუნელი) 

 3 სუფრის კოვზი წვრილად დაჭრილი ცოცხალი კამა (ან 3 ჩ/კ მშრალი) 

 1 სუფრის კოვზი ტარხუნა 

 2 ჩ/კ წვრილად დაჭრილი ცოცხალი პიტნა (ან 2/3 ჩ/კ მშრალი) 

 2 ჩ/კ სუნელები 

 2 ჩ/კ მარილი 

 1 სუფრის კოვზი შაქარი 

 2/3 ჩ/კ შავი პილპილი 

 2 ჩ/კ ლიმნის წვენი 

 3 სუფრის კოვზი ბროწეულის წვენი 

 ზეითუნის ზეთი 
 



 

 
 

 გაჭერით ტყემალი ოთხად, მოაცილეთ კურკა და მოათავსეთ ქვაბში მცირეოდენ 

წყალთან ერთად - დაახლ. 100 მლ. მიიყვანეთ ადუღებამდე და 15 წუთით დატოვეთ 

ნელ ცეცხლზე, პერიოდულად ურიეთ. კარგად დანაყეთ ნიორი და წითელი წიწაკა. 

 როდესაც ტყემლები დარბილდება, მიღებული მასა გადაწურეთ თუშფალანგზე და 

შეინახეთ წვენი (იგი გემრიელი და სასარგებლოა). კოვზის გამოყენებით 

თუშფალანგზევე გახეხეთ ტყემალი, დაამატეთ დანარჩენი ინგრედიენტები და 

კარგად აურიეთ. ადუღეთ კიდევ 5 წუთის განმავლობაში.  

 გადმოდგით ქვაბი ცეცხლიდან, აცადეთ გაგრილება და ჩაასხით ბოთლებში. 

დაასხით 1-2 ჩ/კ ზეითუნის ზეთი, მოხუფეთ და შეინახეთ მაცივარში ან გრილ 

ადგილას 2-3 თვის განმავლობაში.  

2. ტყემლის ჯემი 

 2 კგ ტყემლის მთლიანი ნაყოფი  

 1.5 კგ შაქარი 

 60 მლ ახლადგამოწურული ლიმნის წვენი 

 60 მლ წყალი 

 ყველა ინგრედიენტი მოათავსეთ დიდი ზომის, 

ბრტყელძირიან ქვაბში.  

 მოურიეთ და მიიყვანეთ ადუღებამდე. ადუღეთ 

სანამ ტყემალს არ მოსცილდება კანი და კურკები.  

 მიღებული მასა გადაწურეთ დოლბანდზე, რათა ნაყოფის რბილობი განცალკევდეს 

კანისა და კურკებისგან.  

 მიღებული ჯემი ადუღეთ „შესქელების მომენტამდე“, დაახლოებით 30 წუთის 

განმავლობაში.  

 მიღებული ჯემი ჩაასხით სტერილიზებულ ქილებში და მოხუფეთ.  

 

 



 

 
 

თავი 5 – შინდი 

დახასიათება 

შინდი (Cornus mas) არის 2-6 მ, იშვიათად 8-9 მ, სიმაღლის ბუჩქი 

ან ხე. ღერო შესაძლოა იყოს სწორი ან დატოტვილი, ტოტების 

ბოლოები ხშირად ქვევით არის მიმართული. შინდის ფოთლები 

ერთმანეთის პირისპირ, მოკლე ყუნწებზეა განთავსებული, 

სიგანით 3-5 სმ, ხოლო სიგრძით 6-8 სმ-ს აღწევს. შემოდგომაზე 

შინდის ფოთლები მუქ წითელ შეფერილობას იღებს. შინდს აქვს  

მცირე ზომის, დიამეტრით 5-10 მმ, ორსქესიანი ყვავილები. 

ყვავილობას იწყებს ადრე გაზაფხულზე, ფოთლების გამოსვლამდე. ნაყოფი ღია წითელი 

ფერის, ალუბლის მსგავსი რბილობია, რომელიც შუა ან გვიანი ზაფხულის 

განმავლობაში მწიფდება. 12-15 მმ სიგრძის ნაყოფს აქვს ზეთისხილის ფორმა, გლუვი და 

პრიალა ზედაპირი. შინდი სინათლის მოყვარული და ნელმზარდი მცენარეა, რომელიც 

კარგად ხარობს გაშლილ ან ნაწილობრივ დაჩრდილულ ადგილებში, როგორიცაა: ტყის 

პირები, ბუჩქნარები, მეჩხერი ტყეები. შინდი უპირატესობას ანიჭებს ტუტე ნიადაგებს, 

რომლებიც მდიდარია ორგანული ნივთიერებებით, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში 

გვხვდება თბილ და მშრალ გარემო პირობებში. მცენარე ასევე კარგად იტანს ქარსა და 

ყინვას (-30°C-მდე), თუმცა მგრძნობიარეა მარილისა და ზღვასთან ახლომდებარე 

ტერიტორიების მიმართ. ცოცხლობს 300 წლამდე. შინდი მდგრადია მცენარეთა 

დაავადებების და მავნებლების მიმართ.  

გავრცელება 

შინდი ფართოდ არის გავრცელებული ევრაზიის 

ზომიერ სარტყელში, განსაკუთრებით შავი ზღვის 

სამხრეთით და ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. შინდი 

გვხვდება სამხრეთ ევროპიდან (საფრანგეთი, იტალია 

და ბალკანეთის ნახევარკუნძული) მცირე აზიამდე 

(თურქეთი, კავკასია). საქართველოში შინდი 



 

 
 

ბუნებრივად, ბუჩქის სახით ხარობს ფართოფოთლოვან ტყეებში ზღვის დონიდან 1500 მ 

სიმაღლემდე. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოში შინდის ბიოლოგიური 

მოსავალი ყოველ წელს დაახლოებით 17 000 – 20 000 ტონას აღწევს.  

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - შინდის ნაყოფს და ქერქს 

გააჩნია ცხელების საწინააღმდეგო თვისება და 

მაღალი კვებითი ღირებულება. მისი მჟავე ნაყოფი 

კარგი საშუალებაა კუჭ-ნაწლავის პრობლემების ან 

ცხელების დროს. იგი ასევე გამოიყენება ქოლერას 

სამკურნალოდ. შინდის ყვავილები დიარეის 

სამკურნალო საშუალებაა. იგი ანტოციანინის წყაროა. შინდის მოყვანის პირობებიდან 

გამომდინარე იგი ასევე შესაძლოა იყოს C ვიტამინის, სხვადასხვა მინერალების, 

კალციუმის პექტატის და ბოჭკოს წყარო, რომლებიც ამცირებენ ქოლესტერინის დონეს 

სისხლში.  

გამოყენება კულინარიაში - შინდის ნაყოფი გამოიყენება საკვებად. მეხილეობის დარგში 

დიდია შინდის წარმოების ეკონომიკური ინტერესი. შინდის ბაღები აღმოსავლეთ 

ევროპის მრავალ ქვეყანაში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაშია გაშენებული, რადგან 

მის მოტკბო-მომჟავო ნაყოფზე დიდია მოთხოვნა, როგორც ცოცხალი ხილის სახით 

გამოსაყენებლად, ისე სიროფების, წვენების, მურაბების და სხვა ტრადიციული 

პროდუქტების დასამზადებლად.  აღნიშნული მიზნებისთვის გამოყვანილია რამდენიმე 

ჯიში, რომელთა ნაყოფს აქვს სხვადასხვა ზომა, გემო (სიმჟავე და სიტკბო) და ფერი 

(მოთეთრო, ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი, იასამნისფერი და შავი).  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

შინდისგან მიღებული პროდუქტები 
 

1. შინდის კომპოტი 

 1 კგ შინდი 

 600 მლ წყალი 

 100 გ შაქარი 

 

 გარეცხეთ და გააშრეთ ხილი. დაასხით ხილს 500 

მლ წყალი დიდ ქვაბში და აადუღეთ. დაახურეთ თავსახური და ნელ ცეცხლზე 

დატოვეთ დაახლოებით 15 წუთით ან შინდის ნაყოფის დარბილებამდე. გადმოდგით 

ცეცხლიდან და აცადეთ გაგრილება.  

 დაჭყლიტეთ მიღებული მასა და მოაცილეთ კურკები. დაამატეთ დანარჩენი წყალი, 

შაქარი და კვლავ დადგით ცეცხლზე. დაახურეთ თავსახური და ნელ ცეცხლზე 

დატოვეთ დაახლოებით 5 წუთი. ცეცხლიდან გადმოდგმის შემდეგ აცადეთ სრულად 

გაგრილება და შემდეგ ჩაასხით სტერილიზებულ ქილებში.  

 

2. შინდის ჯემი 

 1.5კგ შინდი 

 2 კგ შაქარი 

 500 მლ წყალი 

 125 მლ ლიმონმჟავა 

 

 გარეცხეთ შინდი და წამოადუღეთ დიდი ზომის ქვაბში 

500 მლ წყალთან ერთად 15-20 წუთის განმავლობაში, 

ან ნაყოფის დარბილებამდე.  

 გაგრილების შემდეგ თუშფალანგზე გახეხეთ მიღებული მასა, რომლის შედეგადაც 

მიიღებთ შინდის ხილფაფას.  

 ხილფაფას დაუმატეთ 1.6 კგ შაქარი და დადგით ზომიერ ცეცხლზე. წამოდუღების 

შემდეგ დაინიშნეთ დრო.  



 

 
 

 შინდის ჯემი მზად იქნება 6-7 წუთში. არ მოხარშოთ ჯემი უფრო დიდხანს.  

 დუღილის დროს ჯემი თავზე ვარდისფერ ქაფს გაიკეთებს. მოაცილეთ იგი კოვზის 

საშუალებით.  

 ჯემის ცეცხლიდან გადმოდგმამდე 1 წუთით ადრე დაუმატეთ 125 მლ ლიმონმჟავა 

(იგი ჯემს უნარჩუნებს არაჩვეულებრივ ფერს და იცავს დაკრისტალებისგან).  

თავი 6 – მაყვალი 

დახასიათება 

მაყვალი (Rubus fruticosus) არის ვარდისებრთა 

ოჯახის წარმომადგენელი. მისი სიმაღლე 0.5-2 

მეტრს აღწევს, ფოთოლი სამი ფოთოლაკისგან 

შედგება და ორივე მხრიდან ბუსუსიანია. მაყვლის 

ყვავილედი ორიდან ხუთამდე ყვავილისგან 

შედგება. დიდი ზომის ყვავილებს აქვს გრძელი 

ღერო ხუთი მომწვანო-მონაცრისფრო ჯამის 

ფოთლით. მაყვალი ყვავილობს ივნისიდან-ივლისამდე. ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-

სექტემბერში. ნაყოფი რთული კურკიანაა და 20-მდე კურკიანასაგან შედგება. თითოეულ 

კურკიანას შიგნით ერთი კურკა აქვს. დაახლოებით 1 სმ დიამეტრის მაყვლის ნაყოფი 

მომრგვალებული ფორმისაა. მაყვლისთვის შესაფერისი ნიადაგის ტიპებია: მსუბუქი 

(ქვიშიანი), საშუალო (შავმიწა) და მძიმე (თიხნარი). იგი კარგად ხარობს ნიადაგზე, 

რომელიც გამოირჩევა ჰაერისა და წყლის კარგი გამტარიანობით. მცენარე ეგუება სუსტ 

და ძლიერ მჟავე ნიადაგებს. მაყვალს აქვს დიდი ზომის გვერდითი ფესვთა სისტემა, 

რომლებიც იკეთებს ამონაყარს და წარმოქმნის ურთიერთდაკავშირებულ ბუჩქნარს. 

მაყვლის დარგვის წინ აუცილებელია ნერგებს შორის შესაბამისი მანძილის 

გათვალისწინება. მაყვლის გამრავლება ფესვის ამონაყარით, ფესვის დაკალმებით ან 

გადაწვენით არის შესაძლებელი.  

 

 



 

 
 

გავრცელება 

მაყვალი ფართოდ არის გავრცელებული ევროპისა და აზიის უმეტეს ნაწილში. იგი 

იზრდება ზღვის დონიდან 2000 მეტრამდე სიმაღლეზე. მაყვალი იზრდება გზის და ტყის 

პირებზე, მდინარეებისა და ნაკადულების ნაპირებზე, ხეობებში და ჭალებში.  

 

საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებულია მაყვლის 37 სახეობა (აქედან 27 ენდემური 

სახეობაა). არაოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოში მაყვლის ბიოლოგიური 

მოსავალი 25 000 ტონას აღწევს.  

 

 

 

 

 

 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - მაყვლის ფოთლებისა და 

ფესვებისგან შესაძლებელია ჩაის, ექსტრაქტების ან 

საინფუზიო ხსნარების დამზადება, რომლებიც 

გამოიყენება კუჭის ისეთი დაავადებების დროს, 

როგორიცაა წყლული, გასტრიტი ან კენჭები თირკმელში. 

მაყვლის ფოთლების, ღეროების და ნაყოფის ნაყენი, გარდა 

ზემოთხსენებული სამკურნალო თვისებებისა, აუმჯობესებს ქალთა რეპროდუქტიულ 

ჯანმრთელობას და კურნავს ცისტიტს, დიაბეტს, ბაქტერიულ ინფექციებს, როგორიცაა 

პიელიტი, კანის სოკოვანი დაავადებები და თმის ცვენა. მაყვლის ყვავილის ნექტრისაგან 

დამზადებული თაფლი არამხოლოდ გემრიელი, არამედ ძალზე სასარგებლო 

პროდუქტია. მას გააჩნია ანთების საწინააღმდეგო და დამცავი მოქმედება ყელისა და 

პირის ღრუს ლორწოვან გარსებისთვის.   



 

 
 

გამოყენება კულინარიაში - მაყვლის ბაღების გაშენება მისი ნაყოფის მიღების მიზნით 

ხდება, თუმცა, ამის გარდა, მცენარე ასრულებს დეკორატიულ და ფუტკრების საკვებ 

ფუნქციას.  

მაყვლის ნაყოფის მოხმარება შესაძლებელია, როგორც ცოცხალი კენკრის ისე ჯემის ან 

მურაბის სახით. მისგან ასევე ამზადებენ იასამნისფერ ან ლურჯი ფერის საღებავებს. 

მაყვლის ფოთლების გამოყენება ჩაის მისაღებად არის შესაძლებელი.  

გამოყენება სხვა დანიშნულებით - მაყვლის ნაყოფი წარმოადგენს საკვებს სხვადასხვა 

ფრინველებისა თუ ცხოველებისთვის. ვარდისებრთა ოჯახის სხვა სახეობის მცენარეების 

მსგავსად მაყვალი იმტვერება ფუტკრების, ბუზების და ხოჭოების საშუალებით. მას 

ასევე შეუძლია თვით-დამტვერვა და აპომიქსისი.  

მაყვლისგან მიღებული პროდუქტები 
 

1. გაყინული მაყვალი 

 თუშფალანგი 

 საცხობი ქაღალდი  

 თუნუქის საცხობი ფირფიტა  

 გრანულირებული შაქარი (სასურველია) 

 კონტეინერები მაყვლის გასაყინად 

 მარკერი 

 

 გარეცხეთ მაყვალი სათითაოდ, რათა ნაყოფი არ დაიჭყლიტოს.  

 მოათავსეთ მაყვალი თუშფალანზე და გადაავლეთ ცივი წყალი. არ ჩაყაროთ კენკრა 

წყალში.  

 გადაარჩიეთ ძლიერ დარბილებული, გადამწიფებული ან მწვანე/უმწიფარი მაყვალი. 

გასაყინად საუკეთესოა მწიფე, მაგრამ მყარი ნაყოფები.  

 მოაცილეთ მაყვალს ყუნწები და აცადეთ წყლისგან დაწურვა.  

 თუნუქის ფირფიტაზე დააფინეთ საცხობი ქაღალდი და გაშალეთ მასზე მაყვალი ერთ 

ფენად.  



 

 
 

 მოაყარეთ მაყვალს შაქარი თუ უპირატესობას ტკბილ კენკრას ანიჭებთ და აცადეთ 

შაქარს გალღვობა ოთახის ტემპერატურაზე.  

 შედგით თუნუქის ფირფიტა საყინულეში მაყვლის სრულ გაყინვამდე; შემდეგ 

გადაიტანეთ კენკრა პლასტმასის კონტეინერში; დააწებეთ იარლიყი და დაათარიღეთ.  

 გაყინული მაყვლის გამოყენება შესაძლებელია 18 თვის განმავლობაში. 

  

2. მაყვლის ღვინო 

 3 კგ მაყვალი 

 1 კგ გრანულირებული შაქარი 

 1/2 ჩ/კ პექტინი 

 1/2 ჩ/კ მჟავების ნარევი (ვაშლის, ღვინის და 

ლიმნის მჟავები) 

 1 ცალი დაფხვნილი ტაბლეტი „Camden“ (ღვინის სტერილიზაციისთვის) 

 4 ლ წყალი 

 საფუარი ღვინის ფერმენტაციისთვის 

 

 კარგად გარეცხეთ მწიფე მაყვალი. ჩაყარეთ კენკრა საფერმენტაციო ჭურჭელში და 

დაჭყლიტეთ. დაასხით 4 ლიტრი ცხელი წყალი და დაუმატეთ დაფხვნილი „Camden“ 

ტაბლეტი და შაქარი. კარგად მოურიეთ და დაახურეთ თავსახური.  

 მიღებულ მასას აცადეთ გაგრილება ოთახის ტემპერატურაზე (დაახლოებით 22°C). 

დაამატეთ პექტინი და მოურიეთ. დაახურეთ თავსახური. კარგად მოურიეთ ყოველ 

8-10 საათში ერთხელ.  

 პირველი დღის ბოლოს გახსენით საფუარი ნელ-თბილ წყალში, ურიეთ 10 წუთის 

განმავლობაში და დაამატეთ ღვინის მასას. დაახურეთ თავსახური და აცადეთ 

დადუღება 4-5 დღით. ურიეთ დღეში ორჯერ.  

 დუღილის პროცესის დასრულების შემდეგ ღვინოს გამოაცალეთ მაყვლის ნაყოფი. 

გადაწურეთ სხვა დასადუღებელ ჭურჭელში და დაახურეთ სპეციალური 

საფერმენტაციო ხუფი. დარწმუნდით, რომ ჭურჭელი ღვინით ბოლომდეა 

შევსებული.  



 

 
 

 დააცადეთ ღვინოს სრული დადუღება. გადაიღეთ სხვა ჭურჭელში, რათა მოაცილოთ 

ნალექი. იდეალურად დაწმენდამდე ღვინოს დასჭირდება დაახლოებით 1 თვე. თუ ამ 

დროისთვის ღვინო კარგად არის დაწმენდილი, შესაძლებელია მისი ბოთლებში 

ჩამოსხმა. თუ ღვინო ჯერ კიდევ მღვრიეა, ხელახლა გადაიღეთ და კვლავ აცადეთ 

დაწმენდა.  

 დაამატეთ ღვინოს ½ ჩ/კ კალიუმის სორბატი და ½ ჩ/კ  დაფხვნილი „კამდენის“ 

ტაბლეტი ყოველ 4 ლიტრზე. თუ გსურთ რომ ღვინო შედარებით ტკბილი 

გამოვიდეს, დაამატეთ ფრუქტოზა ან შაქრის სიროფი (200 გ შაქარი 120 მლ წყალზე). 

ჩამოასხით ღვინო ბოთლებში და დაახურეთ საცობები, დადგით ბოთლები სწორად 

2-3 დღე, რათა საცობები კარგად გაფართოვდეს და მჭიდროდ მოერდოს ბოთლებს. 

შემდეგ, შესაბამის ადგილას, 4-6 თვით მოათავსეთ ბოთლები ჰორიზონტალურ 

მდგომარეობაში.  

 

3. მაყვლის ჯემი 

 2 კგ მაყვალი 

 წყალი მაყვლის სრულად დასაფარად 

 1 კგ შაქარი 

მოხარშეთ მაყვალი კენკრის სრულად დარბილებამდე. 

გაატარეთ საცერში, რათა მიიღოთ ერთიანი მასა. ყოველ 1.5 ლიტრ მიღებულ მასას 

დაუმატეთ 1 კგ შაქარი და კარგად მოურიეთ. დადგით ნელ ცეცხლზე და ურიეთ, სანამ 

წვენი არ შესქელდება. მიღებული ჯემი გადმოდგით ცეცხლიდან და აცადეთ 

შეგრილება. თუ გაგრილებისას მასა კიდევ უფრო სქელდება, იგი მზადაა ქილებში 

ჩასასხმელად. თუ სისქე არ არის საკმარისი, კვლავ წამოადუღეთ და გასინჯეთ.  

 

 

 

 

 



 

 
 

თავი 7 – ჟოლო 

დახასიათება 

ჟოლო (Rubus idaeus) ნახევრადბუჩქია, 1.5 მეტრამდე 

სიმაღლის იზრდება და აქვს ორწლოვანი ყლორტი. 

ფოთოლი  ფრთისებრია. ჟოლოს ყვავილები ორსქესიანია, 

თეთრი ან მოთეთრო-მომწვანო შეფერილობისაა, აქვს 

გადმოკიდებული ყვავილედი, რომელიც ივნის-ივლისში 

ყვავილობს. ჟოლოს ნაყოფი კენკროვანია, მომრგვალო ფომისაა და სიდიდით 2 სმ-ს 

აღწევს, მწიფდება ივლისიდან სექტემბრამდე. ოპტიმალური ზრდისთვის ჟოლოს 

ესაჭიროება ნიადაგი, რომლის მჟავიანობა (pH) 6-7 უტოლდება და მდიდარია 

ორგანული ნივთიერებებით. მიუხედავად იმისა, რომ ნიადაგის საკმარისი ტენიანობა 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ზედმეტმა წყალმა შესაძლოა ფიტოფტორა (ფესვის ლპობა) 

გამოიწვიოს, რაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ჟოლოსთან 

მიმართებაში.  

გავრცელება 

ჟოლო გავრცელებულია ევროპაში, მათ შორის ბრიტანეთში, ისლანდიის სამხრეთიდან 

ესპანეთის აღმოსავლეთამდე და აზიის ზომიერ სარტყელში. საქართველოში ჟოლო 

გვხვდება საშუალო და დაბალმთიან რეგიონებში ზღვის დონიდან 2500 მ-მდე. ველური 

სახით იგი იზრდება მთა-გორიან და ტყის ღია ადგილებზე, გზისპირებზე, მინდვრებსა 

და წყლისპირა ბუჩქნარებში. ჟოლო განსაკუთრებით მრავლდება ტყის ხანძრის ან ტყის 

გაჩეხვის შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში ჟოლო კარგად ებრძვის ხვიარა მცენარეებს მზის 

შუქის, ტენის, საკვები ნივთიერებების და მეტი სივრცის მოსაპოვებლად.  

 

 

 

 

 



 

 
 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - ტრადიციულად, ჟოლოს 

ფოთლებისგან აყენებდნენ ჩაის და მოიხმარდნენ 

დიარეის სამკურნალო საშუალებად, ასევე გამოიყენება 

დამხმარე საშუალებად მშობიარობის დროს. მცენარის 

ფოთლებისა და ფესვებისგან, მზადდება სავლები 

საშუალება პირის ღრუსა და ყელის დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა 

ტონზილიტი, ანთებითი პროცესები, მცირე ჭრილობები, დამწვრობა და სხვა. 

ფოთლების შეგროვება გაშრობის მიზნით ხდება ზაფხულში. ჟოლოს ნაყოფს აქვს 

სურავანდის საწინააღმდეგო და შარდმდენი მოქმედება.  

გამოყენება კულინარიაში - ჟოლოს ბაღების გაშენება ხდება ცოცხალი კენკრის მიღების 

და კომერციული გადამუშავების მიზნებისთვის, რათა მომზადდეს გაყინული ჟოლო, 

ხილფაფა, წვენი ან გამშრალი კენკრა, რომლებიც სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტში 

გამოიყენება.  

ტრადიციულად ჟოლო სეზონურ ხილს წარმოადგენდა, თუმცა თანამედროვე 

ტექნოლოგიების, ტრანსპორტირების საშუალებებისა და კულტივაციის მეთოდების 

გამოყენებით მისი მიღება მთელი წლის განმავლობაში არის შესაძლებელი. ჟოლოს 

თითოეული ნაყოფი იწონის 3-5 გრამს და შედგება 1000-მდე კურკიანასაგან, რომლებსაც, 

თავის მხრივ, აქვთ წვნიანი რბილობი და ერთი კურკა შუაგულში. ჟოლოს ბუჩქს წლის 

განმავლობაში რამდენიმე ათასი ცალი ნაყოფის მოცემა შეუძლია. ჟოლოს მირთმევა 

შესაძლებელია როგორც ცოცხალი სახით, ასევე გამოიყენება ჯემებსა და მურაბებში, 

საკონდიტრო ან რძის ნაწარმში, როგორც კენკრის, ისე არომატიზატორის სახით. 

გამოყენება სხვა მიზნებისთვის - ჟოლო წარმოადგენს საკვებ საშუალებას მრავალი 

გარეული ცხოველისა თუ ფრინველისთვის. მის ხშირ ბუჩქნარს დასაბუდებლად 

იყენებენ მცირე ზომის ჩიტები. ველური ჟოლოს ბუჩქების ქვეშ თავშესაფარს იკეთებენ 

პატარა ზომის ძუძუმწოვრები, მაგ: ციყვები ან კურდღლები. ჟოლოს ნაყოფისგან 

შესაძლებელია იასამნისფერი ან მუქი ლურჯი საღებავის მიღება. ჟოლოს ყლორტებისგან 

მიღებული ბოჭკო ქაღალდის დასამზადებლად გამოიყენება.  



 

 
 

ჟოლოს პროდუქტები 

1. ჟოლოს ფოთლის ჩაი 

მცენარეული ჩაის სხვადასხვა სახეობებს შორის ჟოლოს 

ფოთლების ჩაი ერთ-ერთი ყველაზე არომატულია, გემოთი 

წააგავს უკოფეინო შავ ჩაის. გაზაფხულზე, ყვავილობამდე 

შეგროვებულ ჟოლოს ფოთლების ჩაის აქვს 

ანტიოქსიდანტების ყველაზე მაღალი შემცველობა. ჟოლოს ფოთლის ჩაის 

დასამზადებლად 3-5 გრამ გამშრალ ფოთოლს დაასხით 240 მლ ადუღებული წყალი. 

დაახურეთ თავსახური და დააყენეთ 10 წუთის განმავლობაში, სურვილის შემთხვევაში 

დაატკბეთ.  

2. ჟოლოს ჯემი 

 1 კგ გრანულირებული შაქარი 

 1 კგ ჟოლო 

 

 მოათავსეთ შაქარი ცეცხლგამძლე ჭურჭელში 

და შედგით ღუმელში 120°C ტემპერატურაზე 15 

წუთით (შემთბარი შაქარი უკეთ ლღვება).  

 ჟოლო ჩაყარეთ დიდი ზომის უჟანგავი მეტალის ან მომინანქრებულ ქვაბში. 

აადუღეთ მაღალ ცეცხლზე და ამავდროულად დაჭყლიტეთ კარტოფილის 

საჭყლეტის საშუალებით. ადუღეთ 1 წუთის განმავლობაში და გამუდმებით ურიეთ.  

 მიღებულ მასას დაუმატეთ შემთბარი შაქარი, კვლავ აადუღეთ, სანამ მასა არ 

გადაიქცევა ჟელედ.  

 მიღებული ჯემი ჩაასხით სტერილიზებულ ქილებში.  

 

 

 

 

 



 

 
 

3. გამშრალი ჟოლო 

 გასაშრობად შერჩეული ჟოლო არ უნდა იყოს გადამწიფებული. ჟოლოს ნაყოფი, 

რომელიც დაჭყლეტილია გადამწიფებისგან კარგად არ გამოშრება (ან შესაძლოა 

დაიშალოს). კენკრა უნდა იყოს მყარი და მკვეთრი წითელი ფერის (მუქი წითელი 

ფერის კენკრა გადამწიფებულია). 

 გარეცხეთ ჟოლო და ლანგარზე ერთ ფენად გაანაწილეთ, ისეთნაირად, რომ კენკრა 

კარგად დაიწუროს წყლისგან.  

 ჟოლოს წყლისგან სრულად გამოშრობა რთულია. კენკრას მის წონაზე ორჯერ მეტი 

წყლის შეწოვა შეუძლია, გარდა ამისა ყუნწის ადგილას დარჩენილი ღიობიც აკავებს 

წყალს.  

 გაანაწილეთ ჟოლო საშრობის ლანგრებზე ყუნწის ადგილით ქვემოთ, რათა 

თითოეული კენკრა კარგად გამოშრეს.  

 იმისათვის რომ კენკრა არ გახდეს ყავისფერი, მიასხურეთ მცირე რაოდენობით 

ლიმნის წვენი.  

 შედგით ლანგარი საშრობში 135°C ტემპერატურაზე. 

 ხილის შრობის რეჟიმზე დაყენებით ჟოლოს გაშრობას დაახლოებით 15-18 საათი 

დასჭირდება.   

 

 

 

 



 

 
 

თავი 8 - ასკილი 

დახასიათება 

ასკილი (Rosa canina) მრავალწლოვანი ბუჩქოვანი 

მცენარეა, ვარდისებრთა ოჯახიდან, სიმაღლით 5 მ-

მდე, დატოტვილი ეკლიანი ღეროებით. ეკლები 

მაგარია, ნამგლისებური და არათანაბარი ზომის. 

ასკილს აქვს კენტფრთისებრი ფოთლები, 

რომლებიც 5-7 ფოთოლაკად არის დაყოფილი, 

დაკბილული კიდეებით, გლუვი ზედაპირით ორივე მხრიდან. ასკილის ყვავილები 

მარტოულია ან ქოლგისებურად განლაგებული და ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ყვავილებს აქვს 2-3 სმ სიგრძის, ხუთი, ვარდისფერი ჯამის ფოთოლი, რომლებიც 

ორსქესიანია და იმტვერება ფუტკრების, ბუზების, ხოჭოების და ქერცლფრთიანების 

საშუალებით. ასკილის ნაყოფი სექტემბერ-ოქტომბერში მწიფდება, აქვს გლუვი, პრიალა 

ზედაპირი და სიგრძით 1-2 სმ-ს აღწევს. დაუკრეფავი ნაყოფი ბუჩქზე რამდენიმე თვის 

განმავლობაში ჩერდება და შავდება. ასკილი ძლიერ მდგრადია ცუდი გეოგრაფიულ-

კლიმატური პირობების მიმართ (ცუდი ნიადაგი, მთა-გორიანი მდებარეობა, ძლიერი 

ქარი, სარწყავი წყლის ნაკლებობა და ა.შ).  

გავრცელება 

ასკილი ფართოდ არის გავრცელებული 

ევროპაში (მათ შორის ბრიტანეთში), ჩრდილო-

დასავლეთ აფრიკაში და დასავლეთ აზიაში.  

საქართველოში ასკილის 25 სახეობა გვხვდება 

(მათ შორის 5 ენდემური). განსაკუთრებით 

ხშირია ტყის პირებზე, ბუჩქნარებში, ქვიან და 

კლდოვან ფერდობებზე, მდინარის პირას, 

დაბლობებზე, საძოვრებზე, კარგად 

გასარწყავებულ ადგილებზე და სუბ-ალპურ მდელოებზე.  ასკილი იზრდება ზღვის 

დონიდან 1200 მეტრ სიმაღლეზე.  



 

 
 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში – ასკილი მნიშვნელოვანი მცენარეა 

მისი ტრადიციული ფარმაცევტული, ნუტრიცევტული და 

კომერციული გამოყენებიდან გამომდინარე. ასკილი 

სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, რადგან მდიდარია 

უამრავი მაღალი ღირებულების საკვები დანამატით, 

ვიტამინით, მინერალით და ბიოაქტიური ნივთიერებებით. 

ასკილის ნაყენი გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ასევე 

გაციების საწინააღმდეგო საშუალება. ტრადიციულად 

ასკილი გამოიყენება გრიპის, ანთებითი პროცესების და 

ქრონიკული ტკივილების სამკურნალოდ. გარდა ამისა, ასკილი კარგად მოქმედებს კანის 

დაავადებების და წყლულების დროს. იგი ასევე სასარგებლოა ცხიმოვანი მჟავების გამო, 

რომელთა სინთეზი ადამიანის ორგანიზმს არ შეუძლია და აუცილებელია მათი 

საკვებთან ერთად მიღება. კლინიკური კვლევებით დადგენილია, რომ ასკილის 

ფხვნილი, რომლის რეალიზება რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში ხდება საკვები 

დანამატის სახით, ანთების საწინააღმდეგო თვისებების საშუალებით ამცირებს მუხლის 

ან თეძოს ძვლების ოსტეოართრიტს.  

გამოყენება კულინარიაში – ასკილის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ცოცხალი, ისე 

გამშრალი სახით, როგორც მინერალების (კალიუმი, ფოსფორი), ვიტამინი C-ს, 

კაროტინოიდების და არომატიზატორი ნივთიერებების მდიდარი წყარო. კულინარიაში 

ასკილი სხვადასხვა სახით გამოიყენება. მისი სასარგებლო თვისებების გამო 

სამომხმარებლო ბაზარზე იზრდება ასკილზე და მისგან წარმოებულ ახალ 

პროდუქტებზე მოთხოვნა, როგორიცაა: სამკურნალო და საკვები დანამატები, 

გამაჯანსაღებელი საკვები პროდუქტი ან სპეციალიზებული ზეთები და სხვა. ბიო-

აქტიური კომპონენტების მაღალი შემცველობა ასკილში იძლევა ჯანმრთელობის 

გასაუმჯობესებელი ნივთიერებების მიღების საშუალებას მათი ექსტრაქციის და 

იზოლაციის გზით.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ასკილის პროდუქტები 

1. ასკილის ჟელე 

 500 გ ასკილი  

 1 კგ ვაშლი  

 600 მლ წყალი  

 1 ცალი ლიმონი  

 1 კგ ჟელატინიანი შაქარი 

 

 მოაცილეთ ასკილს ყუნწები და ფოთოლაკები.  

 მოხარშეთ ასკილი წყალთან ერთად და გაატარეთ ბოსტნეულის საკეპში, რათა 

მოაცილოთ თესლი/კურკა. 

 დაჭერით ვაშლი ნაჭრებად, კანიანად 

 ასკილის რბილობი და ვაშლი ერთად ჩაყარეთ შესაბამის ქვაბში, დაფარეთ წყლით და 

ადუღეთ 30 წუთის განმავლობაში. 

 ხარშვის შემდეგ მიღებული მასა გააგრილეთ და დოლბანდის საშუალებით 

გადაწურეთ წვენი დიდი ზომის ჭურჭელში.  

 დაუმატეთ ლიმნის წვენი და 850 გ ჟელატინიანი შაქარი ყოველ 1 ლიტრ წვენზე.  

 ადუღეთ კიდევ 4 წუთის განმავლობაში. 

2. ასკილის ღვინო 

 

 2 კგ ცოცხალი ასკილი  

 1.5 კგ შაქარი 

 4 ლ მდუღარე წყალი  

 1 ჩ/კ შავი ჩაი  

 1 ჩ/კ საცხობი ან ღვინის საფუარი  

 

 გარეცხეთ და გააშრეთ ასკილი. ჩაყარეთ ღვინის 

დასაყენებელ პირველად ჭურჭელში, მაგ. სუფთა, საკვები პროდუქტებისთვის 

გამოსადეგი პლასტმასის სათლი, რომელსაც მჭიდროდ ეხურება თავსახური. 



 

 
 

დაასხით 4 ლ მდუღარე წყალი. დაამატეთ შავი ჩაი და შაქარი, ურიეთ შაქრის 

სრულად გალღვობამდე. მიღებული ნარევი 24 საათის განმავლობაში დატოვეთ 

კარგად თავდახურულ სათლში. შემდეგ დაუმატეთ საცხობი ან ღვინის საფუარი და 

დატოვეთ დასადუღებლად 7 დღით, ურიეთ დღეში ერთხელ სუფთა კოვზის 

საშუალებით.  

 ღვინოს მოაცილეთ ასკილი და ჩაასხით 4 ლიტრიან შუშის ჭურჭელში (მაგ. ძველი 

ღვინის გრაფინი) და დაახურეთ სპეციალური საფერმენტაციო ხუფი ან ბუშტი. თუ 

ბუშტის გამოყენებას გადაწყვეტთ, პერიოდულად გამოუშვით დაგროვებული 

აირები, რომ ბუშტი არ გასკდეს. ჭურჭელი დადგით თბილ ადგილას, სანამ ღვინო 

დუღილს არ დაასრულებს. ამის შემდეგ გადაიღეთ ღვინო სუფთა ჭურჭელში და 

კვლავ დაახურეთ ბუშტი ან სპეციალური ხუფი.  

 ღვინის გადაღება, როგორც წესი, მცირე ხნით კვლავ განაახლებს დუღილის პროცესს. 

დუღილის სრულად დამთავრების შემდეგ, რამდენიმე კვირაში, ღვინო გადაიღეთ 

სუფთა ღვინის ჭურჭელში/ბოთლებში, დაახურეთ საცობები და შეინახეთ გრილ 

ადგილას კიდევ 6 თვით.  

 

3. ასკილის ჩაი 

 75 გ ასკილი  

 1 ლ წყალი 

 2  ჩ/კ ღია ფერის ქიშმიში ან მოცხარი  

 1 ჩ/კ შაქარი  

 1 ჩ/კ ახლადგამოწურული ლიმნის წვენი  

 

 გარეცხეთ ასკილი. დაჭერით ძალიან წვრილად. ჩაყარეთ 

ქვაბში და დაფარეთ წყლით. 10 წუთის შემდეგ დადგით ნელ ცეცხლზე და მიიყვანეთ 

ადუღებამდე. მოხარშეთ 5 წუთის განმავლობაში.  

 

 არომატისთვის ჩაის დაუმატეთ ღია ფერის ქიშმიში ან მოცხარი და ლიმნის წვენი, 

შაქარი გემოვნებით.  ჩაი გადაწურეთ და დაასხით ფინჯნებში.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. გამშრალი ასკილი 

 

 შეაგროვეთ ასკილის ის რაოდენობა, რომლის 

გაშრობაც გსურთ ზამთარში ჩაის, ჟელეს, წვენის 

თუ სხვა პროდუქტის მოსამზადებლად. 

 გადაახარისხეთ და გარეცხეთ ასკილი. 

სათითაოდ, ფრთხილად გაამშრალეთ.  

 ასკილი გაშალეთ ერთ ფენად საცხობ ქაღალდზე, 

მუყაოზე ან პერგამენტის ქაღალდზე. 

 რამდენიმე კვირით დატოვეთ ასკილი ბნელ, 

კარგი ვენტილაციის მქონე ადგილას. ასკილი გამშრალია თუკი ნაყოფი მაგარია, კანი 

აქვს დანაოჭებული და უფრო მუქი შეფერილობისაა.  

 ასკილის გაშრობა ასევე შესაძლებელია ღუმელში ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე ან 

საშრობში.  

 ასკილი შესაძლოა გაშრეს როგორც მთელი, ისე დაჭრილ მდგომარეობაში (თესლის 

მოცილებით). თუ გამშრალ ასკილს ჩაისთვის იყენებთ, გააშრეთ ასკილის მთლიანი 

ნაყოფი.  

 

5. ასკილის ზეთი 

 300 გ ასკილი 

 500 მლ თქვენს მიერ შერჩეული ძირითადი ზეთი 

 

 ასკილი კარგად გარეცხეთ და მოაცილეთ ყუნწები და ბუსუსიანი ბოლოები.  

 ჩაყარეთ ასკილი შესაბამის ჭურჭელში და დაამატეთ ძირითადი ზეთი. კარგია ნუშის 

ზეთის გამოყენება, რადგან იგი რბილი და სასიამოვნოა კანისთვის, თუმცა 

შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა ზეთის გამოყენება, მაგ: 

ზეითუნის ან მზესუმზირის ზეთი.  

 დადგით ჭურჭელი ნელ ცეცხლზე და პერიოდულად 

ურიეთ. მიღებული მასა მოხარშეთ დაახლოებით 4 

საათის განმავლობაში ასკილის დანაოჭებამდე. თუ 

ასკილი ჯერ ისევ მაგარია, შესაძლებელია კიდევ უფრო 

მეტი დროის განმავლობაში - 8 საათამდე ადუღოთ 

ზეთი.  

 საწურის გამოყენებით გადაწურეთ ზეთი.  

 ზეთის გადაწურვისა და ასკილის ნაწილების სრულად 

მოცილების შემდეგ შეგიძლიათ ზეთი ჩაასხათ შესაბამის ქილებში.  



 

 
 

ბაზრის მიმოხილვა და ბიზნესის შესაძლებლობები  

ბაზარზე უკვე გამოჩნდა ასკილის სხვადასხვა სახის ექსტრაქტები, რომლებიც საკვები 

დანამატების, გამაჯანსაღებელი საშუალებების თუ კოსმეტიკის სახით რეალიზდება. 

„Alvita“ არის ასკილის ერთჯერადი ჩაის პაკეტების მწარმოებელი კომპანიის საფირმო 

დასახელება. „Podravka“ ხორვატიული კომპანიაა, რომლის სახელითაც ასკილის ჯემი 

გამოჩნდა ბაზარზე.  „Litozin“ წარმოადგენს სამკურნალო საკვებ დანამატს, რომელიც 

მდიდარია გალაქტოლიპიდებით. პროდუქტი სახელწოდებით „i-flex“ არის დანიური 

კომპანიის მიერ ასკილის გადამუშავების შედეგად მიღებული სახსრების სამკურნალო 

ფორმულა, რომელიც დაპატენტებულია და მთელს ევროპაში ფართოდ გამოიყენება 

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის გასაუმჯობესებლად. „Thompson C 1,000 mg“ არის C 

ვიტამინით მდიდარი პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ასკილისა და 

აცეროლასგან (ველური ალუბალი) და გამოიყენება იმუნიტეტის გასაძლიერებელი 

საშუალების სახით. კორპორაცია „Aubrey Organic Inc“ ასკილის ერთ-ერთი სახეობის - 

Rosa Mosqueta-ს თესლის ზეთისგან აწარმოებს ტანის ლოსიონებს, დამატენიანებლებს, 

მკვებავ კრემებსა და საშხაპე საშუალებებს. კომპანია „Eminence organics“ ასკილისგან 

აწარმოებს დამატენიანებელ საშუალებას გაღიზიანებული კანის დასამშვიდებლად.  

უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ჩილე წარმოადგენს ასკილის ძირითად 

მწარმოებელ ქვეყანას, რომელიც ასკილის მსოფლიო მარაგის 85%-ს ქმნის. ამას 

განაპირობებს ანდების მთათა სისტემის რეგიონისთვის დამახასიათებელი ცივი, 

ნესტიანი კლიმატი. დღესდღეობითაც, ცნობილია, რომ ასკილს გააჩნია 

არაჩვეულებრივი კოსმეტიკური თვისებები, რომელთა შესაბამისი გამოყენება შეძლეს 

ჩილეურმა კომპანიებმა და ჩილე აქციეს ასკილის წამყვან მწარმოებელ ქვეყანად 

მსოფლიოში.  

ჩილემ ასევე პირველმა დაიწყო ასკილისგან მიღებული ახალი პროდუქტის - ასკილის 

თესლის ექსპორტი. ასკილის თესლი წარმოადგენს ნარჩენ მასალას ასკილის შრობის 

შემდგომ და უკვე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს მსოფლიო ბაზარზე მისი აქტიური 

სამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებების შემცველობისა და ქსოვილის აღმდგენი 

თვისებების გამო.  

გადაუმუშავებელი პროდუქტის გარდა, ჩილეურმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს 

ასკილისგან დამზადებული საკუთარი პროდუქტების რეალიზება, როგორებიცაა 

კრემები, შამპუნები და საპონი. ჩილესთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზრებია: მექსიკა, 

ეკვადორი, ვენესუელა აშშ, იაპონია, ჩინეთი და ესპანეთი.  

ამჟამად ჩილეში წარმოებული ასკილის ექსპორტი ხდება კანადაში, აშშ-ში, ევროპაში, 

სამხრეთ ამერიკაში, ასევე იაპონიაში, ჩინეთში, ინდონეზიაში და მალაიზიაში.  



 

 
 

დროთა განმავლობაში იზრდება ასკილის ექსპორტი საქართველოდან. საქსტატის 

მონაცემების მიხედვით 2013 წელს საქართველოდან განხორციელდა 77.1 ტონა ასკილის 

ექსპორტი, რაც ორჯერ მეტია 2012 წლის მონაცემთან  შედარებით (33.7 ტონა).  2013 

წელს ექსპორტის მთლიანმა ღირებულებამ 127 000 აშშ დოლარი შეადგინა, 2012 წლის 55 

000 აშშ დოლარის მაჩვენებელთან შედარებით. 2013 წელს ექსპორტირებული 

პროდუქტის ძირითადი სამიზნე ქვეყანა იყო ბულგარეთი - 44 ტონა (77.8 ათასი აშშ 

დოლარი) და 2012 წელს გერმანია  - 13.4 ტონა (21.6 ათასი აშშ დოლარი). 2013 წელს 15.1 

ტონა ასკილის ექსპორტი ასევე განხორციელდა რუსეთის ბაზარზე (14.5 აშშ დოლარი).  

დღესდღეობით საქართველოში ასკილის წარმოებას და გადამუშავებას ახორციელებს 

რამდენიმე წამყვანი კომპანია (შპს „Georgian Herbs“, შპს „კამპა“, შპს „კულა“ და შპს „ბიო-

პროდუქტი“), რომლებიც ბაზრის მთავარი მოთამაშეები არიან და ასევე 

დაინტერესებული არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან თანამშრომლობით.  

შპს „Georgian Herbs“ – უკვე აწარმოებს ტყის არამერქნულ ბიო-პროდუქტს (ძირითადად 

ასკილი და მოცვი). კომპანია მუდამ მზად არის აღნიშნული პროდუქტები შეიძინოს 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისგან. კომპანია ძირითადად ბიო-

სერტიფიცირებულ პროდუქციას იღებს და აწარმოებს.  

შპს კამპა - არის ნატურალური წვენების მწარმოებელი კომპანია და ამჟამად არ ახდენს 

ტყის არამერქნული პროდუქტების გადამუშავებას, თუმცა დაინტერესებულია კვლავ 

დაიწყოს ამ პროდუქტის წარმოება, შესაბამისად გამოხატავს ტყის არამერქნული 

პროდუქტის მცირე ფერმერებისგან და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისგან 

შესყიდვის ინტერესს. კომპანია ბიო-წარმოებისთვის ჩვეულებრივ ასკილს და ქაცვს 

იყენებს, ამიტომ დაინტერესებულია დაუფასოებელი, გამშრალი პროდუქტის 

შესყიდვით.   

შპს კულა - ეკოლოგიურად სუფთა და ნატურალური წვენების მწარმოებელი კომპანიაა, 

რომელიც წარმოებისთვის ხილსა და ბოსტნეულს იყენებს. ეს კომპანია ასევე არის 

დაინტერესებული ტყის არამერქნული ბიო-პროდუქტების შეძენით. სასურველი 

ნედლეულის ჩამონათვალში შედის: პანტა, მაჟალო, ასკილი და მოცვი. აღნიშნული 

პროდუქტის შეძენას „კულა“ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისგან აპირებს. მათ 

ინტერესშია პროდუქციის დაუფასოებელი, გამშრალი ან ნედლი სახით შესყიდვა.  

შპს „ბიო-პროდუქტი“ – კომპანიამ ფუნქციონირება 2010 წელს დაიწყო და ერთადერთი 

პროდუქტი, რომელსაც იგი აწარმოებს არის ველური ასკილის წვენი. ტყის ველური 

პროდუქტების შეგროვების მიზნით კომპანიას დასაქმებული ჰყავს ადგილობრივი 

მოსახლეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.  



 

 
 

სამიზნე ბაზარი 

ამჟამად ასკილის წვენის რეალიზება ხდება:  

ადგილობრივ ბაზარზე  - თბილისი, საქართველო. დისტრიბუცია ძირითადად 

ხორციელდება დიდი სუპერმარკეტების ქსელებში.  

საერთაშორისო ბაზარი - მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით არასტაბილურია, 

ასკილის წვენის ექსპორტი ძირითადად განხორციელდა იაპონიაში, ჰონგ-კონგში, 

შვეიცარიასა და გერმანიაში.  

ცხრილში მოცემულია ასკილის მომწოდებელთა სარეალიზაციო ფასები:  

ასკილის ღირებულება კგ-ზე  

ასკილი (ნედლი) 0.6 ლ 

ასკილი (გამშრალი) 2.5 ლ 

თავი 9 – ქაცვი 

დახასიათება 

ქაცვი (Hippophae rhamnoides) არის ხშირტოტებიანი 

ბუჩქოვანი, ეკლიანი მცენარე, რომელიც სიმაღლით 2-4 მ-ს 

აღწევს. ტოტები სიმეტრიულია და ხშირად ბოლოებზე 

მომრგვალებული ფორმა აქვს. ქაცვის ტოტებს აქვს 

ყავისფერი ან მოშავო ფერის ქერქი და მონაცრისფრო-

მომწვანო ყლორტები. ტოტები ეკლებით ბოლოვდება. 

მტვრიანებიანი და ბუტკოიანი ულამაზო ყვავილები 

ფოთლებამდე გამოდის. ფოთლები მორიგეობითია, 

სიგრძით 4-6 სმ, ლანცეტისებური ფორმის და 

მოვერცხლისფრო-ნაცრისფერი შეფერილობის. ყვავილის 

კვირტები უმეტესად 2 წლის მცენარეზე ჩნდება. 

მდედრობითი ყვავილების დამტვერვა მაისის შუა 

პერიოდში ხდება და სრულად არის დამოკიდებული 

ქარზე. ნაყოფი მწიფდება დამტვერვიდან დაახლოებით 100 

დღეში (სექტემბერ-ოქტომბერში). ქაცვის ნაყოფი შესაძლოა 



 

 
 

იყოს განსხვავებული ფორმისა და ფერის, მაგრამ უმეტესწილად არის მრგვალი ან 

ოვალური ფორმის და ყვითელი ან ნარინჯისფერი შეფერილობის. ქაცვის ნაყოფის 

ფორმის და ზომის კომბინაცია მისი ფოთლებისა და ნაყოფის ფერების კონტრასტთან 

ერთად ქმნის ამ მცენარის არაჩვეულებრივ დეკორატიულ მახასიათებელს. ქაცვი 

მდგრადია ამინდის ექსტრემალური პირობების მიმართ –43°C-დან +40°C-მდე და 

ითვლება გვალვაგამძლე მცენარედ, თუმცა მისი მორწყვა აუცილებელია რეგიონებში, 

სადაც წლიური ნალექის რაოდენობა 400 მმ-ზე ნაკლებია. ქაცვი ჩვეულებრივ იზრდება 

მშრალ, ქვიშიან ნიადაგზე. კარგი ზრდისთვის ესაჭიროება მზის სხივები და ცუდად 

იტანს დაჩრდილვას დიდი ხეების მეზობლად.  

ქაცვი სწრაფად ივითარებს ფესვთა სისტემას და შესაბამისად იდეალური მცენარეა 

ნიადაგის ეროზიის და დეგრადაციის პრევენციისთვის, რადგან გააჩნია აზოტის და სხვა 

ძირითადი მკვებავი ნივთიერებების შემაკავებელი თვისება. ქაცვს თესლის დათესვიდან 

პირველი მოსავლის მიღებამდე 4-5 წელი ესაჭიროება, ხოლო ნაყოფიერების პიკს აღწევს 

7-8 წლისას და რჩება პროდუქტიული 30 წლის განმავლობაში სისტემატიური გასხვლისა 

და ფორმირების პირობებში. ქაცვის ბაღის მოსავალი ჰექტარზე 10 ტონას აღწევს.   

გავრცელება 

ქაცვი ბუნებრივად ფართოდ არის გავრცელებული ზომიერი სარტყლის ქვეყნებში: 

ჩინეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, დანია, ნიდერლანდები, გერმანია, 

პოლონეთი, ფინეთი, შვედეთი და ნორვეგია. საქართველოში ქაცვი მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით გვხვდება ზღვის დონიდან 2500 მეტრამდე. ჩვეულებრივ იგი ხარობს 

ფერდობებზე, მდინარის და ზღვის სანაპიროებზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - ხალხურ მედიცინაში ქაცვის 

გამოყენების უამრავი მეთოდი არსებობს. მის ფოთლებს და 

ყვავილებს იყენებენ ართრიტის, პოდაგრას, კანის 

გაღიზიანებისა და გამონაყარის სამკურნალოდ. ქაცვის 

ფოთლების ჩაი შეიცავს ვიტამინებს (C, A, B1, B2, B6, B9, E, K, 

P, F) და მინერალებს, ანტიოქსიდანტებს, ამინომჟავებს და 

ცხიმოვან მჟავებს. ჩაი ჩვეულებრივ გამოიყენება მაღალი 

წნევის დასარეგულირებლად და შრატში ქოლესტერინის 

დონის პრევენციისთვის, ასევე სისხლძარღვთა დაავადებების 

დროს და იმუნიტეტის გასაძლიერებლად. ქაცვის ნაყოფი 

გამოიყენება კანის ინფექციური დაავადებების 

პრევენციისთვის, მხედველობის გაუმჯობესებისთვის და დაბერების პროცესის 

შესანელებლად. ქაცვის ჩაის ასევე იყენებენ მზის დამწვრობის წინააღმდეგ, კანის 

გაღიზიანების და შეშუპების თავიდან აცილების და შეხორცების ხელშეწყობის მიზნით.  

გამოყენება კულინარიაში - ბოლო წლებში ქაცვისგან 

მიღებული პროდუქტების გამოყენების ინტერესი 

ბევრად გაიზარდა. ქაცვის სასარგებლო თვისებების 

და უნიკალური გემოს წყალობით მისი გამოყენება 

შესაძლებელია წვენების, ტკბილეულის, ჯემების, 

მარმელადის, ალკოჰოლური და არა-ალკოჰოლური 

სასმელების თუ არომატიზატორების 

დასამზადებლად. ქაცვის ნაყოფი და თესლის ზეთი 

ინგრედიენტის სახით გამოიყენება საკვებ დანამატებში, როგორიცაა: ჟელე, მცენარეული 

დანამატების კაფსულები ან დასალევი მცენარეული საშუალებები. ქაცვი ასევე ფართოდ 

გამოიყენება კოსმეტიკაში. მისი ფოთლების გამოყენება ხდება სხვადასხვა 

ექსტრაქტების, ჩაის ან კოსმეტიკური საშუალებების მოსამზადებლად.  

გამოყენება სხვა დანიშნულებით - ქაცვი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში დანამატის 

სახით გამოიყენება ცხოველთა საკვებში. ქაცვის ფოთლების, თესლის და ნაყოფის 

ნარჩენები კარგი საკვებია ცხოველებისა და ფრინველებისთვის, ძირითადად მშრალ და 

ცივ რეგიონებში.  

ქაცვის ბუჩქი კარგი თავშესაფარია ველური ბუნების ბინადართათვის. ეკლების 

წყალობით იგი სწრაფად ქმნის გაუვალ ბარიერს. ქაცვი ასევე კარგი საშუალებაა რთული 

რეგიონების ტყის მასივების განაშენიანებისთვის.  



 

 
 

ქაცვის პროდუქტები 

1. ქაცვის ჯემი 

 

 500 გ შაქარი      

 2.5 კგ ცოცხალი ან გაყინული ქაცვის 

ნაყოფი  

 3 ვაშლი   

 500 მლ წყალი  

 1 ჩ/კ კარაქი  

 გარეცხეთ ქაცვი და დაჭერით ვაშლი მცირე ზომის - 2 სმ კუბებად.  

 ჩაყარეთ ხილი დიდი ზომის ქვაბში და ადუღების შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში 

ხარშეთ ნელ ცეცხლზე, ამავდროულად, ხის კოვზის გამოყენებით დაჭყლიტეთ 

ხილი.  

 გადმოდგით ქვაბი ცეცხლიდან და კვლავ დაჭყლიტეთ დარბილებული ხილი 

კარტოფილის საჭყლეტის გამოყენებით. 

 მიღებულ მასას დაამატეთ შაქარი, ურიეთ მის სრულ გალღვობამდე და დაუმატეთ 

კარაქი.  

 კვლავ მოხარშეთ 15 წუთის განმავლობაში.  

 გასინჯეთ ჯემის სისქე. მაცივარში წინასწარ გაციებულ ლამბაქზე დაასხით 1 კოვზი 

ჯემი და დააცადეთ გაგრილება, ამის შემდეგ თითის დაჭერით შეამოწმეთ რამდენად 

მწებვარეა მიღებული მასა.  

 თუ ამ მეთოდის შემოწმებით ჯემი დანაოჭდა, იგი საკმარისი სისქისაა.  

 თუ მასა კვლავ თხელია ადუღეთ კიდევ 5 წუთის განმავლობაში და გასინჯეთ 

ანალოგიური მეთოდით.  

 მოქაფეთ ჯემი და ჩაასხით სტერილიზებულ ქილებში.  

 ქილებს ყელთან დაუტოვეთ 1 სმ სიმაღლის ცარიელი ადგილი, მოხუფეთ და 

გაგრილების შემდეგ შეინახეთ. 
 

2. ქაცვის ზეთი 

ქაცვის ზეთი შეიცავს უამრავ ვიტამინს: A, B2, B1, B6 და C. 

 ფრთხილად გარეცხეთ ქაცვი, ისე რომ ნაყოფი არ 

დაიჭყლიტოს.  

 ჩაყარეთ თასში და დაჭყლიტეთ ჩანგლით ან ბლენდერის 

გამოყენებით. მიიღებთ სქელი ხილფაფის მსგავს მასას. 

მიღებული მასა გადაიტანეთ ტაფაზე და შეაცხელეთ.  



 

 
 

 5 წუთის შემდეგ დაუმატეთ მცირე რაოდენობით მზესუმზირის ზეთი და ურიეთ 

ზეთის სრულ შერევამდე. გადმოდგით ტაფა ცეცხლიდან.  

 მიღებულ მასას აცადეთ გაგრილება და შეძლებისდაგვარად კარგად გადაწურეთ.  

 მიღებული ზეთი ჩაასხით შუშის ბოთლში ან ქილაში და შეინახეთ მაცივარში.  

 

3. ქაცვის ჩაი 

 ხელით მოკრეფილი, ჰაერზე გამშრალი ქაცვის ფოთლების ჩაის აქვს მწვანე ჩაის ნაზი 

არომატი. ქაცვის ფოთლები მდიდარია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით და 

კიდევ უფრო დიდი კონცენტრაციით შეიცავს ფლავანოლს და სტერინებს.  

 ქაცვის წვრილად დაჭრილი ფოთლების ჩაის სახით დაფასოება ხდება ქაცვის ჩაის ან 

მისგან ნაწარმოები არომატიზატორის სახით.  

 გადამუშავებული ცხელი სასმელები: ქაცვის ჩაის მომზადება შესაძლებელია ცხელი 

წყლით გამოხდის საშუალებით, ან გამოხდილი სითხის მომზადებით შაქარმჟავას და 

ძმარმჟავას დახმარებით. ქაცვის ჩაის მომზადება ასევე შესაძლებელია მისი 

ფოთლების სტერილიზაციის გზით.   

 

 

 

 

 

 

ბაზრის მიმოხილვა და ბიზნესის შესაძლებლობები 

ქაცვის ზეთი 

ქაცვის ზეთის დისტრიბუცია ძირითადად 

წარმოებს: ჩინეთში, ტიბეტში, ინდოეთში, 

რუსეთში, უკრაინაში, დიდ ბრიტანეთში, 

შვედეთსა და ნორვეგიაში. ქაცვის ნაყოფი 

განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით შეიცავს C 

ვიტამინს: 200-2500 მგ-ს 100 გრამ პროდუქტზე, 

ხოლო მისი ზეთი - პალმიტოლეინის მჟავას: 

საშუალოდ 40%-ის შემადგენლობით. გარდა 

ამისა, ქაცვში აღმოჩენილია 40-მდე სახეობის 

ქაცვის ფლავანოლი. ქაცვი აღიარებულია 21-ე საუკუნის ჯანმრთელობისთვის 



 

 
 

სასარგებლო ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო სამედიცინო მცენარედ. „ჰერბრიჯ მედია“-ს 

ცნობით ქაცვის მოთხოვნა-მიწოდების ბაზარი სტაბილური იყო 2012 წლამდე. 2013-დან 

2014 წლამდე ქაცვზე მოთხოვნა ისე მკვეთრად გაიზარდა, რომ ბაზარზე მისი დეფიციტი 

შეიქნა, რასაც ორი მიზეზი ჰქონდა: ქაცვის მარაგების სიმცირე/მოსავლის სეზონურობა 

და ბაზრის გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების პრობლემა; ამას მოჰყვა ქაცვის 

თესლის ზეთის საერთაშორისო ბაზრებისთვის მიწოდების დეფიციტი, ადგილობრივი 

მიმწოდებელთა მიერ გამოყენებული მოძველებული ტექნოლოგიების გამო. უკანასკნელ 

წლებში ქაცვზე მოთხოვნის მუდმივი ზრდის პირობებში გაიზარდა, როგორც ქაცვის 

ნაყოფის, ისე ქაცვის ნაყოფის ზეთის და ქაცვის თესლის ზეთის ღირებულება. 2013 

წლიდან დღემდე ქაცვის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 30-50%-ით გაიზარდა. 

2014 წელს ასევე დადასტურდა მზარდი მოთხოვნა ქაცვზე.  

ეროვნული ბაზარი  

შპს კამპა - ნატურალური წვენების მწარმოებელი კომპანია ამჟამად არ აწარმოებს ტყის 

არამერქნულ პროდუქტებს. თუმცა, კომპანია კვლავ არის დაინტერესებული ბიო-

სერტიფიცირებული ტყის არამერქნული პროდუქტების შესყიდვით მცირე ფერმერებისა 

და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისგან. ჩვეულებრივ, ბიო-წარმოებისთვის 

კომპანია იყენებს ასკილს და ქაცვს, რის გამოც გამოხატავს ინტერესს შეიძინოს დიდი 

რაოდენობით როგორც ცოცხალი, ისე გამშრალი ნედლეული. 

თავი 10 – პანტა 

დახასიათება 

პანტა (Pyrus Caucasica) არის 20-25 (30) მ სიმაღლის 

ხე, პირამიდული ან ოვალური ვარჯით და ეკლიანი 

ტოტებით. ყლორტები მომწვანო ან მუქი 

ყავისფერია, მცირე ზომის ღია შეფერილობით. 

ფოთლები 3-5 სმ სიგრძის და 2.5-4.5 სმ სიგანისაა, 

ოვალური, ელიფსური ან მომრგვალო ფორმის. 

ახალგაზრდა მცენარის ფოთლები დაკბილული და 

პრიალაა. მოზრდილ ხეებზე ფოთლები 

კიდემთლიანია და მხოლოდ კიდეებზე აქვს ბუსუსი. 

პანტის ხის 2.5-3.5 დიამეტრის ყვავილები 5-8 ყვავილიან ყვავილედშია შეკრებილი. 

ფოთოლაკები თეთრი ან მოვარდისფრო ფერისაა. პანტის ნაყოფი დიამეტრით 1.5-3 სმ-

მდე აღწევს, ფორმით მსხლისებრი, მომრგვალო ან მობრტყო, ფერით ყვითელი ან 

მომწვანო-მოყვითალოა, ძირზე ჯამის მცირე ზომის ფოთოლაკებით. იტანს 

დაჩრდილულ (ტყის პირა) ან ჩრდილის არმქონე ადგილებს. მცენარე გვალვაგამძლეა, 



 

 
 

ხოლო ზოგიერთი მდგრადი სახეობა იტანს -15°C ტემპერატურასაც. სიმწიფის ვადების 

მიხედვით, არსებობს საადრეო (აგვისტო), საშუალო სიმწიფის (სექტემბერი) და საგვიანო 

(ოქტომბერ-ნოემბერი). 

გავრცელება 

პანტა კავკასიისთვის რელიქტურ და ენდემურ სახეობას წარმოადგენს. იგი 

საქართველოში გავრცელებული მსხლის სხვადასხვა ჯიშების წინაპრად ითვლება. 

საქართველოში სულ 11 სახეობის ველური მსხალი გვხვდება, თუმცა მათგან პანტა არის 

ყველაზე გავრცელებული ენდემური ჯიში. იგი თითქმის ყველგან გვხვდება კავკასიის 

ტყეებში, მთა-გორიან ადგილებში და დაბლობებში ან მდინარის ნაპირებზე, სადაც 

ნიადაგს გააჩნია საკმარისი ტენიანობა. კავკასიური პანტა იზრდება ზღვის დონიდან 

1500-1600 მეტრზე. იგი საქართველოში ყველაზე გავრცელებული ველური ხილია. 

არაოფიციალური მონაცემებით პანტის ბიოლოგიური მოსავალი საქართველოში 80 000 – 

90 000 ტონას შეადგენს.  

 

 

 

 

 

 

გამოყენება 

გამოყენება მედიცინაში - პანტის ნაყოფი მდიდარია 

სასარგებლო საკვები დანამატებით, როგორიცაა 

ბოჭკო, ანტიოქსიდანტები, მინერალები და 

ვიტამინები, რომლებიც აუცილებელია 

ჯანმრთელობისთვის. გარდა ამისა, პანტის ნაყოფი 

ერთ-ერთი ყველაზე დაბალკალორიულია სხვა 

ხილთან შედარებით და დიდი რაოდენობით შეიცავს 

C ვიტამინს. იგი მინერალების კარგი წყაროა, რადგან 

შეიცავს სპილენძს, რკინას, კალიუმს, მანგანუმს და მაგნიუმს, ასევე B-კომპლექსის 

ვიტამინებს: ფოლატებს, რიბოფლავინს და პირიდოქსინს (ვიტამინიB-6). პანტა 

ტრადიციულ მედიცინაში გამოიყენება კოლიტის, ნაღვლის ბუშტის ქრონიკული 

დაავადებების, ართრიტის და პოდაგრას სამკურნალოდ.  



 

 
 

გამოყენება კულინარიაში - ველური პანტის ნაყოფი გამოიყენება საკვებად და 

სხვადასხვა საკვები პროდუქტების - წვენების, მურაბების და ჩირის სახით. პანტას ასევე 

იყენებენ ჯემების, მარმელადის და პანტის სიდრის დასამზადებლად.  

ველური მსხლის (პანტის) პროდუქტები 

1. პანტის ჯემი 

 

 2 კგ პანტა: გაფრცქვნილი, კურკაგამოცლილი და 

წვრილად დაჭრილი.  

 3 საშუალო ზომის ლიმონი 

 1 კგ გრანულირებული შაქარი 

 1 ლ წყალი 

 

 წინასწარ მომზადებული პანტა მოათავსეთ დიდი 

ზომის სახურავიან ქვაბში, რათა ნაყოფი არ გაშავდეს.  

 ლიმონს ფრთხილად მოაცილეთ ცედრა, რათა არ შეგყვეთ მწარე თეთრი კანი, 

გადადეთ მიღებული ცედრა, გამოწურეთ ლიმნის წვენი და გაატარეთ დოლბანდში.  

 დიდი ზომის, სქელძირიან ქვაბში ჩაასხით წყალი, ჩაყარეთ პანტა, დაუმატეთ 

ლიმნის ცედრა და წვენი.  

 ადუღეთ ნელ ცეცხლზე მსხლის ნაყოფის დარბილებამდე.  

 მიღებულ მასას დაუმატეთ შაქარი და ურიეთ საშუალო ან დაბალ ცეცხლზე, შაქრის 

სრულად გალღვობამდე.  

 მიიყვანეთ ადუღებამდე და ხარშეთ 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ გასინჯეთ 

ჯემის სისქე. თუ სისქე საკმარისი არ არის, კვლავ გააგრძელეთ მისი ხარშვა და 

რამდენიმე წუთში განმეორებით გასინჯეთ.  

 ცეცხლიდან გადმოდგმის შემდეგ მცირე ხანში ჩაასხით ჯემი სტერილიზებულ 

ქილებში.  

 ქილები მოხუფეთ შესაბამისი ხრახნიანი ან ცვილის ხუფებით. შეგრილებული 

ქილები დაათარიღეთ და შეინახეთ გრილ, მშრალ ადგილას.  

2. პანტის ჩირი 

 

 პანტა (შეარჩიეთ მწიფე, მაგრამ არა გადამწიფებული 

ხილი) 

 ლიმნის წვენი (სასურველია, იმ შემთხვევაში თუ 

გსურთ რომ პანტამ არ მიიღოს მუქი ყავისფერი) 

გამოიყენეთ დაახლოებით 300 მლ ლიმნის წვენი 

ყოველ 4 ლიტრ წყალზე 

 

 გარეცხეთ პანტა და ამოაჭერით დაჟეჟილი ან 

გაფუჭებული ადგილები.  

 დაჭერით პანტა ფირფიტებად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვაშლის გამოსაკურკი 

მოწყობილობა, რათა პანტას ამოაცალოთ გული და შემდეგ დაჭრათ რგოლებად, ან 



 

 
 

შეგიძლიათ დაჭრათ ფირფიტებად გულის/კურკების გამოცლის გარეშე. ფირფიტები 

უნდა იყოს 6-13 მმ სისქის; უფრო თხლად დაჭრილი ნაყოფი გახდება ხრაშუნა 

ტექსტურის, ხოლო სქლად დაჭრილ ფირფიტებს ექნება მჭიდრო/დასაღეჭი 

ტექსტურა. 

 თუ არ გსურთ რომ პანტა გახდეს მუქი ყავისფერი, 10 წუთით ჩაალბეთ ლიმნის 

წვენიან წყალში.  

 დააწყვეთ პანტის ნაყოფი საშრობის ფირფიტაზე. თუ მის გაშრობას ღუმელში 

აპირებთ, საცხობ ფირფიტაზე მოათავსეთ საცხობი ქაღალდი და შემდეგ დააწყვეთ 

პანტა; ან მოათავსეთ დაჭრილი პანტა საშრობ ცხაურებზე და დააწყვეთ ისინი საცხობ 

ფირფიტაზე.  

 ღუმელი გაახურეთ 160°C (ან, თუ ღუმელს არ აქვს ასეთი მაღალი ტემპერატურის 

რეჟიმი, გამოიყენეთ რეჟიმი „სითბო“). მოათავსეთ პანტა ღუმელში და გააშრეთ 3 

საათის განმავლობაში, შემდეგ შეამოწმეთ. თუ მიღებული ტექსტურა თქვენთვის 

მისაღებია, გამოდგით ჩირი ღუმელიდან. ხოლო თუ არ არის მისაღები, კვლავ 

შედგით ღუმელში და ამოწმეთ ყოველ ნახევარ საათში. პანტის გაშრობას 

დაახლოებით 3-დან 6 საათამდე დრო დასჭირდება, რაც დამოკიდებულია ნაყოფის 

ტენიანობაზე და ღუმელის ტიპზე. თუ თქვენ საშრობს იყენებთ მიჰყევით მის 

ინსტრუქციაში მოცემულ მითითებებს. თუ ინსტრუქციაში არ არის მოცემული 

კონკრეტულად მსხლის გაშრობა, მის ნაცვლად გამოიყენეთ ვაშლის გაშრობის 

ინსტრუქცია.   

 პანტის გაშრობის შემდგომ, გამოდგით ჩირი ღუმელიდან და აცადეთ გაგრილება. 

შეინახეთ ჰერმეტულ კონტეინერში. თუ იმაზე მეტი ჩირი დაამზადეთ, რომლის 

მოხმარებასაც ვერ შეძლებთ, დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში, გარკვეული 

ნაწილი გაყინეთ. ასეთი სახით ჩირი დიდხანს ინახება და არ იწყებს დაობებას.  

 

3. პანტის წვენი 

 

 6 ცალი მწიფე, გაფრცქვნილი და კურკაგამოცლილი 

პანტა 

 30 მლ ახლადგამოწურული ლიმნის წვენი 

 1,2 ლ წყალი 

 სასურველი დამატკბობელი: შაქრის ფხვნილი, 

თაფლი ან სხვა. 

 

 დაჭერით პანტა მსხვილად. ჩაყარეთ სქელძირიან ქვაბში და დაფარეთ ხილი წყლით.  

 ადუღეთ პანტა საშუალო ცეცხლზე 15 წუთის განმავლობაში, ნაყოფის 

დარბილებამდე.  

 ჩაჭყლიტეთ პანტა თავისსავე წვენში.  

 ხის კოვზის დახმარებით მიღებული ხილფაფა გადაწურეთ წვრილ საწურზე, რათა 

მიღებულ მასას მოსცილდეს პანტის გულის ან კანის ნარჩენები.  

 საჭიროების შემთხვევაში ხილფაფა გააზავეთ წყლით დასალევი კონსისტენციის 

მიღებამდე.  



 

 
 

 გასინჯეთ წვენი და სურვილისამებრ დაატკბეთ. თუ მიღებული წვენი მჟავეა, 

დაუმატეთ მას შაქრის ფხვნილი ან სხვა დამატკბობლები.   

თავი 11 – ტყის სხვა არამერქნული პროდუქტები (მულჩი, ბრიკეტები) 

დახასიათება 

მულჩი არის მასალა, რომელიც თავსდება ნიადაგის 

ზედაპირზე ტენის შენარჩუნების და ნიადაგის 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მულჩირება 

ერთ-ერთი ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანი 

საშუალებაა, რომელიც შესაძლოა გამოიყენოს 

ნებისმიერმა პირმა ხის სიჯანსაღისთვის. ხეები, 

რომლებიც ბუნებრივად იზრდებიან ტყეში, ფესვები 

გადგმული აქვთ მდიდარ, კარგი აერაციის მქონე 

ნიადაგში, რომელშიც უხვადაა ყველა ძირითადი 

მკვებავი ნივთიერება თუ მიკროორგანიზმი. ნიადაგს ასევე იცავს ფოთლების, 

ორგანული მასალების და ცოცხალი ორგანიზმების ფენა, რომელიც მას ამდიდრებს 

საკვები ნივთიერებებით. ამგვარი გარემო ოპტიმალურია მცენარეთა ფესვების ზრდისა 

და მინერალების ათვისებისთვის. ქალაქის პირობებში და ახლად გაშენებულ ბაღებში, 

ჩვეულებრივ უფრო მკაცრი გარემო პირობებია და ნიადაგიც შედარებით ღარიბია 

ორგანული ნივთიერებებით, ასევე იგი მეტად განიცდის ტემპერატურისა და 

ტენიანობის ცვალებადობას. 5-10 სმ ორგანული მულჩის გამოყენებას შეუძლია 

მცენარეებს შეუქმნას ბუნებრივ პირობებს მიმსგავსებული გარემო და გააუმჯობესოს 

მათი ჯანმრთელობა.  

მულჩის ტიპები 

მულჩის უამრავი ფორმა არსებობს, თუმცა გამოყოფენ მათ ორ ძირითად ტიპს: 

არაორგანულ და ორგანულ მულჩს.  
 

არაორგანული მულჩი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის ქვებს, ქანებს, პულვერიზებულ 

რეზინას, გეოტექსტილს და სხვა მასალებს. არაორგანული მულჩი არ იშლება და არ 

საჭიროებს ხშირ განახლებას.  
 

მეორეს მხრივ, იგი არ აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, არ უზრუნველყოფს 

ორგანულ მასალას ან მკვებავ ნივთიერებებს. აღნიშნული მიზეზების გამო მრავალი ხის 

მოვლის სპეციალისტი უპირატესობას ორგანულ მულჩს ანიჭებს.  

 

ორგანული მულჩი მოიცავს ხის ნახერხს, ნაძვის წიწვებს, ფოთლოვანი და წიწვოვანი 

ხეების ქერქს, კაკაოს ჩენჩოს, ფოთლებს, კომპოსტის ნარევებს და სხვადასხვა 

პროდუქტს, რომლებიც მცენარეთა ნარჩენებისგან მიიღება. ორგანული მულჩი 

სხვადასხვა დროის განმავლობაში იშლება, რაც დამოკიდებულია მულჩის მასალაზე, 

კლიმატზე და ნიადაგში მიკროორგანიზმების არსებობაზე. მულჩი, რომელიც სწრაფად 



 

 
 

იშლება, შესაბამისად, ხშირად საჭიროებს განახლებას. თუმცა, რადგან მულჩის დაშლის 

პროცესი აუმჯობესებს ნიადაგის ხარისხს და ნაყოფიერებას, ხის მოვლის და 

ლანდშაფტის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს თვისება დადებითია, მიუხედავად 

მისი განახლების საჭიროებისა.  

სწორი მულჩირების სარგებელი 

 უნარჩუნებს ნიადაგს ტენიანობას, რომელიც შესაძლოა სითხის აორთქლების 

შედეგად შემცირებულიყო.  

 წარმოადგენს სარეველების ზრდის და მომრავლების კონტროლის საშუალებას. 

 ახდენს ნიადაგის იზოლაციას, იცავს ფესვებს ზაფხულის ან ზამთრის მკაცრი 

ტემპერატურული პირობებისგან.  

 ამცირებს ნიადაგის ეროზიის საფრთხეს 

 დროთა განმავლობაში შეუძლია ნიადაგში მიმდინარე ბიოლოგიური პროცესების, 

აერაციის, სტრუქტურის (ნიადაგის ნაწილაკების დაგროვებით) და გამტარიანობის 

გაუმჯობესება. 

 შეუძლია ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა, მულჩის დაშლის შედეგად.  

 აფერხებს მცენარეთა ზოგიერთი ტიპის  დაავადების გავრცელების პროცესს. 

 ნარგავებს აძლევს ლამაზ, მოვლილ სახეს.  

გამოყენება 

მულჩის ტიპების უმეტესობა ტომრებში დაფასოებული სახით 

არის ხელმისაწვდომი. ორგანული მულჩის გამოყენება 

სასურველია მოკლე ხანში მისი შეძენიდან. თუ ეს ვერ 

ხერხდება, მშრალად შენახვის მიზნით, მასალას გადააფარეთ 

პოლიეთილენის ფირი ან ბრეზენტი. მულჩის შერჩევამდე 

სწორად განსაზღვრეთ მისი გამოყენება. გაითვალისწინეთ 

მისი ხელმისაწვდომობა, ღირებულება, გარეგნული მახასიათებლები, ხარისხი და 

გამძლეობა. სხვადასხვა ტიპის მულჩის მახასიათებლების გააზრება და მათი შესაბამისი 

მიზნით გამოყენება დაგეხმარებათ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული მულჩის 

შერჩევაში.  

ორგანული მულჩის გამოყენება  

1. კომპოსტირებული ცხოველური ნაკელი  

შესაბამისი წესით კომპოსტირებული ცხოველური ნაკელი 

გამოიყენება მულჩის სახით ან ნიადაგის გამანოყიერებელ 

საშუალებად. იგი საუკეთესო არჩევანია ახალი 

ნარგავებისთვის, რადგან აუმჯობესებს ნიადაგის ხარისხს 

და ამდიდრებს მას საკვები ნივთიერებებით. ახალი 



 

 
 

ნაკელის გამოყენება არ უნდა მოხდეს ბაღის ნარგავებში, რადგან ამან შესაძლოა დაწვას 

მცენარეთა ფესვები. ასევე სიფრთხილეა საჭირო ნაკელის გამოყენებისას ბოსტნის 

პირობებში. მულჩის სახით გამოყენებამდე აუცილებელია ცხოველის ნაკელის გაშრობა 

სულ მცირე 1 კვირის განმავლობაში, რათა ნაკელიდან განიდევნოს პოტენციური 

დაავადების გამომწვევი ორგანიზმები. ძაღლის, კატის და ღორის ნაკელი არასოდეს არ 

უნდა იქნას გამოყენებული ბოსტნეულ კულტურებში.  
 

2. ბალახის გადანაჭრელები 
 

ბაღში გამოყენების წინ გააშრეთ ბალახის გადანაჭრელები. 

მწვანე ბალახის გადანაჭრელების ნედლი სახით 

გამოყენებამ შესაძლოა გააჩინოს ობი ან უსიამოვნო სუნი. 

თუკი მდელოს შესაწამლად გამოყენებული იყო 

ჰერბიციდი, არ გამოიყენოთ მისი გადანაჭრელები, სანამ 

მდელო არ გაიკრიჭება კიდევ 2-3-ჯერ. ბუნებრივად 

მოვლილი მდელოს გადანაჭრელი გამშრალი ბალახი არის ოპტიმალური საშუალება 

მულჩის სახით გამოსაყენებლად. მდელოზე გადანაჭრელი ბალახი, რომელზეც 

მრავლად იყო სარეველები სავარაუდოდ შეიცავს დიდი რაოდენობით სარეველების 

თესლს. ბალახის გადანაჭრელი მულჩი არ ძლებს დიდხანს და საუკეთესოა ბოსტნეული 

კულტურების ან ერთწლოვან ყვავილების მულჩირებისთვის. 
 

3. ფოთლების მულჩი 

მულჩად გამოყენებამდე ფოთლები უნდა დაიჭრას ან 

დაკომპოსტდეს. გამშრალი ან კომპოსტირებული 

ფოთლები მთლიანი ფოთლების მსგავსად თხელ ფენად 

არ ეფინება ნიადაგს, ნაკლებად იფანტება ქარიან 

ამინდში, მაგრამ შედარებით სწრაფად განიცდის 

დაშლას. დაჭრილი ან კომპოსტირებული ფოთლები 

იდეალური მულჩია ბოსტნეული კულტურებისთვის, 

ერთწლოვანი ყვავილებისთვის, ჟოლოს ნარგავებისთვის და ხეებისა თუ ბუჩქებისთვის. 

ფოთლები არ გამოდგება ზამთრის მულჩირებისთვის მარწყვისა და სანელებელი 

მცენარეებისთვის.  

4. გაზეთები 

დაჭრილი ან მთლიანი გაზეთის ფურცლების გამოყენება 

შესაძლებელია ბოსტანში. გაზეთების ბეჭდვისას 

უმეტესად იყენებენ ორგანულ მელანს, ამიტომ მებაღეებს 

შეუძლიათ თავისუფლად გამოიყენონ ისინი და არ 



 

 
 

შეეშინდეთ ტყვიით დაბინძურების. გაზეთის გამოყენებისას ნარგავების რიგებს შორის 

დააფინეთ 2-3 ფენა გაზეთის ფურცელი და დაფარეთ ორგანული მულჩით, როგორიცაა 

ფოთლები ან ბალახის გადანაჭრელები. მორწყეთ მულჩირებული ადგილი, რათა 

გაზეთის ფურცლები მიეწებოს ერთმანეთს და კარგად მოთავსდეს ნიადაგზე, ხოლო 

შემდგომ დააყარეთ მიწა, რომ სიმძიმემ არ დაუშვას გაზეთის ფურცლების გაფანტვა 

ქარში.  
 

5. ფიჭვის წიწვები 

ფიჭვის წიწვები მსუბუქი და ჰაერგამტარი მულჩია, 

რომელიც განიცდის ნელ დაშლას. წიწვები შესაძლოა 

რამდენიმე წლის განმავლობაში იქნას გამოყენებული და 

საჭიროების შემთხვევაში ადვილი ასაღებია. ფიჭვის 

წიწვებს ახასიათებს მაღალი მჟავიანობა და იდეალური 

მულჩია მჟავიანობის მოყვარული მცენარეებისთვის. 

მათი გამოყენება ასევე უსაფრთხოა ბოსტნეული კულტურებისთვის და სახლის ეზოს 

ლანდშაფტის ნებისმიერი მცენარისთვის. დიდი ზომის ქარსაცავი ზოლი ფიჭვის 

წიწვების მოსაპოვებლად საუკეთესო ადგილია.   

6. ნახერხი 

ნახერხი არ შეიცავს სარეველებს, ახასიათებს დაშლის 

ნელი ტემპი და ადვილია გამოსაყენებლად. ნედლი 

ნახერხის გამოყენების შემთხვევაში დააფინეთ მხოლოდ 

3 სმ სიდიდის ფენა და დარწმუნდით, რომ მისი 

ზედაპირი არ გადახმება და არ შეამცირებს ნიადაგში 

წყლის ჩაჟონვის დონეს. არ გამოიყენოთ სპეციალური 

საშუალებებით დამუშავებული/შეწამლული ხის 

ნახერხი.  
 

7. ნამჯა 

ნამჯა, რომელიც არ შეიცავს მარცვლოვნების ან 

სარეველების თესლს საუკეთესო მულჩია ბოსტნეული 

კულტურებისთვის და მარწყვის ჩითილებისთვის. 

მულჩის სახით გამოიყენება ხორბლის, შვრიის და სოიოს 

ნამჯა. ზამთარში ნამჯა შესაძლოა გახდეს თაგვების და 

სხვა მღრღნელების თავშესაფარი, ამიტომ არ გამოიყენოთ 

ნამჯა ხეებისა და ბუჩქების გარშემო.  

 

 

 
 



 

 
 

8. ხის ნაფოტები 

ხის ნაფოტები იდეალური მულჩია, რომლის მოპოვება 

შესაძლებელია ადგილობრივი მეტყევეების დახმარებით 

და მუნიციპალური ან კერძო ეზოების ნარჩენების 

ნაგავსაყრელებიდან. ხის ნაფოტები საუკეთესო მულჩია 

ლანდშაფტის ნარგავების, ხეების, ბუჩქების, ვარდების და 

მრავალწლოვანი მცენარეებისთვის.  

არასწორი მულჩირება 

მულჩის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, მებაღემ შესაძლოა დააზიანოს 

მცენარეები. ზოგადად, მულჩირების რეკომენდირებული სიღრმეა 5-10 სმ. სამწუხაროდ, 

მრავალი მცენარე ხდება არასწორი/გადაჭარბებული მულჩირების მსხვერპლი. „მულჩის 

ვულკანები“ არის მულჩირების მასალის გადაჭარბებული რაოდენობა, რომელსაც ხის 

ძირებთან ყრიან. გადამეტებული მულჩირება შესაძლოა იყოს ეფექტური სარეველებთან 

ბრძოლისთვის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იწვევს დამატებით პრობლემებსაც.  

არასწორ მულჩირებასთან დაკავშირებული პრობლემები 

 ტენიან ნიადაგზე მულჩის სქელმა ფენამ შესაძლოა გამოიწვიოს ფესვების ლპობა. 

 დიდი რაოდენობით მულჩის გამოყენებამ ხის ძირში ან მცენარის ფესვებთან 

შესაძლოა შეასუსტოს ფესვების ქსოვილები და გამოიწვიოს მწერების ან 

დაავადებების გაჩენის პრობლემები. 

 ზოგიერთი ტიპის მულჩს, რომელიც შეიცავს ცოცხალი ბალახის გადანაჭრელებს, 

შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს ნიადაგის მჟავიანობაზე და საბოლოოდ გამოიწვიოს 

საკვები ნივთიერებების დეფიციტი ან ტოქსინების დაგროვება.  

 ახალგაზრდა ხის ძირებთან მოწყობილ დიდი რაოდენობით მულჩში შესაძლოა 

დაბინავდნენ მღრღნელები, რომლებიც აზიანებენ ხეს. 

 მულჩის სქელმა ფენამ შესაძლოა შექმნას შეუვალი იზოლაცია და ხელი შეუშალოს 

წყლისა და ჰაერის შეღწევას ნიადაგში. 

 ანაერობულმა „მჟავე“ მულჩმა შესაძლოა წარმოქმნას მკვეთრი უსიამოვნო სუნი, ასევე 

გამოიმუშაოს სპირტოვანი ან ორგანული მჟავები, რომლებიც დამაზიანებელია 

ახალგაზრდა მცენარეებისთვის. 

სწორი მულჩირება  

 განსაზღვრეთ ნიადაგში წყლის შეღწევადობა და დააკვირდით მცენარეებს, 

რომლებზეც შესაძლოა გავლენა იქონიოს შერჩეულმა მულჩირებამ. უმეტეს 

შემთხვევაში ბაზარზე ხელმისაწვდომი მულჩის ნაირსახეობა შეესაბამება ყველა 

სახის ლანდშაფტს. ზოგიერთ მცენარეს შესაძლოა განსაკუთრებით მოუხდეს მაღალი 

მჟავიანობის მქონე მულჩი, როგორიცაა ფიჭვის ხის ქერქი.  



 

 
 

 კარგად დატენიანებულ ნიადაგზე დააფინეთ 5-10 სმ მულჩი (ან ნაკლები თუ 

ნიადაგი არ არის საკმარისად ტენიანი). მსხვილი ფრაქციის მულჩის გამოყენება 

ოდნავ მეტ სისქეზეც არის შესაძლებელი. მულჩის დაფენა უნდა მოხდეს ხის ვარჯის 

რადიუსზე. დაიმახსოვრეთ, იდეალურ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ხის მთლიანი 

ფესვთა სისტემის მულჩირება (რომელიც ხშირ შემთხვევაში ბევრად შორს არის 

გასული ვიდრე თავად ხის ვარჯი).  

 თუ მულჩი უკვე დაფენილია, შეამოწმეთ მისი სისქე. საკმარისი მულჩის არსებობის 

შემთხვევაში ფოცხის გამოყენებით გააფხვიერეთ იგი და მიეცით ახლებური იერსახე. 

ლანდშაფტის მოწყობის ზოგიერთი კომპანია მულჩზე მისასხურებლად იყენებს 

წყალში ხსნად, ბოსტნეულის ფუძეზე დამზადებულ საღებავებს, რათა მულჩს 

უკეთესი შეფერილობა მისცეს.  

 

მცენარის ზრდისას 

დააფინეთ მულჩი მცენარეთა რიგებში და ფესვთა არეალის გარშემო შუა გაზაფხულზე, 

მას შემდეგ, რაც გათბება ნიადაგი. განსაკუთრებით სასარგებლოა მულჩირება 

ახლადდარგული, შემოდგომის მცენარეებისთვის, რადგან იგი იცავს მცენარეებს 

ზამთრის განმავლობაში. არ არის აუცილებელი ყველა სახის მულჩის 

გამოცვლა/განახლება ყოველ წელს. ახალი მულჩის დამატება საჭიროა მხოლოდ მისი 

პირველი გამოყენებისას მიღწეული სიღრმის შესავსებად, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ჭარბი მულჩირება. ასევე შესაძლებელია მოძველებული მულჩის გადაბარვა 

ნიადაგთან ერთად.  
 

მცენარეთა დაცვა ზამთარში 

ხშირად არასწორად მიიჩნევენ, რომ მულჩის ფენა იცავს ნიადაგს გაყინვისგან. 

რეალურად მულჩი იცავს მცენარეებს ადრეული გაყვავებისგან ყინვისა და სითბოს 

მონაცვლეობის პერიოდებში. მულჩის დახმარებით გაზაფხულზე ნიადაგი 

ეტაპობრივად თბება და მცენარეს არ აძლევს ადრე გაზაფხულზე გაყვავების 

საშუალებას, მანამ სანამ გარემოს ტემპერატურა არ იქნება საკმარისად თბილი მისი 

ამონაყარის შენარჩუნებისთვის. ვარდები და ნაზი მრავალწლიანი მცენარეები 

განსაკუთრებით მეტ სარგებელს ნახულობენ ზამთრის მულჩირებისგან. აუცილებელია 

ზამთრის მულჩის მოცილება დასაცავი მცენარის ძირისგან, მას შემდეგ რაც 

გაზაფხულზე მცენარეზე შეინიშნება ახალი ამონაყარი.  
  

ხეები და ბუჩქები 

ხეებსა და ბუჩქებთან გამოიყენეთ 5-7 სმ სისქის მულჩის ფენა, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ნიადაგის დატკეპნა და ფესვის შეხუთვა, რაც შესაძლოა მცენარის 

დაღუპვის მიზეზი გახდეს. არ მოაგროვოთ მულჩი ხის ღეროსთან ახლოს. ჭარბი 



 

 
 

მულჩირების შედეგად შექმნილ მუდმივ ტენიან პირობებს შეუძლია, ასევე გამოიწვიოს 

არასასურველი მწერების და მავნებლების დაბუდება.  
 

მრავალწლიანი მცენარეები 

გამოიყენეთ არაუმეტეს 5-8 სმ მულჩი უკვე ჩამოყალიბებულ ნარგავებთან ვეგეტაციის 

პერიოდის განმავლობაში. მოერიდეთ მცენარის გვირგვინების ან ამონაყარის ჩაფლობას 

ან ჭარბ მულჩირებას. შემოდგომაზე, მას შემდეგ რაც ნიადაგი დაიწყებს გაციებას, 

გამოიყენეთ 10-16 სმ წვრილად დაქუცმაცებული ფოთლები ახლად-გადარგულ 

მრავალწლიან მცენარეებთან, რათა დაიცვათ ისინი ზამთრის ყინვისაგან.   

 

ერთწლიანი მცენარეები 

გამოიყენეთ ხის მსხვილი ნახერხი ერთწლიანი მცენარეების სარეველებისგან დასაცავად 

და ნარგავების უკეთესი იერსახის შესანარჩუნებლად. უფრო მსხვილი ხის ნახერხის 

გამოყენება შესაძლებელია ნარგავებს შორის გასავლელი ბილიკების შესაქმნელად.  

 

ბოსტნეული კულტურები 

ბოსტნის მულჩირება ამცირებს სარეველების გამრავლების ხარისხს, ინარჩუნებს 

ნიადაგის ტენიანობას და იცავს ბოსტნეულს. იგი ასევე ამცირებს დაავადებების 

გამომწვევი პათოგენების გამრავლების რისკს. დააფინეთ მულჩი კულტურების დარგვის 

შემდგომ, როდესაც ნიადაგი გათბება. ამ შემთხვევაში საუკეთესო არჩევანია წვრილი ან 

საშუალო ფრაქციის მულჩი ან კომპოსტირებული მასალა. ბოსტანში მულჩის გამოყენება 

ასევე შესაძლებელია ბილიკების გაკეთების მიზნით და კულტივაციის/მოსავლის აღების 

პროცესების გასამარტივებლად.  

ბრიკეტები 

დახასიათება 

ბრიკეტები მზადდება ნედლი მასალისაგან, რომლებიც 

შემდგომ დაიწნეხება სპეციალურ ფორმებში. 

შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმის და ზომის ბრიკეტების 

დამზადება. ბრიკეტების საბოლოო ფორმა და წვის 

მახასიათებლები დამოკიდებულია მასში გამოყენებულ 

მასალაზე, დაწნეხვის ხარისხზე და გამოყენებულ 

ფორმაზე.  

 

 

 
 



 

 
 

ბრიკეტირება არის საშუალება, რომ ფხივიერი ბიომასა, როგორიცაა ნახერხი, ნამჯა ან 

ბრინჯის ლერწამი იქცეს მყარ ბლოკებად, რომელთა გამოყენება საწვავად იქნება 

შესაძლებელი. ბიომასის ბრიკეტები არის წიაღისეული საწვავის ან ხის საწვავად 

გამოყენების ჩანაცვლების საშუალება საკვების მომზადების თუ ინდუსტრიული 

პროცესებისთვის. ბრიკეტები ადვილი გამოსაყენებელია და სუფთა საწვავია; იგი 

ამცირებს სათბური აირების გამოყოფას ატმოსფეროში. არსებობს ბრიკეტირების ორი 

მეთოდი. ორივესთვის საჭიროა ფხვიერი ბიომასა, რომელიც უნდა იქცეს უხეში 

ფრაქციის, ნახერხისმაგვარ ფხვნილად.  

ბრიკეტირება მაღალი წნევით 

მაღალი წნევით ბრიკეტირების მეთოდის დროს გამოიყენება 

ძლიერი წნეხი, რომელიც მშრალ, ფხვიერ ბიომასას დაახლოებით 

1500 ბარი (150 მეგაპასკალი -MPa) ძალით დაწნეხავს. ეს პროცესი 

ბიომასას 120°C-მდე აცხელებს, რაც იწვევს მერქანში არსებული 

ლიგნინის დნობას. წნეხი გაცხელებულ მასას წინასწარ შერჩეული 

ტემპით გამოდევნის ყალიბებში, ხოლო წნევის კლებასთან ერთად 

ლიგნინი გრილდება.  

ბრიკეტირება დაბალი წნევით 

დაბალი წნევით ბრიკეტირება შესაძლოა გამოყენებულ 

იქნას მასალებისთვის, რომლებიც ნაკლები რაოდენობით 

შეიცავენ ლიგნინს, როგორიცაა ქაღალდი და ნახშირის 

ფხვნილი. ამ პროცესის დროს ფხვნილოვან ბიომასას 

შეურევენ სპეციალურ პასტას - მაგ: სახამებელს ან წებოს და 

წყალს. ამის შემდეგ მიღებულ პასტას ბრიკეტირების წნეხი 

გამოდევნის სპეციალურ ყალიბებში ან ექსტრუდერში, ან 

ბრიკეტებისთვის ფორმის მიცემა უბრალოდ ხელითაც არის შესაძლებელი. მიღებულ 

ბრიკეტებს ტოვებენ გასაშრობად. დაბალი წნევის ბრიკეტირების დანადგარები ხშირად 

ხელით ოპერირებადია, აქვს სახელური რომელიც დაწნეხავს ბიომასის პასტას და 

გამოდევნის მას.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ნედლეულის ძირითადი წყაროები 

 მინდვრის ნარჩენები: 

 სიმინდის, ხორბლის, ბრინჯის, ფეტვის, სორგოს ნამჯა  

 ბამბის ნარჩენები 

 ბანანის ფოთლები 

 ტყის ნარჩენები:  

 გამხმარი ხეები,  

 ფოთლები და ტოტები,  

 ლერწამი და ისლი, სარეველები და სხვა. 

 ხის მერქანი, ნახერხი ან ბურბუშელა,   

 

 წარმოების ნარჩენები: 

 შაქრის ლერწმის ნარჩენები 

 ყავის და ბრინჯის ლერწამი 

 ქოქოსის და მიწის თხილის ქერქი/ჩენჩო  

 ქოქოსის ბოჭკო 

 საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ორგანული ნარჩენები:  

 ქაღალდის და მუყაოს ნარჩენები  

 ავეჯის ნარჩენები 
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