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ანოტაცია. დეკას ფოთლებისაგან „მატეს“ ტი-

პის ჩაის მიღების არსებული ტექნიკური გადა-

წყვეტების გაანალიზების საფუძველზე შემუშავე-

ბულია ახალი ინდუსტრიული მეთოდი და ტექ-

ნოლოგიური სქემა. დადგინდა, ფლავონოიდების 

ჯამური შემცველობა რუთინსა და აბსოლუტურად 

მშრალ ნედლეულზე გადაანგარიშებით შეადგენს 

0,54–0,88%-ს, ხოლო არბუთინის – 0,19%-ს. 

ამ სიახლის გამოყენებით მიღებული სამიზნე 

პროდუქტი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებითა 

და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

შემცველობით ძირეულად აღემატება არსებული 

ტექნოლოგიით მიღებულ კლასიკურ პარაგვაის 

ჩაი „მატეს“.  

 

საკვანძო სიტყვები: არბუთინი; დეკას ჩაი; 

კავკასიური დეკა; ტექნოლოგიური სქემა; ფლა-

ვონოიდები. 

 
 

შესავალი 

კავკასიური დეკა (Rhododendron caucasicum L) 

მარადმწვანე 1,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. იზრდება 

კავკასიონის მაღალმთიანეთში ზღვის დონიდან 

3000 მ-მდე და წარმოქმნის ვრცელ სუფთა რაყას და 

ქვეტყეს. იგი კავკასიონის ტიპური ენდემური ჯიშია 

და ხარობს მხოლოდ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. 

კავკასიური დეკა შეიძლება შეგვხვდეს დიდი და 

პატარა კავკასიონის მაღალმთიანეთში, თურქეთში 
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არსიანისა და ლაზისტანის ქედს მიღმა, დაღეს-

ტანში, ჩრდილოეთ ოსეთში, ჩეჩნეთში, ინგუშეთში, 

ყაბარდო-ბალყარეთში, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში.  

  

ძირითადი ნაწილი 

კავკასიური დეკა მიეკუთვნება მანანისებრთა 

ოჯახს. მისი ფოთლები მკვრივია, ოვალური ფორმის, 

კიდეებში წაწვეტებული. ზემოდან ფოთლები მუქი-

მწვანე ფერისაა, საწინააღმდეგო მხარეს გააჩნიათ 

ჟანგის შეფერილობა. მცენარის ღერო იზრდება ჰორი-

ზონტალურად, მისი კანი წაბლისფერია (სურ.1).  

 

 
 

სურ. 1. კავკასიური დეკა 

 

სამკურნალო დანიშნულებით გამოყენებისათ-

ვის ნედლეულის დამზადება აუცილებელია ბუჩ-

ქის ყვავილობის დროს. მცენარის ღირებული 

ნაწილია ყვავილები, ღეროები და ფოთლები, ხო-

ლო ზოგჯერ სამკურნალო დანიშნულებით გამოი-

ყენება დეკას ფესვებიც. 

 როდოდენდრონის გვარში შედის ათამდე სახის 

სხვადასხვა მცენარე: კავკასიური დეკა, აზალია, 

დაურის, ყვითელი და ოქროს როდოდენდრონი, 

შქერი და სხვა. 

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ დეკას ფოთ-

ლები შეიცავს დიტერპენოიდებს-ანდრომედოტოქ-

სინს, ტრიტერპენოიდებს, მჟავებს (ურსულის და 

ოლეინის), სტეროიდებს, კარდენოლიდებს, С და Р 

ვიტამინებს, ფენოლებს და მათ წარმოებულებს – 

არბუთინს, კატექინებს: (+)-კატექინი, (-)-კატექინი, 

(-)- ეპიკატექინი, (+)-გალოკატექინი, (-)-გალოკატე-

ქინი, მთრიმლავ ნივთიერებებს, ფლავონოიდებს: 

ქვერცეტინს, ავიკულიარინს, ჰიპერინს, მირიცე-

ტინს, ქვერციტრინს და სხვა, ანტოციანებს ჰიდრო-

ლიზატში: პეონიდინს, ციანიდინს, პეტუნიდინს, 

დელფინიდინს. 

კავკასიური დეკას სამკურნალო თვისებები ცნო-

ბილია დიდი ხნიდან. პრეპარატებს დეკას შედ-

გენილობით გააჩნიათ ძლიერი ბაქტერიციდული 

თვისებები, ახდენენ ოფლმდენ და სიცხის დამწევ 

მოქმედებას. მათ გააჩნიათ ტკივილგამაყუჩებელი 

და დამამშვიდებელი მოქმედებები.  

 ფოთლები ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრე-

ბით დიდი რაოდენობით შეიცავს ასკორბინის მჟავას, 

პოლისაქარიდებს, კეტონებს და სხვა მნიშვნელოვან 

კომპონენტებს. მცენარე დადებით გავლენას ახდენს 

გულ-სისხლძარღვთა მუშაობაზე: მცენარის ბაზაზე 

დამზადებულ სამედიცინო პრეპარატებს ორგანიზ-

მიდან გამოჰყავს ჭარბი სითხე, აქრობს ქოშინს. 

სამეცნიერო და ხალხურ მედიცინაში დეკას ფო-

თლები გამოიყენება ჰომეოპათიურ საშუალებად 

ვერცხილწყლით მოწამვლისას, ლორწოვანი გარსის 

დაავადებისას და თავის ტკივილებისას. ფოთლე-

ბიდან დამზადებულ პრეპარატებს გააჩნიათ მა-

ღალი Р-ვიტამინური აქტიგურობა. 

 ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ დეკას 

ფოთლებიდან მიღებულ ნაყენს და ახალგალენურ 

პრეპარატს „როდოდენზიდს“ გააჩნიათ ჰიპოთენ-

ზური და კარდიოტონიკური თვისებები, ახდენენ 

დიურეტულ და სედატიურ მოქმედებას. ნაყენმა 
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ვირთხებზე ცდებში გამოიწვია გააქტიურება და გა-

მოავლინა ბაქტერიოციდული თვისებები როგორც 

გრამ-დადებითი, ისე გრამ-უარყოფითი ბაქტერიე-

ბის მიმართ [1–25].  

 სამკურნალო მიზნით, როგორც წესი, იყენებენ 

მცენარის ფოთლებს. მის დამზადებას აწარმოებენ 

ყვავილობის დროს. ნედლეულად იყენებენ მხო-

ლოდ მცენარის მე-2 და მე-3 წლის გენერაციულ 

ფოთლებს. ნედლეულს აშრობენ მზის სხივების 

მოხვედრისაგან დაცულ სათავსში ან ჰაერზე გადა-

ხურულ ფარდულში. ნედლეულის გაშრობა შე-

საძლებელია აგრეთვე ფურნაკში + 50-60 °С ტემპე-

რატურაზე. შრობისათვის ფოთლებს შლიან ერთ 

ფენად და დროდადრო აურევენ. გამშრალ ნედლე-

ულს ინახავენ მჭიდროდ დახურულ მინის ტარაში 

სინათლისაგან დაცულ გრილ ადგილას. შენახვის 

ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 2 წელზე მეტი.  

საინფორმაციო და საპატენტო წყაროებიდან 

ცნობილია, რომ დეკას ფოთლისაგან შესაძლებე-

ლია მიღებულ იქნეს სასმელი, რომელიც ძალიან 

ჰგავს პარაგვაის ჩაის „მატეს“ [26]. ცნობილია შე-

საბამისი ტექნიკური გადაწყვეტებიც. 

 ერთ-ერთის მიხედვით დეკას ფოთლებს აღნო-

ბენ, აწვრილმანებენ ორჯერად – ჯერ ნაწილაკების 

1,5–1,6 მმ ზომამდე, შემდეგ – 0,4–0,6 მმ ზომამდე, 

გრეხენ და აშრობენ [27]. 

მეორე ტექნიკური გადაწყვეტის მიხედვით დე-

კას ფოთლებისა და ყვავილების ნარევს ყოფენ ორ 

ნაწილად, ერთ ნაწილს აფიქსირებენ ორთქლით, 

მეორეს აღნობენ ცხელი ჰაერით, ფიქსირებულ და 

მოღნობილ ნაწილებს აერთებენ, გრეხენ და აშ-

რობენ [28]. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ დეკას ფოთლებისაგან „მა-

ტეს“ ტიპის ჩაის წარმოების ცნობილი ტექნიკური სა-

შუალებები ვერ უზრუნველყოფს მაღალხარისხოვანი 

სამიზნე პროდუქტის მიღებას. ამის ძირითადი მიზე-

ზია ნედლეულის თბური დამუშავების შედარებით 

„რბილი“ რეჟიმები, რომლის დროს მუშა აგენტი 

ძნელად აღწევს დეკას ფოთლის უხეშ სტრუქტურაში 

და ვერ იწვევს სუბსტრატის დამჟანგველი ფერმენ-

ტების ისეთ დონეზე გააქტიურებას, რათა მოხდეს 

ჩაის პროდუქტისათვის აუცილებელი ჟანგვა-აღდგე-

ნითი ბიოქიმიური გარდაქმნები. ეს კი უარყოფით 

ასახვას პოულობს მზა ჩაის ორგანოლეპტიკაზე: 

არომატზე, გემოზე და, განსაკუთრებით, გარეგან 

სახეზე (შეფერილობაზე). ამასთან, დაწვრილმანების 

დროს ადგილი აქვს ნედლეულის მტვრის დიდი 

რაოდენობით წარმოქმნას და ნარჩენის რაოდენობის 

მნიშვნელოვან მომატებას ანუ პროდუქციის გამო-

სავლიანობის კოეფიციენტის გაზრდას.  

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ჯეროვნად არაა შეს-

წავლილი საკითხი მზა პროდუქტის ბიოლოგიური 

ღირსების განმსაზღვრელი ძირითადი ნივთიერე-

ბების – ფენოლური ნაერთების (ფლავონოიდების, 

არბუთინის) შემცველობაზე და ამდენად მოითხოვს 

საჭირო კვლევის განხორციელებას. ამ საკითხების 

გადაწყვეტას ეძღვნება წარმოდგენილი სტატია. 

 

მასალები და კვლევის მეთოდები 

ფლავონოიდები და არბუთინი. დეკას ფოთოლ-

ში ფლავონოიდების და არბუთინის შემცველობის 

განსაზღვრას ვაწარმოებდით სახფარმაკოპეა XI-ში 

აღწერილი და ჩვენ მიერ აპრობირებული მეთოდი-

კებით [29]. 
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ნედლეული 

კავკასიური  დეკას  ფოთლები  (მე-2 და  მე-3 წლის )  

 
 

დაჭრა-დაწვრილმანება 

„კუტერი“ 

 
 

ფიქსაცია ორთქლით 

ჩაის ფოთლის საფიქსაციო დანადგარი 

(τ=2-3 წთ, p=1,5-2,0 ატა) 

 
 

თბოდამუშავება(მოშუშვა) 

აეროგრილი (t=30-50 0C, τ=4-6 სთ) 

 
 

დახარისხება და დაფასოება 

ვიბროსაცრები, კოლოფები ან ერთჯერადი განწონვის პაკეტები 

 

სურ. 1. კავკასიური დეკასაგან „მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების ტექნოლოგიური სქემა 

 

შედეგები და მათი განსჯა 

ექსპერიმენტების ჩატარებისას ფლავონოიდე-

ბის ჯამურმა შემცველობამ რუთინსა და აბსოლუ-

ტურად მშრალ ნედლეულზე გადაანგარიშებით შე-

ადგინა 0,54–0,88%.  

 გამოყენებული მეთოდიკის მეტროლოგიური 

მახასიათებლები წარმოდგენილია 1-ელ ცხრილში. 

 

ცხრილი 1 

ფლავონოიდების შემცველობის სტატისტიკური მონაცემები 

 

№  მონაცემები f X S Р, % T(p,f) ∆х ε 

1 0,93 0       

2 0,87 1 0,89 0,02915 95 2,57 0,0335 3,764 

3 0,87 2       

4 0,90 3       

5 0,86 4       
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მე-2 ცხრილში წარმოდგენილია არბუთინის შემცველობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. 

 

ცხრილი 2  

არბუთინის შემცველობის სტატისტიკური მონაცემები 

№ X X s Р, % t(p,f) ∆х ε 

1 

2 

3 

4 

5 

0,19 

0,20 

0,18 

0,17 

0,20 

 

 

0,19 

 

 

0,01323 

 

 

95 

 

 

2,57 

 

 

0,00705 3,7 

 

განხორციელდა დეკასაგან ცნობილი და შე-

მოთავაზებული ხერხებით მიღებული ჩაის ორგა-

ნოლეპტიკური მახასიათებლების შედარებითი 

ტესტირება კლასიკურ პარაგვაის ჩაისთან „მატე“. 

შედეგები წარმოდგენილია მე-3 ცხრილში: 

 

ცხრილი 3 

დეკას ფოთლებისაგან მიღებული ჩაის შედარებითი  

ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები 
 

№ დასახელება კლასიკური „მატე“ 1) საქპატენტი U 887 შემოთავაზებული 

(მაგალითი 2) 

მზა პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

1 გემო მწკლარტე ბალახის გაჯერებული, სასიამოვნო, 

მწიფე გოგრის 

2 არომატი სუსტი, „კვამლის“ სუსტი ნაზი, ყვავილოვანი 

3 ნაყენი ოდნავი სიმღვრივით მღვრიე კრიალა, სპილენძისფერი 

4 გარეგანი სახე ღია მწვანე „ჭრელი“ ქარვისფერი 

5 გამონახარში ფოთოლი ღია „ფირფიტებით“ არაერთგვაროვანი მუქი, ხასხასა 

მზა პროდუქტის ქიმიური მაჩვენებლები 

1 ფენოლური ნაერთები, % 15,9 13,7 18,1 

2 ექსტრაქტული 

ნივთიერებები, % 

30,2 28,6 32,4 

3 თავისუფალი 

ამინომჟავები, % 

17,0 16,7 18,8 

4 ვიტამინი C, მგ.% 8,6 7,9 11,0 
 

1)საკონტროლო ნიმუშად აღებულია ქ.თბილისის ჩაის მარკეტებში შეძენილი პარაგვაის ჩაი „მატე“. 
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როგორც მე-3 ცხრილიდან ჩანს, შემოთავაზებუ-

ლი ტექნოლოგიით მიღებული ჩაის პროდუქტი 

ორგანოლეპტიკური და ქიმიური მაჩვენებლებით 

მნიშვნელოვნად აღემატება როგორც ე.წ. კლასიკურ 

„მატეს“, ისე დეკას ფოთლებიდან ცნობილი ხერ-

ხით მიღებულ პროდუქტს.  

იგი უზრუნველყოფს მზა პროდუქტის გემურ-

არომატული მაჩვენებლებისა და ბიოლოგიური 

ღირსების არსებით ამაღლებას, „მატეს“ ჩაისაგან 

განსხვავებით არ შეიცავს ძლიერმოქმედ კოფეინს 

და ადვილად რეალიზებადია ნებისმიერი მცირე 

და საშუალო სიმძლავრის საწარმოს პირობებში. 

 უმნიშვნელოვანესია ის, რომ დეკასაგან „მატეს“ 

ტიპის ჩაის მიღების შემოთავაზებული ტექნოლო-

გია პერსპექტივაში შეიძლება გახდეს სუბტროპი-

კების პირობებში პარაგვაის ჩაის სანედლეულო ბა-

ზის გაფართოების წინაპირობა.  

მიღებული პროდუქტი გარდა პირდაპირი მოხ-

მარებისა დამატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ნატურალურ ჩაისთან კუპაჟში, აგრეთვე საკვები 

კონცენტრატებისა და სასმელების წარმოებაში. 

 

დასკვნა 

 დეკას ფოთლებისაგან მიღებული „მატეს“ ტი-

პის ჩაი გამოირჩევა მაღალხარისხოვანი კლასი-

კური ჩაის დამახასიათებელი გემურ-არომატუ-

ლი მაჩვენებლებით და ბიოლოგიურად აქტიუ-

რი ნივთიერებების მაღალი შემცველობით; 

 შემუშავებულია დეკასაგან „მატეს“ ტიპის ჩაის 

მიღების ტექნოლოგიური სქემა; 

 აღნიშნული ტექნოლოგიით მიღებული დეკას 

ჩაი ორგანოლეპტიკური და ქიმიური შედგენი-

ლობით აღემატება როგორც არსებულს, ისე 

კლასიკურ პარაგვაის ჩაის „მატეს“; 

 ტექნოლოგია ადვილად რეალიზებადია ნების-

მიერი მცირე და საშუალო სიმძლავრის საწარმოს 

პირობებში და პერსპექტივაში შეიძლება გახდეს 

სუბტროპიკების პირობებში. „მატეს“ ჩაის სა-

ნედლეულო ბაზის გაფართოების წინაპირობა;  
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Abstract. The article contains materials on the Caucasian Rhododendron, its botanical descriptions, chemical 

composition and uses in scientific and traditional medicine. The data on the content of raw materials phenolic 

substances are presented and techniques for the quantitative determination of flavonoids and arbutin are deve-

loped. It is shown that the total content of flavonoids in terms of rutin and absolute dry matter of the raw material 

is 0.54 and 0.88%, and arbutin - 0.19%. 

Based on the analysis of the existing technical solutions for obtaining tea from Rhododendron leaves, a new in-

dustrial method and a technological scheme have been developed. The target product is obtained using this inno-

vation in organoleptic characteristics and the content of biologically active substances surpasses as the tea received 

on the known technology, and on classical Paraguayan tea "Mate". Resume:  
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Аннотация. Ботаническое описание кавказского рододендрона, химический состав и использование в 

научной и народной медицине, содержание фенольных веществ сырья, разработка методики количествен-

ного определения флавоноидов и арбутина. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин и на 

абсолютное сухое вещество софья составляет 0,54 и 0,88%, а арбутина 0,19%.  

На основе анализа существующих технических решений получения чая из листьев рододендрона, разра-

ботаны новый индустриальный метод и технологическая схема. Целевой продукт, полученный с исполь-

зованием этого новшества по органолептическим показателям и содержанию биологически активных ве-

ществ существенно превосходит как чай, полученный по известной технологии, так и по классическому 

парагвайскому чаю «Мате».  

 

Ключевые слова: арбутин; рододендрон кавказский; флавоноиды; рододендроновый чай; технологичес-

кая схема. 
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