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აბრევიატურები
AI
აქტიური ნივთიერება (როცა მითითება ხდება პესტიციდზე)
A/COR
ხელშეკრულება/კონტრაქტის ოფისის წარმომადგენელი
BMP
სანიმუშო მართვის პრაქტიკა
BT
Bacillus thuringiensis (ბაქტერია, რომელიც გამოყოფს შხამს და რომელიც გამოიყენება პესტიციდად)
BRC
საცალო ვაჭრობის საწარმოების ბრიტანული კონსორციუმი
CAR
ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები
CFR
ფედერალური კანონების კრებული (კოდექსი)
CIS
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ)
CITES
კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის
შესახებ
CNFA
მოქალაქეთა ქსელი საგარეო საქმეეებისათვის/ Citizen's Network for Foreign Affairs
COP
პროგრამის ხელმძღვანელი
DCN
დოკუმენტის საკონტროლო ნომერი (USAID-ის გარემოდაცვით მოთხოვნების შესაბამისობის)
DS
თესლის დასამუშავებელი ფხვნილები (პესტიციდის ფორმულაცია)
E&E
ევროპისა და ევრაზიის ბიურო (USAID)
EA
გარემოსდაცვითი შეფასება
EC
ემულსიის კონცენტრატი (პესტიციდის ფორმულაცია)
EC50
ეფექტური კონცენტრაცია 50 (მწვავე ტოქსიკურობის საზომი)
EDD
ეკოლოგიური ექსპერტიზა, გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება
EMMP
გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების და მონიტორინგის გეგმა
EPA
აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტო (ასევე მოხსენიებული, როგორც USEPA)
EU
ევროკავშირი
F2F
ფერმერი ფერმერს (USAID - ის მიერ დაფინანსებული პროექტი საქართველოში)
FAO
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (გაერთიანებული ერების)
FSC
ფერმერთა მომსახურების ცენტრი
FDA
სურსათისა და წამლების კონტროლის ადმინისტრირება (აშშ)
FIFRA
ფედერალური კანონი ინსექტიციდების, ფუნგიციდების და როდენტიციდების შესახებ
FS
თესლის დასამუშავებელი თხევადი კონცენტრატი (პესტიციდის ფორმულაცია)
GAP
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა
GAPI
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის ინიციატივა
(USAID მიერ დაფინანსებული პროექტი საქართველოში)
GDP
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
GEF
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (UNEP - გაერთიანებული ერების გარემოსდაცვითი პროგრამის
ნაწილი
GEL
ქართული ლარი (საქართველოს ვალუტა)
GlobalGAP გლობალური სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, სერტიფიცირების სისტემა
GMO
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი ან გენმოდიფიცირებული
GUP
ზოგადი გამოყენების პესტიციდი
Ha
ჰექტარი (ჰა)
HT
მაღალტოქსიკური
ID
იდენტიფიკაცია
IEE
პირველადი ეკოლოგიური ექსპერტიზა
IGR
მწერების ზრდის რეგულატორი
IPM
მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მართვა
IVM
ინფექციის გადამტანთა წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მართვა
IWM
სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მართვა
KM
კილომეტრი
LC50
ლეტალური კონცენტრაცია 50 (მწვავე ტოქსიკურობის საზომი)
LD50
ლეტალური დოზა 50 (მწვავე ტოქსიკურობის საზომი)
M&E
მონიტორინგი და შეფასება
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MD
MEO
MOA
MRL
MSDS
MSL
MT
NAT
NCAT
NEPA
NIFA
PEA
PER
PERSUAP
pH
PHI
PIC
POPs
PMP
PNT
PPE
R&D
REA
REAP
REI
RUP
S&C
SC
SEAS
SME
SPU
ST
SUAP
UC
UN
UNDP
UNEP
USAID
USDA
USEPA
VHT
WFP
WHO
WP
WS

მიკრო დისპერსიული (პესტიციდის ფორმულაცია)
მისიის გარემოს დაცვის სპეციალისტი
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ნარჩენების მაქსიმალური/მინიმალური დონე/ზღვარი
ნითიერებასთან უსაფრთხო მუშაობის საინფორმაციო ფურცელი / უსაფრთხოების პასპორტი
მეტრები ზღვის დონიდან
ზომიერად ტოქსიკური
ნაკლებად ტოქსიკური
შესაბამისი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი
ეროვნული პოლიტიკა გარემოს დაცვის სფეროში (აშშ)
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ეროვნული ცენტრი (აშშ)
პროგრამული გარემოსდაცვითი/ეკოლოგიური შეფასება
პესტიციდების შეფასების ანგარიში
პესტიციდების შეფასების ანგარიში და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმა
მჟავიანობის მაჩვენებელი, წყალბადის კონცენტრაციის ლოგარითმი
ინტერვალი მოსავლის აღებამდე
წინასწარ დასაბუთებული ნებართვა (შეთანხმება, რომელიც შეეხება ტოქსიკურ პესტიციდებს)
მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები (შეთანხმება, რომელიც შეეხება ტოქსიკურ პესტიციდებს)
მავნებლებთან ბრძოლის გეგმა
პრაქტიკულად არატოქსიკური
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
რეპროდუქციული და ევოლუციური ტოქსინი
რეგიონალური მრჩეველი გარემოს დაცვის საკითხებში
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი
ხელმეორედ შესვლის ინტერვალი (უსაფრთხოების პერიოდი პესტიციდების შესხურების შემდეგ)
შეზღუდული გამოყენების პესტიციდი
სტანდარტები და სერტიფიცირება
სუსპენზიური კონცენტრატი სკ (პესტიციდის ფორმულაცია)
ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება
მცირე და საშუალო წარმოება
პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენება
მსუბუქად ტოქსიკური
უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმა
კალიფორნიის უნივერსიტეტი
გაერთიანებული ერები
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი პროგრამა
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი
აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტო (ასევე ცნობილი, როგორც EPA)
ძლიერ ტოქსიკური
მსოფლიოს სასურსათო პროგრამა (გაერო)
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
სველებადი ფხვნილი სფ (პესტიციდის ფორმულაცია)
წყალში დისპერგირებადი ფხვნილი სუსპენზიური დამუშავებისათვის (პესტიციდის შემცველი)
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სარჩევი
შესავალი
დანართი1.

საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მატრიცა: კონცეფცია,
მეთოდები, ინფორმაცია, შეცდომები და კორექტირება.

დანართი 2.

მავნებლების მართვის გეგმების სახელმძღვანელოები საქართველოში
გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის და
ბენეფიციარებისათვის და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური
მართვის პროგრამის ელემენტები რა არის მავნებლების მართვის გეგმა

დანართი 3.

მავნელების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მართვის პროგრამის
ელემენტები

დანართი 4.

პესტიციდების მწვავე ტოქსიკურობა: აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტოს და
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კლასიფიკაციები

დანართი 5ა. საქართველოში დარეგისტრირებული და ამ PERSUAP -ის მიერ მიღებული
პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების ანალიზი
დანართი 5ბ. პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების და ამ ნივთიერებების შემცველი
საქართველოში დარეგისტრირებული პესტიციდების და ამ PERSUAP -ის მიერ
მიღებული პესტიციდების საერთო ჩამონათვალი
დანართი 6.

ტრეინინგის საკითხები და ინტერნეტ რესურსები პესტიციდების უსაფრთხო
გამოყენების შესახებ

დანართი 7.

პესტიციდებით მავნებლების კონტროლის/მართვის /აღრიცხვიანობისათვის
მეურნეობებში გამოყენებული ფორმების ნიმუშები

დანართი 8.

პროექტებში ფერმერების მიერ სანიმუშო პრაქტიკის განხორციელების
მონიტორინგისათვის გამოყენებული აღრიცხვის ფორმები, რომლებიც მოიცავს
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკას, მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის
კომპლექსური მართვას პესტიციდების პარამეტრებით.

დანართი 9.

პროექტებში რისკების წარმატებული შემცირების მონიტორინგის და სანიმუშო
მართვის პრაქტიკის გამოყენების ფორმები და ანგარიშები აშშ-ის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოში.

დანართი 10. პესტიციდების შეფასების ანგარიშში და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმა
ში ( PERSUAP) გამოყენებული ლიტერატურა
დანართი 11. საქართველოში დარეგისტრირებული პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების და
ამ PERSUAP -ის მიერ აკრძალული პესტიციდების სია/ანალიზი.
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ზოგადი მიმოხილვა
2017 წლის საქართველოს პესტიციდების შეფასების ანგარიში და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმა/PERSUAP
შემუშავებულ იქნა USAID-ის მიერ დაფინანსებული საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის
აღდგენის პროექტისათვის (REAP/CNFA). ეს დოკუმენტი არის განახლებული ვერსია 2011, 2013, 2015 წლებში
წარმოდგენილი სამი დოკუმენტის, რომლებიც შეიქმნა საქართველოში USAID-ის მიერ დაფინანსებული
პროექტებისათვის და ამჟამად, ვრცელდება ყველა მიმდინარე და სამომავლოდ დაგეგმილ (2019 წლამდე)
ეკონომიკური განვითარებისა და სოფლის მეურნეობის პროექტებზე USAID/საქართველო.
1.1
მიზანი, მოქმედების სფერო და ორიენტაცია
მიზანი
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს / USAID პესტიციდების პროცედურასთან შესაბამისობის (22 CFR
216.3(b)) შენარჩუნებისათვის, წარმოდგენილი 2017 წლის პესტიციდების შეფასების ანგარიში და უსაფრთხო
გამოყენების სამოქმედო გეგმა /PERSUAP შედგენილი CNFA/REAP პროექტისათვის და სხვა USAID/კავკასიის
ეკონომიკური ზრდის და სასოფლო-სამეურნეო პროექტებისათვის, ანგარიში წარმოადგენს:
•
იმ პესტიციდების სიას, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან საქართველოს პესტიციდების
სახელმწიფო კატალოგში(დამტკიცებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ) და რომელთა
გამოყენება დაშვებულია (იხილეთ ქვემოთ) USAID/კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო სექტორში და
საწარმოო ჯაჭვის პროექტებში და საქმიანობებში.
•
იმ მოთხოვნებს, რომლების დაკავშირებულია ამ პესტიციდების „მხარდაჭერისათვის“, რითაც
უზრუნველყოფს ამ პესტიციდების გამოყენებას/ „მხარდაჭერას“ USAID-ის რეგულაციების მიხედვით,
მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მიდგომის (IPM) ფარგლებში და აერთიანებს
პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების (SPU) პრინციპებს.
ეს მოთხოვნები ამოქმედდება პესტიციდების შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის/
PERSUAP -ის დამტკიცებისთანავე.
მოქმედების სფერო
წინამდებარე დოკუმენტი პესტიციდების შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის /
PERSUAP მოიცავს REAP პროექტის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებს, ისევე როგორც ნებისმიერ და უახლოეს
პერიოდში მოსალოდნელ სასოფლო-სამეურნეო პროექტებს USAID/კავკასიის აგრარული სექტორის ფარგლებში, მათ
ქვე გრანტიორებს (მაგალითად ფერმერული მომსახურების ცენტრებს), პარტნიორებს, ფინანსისტებს და
ბენეფიციარებს.
PERSUAP-ის სამიზნე კულტურები, USAID / საქართველო 2017 წელი.
მარცვლეული/წვრილ მარცვლოვნები: ხორბალი/საშემოდგომო ხორბალი, ქერი / საშემოდგომო ქერი, ჭვავი, შვრია,
ტრიტიკალე, მარცვლეული/სიმინდი და სორგო.
კომბოსტო კულტურები: ჯვაროსანნი, სალათები, კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბრიუსელის კომბოსტო,
ბროკოლი, მდოგვი, საკვები თალგამი, ბოლოკი, სალათები.
ძაღლყურძენასებრნი: პომიდორი, კარტოფილი, წიწაკა და ბადრიჯანი.
შროშანასებრნი: ხახვი, ნიორი, პრასა, ჭკვალი და სატაცური
გოგრისებრნი: კიტრი, ყაბაყი, გოგრა, ნესვი და საზამთრო
ქოლგოსანნი: სტაფილო, ძირთეთრა, ნიახური, კამა, ოხრახუში, ქინძი და ჭყიმამხალი.
ვაზი: საღვინე ვაზი/ ყურძენი, სუფრის ყურძენი და საქიშმიშე ყურძენი
თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, ბუშმალა და კომში.
კურკოვნები: გარგარი, ატამი, ქლიავი, შავქლიავი, ალუბალი და ნუში
ციტრუსები: ლიმონი, მადარინი
განსაკუთებული ხილი: კივი, ფეიხოა
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ზეთოვანი და თესლოვანი კულტურები: მზესუმზირა, ალისარჩული / შაფრანი და სეზამი.
საკვები პარკოსნები: იონჯა, სამყურა და ცერცველა
თხილის ხეები: კაკალი და თხილი
კენკროვნები: ლურჯი მოცვი და სასათბურე მარწყვი
ჭარხალი: საკვები და შაქრის ჭარხალი
ზეთოვანი კულტურები: რაფსის თესლი
პესტიციდები:
ამ დოკუმენტის ანუ პესტიციდების შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის / PERSUAP–
ის შედგენისას, სიტყვა პესტიციდი გამოიყენება, აშშ-ს გარემოს დაცვის სამინისტროს მითითების შესაბამისად და
შემდეგი ნივთიერებების აღსანიშნავად: ფუმიგანტი, ინსექტიციდი, მიტიციდი / აკარიციდი, ნემატიციდი, მოლუსკიციდი,
ფინგიციდი, ანტიმიკრობული საშუალებები, ბაქტერიციდი / ბიოციდი, მიკრობიციდი / ანტიბიოტიკი, ჰერბიციდი,
როდენტიციდი, ავიციდი, ალგიციდი, ოვოციდი (კვერცხების გამანადგურებელი, სადეზინფექციო / სანიტარული
საშუალებები და დაბინძურების საწინააღმდეგო აგენტები ( ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც აფრთხობენ ან
ანადგურებენ ისეთ ორგანიზმებს, როგორიცაა მაგალითად ზღვის კიბოები, რომლებიც ეკვრიან ნავებს. ასევე
პესტიციდებს მიეკუთვნება ისეთი ბიოლოგიური ნივთიერებები, როგორიცაა ბიოპესტიციდები, მიკრობული
პესტიციდები, სატყუარები / ფერომონები, რეპლენტები (დასაფრთხობი საშუალებები), დეფოლიანტები, დესიკანტები,
მწერების ზრდის რეგულატორები და მცენარეთა ზრდის რეგულატორები.
დაბალი რისკის აქტიური ნივთიერებების შემცველი პესტიციდებისათვის არ მოითხოვება ექსპერტიზა
პესტიციდების შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის / PERSUAP-ის
ფარგლებში.
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი დაბალი რისკის მქონე აქტიურ ნივთიერებებს (კერძოდ მცენარიდან გამონაწვლილი,
ხშირად სახლში დამზადებული მცირე ფერმერების მიერ) არ ეხებათ და არ განიხილებიან აშშ ფედერალური
რეგულაციების ქვეშ/FIFRA-ფედერალური აქტი ინსექტიციდების, ფუნგიციდების და როდენტიციდების/ და ამიტომაც
შეიძლება დამზადდეს და გამოყენებულ იქნას ბენეფიციარი ფერმერების მიერ ყოველგვარი წინასწარი აღიარების
გარეშე ამ ანგარიშის მიხედვით.
ზოგიერთი ასეთი პროდუქტი ეტიკეტირებულია, როგორც მინიმალური რისკის შემცველი პესტიციდი (MRP) და
მოცემულია შემდეგ ვებ-გვერდზე:
http://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/minrisk-active-ingredients-tolerances-2015-1215.pdf
A list of pesticide Inert Ingredients that are exempt from FIFRA is at:
http://www.epa.gov/sites/production/files/2015-01/documents/section25b_inerts.pdf
ხოლო, ეგრეწოდებული საყოველთაოდ მოხმარებული სასურსათო საქონელი (CCFC), რომელიც მოიცავს
სანელებლებს, მწვანილებს და ზეთებს შეიძლება გამოყენებულ იქნას მცირე ფერმერების მიერ, როგორც სახლში
დამზადებული პესტიციდი, მოცემულია შემდეგ ვებ-გვერდზე:
https://www.epa.gov/minimum-risk-pesticides/commonly-consumed-food-commodities
ინსექტიციდების ფერომონები
ფერომონები კატეგორიზებული აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტო /EPA--ს მიერ, როგორც ბიოქიმიური პესტიციდები
(ბიოპესტიციდები), EPA-ს ახალ „ ფერომონების რეგულაციები“-ში განხილულია როგორც დაბალი რისკის და არ
განიხილება FIFRA-ს რეგულაციების ქვეშ, აქედან გამომდინარე განთავისუფლებულია EPA--ს რეგისტრაციიდან და
შესაბამისად არ ხდება მისი ანალიზი წარმოდგენილ ანგარიშში/ PERSUAP-ში.
იხილეთ: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/biopesticide-oversight-chapter_0.pdf,
და https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual-chapter-3-additionalconsiderations.
ამჟამად, ფერომენობის გამოყენება საქართველოში ხდება მცირე მასშტაბით, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში
შეიძლება გახდეს USAID-ის პროექტებისთვის საინტერესო. ცხრილი 1 -ის ნაწილში მოცემულია რეკომენდაციები
ზოგიერთი მავნებლების დამჭერი ფერომონების შესახებ. ფერმონები, განსაკუთრებით სასარგებლოა ჩრჩილების
წინააღმდეგ საბრძოლველად, ძალიან ბევრი ქერცლფრთიანი მავნებლების და მუხლუხისებრნის, როგორიცაა „Tuta
absoluta“ პომიდორის /მენაღმე ჩრჩილი/ გამანადგურებელი.
გასათვალისწინებელია, რომ პესტიციდების მწვავე ტოქსიკურობის განსაზღვრის EPA- ის კლასიფიკაციის სისტემა
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განსხვავდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) სისტემისგან. ამ ორი სისტემებს შორის განსხვავებები
მოცემულია დანართში 4. EPA- ს სისტემა ეხება პესტიციდების მწარმოებლებს და საცალო მოვაჭრეებს, რომლებიც
ყიდიან პესტიციდებს ფერმერებზე აშშ-ში, ეს საქმიანობები განიხილება რეგულაცია 216-ის ქვეშ; თუმცა, პესტიციდების
მწარმოებლები, გამყიდველები და ფერმერები ყველა სხვა ქვეყნებში იყენებენ ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის სისტემას, რომელიც ქმნის დამატებით (რეგულაციის 216 რედაქტორების მიხედვით) სირთულეებს.
რეალურად, USAID პროექტებში იკრძალება EPA კლასის I და WHO კლასების Ia და Ib პროდუქტების გამოყენება.
დაშვებები და აკრძალვები PERSUAP - ის ანგარიშის შედეგების მიხედვით
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტების ფარგლებში შესაძლებელია ხელშეწყობა, შესყიდვა ან
უსასყიდლოდ გადაცემა PERSUAP -ში მოცემული დამტკიცებული პესტიციდების, ასევე ტრეინინგები პესტიციდების
შესახებ, შესაბამისი აღჭურვილობის / ტექნიკის შეძენა და რეკლამირება, იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქმედებები და
მათთან დაკავშირებული რისკები შეფასებული იქნა პესტიციდების შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების
სამოქმედო გეგმის / PERSUAP- ის საფუძველზე.
აღსანიშნავია, რომ ფერმერებს შეუძლიათ საკუთარი ხარჯებით იყიდონ და გამოიყენონ სასურველი პესტიციდები, თუ
ისინი არ მონაწილეობენ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, არ
გამოიყენებენ მათ სააგენტოს მიერ შეძენილ აღჭურვილობაში და დამუშავებული ნაწარმი/პროდუქცია არ შედის
სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ ექსპორტის, მარკეტინგის ან გაყიდვების პროგრამაში. ფერმერებს უნდა ჩაუტარდეთ
ტრეინინგი თუ როგორ უნდა წაიკითხონ სწორად პესტიციდის ბოთლზე ან შეფუთვაზე არსებული ეტიკეტი და როგორ
გამოიყენონ პრაქტიკაში მოცემული ინსტრუქციები პესტიცდების სწორად გამოყენებაზე და უსაფრთხოების დაცვაზე.
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის განმახორციელებლებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა
მაქსიმალურად დროულად გაატარონ პრაქტიკაში მოცემული რეკომენდაციები (შემარბილებელი ღონისძიებები),
ვიდრე შეცდომები იქნება დაშვებული, მაგალითად როგორიცაა ადამიანის მოწამვლა, გარემოზე ზემოქმედების
შემარბილებელი / შემამცირებელი ღონისძიებების სახით.
შემდგომ პროექტის განმახორციელებლები დააკვირდებიან რისკების ცვლილებებს და ჩაატარებენ მონიტორინგს
რისკების ცვლილებებზე, ზემოქმედებაზე და შემარბილებელ ღონისძიებებზე, თუ რამდენად წარმატებით შესრულდა
შემარბილებელი ღონისძიებები EMMP-ის გამოყენებით (იხილეთ დანართი 9, როგორც სახელმძღვანელო).
საბოლოოდ კი, განმახორციელებლები ნახევარწლიური ანგარიშების დოკუმენტებში წარმოადგენენ ანგარიშებს
დადებითი ან უარყოფითი ცვლილებების შესახებ, გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების წარმატებით
განხორციელების საბაზისო მონაცემების საფუძველზე.
PERSUAP-ის ანალიზისათვის წარმოდგენილი პესტიციდების პირველადი შედეგები:
დამტკიცებული/აღიარებული პესტიციდები.
USAID/ საქართველოს ოფისმა და საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის
პროექტმა (REAP) მოითხოვა საქართველოში იმპორტისა და სასოფლო- სამეურნეო წარმოებისათვის
დარეგისტრირებული პესტიციდების ანალიზი. პესტიციდების შეფასების ანგარიშში (PER) გაანალიზებულ იქნა
თითოეული დარეგისტრირებული პესტიციდების აქტიური ნივთიერებები, დანართი 5 - ში შეტანილია ძირითადი
თვისებები და მახასიათებლები მიღებული პესტიციდების აქტიური ნივთიერებებისათვის (AI). პესტიციდების აქტიური
ნივთიერებები, რომლებიც აკრძალულია პესტიციდების შეფასების ანგარიშში (PER) მოცემულია ამ ანგარიშის (PER)
ცხრილი 11-ში. ცხრილები დანართი 5 b - ში და ასევე ქვემოთ ჩამოთვლილი აქტიური ნივთიერებები, აერთიანებს
საქართველოში დარეგისტრირებულ კომერციული პესტიციდების პროდუქტების სახელებს, რომლებიც შეიცავენ ამ
რეგისტრირებულ აქტიურ ინგრედიენტებს, ინდივიდუალურად ან ნარევში სხვა დარეგისტრირებულ ნივთიერებებთან
(გამოყენების კონკრეტული პირობებში/ ფრჩხილებში) და რომლებიც შეიძლება იყვნენ „მხარდაჭერილი“ და
გამოყენებული USAID/ საქართველოს მიერ დაფინანსებულ სასოფლო-სამეურნეო და ეკონომიკური გაძლიერების/
ზრდის პროექტებში.
ინსექტიციდების აქტიური ნივთიერებები (AIs) და პროდუქტები, რომლებიც დარეგისტრირებულია
საქართველოში. რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს
გარემოსდაცვითი ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/ საქართველოს მიერ
დაფინანსებულ პროექტებში (იმ პირობით, რომ ბენეფიციარებმა უნდა გაითვალისწინონ და შეასრულონ ეტიკეტზე
მითითებული ინსტრუქციები და კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია ფრჩხილებში)
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დანართი 2. მავნებლების მართვის გეგმების სახელმძღვანელო საქართველოს რესპუბლიკის სასოფლოსამეურნეო კულტურებისათვის და ბენეფიციარებისათვის და მავნებლების ინტეგრირებული მართვის
პროგრამის ელემენტები
რას ნიშნავს მავნებლებთან ბრძოლის გეგმა?
პესტიციდების მართვის გეგმები დაა სახელმძღვანელოები ითვალისწინებენ სანიმუშო პრაქტიკის რეკომენდაციებს
მინდვრის კულტურებზე, მეცხოველეობის წარმოებაზე და პროექტის გადაწყვეტილების მიმღები პირებზე, ფერმერებზე
და ფერმების ხელმძღვანელებზე, ეს გეგმები და სახელმძღვანელოები ადაპტირებულია რეგიონებზე, რაიონებზე,
მცენარეული კულტურების ფენოლოგიაზე და სეზონურობაზე. პესტიციდების მართვის გეგმების მიზანია მავნებლებით
გამოწვეული რისკების შემცირება წარმოებისათვის სანიმუშო პრაქტიკების კომბინაციის გამოყენებით, რაც
გულისხმობს: მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის (IPM), ინფექციის გადამტანთა წინააღმდეგ ბრძოლის
კომპლექსური მართვის (IVM), და სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური მართვის (IWM) პრაქტიკების
ერთობლივ გამოყენებას. ეს მიდგომა მაქსიმალურად გაზრდის მარცვლეული კულტურების ან ცხოველეობის
ჯანმრთელობაზე დადებით ზემოქმედებას და აქედან გამომდინარე მათ გახდის უფრო რეზისტენტულს და გამძლეს
მავნებლების მიმართ, პესტიციდებზე ზედმეტი დამოკიდებულების გარეშე, რომელთა გამოყენება მაშინაა საჭირო როცა
სანიმუშო პრაქტიკები არ არის დაცული. ამგვარად, მავნებლებისაგან პრევენცია /დაცვა მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს მავნებლებთან ბრძოლის გეგმაში, მავნებლების მართვასთან მჭიდრო კავშირში, როცა მხოლოდ პრევენცია /
მავნებლებისაგან დაცვა არ არის ადეკვატური კონტროლის საჭიროების ან სასურველი დონის მისაღწევად.
ვინ არის მავნებლებთან ბრძოლის გეგმების განმახორციელებელი სამიზნე აუდიტორია და მომხმარებელი?
• სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მომზადებაზე და მცენარეული კულტურების წარმოებაზე
გადაწყვეტილების მიმღები პირები
• ფერმერები
• მეურნეობების /ფერმის ხელმძღვანელები
რატომ არის საჭირო მავნებლებთან ბრძოლის გეგმა?
ამ გეგემების მიზანია:
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაზე და ჯანმრთელობაზე მავნებლებისაგან მიყენებული
ზარალის რისკის პრევენცია / თავიდან აცილება ან შემცირება.
• ფერმერების, მათი ოჯახის წევრების, პესტიციდებთან მომუშავე პერსონალის და მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვა პესტიციდების არასწორი გამოყენებით გამოწვეული რისკებისაგან.
• ეკონომიკურად ჯანსაღი პრაქტიკის შენარჩუნება.
• ბუნებრივი გარემოს დაბინძურებისა და დეგრადაციის რისკების შემცირება.
• მდგრად გარემოში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების წარმოება ხელს შეუწყობს
ბიომრავალფეროვნების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ გაუმჯობესებას.
• სასოფლო-სამეურნეო სექტორში მართვის სანიმუშო პრაქტიკების სტანდარტების შესაბამისად
უცხოური ბაზრების მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელსაც უწოდებენ სანიმუშო სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკას (GAPs) და რომელიც მოიცავს მავნებლების ინტეგრირებული მართვის
ღონისძიებებს( IPM), რათა მიღწეულ იქნას მეურნეობების / ფერემების და წარმოების
სერტიფიცირება.
• ადგილობრივი, რეგიონალური, დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების კანონებთან,
კონვენციებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობა.
მავნებლებთან ბრძოლის გეგმის ორგანიზება
მავნებლებთან ბრძოლის გეგმის საფუძვლების შესაქმნელად საჭიროა მარცვლეული კულტურების ან მეცხოველეობის
სპეციფიური საბაზო ინფორმაციის დამუშავება:
• მარცვლეული კულტურების / მესაქონლეობის სექტორის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია.
• მარცვლეული კულტურების / მესაქონლეობის /სახეობების სახელწოდებები.
• მარცვლეული კულტურების /მესაქონლეობის განვითარების სტადიები.
• წარმოების რაიონები, და ამ რაიონების ერთმანეთისაგან განსხვავების დახასიათება ნიადაგის
ტიპების მიხედვით, წყალბადის შემცველობის (pH) მაჩვენებლის მიხედვით, ნაყოფიერების
მაჩვენებლით და ა.შ.
• საერთო პრობლემები და პრიორიტეტები მარცვლეული კულტურების /მესაქონლების
წარმოებისათვის.
• მარცვლეული კულტურების /მესაქონლების წარმოების გამოცდილება.
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მარცვლეული კულტურების /მესაქონლების წარმოების სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა
(GAPs), რომელიც მოიცავს ზოგიერთ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის გეგმებს (
IPM) რეკომენდაციებს (იხილეთ პესტიციდების შეფასების აგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების
სამოქმედო გეგმის ნაწილი სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის GAPs და მავნებლებთან
ბრძოლის კომპლექსური გგემის შესახებ IPM).
მავნებლებისაგან ინდივიდუალური პრევენციის და მართვის განყოფილებები თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილი
მავნებლის ტიპისათვის:
• უხერხემლოები (მწერები, ტკიპები, ლოქორა /ლოკოკინები, მრგვალი ჭიები / ნემატოდები).
• დაავადებები (სოკოები, ბაქტერიები, ვირუსები და სხვა).
• სარეველები (ერთწლიანი ბალახები, ფართოფოთლოვანი მცენარეები, მრავალწლიანი ბალახები,
ფართოფოთლოვანი მცენარეები, ისლები და სხვა).
• ხერხემლიანები (ჩიტები /ფრინველები, მღრღნელები და სხვა).
მავნებლების თითოეული ტიპისათვის, პირველ რიგში საჭიროა განისაზღვროს მავნებლებისაგან დაცვის და მართვის
ზოგადი პრიორიტეტები სამიზნე მარცვლეული კულტურებისათვის და მესაქონლეობისათვის.
ასევე უნდა განისაზღვროს ინდივიდუალური მავნებლის სახეობა და თუ რა სახის ზიანის მიყენებაა შესაძლებელი,
მცენარის რა ნაწილი ზიანდება - ფესვები /ფესურები /ბოლქვები /ღეროები /ლერწები, ფოთლები, ყვავილები, ან
თესლები (მინდვრის ან შენახული), ან მესაქონლეობის შემთხვევაში, საქონლის ის ნაწილი, რომელიც დაავადებულია.
მავნებლების გონივრულად /სწორად მართვისათვის, საჭიროა გავიგოთ როგორ, სად, როდის, და მცენარის ან
საქონლის რომელ ნაწილებში ბუდობენ მავნებლები. მინდვრის მავნებლებისათვის და შენახული მარცვლეულის /
საკვების მავნებლებისათვის შემუშავებულია და ზოგადად წარმოდგენილია უამრავი მავნებლებთან ბრძოლის გეგმები
და და ისინი შეიცავენ შემდეგ ინფორმაციებს: (მავნებლების თითოეული ძირითადი სახეობისათვის- მწერები, ტკიპები,
ლოქორა /ლოკოკინები, მრგვალი ჭიები / ნემატოდები).
• თითოეული მავნებლის სურათი, სიცოცხლის სტადიები.
• მცენარეებისათვის და საქონლისათვის მიყენებული ზიანის ამსახველი სურათები
• მავნებლის აღწერა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა და გადარჩენის სტრატეგიები.
• დაზიანების სიმპტომების აღწერა.
• პრევენციის / დაცვის სანიმუშო პრაქტიკა:
• გამოიყენეთ ნებისმიერი და ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა,
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის ჩათვლით
• ქვეყნის ან რეგიონისათვის დამახასიათებელი ინფორმაცია
• მართვის სანიმუშო პრაქტიკა:
• ფოკუსირება /ორიენტაცია პრევენციაზე (იხილეთ ზემოთ).
• ქვეყნის ან რეგიონისათვის დამახასიათებელი ინფორმაცია.
ინფორმაცია მავნებლებთან ბრძოლის გეგმის მიერ რეკომენდირებულ პესტიციდებზე:
ინფორმაცია თითოეული პესტიციდზე, რომელიც მოცემულია ზემოთ მოყვანილი მავნებლების მართვის გეგმებში
მავნებლების მიხედვით ( რათა ფერმერს /ფერმის / მეურნეობის ხელმძღვანელს ხელთ ჰქონდეს ინფორმაცია და არ
ეძებოს სხვა დოკუმენტებში და ცხრილებში).
პესტიციდებისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
• აქტიური ნივთიერების სახელწოდება
• პროდუქტის სავაჭრო სახელი (აშშ გარემოს დაცვის სააგენტოს და ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის მწვავე ტოქსიკურობის კლასიფიკაციებით ფრჩხილებში)
• ჰექტარზე გამოსაყენებელი რაოდენობა
• ფასი
• ინტერვალი პესტიციდის შეტანიდან მოსავლის აღებამდე (PHI)
• სპეციალური კომენტარები პესტიციდების გამოყენების საუკეთესო მეთოდებზე და სიხშირეზე
• ნებისმიერი მედეგობის / რეზისტენტობის მართვის საჭირო სტრატეგია
• პესტიციდების გამოყენების შესახებ ჩანაწერები /აღრიცხვიანობა
• სახელმძღვანელო პრინციპები შესხურების გადატანის /დრიფტის შემცირების შესახებ
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შეწამვლის შემდეგ მინდორში შესვლის პერიოდი (REI): მინდორში უსაფრთხო ხელმეორედ შესვლის
პერიოდი შესხურების შემდეგ
ნარჩენების დასაშვები მაქსიმუმი დონე (MRL) დაშვებული ბაზრების მიერ
პესტიციდების გამოყენების უსაფრთხოების ზომები მოიცავს:
ეტიკეტის წაკითხვა
კანონიერი პასუხისმგებლობა და გამოყენება დაშვებული რეგისტრაციის ფარგლებში
ნებართვების მოთხოვნები საკუთრებაზე და გამოყენებაზე
რეკომენდირებული და სავალდებულო დაცვის ინდივიდუალური საშუალებების და სანიმუშო
პრაქტიკების გამოყენება
პირველადი დახმარება და ანტიდოტები
პესტიციდების ტრანსპორტირების სანიმუშო პრაქტიკა
პესტიციდების შენახვის სანიმუშო პრაქტიკა
უსაფრთხოდ გამოყენების სანიმუშო პრაქტიკა
პესტიციდების ცარიელი კონტეინერების განადგურების სანიმუშო პრაქტიკა
პესტიციდების ნარჩენების გაუვნებელყოფის სანიმუშო პრაქტიკა
არამავნებელი ცხოველების, მცენარეების, გადაშენების პირას მყოფი სახეობების და წყლის
სისტემების ხარისხის დაცვა
ბუნებრივი მტრების და მუშა ფუტკრების დაცვა http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r584310111.html
პესტიციდებით დამუშავებულ მინდვრებში გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება
ზოგიერთი პესტიციდის გამოყენება დაუშვებელია დამუშავებულ კულტურებზე
ფიტოტოქსიკურობის (მოსავლის დაზიანება) პოტენციალი ზოგიერთ კულტურაზე
ფერმის /მეურნეობის საქმიანობის შესახებ ჩანაწერების წარმოება და დოკუმენტაციის შენახვა

მავნებლების ბუნებრივი მტრების შესახებ საჭირო ინფორმაცია
მტაცებლების და პარაზიტების გავრცელებული სახელწოდებები, რომლებიც ეფექტურები არიან ზემოთ ჩამოთვლილი
მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად და მარცვლეული კულუტრების მავნებლების გავრცელებული
სახელწოდებები მოცემულია შემდეგ ინტერნეტ გვერდზე: http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/NE/index.html.
სახეობები სავარაუდოდ მთელ მსოფლიოში ერთნაირია, სხვადასხვა კონტინენტებზე სხვადასხვა სახეობებით, მსგავსი
ნიშებით წარმოდგენილი.
საჭიროა დამატებითი ინფორმაცია:
იქნება თუ არა ადგილზე მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის კოორდინატორი ან საკონსულტაციო
კომიტეტი? განათლება და ლიცენზირება განმცხადებლებისათვის? გამოყენება და მავნებლებთან ბრძოლის
დამტკიცებული გეგმა?.

დანართი 3. მავნებლების ინტეგრირებული მართვის პროგრამის ელემენტები
ფერმერები იყენებენ მრავალრიცხოვან მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის ტაქტიკას, თუმცა რეალურად
ამ სახელს არ უწოდებენ. ზოგადად მარცვლეული კულტურების წარმოებისას აქტიური ნაწილი არ არის მავნებლებთან
ბრძოლის კომპლექსური მართვის ძირითადი პრინციპები ან დაგეგმვა განვითარებად ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე,
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის პროგრამისათვის საჭირო ძირითდი ეტაპები და ელემენტები
მოცემულია ქვემოთ, როგორც ეს ფორმულირებულია გაერთოიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის /FAO-ს (Food and Agriculture Organization of the United Nations) მიერ.
ეტაპი 1: შეისწავლეთ და შეაფასეთ ფერმერების ადგილობრივ მავნებლებთან ბრძოლის
კომპლექსური მართვის ტაქტიკა
ფერმერების უმრავლესობა იყენებს საკუთარ სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკას (GAPs) და მავნებლებთან ბრძოლის
კომპლექსური მართვის ფორმებს (IPM), რომელთაგან ზოგი ახალია, საკუთარი ძალებით შექმნილი და ადაპტირებული
ადგილობრივი პირობებისადმი, და მათი უმრავლესობა კარგადაც მუშაობს. ეს კარგად ადაპტირებული ადგილობრივი
მეთოდები და ტაქტიკა კარგად უნდა იქნას შესწავლილი და გათვალისწინებული მავნებლებთან ბრძოლის გეგმების
შედგენისას (PMPs). მარცვლეული კულტურების წარმოების დაგეგმვამდე და მავნებლების მართვის პროგრამების
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შედგენამდე საჭიროა ფერმერების მიერ გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების და მავნებლებთან
ბრძოლის კომპლექსური მართვის მეთოდების ზუსტი შეფასება, ასევე ფერმერთა მინდვრებში სხვადასხვა შეზღუდვების
შედეგად არსებული ფაქტობრივი დანაკარგების გაცნობიერება. სტანდარტებისა და სერტიფიკატების (S&C) მქონე
ფერმერებს უნდა ქონდეთ ჩანაწერები /ისტორია პესტიციდების გამოყენების და ტენდენციების შესახებ, ასევე
ინფორმაცია კუსტარული მეთოდების და ადგილობრივ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ტაქტიკის შესახებ.
ეტაპი 2: ჩაატარეთ თითოეული მარცვლეული კულტურისათვის ძირითადი მავნებლის
იდენტიფიკაცია
მცენარეთა ზრდის სხვადასხვა ეტაპებზე მავნებლების ათამდე სახეობას შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მარცვლეულ
კულტურაზე და მოსავალზე, ზოგადად, აქედან მხოლოდ ორი ან სამი ითვლება საკმაოდ სერიოზულ სახეობად,
რომელთა გასაკონტროლებლად უნდა დაიხარჯოს თანხები. ფერმერები უნდა წავახალისოთ, რათა მათ
განახორციელონ პოპულაციის რაოდენობის მონიტორინგი, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის, მათ მიერ მიყენებული
ზარალის ტიპის და რეალური დანაკარგების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ფერმერების მონაცემები მარცვლეული
კულტურების დანაკარგების შესახებ ზოგჯერ გადაჭარბებულია.
ეტაპი 3. შეაფასეთ მართვის ყველა ვარიანტები
მავნებლების ზეგავლენის საკონტროლოდ სანიმუშო მართვის პრაქტიკის დანერგვამ, პრევენციული ზომების და
„ორგანული“ ვარიანტების გამოყენებამ, შეიძლება აღმოფხვრას სინთეზური პესტიციდების გამოყენების საჭიროება.
ეტაპი 4: შეარჩიეთ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის მეთოდები;
განსაზღვრეთ საჭიროება და დასახეთ პრიორიტეტები
მეთოდის შერჩევისას გააგრძელეთ დიალოგი პროექტის თანამშრომლებთან, რომლებიც პასუხსიმგებლები არიან
პირველად წარმოებაზე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებთან და ფერმერებთან. გაითვალისწინეთ
მიმზიდველი მეთოდების შესაძლებლობები, რომელიც მოიცავს საჭირო რესურსების ხელმისაწვდომობას, ფერმერების
მიერ მავნებლების პრობლემების აღქმას, ფერმერების უნარს / ცოდნას მავნებლების იდენტიფიკაციისათვის, მათი
ბუნებრივი მტრების, მტაცებლების, დაავადებების და პარაზიტოიდების შესახებ და საქმიანობას მათი დაკვირვებების
შესაბამისად.
ეტაპი 5: განახორციელეთ ეფექტური საქმიანობები და ჩაატარეთ ტრეინინგები
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის ხელშეწყობის მიზნით/ IPM
სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში უპირველეს ყოვლისა განსაზღვრეთ სტრატეგიები და მექანიზმები მავნებლებთან
ბრძოლის კომპლექსური მართვის ტექნოლოგიების გადაცემის ხელშეწყობისათვის, მიიღეთ ინსტიტუციური ზომები,
განსაზღვრეთ მეთოდები და დაფინანსების ოდენობა. განსაზღვრეთ თუ რა არის აუცილებელი დაუყონებლივ
გადარიცხვისათვის, რა საჭიროებს უფრო ადაპტაციას და ვალიდაციის კვლევას. ჩაატარეთ სემინარები საწყისი
დაგეგმვის საკითხებზე (COP /პროექტის ხელმძღვანელის მხარდაჭერით და ხელმოწერილი სამოქმედო გეგმასთან
ერთად), რათა დაეხმაროთ განსახორციელებელი საქმიანობის განსაზღვრაში და ორიენტაციაში, ინდივიდუალური
პასუხისმგებლობის განსაზღვრაში.
ტრეინინგის პროგრამების საკუთარ გამოცდილებაზე სწავლა/აღმოჩენა
ახალი მეთოდების / ტექნიკის ადაპტაცია /მიღება მცირე, საშუალო და დიდი ფერმერული მეურნეობების მფლობელების
მიერ ხდება ყველაზე ადვილად, როდესაც
პროგრამის მონაწილეები იძენენ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს პირად გამოცდილებიდან, დაკვირვებიდან, ანალიზიდან,
ექსპერიმენტებიდან, გადაწყვეტილების მიღებიდან და პრაქტიკიდან. პირველად ტარდება ხშირი მეცადინეობები
(ჩვეულებრივ ყოველ კვირაში) 10-20 ფერმერისათვის მოსავლის აღების პერიოდში მინდვრებში, რომელსაც
ჩაატარებენ დატრეინინგებული ინსტრუქტორები ან საკონსულტაციო სამსახურების / ექსტენქციის თანამშრომლები.
მცირე მიწების მესაკუთრეების დახმარება და სადისკუსიო ჯგუფები
ყოველკვირეული შეხვედერები მცირე მიწების მესაკუთრეებისათვის/წვრილი ფერმერებისათვის, ტარდება მოსავლის
აღების პერიოდში. მავნებლებისა და მათთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სასარგებლო იქნება მავნებლების
წინააღმდეგ ბრძოლის /მართვის სხვადასხვა ხერხების და მეთოდების შედეგად მიღწეული წარმატების
გაზიარებისათვის. თუმცა დასწრების შენარჩუნება რთულია, იმ შემთხვევების გარდა, როცა მატერიალური
დაინტერესება არსებობს (მაგ. კრედიტი ან მოწინავე ცოდნა უახლესი ინვაზიაზე და ადრეული მოქმედებების
განხორციელება, რასაც საბოლოოდ მივყევართ მოსავლის გაუმჯობესებაზე).
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სასწავლო მასალა
ბევრ ქვეყანაში მოძველებულია ან არ არის ხელმისაწვდომი საფუძვლიანი წერილობითი და ფოტოგრაფიული
სახელმძღვანელოები მავნებლების საიდენტიფიკაციოდ და კონკრეტული მარცვლეული კულტურის მართვის
მეთოდების შესახებ. განსაკუთრებით ეფექტური იქნება ინტერვიუები პესტიციდების გამოყენების შედეგად მოწამლულ
ადამიანებთან და ვიდეოები, რომლებშიც მოცემულია პესტიცდების გამოყენებით გამოწვეული მწვავე და ქრონიკული
მდგომარეობის ამსახველი გრაფიკული სურათები.
ახალგაზრდების განათლება
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის პროგრამების (IPM) ხელშეწყობა და ხარისხის გამუჯობესება და
სინთეზურ პესტიციდებთან მუშაობის რისკები ეფექტურია სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდობისათვის, რომლებიც
სწავლა განათლებას ღებულობენ ტექნიკურ კოლეჯებში. გარდა იმისა, რომ ეს ახალგაზრდები გახდებიან მომავალი
ფერმერები აღნიშნულ სტუდენტებს შეუძლიათ მიღებული ცოდნა გააცნონ და გაუზიარონ სოფლის მოსახლეობას.
სასურსათო ბაზრის წახალისება (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო ათის წლის განმავლობაში)
ორგანული, „გლობალგეფის/გლობალური სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის“ (GlobalGAP-ის), საცალო
ვაჭრობის საწარმოთა ბრიტანული კონსორციუმის (BRC), სამართლიანი ვაჭრობის ან სხვა სერტიფიცირების
წახალისება საერთაშორისო და რეგიონულ სასურსათო ბაზრებზე გასასავლელად, რომლებიც დამყარებულია
შემოსავლიანი და სწრაფად განვითარებადი სტანდარტების და სერტიფიცირების (S & C) პრინციპებზე, შეიძლება იყოს
და არის კიდევაც, მტკიცე სტიმული მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების( IPM) დასამკვიდრებლად.
ეტაპი 6: წარმატებით ითანამშრომლეთ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის
სხვა განამხორციელებლებთან მნიშვნელოვანია / არსებითია შემდეგი ეტაპები:
ჩამოაყალიბეთ პარტნიორობის / თნამშრომლობის ხედვა მავნებლებთან ბრძოლის/ IPM კომპლექსურ ღონისძიებებზე
ორგანიზაციებმა შეიძლება გააყალბონ საყოველთაო ვალდებულებებზე დაფუძნებული თანამშრომლობა მავნებლებთან
ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებებთან დაკავშირებით, და შეიძლება ძალიან გვიან გაიაზრონ, რომ მათი ხედვები
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებებთან დაკავშირებით ძალიან განსხვავებულია. ამიტომ მეტად
მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორებმა ჩამოაყალიბონ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებებთან/ IPM
დაკავშირებით საერთო დეტალური ხედვა, კონცენტრირება მოახდინონ მარცვლეულ კულტრებზე და პირობებზე,
რომლის წინაშეც აღნიშნული პროექტი აღმოჩნდება.
დაადასტურეთ პარტნიორი ინსტიტუტების ვალდებულება
პროექტში მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების ინტეგრაციის, დაგეგმვის და განხორციელების
ვალდებულების ზომა დამოკიდებულია შემდეგ ძირითად სიდიდეებზე:
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების ინტეგრაცია მსხვილ პროექტში; მავნებლებთან ბრძოლის
კომპლექსური ღონისძიებების პროგრამა სავარაუდოდ უნდა იყოს მსხვილი „მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო“
პროექტის ნაწილი. მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების პროგრამა უნდა მოერგოს პარტნიორის
საერთო მიზნებს. ინტეგრაციის ხარისხი ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული შემოთავაზებულ წლიურ სამუშაო
გეგმაში.
თანამონაწილეობა: ფულადი საშუალებები (ან მატერიალური რესურსები) არის ნამდვილი პარტნიორული
ვალდებლებების კარგი მაჩვენებლი.
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების ძირითადი პერსონალის მონაწილეობა. ორგანიზაციებს უნდა
ჰყავდეთ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების მართვის სათანადო გამოცდილების მქონე
თანამშრომლები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული პარტნიორების საქმიანობაში.
ეტაპი 7: რეგულარულად ჩაატარეთ მინდვრების მონიტორინგი
სულ მცირე კვირაში ორჯერ ფერმერებმა უნდა ჩაატარონ მავნებლების მონიტორინგი საკუთარ მინდვრებში, რადგან
ზოგიერთი პოპულაციები მრავლდებიან ძალიან სწრაფად და მოულოდნელად. ეს გამრავლება ზოგადად უკავშირდება
მცენარეული კულტურების განვითარების საფეხურებს და ამინდს /მეტეოროლოგიურ პირობებს, თუმცა მავნებლების
პრობლემების სიმწვავის წინასწარ განჭვრეტა ძალიან ძნელია.
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ეტაპი 8: შეარჩიეთ მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის ინსტრუმენტების შესაბამისი ნაკრები
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის კარგი პროგრამის შედგენა ხორციელდება მავნებლების მართვის
მრავალი მეთოდების ინტეგრირებით, რომლებიც წარმოდგენილია ზემოთ მოცემულ სიაში. ადგილობრივ
მოთხოვნილებებთან ადვილად მორგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პესტიციდები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა
იქნას გამოყენებული, თუ არ არსებობს პრატქიკული, ეფექტიანი და ეკონომიური, არა ქიმიური ბრძოლის მეთოდები.
მას შემდეგ, რაც პესტიციდი შეირჩევა ყურადღებით მავნებლების, მცენარეული კულტურების და ბუნებრივი გარემოს
გათვალისწინებით, ის გამოყენებული უნდა იქნას იმგვარად, რომ მხოლოდ შეამციროს პოპულაცია და საჭირო არ არის
მისი მთლიანად განადგურება.
ეტაპი 9: შეიმუშავეთ განათლების, ტრეინინგების და სადემონსტარციო პროგრამები სოფლის
მეურნეობაში /საკონსსულტაციო /ექსტენქციის ცენტრებში დასაქმებულთათვის,
მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების /მართვის განხორციელება მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია
განათლებაზე, ტრეინინგებზე და საჩვენებელ პროგრამებზე, რომლებიც დახმარებას გაუწევენ ფერმერებს და
საკონსულტაციო სამსახურის / ექსტენქციის თანამშრომლებს მავნებლებთან ბრძოლის კომპლექსური მართვის
მეთოდების შემუშავებაში და შეფასებაში. აუცილებელია ფერმერთა მინდვრებში სახელდახელო (საკლასო
მეცადინეობის საპირისპიროდ) პრაქტიკული ტრეინიგების ჩატარება. სპეციალური ტრეინინგები ექსტენქციის
ცენტრების (ვინც უშუალოდ დაკავებულია სოფლის მეურნეობით) თანამშრომლებისათვის და საგანმანათლებლო
პროგრამები სახელმწიფო მოხელეებისათვის და საზოგადოებისათვის ასევე მეტად მნიშვნელოვანია.
ეტაპი 10: მონიტორინგი, ჩანაწერების წარმოება და შეფასება
(მონიტორინგი და შეფასება M&E)
პროექტის დასაწყისში საჭიროა მონაცემთა შეგროვების ფორმების და კითხვარის შემუშავება, საფუძვლიანი სანიმუშო
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის / მავნებლების ინტეგრირებული მართვის (GAP/IPM) მონაცემების შეგროვება და
მიზნების დასახვა.
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის(მოიცავს პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენებას, შენახვას და
განადგურებას) გამოყენებისათვის და შენარჩუნებისათვის აწარმოეთ ფერმის ან პროექტის დოკუმენტაცია, რომელიც
მოიცავს: ფერმერების და ფერმერული მეურნეობებში მომუშავე პერსონალის ტრეინინგების სერთიფიკატებს. ნიადაგის,
წყლის, ბიომრავალფეროვნების, კულტურების და პესტიციდების გამოყენების რუკებს. პესტიციდების შესყიდვის და
მარაგების შესახებ ჩანაწერებს. ინფორმაციას ფასების მატების ან კლების შესახებ. ქიმიკატების გამოყენების
ინსტრუქციები სამიზნე მავნებლების, გამოყენებული პრეპარატის ტიპის, დოზის, დოზირების, შესხურების დროის, და
ჯერადობის შესახებ, მოსავლის აღების ინტერვალის, გამოყენებული მანქანა დანადგარების ჩათვლით, აგრეთვე
გამოყენებული და მოთხოვნილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ჩათვლით და ნებისმიერი განსაკუთრებული
ინსტრუქციები პესტიცდების შერევის, მოსახლეობაზე და ბავშვებზე ზემოქმედების ან საშიშროების შესახებ.
დანართი 4. პესტიციდების ტოქსიკურობა. აშშ -ს გარემოს დაცვის სააგენტოს / USEPA და
მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის /WHO კლასიფიკაცია
ზოგადი ტოქსიკურობა
პესტიციდები საჭიროების მიხედვით, წარმოადგენენ საწამლავებს, მაგრამ ტოქსიკურობა და საშიშროება სხვადასხვა
ნაერთების მკვეთრად განსხვავებულია. ტოქსიკურობაში იგულისხმება ნაერთისათვის დამახასიათებელი
ინტოქსიკაციის შესაძლებლობა, მაშინ როცა საფრთხეში იგულისხმება პესტიცდების გამოყენების შედეგად მოწამვლის
რისკი ან საშიშროება. პესტიცდების გამოყენებით გამოწვეული საფრთხე დამოკიდებულია არა მხოლოდ
ტოქსიკურობაზე, არამედ პესტიცდების ტოქსიკური რაოდენობის ზემოქმედებაზე. პესტიციდები ორგანიზმში შეიძლება
მოხვდნენ სხვადასხვა გზით, მაგ. პერორალური გზით, კანიდან ან ჩასუნთქვით. პესტიციდებმა ორგანიზმში
მოხვედრისას, შეიძლება გამოიწვიონ მოწამვლის სიმპტომები, რომლებიც ან მწვავეა(ერჯერადი ზემოქმედების
შედეგად) ან ქრონიკული (მრავალჯერადი ზემოქმედების ან ტოქსიკანტის მუდმივად და მცირე რაოდენობით შეწოვის
შედეგად).
აშშ გარემოს დაცვის სააგენტოს (USEPA ) და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის WHO კლასიფიკაციები
პესტიციდების ტოქსიკურობის კლასიფიკაციის ორი სისტემა არსებობს. ესენია აშშ გარემოს დაცვის სააგენტოს და
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კლასიფიკაციები. აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
კლასიფიკაცია ეყრდნობა მხოლოდ აქტიურ ნივთიერებებს, მაშინ როცა აშშ გარემოს დაცვის სააგენტო იყენებს
პროდუქტის ფორმულაციას (ფორმულაცია არის ნარევი აქტიური ნივთიერებისა და ინერტული ნივთიერებებისა,
რომელიც ხელს უწყობს მის მართვას, შენახვას, გამოყენებას და შეიძლება ასევე ზეგავლენა იქონიოს აქტიური
ნივთიერების ეფექტურობაზე და უსაფრთხოებაზე) ტოქსიკურობის კლასის დასადგენად. ამგვარად, ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციის კლასიფიკაცია ადგენს ყველა პესტიციდის აქტიური (ან ტექნიკური) ნივთიერებების
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შედარებით ტოქსიკურობას, მაშინ როცა აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტოს კლასიფიკაცია ადგენს ფორმულაციის
ფაქტობრივ ტოქსიკურობას, რომელიც აქტიურ ნივთიერებასთან შედარებით შეიძლება მეტად ან ნაკლებად იყოს
ტოქსიკური და უფრო დამახასიათებელი იყოს მინდორში არსებული ფაქტობრივი საფრთხეებისათვის. ქვემო ნაჩვენები
ცხრილებში მოცემულია პესტიცდების კლასიფიკაცია ორი სისტემის შესაბამისად.
აშშ გარემოს დაცვის სააგენტოს / USEPA კლასიფიკაცია (დაფუძნებულია პროდუქტის ფორმულაციაზე
/შემადგენლობაზე, რაც ნიშნავს რომ აქტიურ ნივთიერებას დამატებულია ინერტული და სხვა ნივთიერებები)

1

რქოვანას სიმღვრივე პირველი კლასის პესტიციდებისათვის შეუქცევადია 7 დღეში; რქოვანას სიმღვრივე შექცევადია 7
დღეში, მაგრამ გაღიზიანება რჩება მეორე კლასის პესტიცდების შემთხვევაში. რქოვანას სიმღვრივე და გაღიზიანება
შექცევადია 7 დღეში მესამე კლასისი პესტიციდებისათვის. და მოეთხე კლასის პესტიციდები არ იწვევენ გაღიზიანებას
2
გამოხატულია ppm (parts per million -მემილიონედი ნაწილი, და mg/l -მილიგრამი / ლიტრზე წყლის)
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ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის / WHO კლასიფიკაცია (დაფუძნებული მხოლოდ აქტიურ ან ტექნიკურ
ნივთიერებაზე)

დანართი 5: საქართველოში რეგისტრირებული პესტიცდების და პესტიციდების შეფასების
ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის მიერ მიღებული
აქტიური ნივთიერებების ანალიზი
ქვემოთ მოცემული დანართი 5 -ის შესავალი აერთიანებს ყველა პესტიციდების აქტიურ ნივთიერებებს (ბუნებრივს თუ
სინთეზურს), რომელიც საქართველოში დარეგისტრირებულია გამოსაყენებლად და შეფასებულია ამ დოკუმენტში.
პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების სია, რომლებიც აკრძალულია წინამდებარე ნაშრომში ჩატარებული PERSUAP
ანალიზის მიხედვით, მოცემულია ამ დოკუმენტის ბოლოში, ცხრილი 11-ში. პროექტის გადაწყვეტილების მიმღებმა
პირებმა, განსაკუთრებით მათ, რომლებიც უშუალო კავშირში არიან ბენეფიციარ ფერმერებთან და კოორდინირებას
უწევენ მათ მუშაობას მინდვრებში, უნდა წაიკითხონ არჩეული პესტიცდების ეტიკეტები, რათა დაადგინონ მასში
შემცველი აქტიური ნივთიერებები და შემდეგ გამოიყენონ ეს მოცემული ცხრილი, როგორც პირდაპირი
სახელმძღვანელო დოკუმეტი /მოკლე ცნობარი, რომელიც მოიცავს მინიშნებას/ინფორმაციას ადამიანზე და ბუნებრივ
გარემოზე თითოეული პესტიციდის მოქმედების შედეგზე, მწვავე თუ ქრონიკულ მონაცემებზე(მახასიათებელ
თვისებებზე).
პესტიციდების მონაცემები /მახასიათებელ თვისებები მოიცავს პესტიცდების კლასს (რეზისტენტობის/მედეგობის
მართვა სხვადასხვა კლასების ქიმიკატების როტაციით), აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) რეგისტრაციის და
შეზღუდული გამოყენების (RUP) პესტიცდების სტატუსს (216 რეგულაციის შესაბამისად) და ინფორმაციას მწვავე
ტოქსიკურობის შესახებ (ამ დოკუმენტის მიხედვით უნდა იხელმძღვანელოთ, რათა დაადგინოთ, უსაფრთხოა თუ არა
სასურველი პესტიცდების გამოყენება, მცირე ფერმერული მეურნეობების მეპატრონეებისათვის - ზოგადად, წვრილი
ფერმებისათვის პირველი კლასის პესტიცდების გამოყენება არ ითვლება უსაფრთხოდ). დანართი 5 -ში ასევე
წარმოდგენილია ქრონიკული დაავადებების საკითხები, წყლის დაბინძურების პოტენციალი და შესაძლო ტოქსიკურობა
ისეთ მნიშვნელოვან არასამიზნე სასარგებლო ორგანიზმებზე, როგორიცაა თევზები, თაფლის მწარმოებელი (მუშა)
ფუტკრები, ფრინველების და წყლის მრავალი ორგანიზმები.
ასევე ამ დანართში ჩამოთვლილია ადამიანის უსაფრთხოების და ბუნებრივი გარემოს მონაცემების ძირითადი
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საკითხები, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ანალიზების ჩასატარებლად, განსაკუთრებით ამ დოკუმენტში
წარმოდგენილი 12 ფაქტორის ანალიზის ჩატარებისას. აქედან გამომდინარე ეს მოხსენიებულია მთელი დოკუმენტის
ფარგლებში. ამგვარად, პესტიციდების შეფასების ანგარიში და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმა (PERSUAP)
გვთავაზობს სასარგებლო მეთოდებს მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების (IPM)
სხვადასხვა ვარიანტებს შესარჩევად და შესაფასებლად, ბუნებრივი და სინთეზური პესტიცდების ჩათვლით,
ფედერალური კანონების კრებულის 22 CFR 216 მოთხოვნების გათვალისწინებით.
იხილეთ დანართი 5-ის მატრიცაში მოცემული მაჩვენებლების განმარტებები
RUP/შეზღუდული გამოყენების პესტიცდები: მცირე = ერთი ან ორი პროდუქტი; ზოგი = პროდუქტის მესამედი; Most/All
=უმეტესობა ან ყველა პროდუქტი, რომელიც შეიცავს აქტიურ ნივთიერებებს, რომლებიც ეტიკეტირებულია როგორ
შეზღუდული გამოყენების პესტიციდი /RUP -ი აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტოს /EPA-ს მიერ.
WHO Acute Toxicity Classes/ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მწვავე ტოქსიკური კლასები:
O = ნარჩენი; Ia = ექსტრემალურად სახიფათო; Ib = ძლიერ სახიფათო;; II = ზომიერად სახიფათო; III = მცირედ
სახიფათო; U = ნაკლებ სავარაუდოა, რომ გამოყენების დროს ქმნიდეს მწვავე რისკ ფაქტორს.
EPA Acute Toxicity Classes/გარემოს დაცვის სააგენტოს მწვავე ტოქსიკური კლასები:
I = ძლიერი ტოქსიკური; II = მაღალ ტოქსიკური; III = ზომიერად ტოქსიკური; IV = მცირედ ტოქსიკური.
Chronic Human Toxicity/ადამიანის ქრონიკული ტოქსიკურობა:
KC = ცნობილი კარცენოგენი; PC = შესაძლო კარცენოგენი; LC = სავარაუდოდ კარცენოგენული; ED = პოტენციური
ენდოკრინული სისტემის დამანგრეველი; RD = პოტენციური რეპროდუქციული და განვითრების ტოქსინი; P =
პარკინსონის დაავადების გამომწვევი რისკ ფაქტორის შემცველი
Ecotoxicity/ეკოტოქსიკურობა:
PNT =პრაქტიკულად არატოქსიკური; NAT = არა ძლიერ ტოქსიკური; ST = მცირედ ტოქსიკური; MT = ზომიერად
ტოქსიკური; HT = მაღალ ტოქსიკური; VHT = ძალიან მაღალ ტოქსიკური.
მითითებები ვებ გვერდებზე/ლიტერატურა მოცემულია ან დოკუმენტის ბოლოში დანართი 10 ში.
დანართი 5ა: Matrix of 2014 Georgia Pesticide Active Ingredient Human and Environmental Risk Factors
დანართი 5ა: 2014 წ საქართველოში რეგისტრირებული პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების ადამიანზე და გარემოზე
ზემოქმედების რისკ ფაქტორების მატრიცა
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დანართი 5ა: Matrix of 2014 Georgia Pesticide Active Ingredient Human and Environmental Risk Factors
დანართი 5ა: 2014 წ საქართველოში რეგისტრირებული პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების
ადამიანზე და გარემოზე ზემოქმედების რისკ ფაქტორების მატრიცა
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დანართი 5 ბ: პესტიცდების აქტიური ნივთიერებები, რომლებიც დარეგისტრირებულია
საქართველოში და მიღებულია პესტიციდების შეფასების ანგარიშში და
უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმაში / PERSUAP -ში.
ინსექტიციდების აქტიური ნივთიერებები (AIs) და პროდუქტები, რომლებიც დარეგისტრირებულია
საქართველოში. რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს
გარემოსდაცვითი ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/ საქართველოს მიერ
დაფინანსებულ პროექტებში (იმ პირობით, რომ ბენეფიციარებმა უნდა გაითვალისწინონ და შეასრულონ ეტიკეტზე
მითითებული ინსტრუქციები და კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია ფრჩხილებში)
• აცეტამიპრიდი (რეკომენდირებულია მისი გამოყენება ვეგეტაციური ზრდის პერიოდში, და არა
ყვავილობისას) (მოსეტამი/ Mosetam 20 /წდგრWDG; აცე /Ace ხფ/SP; გოლდპლანი /Goldplan 20
ხფ/Sp; ეფდალ აფიტრიდი /Efdal Afitrid 20 ხფ/SP; ესკაპი /Escape 20 ხფ/SP; პასკალი /Pascal, 20
ხფ/SP; როკეტი /Rocket 20 /ხფSP; აგროპლანი / Agroplan 20 ხფ/SP)
• Bacillus thuringiensis/BT, subsp. Kurtaski-ბაცილლუს ტურინგიენსის/სპოროვან კრისტალური
კომპლექსი-(ლეპიდოციდი/Lepidocide სკ / SC; ფორეი /Foray 76 სკ /SC; ფორეი /Foray 76 B;
ლეპიდინი /Lepidin სკ /SC)
• Beauveria bassiana, შტამი /Strain Bb-1 (ნოსტალგისტი /Nostalgist BL, SL)
• ბიფენტრინი (ასევე მიტიციდი; დამტიცებულის მოხოლოდ საგანგებო გამოყენებისათვის აზიური
ფაროსანას წინააღმდეგ) (ტალსტარ/Talstar 10 ეკ /EC, ინსაკარი / Insakar 10 ეკ /EC, ზონდერი
/Zonder 10 EC)
• დიმეთოატი/ dimethoate (ასევე მიტიციდი) (ბი /Bi 58; ბიიტალი /Biital ეკ/EC; დინგო /Dingo 40 ეკ
/EC; ბიფოსფინი / Bi Fosfini EC; დიმევიტი /Dimevit EC, კემიდონი / Kemidon EC, ალპგორი /Alpgor,
EC, ფოს-ბი /Fos-Bi, EC, ვერტიკალი /Vertical 40 EC, ბინგო /Bingo, 40 EC; დუმბლე /Dumble 40 EC)
• ფენპიროქსიმატი მიტიციდი/ fenpyroximate (ასევე მიტიციდი ) (ორთუსი /Ortus 5 სკ / SC)
• ფლუპირადიფურონი/flupyradifurone (სივანტო პრაიმიე/Sivanto Praime ხს/SL 200)
• მინერალური ბაღის (პარაფინის) ზეთი/horticultural oil (ასევე მიტიციდი) (ეფადლ სუნოლი EO;
კეი/Key, ეკ/EC; ეკო ოილი სპრეი / EKO OIL SPRAY, EW; სიფკამოლი / Sipcamol E, EO; ტრინოლი
/Trinol-2; ჰექტოლინეუმი /Hektolineum; აგრომინერალური ზეთი /Agromineral oil, ზაფხულის ზეთი
/Summer Oil)
• იმიდაკლოპრიდი (რეკომენდირებულია მისი გამოყენება ვეგეტაციური ზრდის პერიოდში, და არა
ყვავილობისას)/(იმიდრო მაქსი /Imidor Max, ხგრ /WG; ნუპრიდი /Nuprid 600 სკ / SC; სულტანი /
Sultan ხხ /SL; კონფირდორ მიქსი /Confidor Maxi, ხგრ /WG 70; სიდოპრიდი /Sidoprid 600 FS;
კონფიდორი /Confidor SL 200; რეზიუმე /Resume WS; გორტკა /Gortca WS; ეფდალ იმიდირიდი
/Efdal Imidrid 70 WS; კონფიპრიდი/Confiprid, WDG; იმიდაგოლდი /Imidagold 350 SC; ნუპრიდი/
Nuprid 200 SL; გაუჩო /Gaucho FS 600; მიდაში /Midash WS; იმიდორ მაქსი /Imidor Max, WG)
• ინდოქსიკარბი/(ავანტი /Avanti, EK; კაიზერი / Kaiser SC)
• მალათიონი/(მალაფოსი /Malafos EC)
• სპინოზადი/(სპინტორი /Spintor, SC)
• სპირომესიფენი/ spiromesifen (ასევე მიტიციდი) (ობერონი /Oberon 240, SC)
• სპიროტეტრამატი/(ასევე მიტიციდი) (მოვენტო /Movento სკ /SC 100)
• Steinernema feltiae (გეო-ნემა /Geo-Nema NSS, ნემიცელი /Nemycel P)
• თიამეთოქსამი (რეკომენდირებულია მისი გამოყენება ვეგეტაციური ზრდის პერიოდში, და არა
ყვავილობისას)/(მედალი /Medal, წხგრ/WG; აქტარა /Actara წხგრ / WG; რენოვა /Renova 25 წხგრ
/WG)

2
3

4

ყვავილობის პერიოდში შესხურებამ შეიძლებაზემოქმედება იქონიოს მუშა ფუტკრებზე
Note that biofungicide strain Bb-1 of Beauveria bassiana is not EPA registered; however other very closely related strains are. Since it is a
biofungicide, with low risks, and is a genus/species registered by EPA, PERSUAP drafters/reviewers agree that it should be permitted as an
additional choice for Georgian farmers.
All synthetic pyrethroid pesticide AIs found in more than half of those registered by EPA as RUP (Restricted Use Pesticides), or not registered for
field agriculture/horticulture use, were rejected by this analysis. One synthetic pyrethroid AI, bifenthrin, was requested for approval by REAP
for support on a campaign to control the Brown Marmorated Stink Bug. A similar 10% EC bifenthrin product was identified as EPA-registered and
non-RUP.
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მიტიციდების აქტიური ნივთიერებები (Ais), რომლებიც დარეგისტრირებულია საქართველოს რესპუბლიკაში.
რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს გარემოსდაცვითი
ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/ კავკასიის მიერ დაფინანსებულ
პროექტებში (იმ პირობით, რომ ბენეფიციარებმა უნდა გაითვალისწინონ და შეასრულონ ეტიკეტზე მითითებული
ინსტრუქციები და კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია ფრჩხილებში)
• კლოფენტეზინი (ასევე ოვიციდი — კლავს ტკიპის კვერცხებს) (აპოლო /Apollo, სკ / SC)
• დიმეთოატი (ასევე ინსქტიციდი) (ბი / Bi 58; ბიიტალი / Biital ეკ /EC; დინგო /Dingo 40 EC;
ბიფოსფინი/ Bi Fosfini ეკ /EC; დიმევიტი/ Dimevit ეკ/EC, კემიდონი /Kemidon ეკ /EC, ალპგორ
/Alpgor, ეკ /EC, ფოს -ბი /Fos-Bi, ეკ /EC, ვერტიკალი /Vertical 40 EC, ბინგო /Bingo, 40 EC; დუმბლე
/Dumble 40 ეკ /EC).
• ეთოქსაზოლი (ზუმი /Zoom 11 სკ /SC)
• ფენპიროქსიმატი (ასევე ინსექტიციდი) (ორთუსი / Ortus 5 სკ /SC)
• მინერალური ბაღის (პარაფინის) ზეთი/ ((ასევე ინსექტიციდი) (ეფადლი სუნოლი /Efdal Sunol EO; კეი
/Key, EC; ეკო ოილი სპრეი /EKO OIL SPRAY, EW; სიფკამოლი /Sipcamol E, EO; ტრინოლი /Trinol2; ჰექტოლინეუმი /Hektolineum; აგრომინერალური ზეთი /Agromineral oil, Summer Oil)
• პირიდაბენი (ასევე ინსექტიციდი) (სამაიტე /Sammaite წხფ /WP)
• სპიროდიკლოფენი (ენვიდორი /Envidor,სკ / SC 240; სმაჩი /Smach, სკ/SC 240; კონტიერი /Contier
SC)
• სპირომესიფენი (ასევე ინსექტიციდი) (ობერონი /Oberon 240, სკ / SC)
• სპიროტეტრამატი (ასევე ინსექტიციდი) (მოვენტო/ Movento სკ /SC 100)
• გოგირდი (ასევე ფუნგიციდი) (თიოვიტი ჯეტი Thiovit Jet წხგრ /WG; კოსავეტი /Cosavet, 80 წხგრ
/WG; პოვერ სულფური /Power Sulfur, წხგრ /WG; სულფექს გოლდ /Sulphex Gold, წხგრ /WG;
ფინესულფური /Finesulfur 80 წხგრ /WG; კუმულუს / Kumulus DF, წხგრ /WG)
ფუნგიციდების აქტიური ნივთიერებები (Ais), რომლებიც დარეგისტრირებულია საქართველოს რესპუბლიკაში.
რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს გარემოსდაცვითი
ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/ კავკასიის მიერ დაფინანსებულ
პროექტებში (იმ პირობით, რომ ბენეფიციარებმა უნდა გაითვალისწინონ და შეასრულონ ეტიკეტზე მითითებული
ინსტრუქციები და კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია ფრჩხილებში)
• აზოქსისტრობინი (დორის /Doris, სკ /SC; აზოქსი /Azox წხგრ /WG; კვადრისი / Qvadris სკ /SC)
• ბაცილუს საბტილის, შტამი QST 713 Bacillus subtilis, Strain QST 713 (სერენადე /Serenade ASO სკ /
SC 1.34%)
• ბოსკალიდი (კანტუსი /Cantus, წხგრ/ WG; სიგნუმი /Signum, წხგრ /WG; ნარევში + კრეზოქსიმ
მეთილი : კოლისი , სკ /in a mixture + kresoxim-methyl: Collis, SC)
• კაპტანი (დამტკიცებულია თესლებისათვის იმ შემთხვევაში, თუ უკვე შეწამლულია დამცავი
საშუალებებით შეიარაღებული პროფესიონალების მიერ, არ არის რეკომენდებული მცირე
ფერმერების თესლების შესაწამლად, ან პაკეტებიდან რომლებზეც კლასიფცირებულია WHO კლასი 1a
ან 1b მწვავე ტოქსიკურობაზე, ან ეტიკეტები, რომლებიც წითლად არის მონიშნული, რომ უმჯობესია
გრანულირებული ფორმულაცია) (მერფანი /Merpan 80 წხგრ /WG; ონდარო /Ondar, წხფ /WP;
ეფდალ კაპტანილი / Efdal Captanim 50 წხფ /WP; მასს კაპტანი / Mass Captan, წხფ /WP; სიმ კაპტანი
/Sim Captan 50 წხფ /WP).
• სპილენძის (კოპერ /კუპრიკ) ჰიდროქსიდი (მცირე ფერმერები იყენებენ პრეპარატებს 50% ნაკლები
შემცველობის აქტიური ინგრედიენტით/A.I. და SC, WG or WDG ფორმულაციებს) ვორდო ფლოუნიუ
/Bordo Flow New სკ /SC; იროკო 40 წხგრ /Iroco 40, WG; კოსაიდი 2000 წდგრ / Kocaide 2000
WDG)
• სპილენძის / კოპერ ოქსიქლორიდი (კუპერფლოუ სკ/ Cuproflow, SC; ჰექტას ბაქირი ხფ/Hektas
Bakir, WP; აირონი წხგრ/ Airon, WG; სუპერ კოპერი ეკ /Super Copper, EC; აბიგა პიკი / Abiga-Pik,
ხხ /SL; ნეორამი 37.5 წხგრ /Neoram 37,5 wxgr; ოსიქლორი 50 წხფ/ Ossiclor 50 WP)
• სპილენძის /კოპერ სულფატი (ფუძე, პენტაჰიდრატი) (კუპერვალი 20 წხფ /Cuperval 20 WP;
კუპროქსატი სკ /Cuproxat SC; კუპროსულფი ხსგრ 25 /Cuprosulf SG 25; კოპერ სულფატი, წხფ
/Copper Sulfate, WP; პოლტიგლია 20 წხფ /Poltiglia 20 WP; კოპერ სულფატი P /Copper Sulphate P).
• ციმოქსანილი (ნარევში + მანკოცები: კურზები 50 წხფ /Curzeb 50, WP; რაპიდ გოლდი 72 , წხფხ /
Rapid Gold 72, WP; კორზ სუპერი 50 წხფ/ Corz Super 50 WP; ვალსალაქსილ ცე პლასი, წხფ
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•
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•

•

/Valsalaxyl C Plus, WP; სპრინტი 50 წხფ /Sprinti 50 WP; ეფდალ ციმოქსაზები 50 წხფ /Efdal
Cymoxazeb 50 WP; ლარზეპი 50 წხფ/Larzep 50 WP; მაქსალინი სვფ/Maxalin, WP; სიპერ სტარი
სვფ/ Super Star, WP; ერფრუიტი 50 სფ /Erfruit 50 WP; ციმოზები , სფ /Cymozeb, WP; კორსები, სფ
/Corseb, WP; რამბლერი 50 სფ / Rambler 50 WP; ციმოსუპერი 50 სფ/ Cimo Super 50 WP);
(ნარევში + კოპერ ოქსიქლორიდე: mixtures + copper oxychloride: ექსპერტ თიმის სვ /Expert
Team, WP; კურზატი რ, სფ /Curzate R, WP; ორდანი, სფ/ Ordan, WP; ეფდალ მოკანი , სფ /Efdal
Mocan, WP); (ნარევში + მეტლაქსილი : ზაქჰისტი სფ /in a mixture + metalaxyl: Zakhyst WP);
(ნარევში + ფამოქსადონი: ტანოსი, სგრ /in a mixture + famoxadone: Tanos, WG).
ციპროკონაზოლი (ნარევში + დიფენოკონაზოლი: დივიდენდ სტარი, კს; /Dividend Star 036 KS)
ციპროდინილი (ხორუს წხგრ /Chorus WG; ციპრო პლუსი წხგრ/Cipro Plus, WG; კორუსი 75 წხგრ;
Korus 75 WG; სტრაჟი , სკ /Strazh, SC; კარპაზი 50 წხგრ /Carpaz 50 WG; ათლეტი 750 წხგრ /Atlet
750 WG); (ნარევში, + ფლუდიოქსონილი fludioxonil: სვიჩი 62,5 / Swich 62,5)
დიფენოკონაზოლი (ფუნიქს 25, ეკ /Funix 25, EC; სკაფი ეკ, /Skaf, EC; სკანდალი 259 ეკ /Scandal 259
EC; რეიოკი, ეკ /Rayok, EC; ეფდალ დონაზოლე 250 ეკ /Efdal Donazole 250 EC; იზოლდიფეკორი 250
ეკ / Izoldifecor 250 EC; სკორპი ეკ /Scorpi, EC; სთორი 250 ეკ /Story 250 EC; სკორპიონი 250 ეკ
/Scorpion 250 EC; სკორტი 25% ეკ /Scort 25% EC); (ნარევში: + მადნიპროპინები: რევუსი ტოპი 500
სკ /mandipropamib: Revus Top 500 SC); (ნარევში + პროპიკონაზოლი: ტსაპა. 500 ეკ; ჰარბორი
300ეკ; ბროადერი 30 ეკ; ეფდალ დიფენპრო 30 ეკ / propiconazole: Taspa, 500 EC; Harbor 300 EC;
Broader 30 EC; Efdal Difenpro 30 EC); (ნარევში + კრეზოქსიმ მეთილი: სამშიტი, სკ /kresoximmethyl: Samshyt, SC); (ნარევში + ციპროკონაზოლი: დივიდენდ სტარი 036 სკ /cyproconazole:
Dividend Star 036 KS).
დიმეტომორფი (ნარევში + მანკოცები: ლიდერი, წხგრ; ავანგარდი წხფ; ეფდალ აკრობატი MZ, წხფ;
კამბაზი MZ, წხფ; კარმენი MZ, წხფ; აკტორმენი MZ, წხფ; დიმანკო 9.60, წხფ)/ mancozeb: Lider,
WG; Avangard WP; Efdal Akrobot MZ, WP; Cambaz MZ, WP; Carmen MZ, WP; Actormen MZ,
WP; Dimanco 9, 60, WP); (ნარევში: + კოპერ ოქსიქლორიდე: ფაიჰთერ ბლუ, წხფ /copper
oxychloride: Faighter blu, WP)
ფამოქსადონი (ნარევში + ციმოქსანილი: ტანოსი, წხგრ /cymoxanil: Tanos, WG)
ფენჰექსამიდი (ტელდორი 50, წხგრ /Teldor 50, WG)
ფლუაზინამი (ნანდო სკ /Nando SC)
ფლუდიოქსონილი (ნარევში + თიამეთოქსამი /thiamethoxam + დიფენაკონაზოლი: ელესტ ტოპი
312.5 კს /difenoconazole: Celest top 312,5 FS); (ნარევში + ციპროდინილი: სვიჩი 62,5 /cyprodinil:
Swich 62,5)
ფლუთრიაფოლი (ფორის სკ / Foris SC)
ფლუქსაპიროქსადი (სერკადის სკ /Sercadis SC)
ალუმინის ფოსეთილი (ნარევში + პროპამოკარბის ჰიდროქლორიდი: პრევიკურ ენერგი 840
/propamocarb hydrochloride: Previcur Energy SL 840)
იპროდიონი (როვრალი 50 წხფხ /Rovral 50 WP)
კრეზოქსიმ მეთილი kresoxim-methyl (კამბიტი წხგ /Kambit WG; სტრობი 500 წხგრ /Stroby 500
WG; სტრობსტარი, წხგრ/ Strobstar, WG; ეფდალ კრესდიტი 50 წხგრ /Efdal Kresdit 50 WG; ჯაკო 50
წხგრ /Jako 50 WG; ნარევში + ბოსკალიდი: კოლის, სკ; + დიფენაკონაზოლი: სამშიტი, სკ /in mixtures
+ boscalid: Collis, SC; + difenoconazole: Samshyt, SC)
მანკოცები (დითანი M-45, სვფხ /Ditan M-45, WP; საკოზები M-45, სვფხ / Sakozebi M-45, WP;
მანკოში 80 სვფხ/ Mancosh 80, WP; ვალსაზები, სვფხ /Valsazeb, WP; მანგრიფი 75 სვფხ /Mangrif 75
WG; დრაკო ბლუ 80, სვფხ/Draco Blue 80, WP; მანკოზატი MZ , სვფხ/Mankozate MZ, WP; ეფდალ
მაკო M-45 სვფხ/ Efdal maco M-45, WP; კინგკოცები M-45 სვფხ / Kingcozeb M-45 WP); (ნარევში
+ციმოქსანილი: კურზებ 50, სვფხ; რეფიდ გოლდი 72, სვფხ; კორზ სუპერი 50 სვფხ; ვალსალაქსილ ცე
პლუსი, წხფხ; სპრინტი 50 წხფხ; ეფდალ ციმოქსაზები 50 სვფხ; ლარზეპი 50 სვფხ; მაქსალინი სვფხ;
სუპერ სტარი სვფხ; ერფრუიტი 50 სვფხ; ციმოზები, სვფხ; კორსები, სვფხ; რამბლერი 50 სვფხ;
ციმოსუპერი 50 სვფხ; )ეფდალ ციმოქსაზები 50 სვფხ; ლარზეპ 50 სვფხ; მაქსალინი სვფხ; სუპერ
სტარი) / in mixtures + cymoxanil: Curzeb 50, WP; Rapid Gold 72, WP; Corz Super 50 WP;
Valsalaxyl C Plus, WP; Sprinti 50 WP; Efdal Cymoxazeb 50 WP; Larzep 50 WP; Maxalin, WP;
Super Star, WP; Erfruit 50 WP; Cymozeb, WP; Corseb, WP; Rambler 50 WP; Cimo Super 50
WP); Efdal Cymoxazeb 50 WP; Larzep 50 WP; Maxalin, WP; Super Star);
(ნარევში /in mixtures + მეტალაქსილი: ტრუპერი 72, სკ; მაქსიმო წდგრ; უნივერსალი , წფ; რიდონეტი
MZ 72, სფ, ვიქტორი სფ, მანკოლაქსილი, სფ, რიდოზები MZ 72 სფ, მეტალქსანი, სფ; არმეტილ სფ;
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მალზები, სფ; პატამილი 72სფ; ეფდალ მანტალაქსი, სფ) / metalaxyl: Trooper 72, sf; Maximo, WDG;
Universal, WP; Ridonet MZ 72, WP; Victor WP; Mancolaxyl, WP; Ridozeb MZ 72 WP; Metalaxan,
WP; Armetil M, WP; Malzeb, WP; Patamil 72 WP; Efdal Mantalax, WP);
(ნარევში + დიმეთომორფი: ლიდერი, წხგრ; ავანგარდი წხფ; ეფდალ აკრობატი MZ წხფ; კამბაზი MZ,
წხფ; კარმენი MZ , სხფ; აქტორმენი MZ , წხფ; დიმანკო9+60, წხფ; მაქსიმუმი, წხფ) / in mixtures +
dimethomorph: Lider, WG; Avangard WP; Efdal Akrobot MZ, WP; Cambaz MZ, WP; Carmen MZ,
WP; Actormen MZ, WP; Dimanco 9+ 60, WP; Maximum, Wp);
ნარევში + მეფენოქსამი: რიდომილ გოლდი MZ, წსგრ/in a mixture + mefenoxam: Ridomil Gold MZ,
WG);
(ნარევში + ციმოქსანილი + კოპერ ოქსიქლორიდი: რეფიდ გოლდ პლუსი, წხფხ /in mixtures +
cymoxanil + copper oxychloride: Rapid Gold plus, WP)
• მანდიპროპამიდი (ნარევში + კოპერ ოქსიქლორიდი: პერგადო ცე, წხგრ; /copper oxychloride:
Pergado C, WG); (ნარევში + დიფენაკონაზოლე: რევის ტოპ 500 სკ / difenoconazole: Revus Top 500
SC)
• მეფენოქსამი - (აფრონ იქსელი წე/Apron XL, ES); (ნარევში + ტებიკონაზოლე:სერტოკორ 50 სკ: +
მანკოცები: რიდომილ გოლდი მზეტი, წხგრ) / Tebuconazole: Serticor 50 SC; + mancozeb: Ridomil
Gold MZ, WG);
ნარევში+ კოპერ ოქსიქლორიდი: რიდომილგოლდი პლუსი 42.5 წხფ /copper oxychloride: Ridomil gold
plusi 42,5 Wp)
• მეტალაქსილი (ნარევში + მანკოცები: მაქსიმო, წდგრ; უნივერსალი, სფ; რიდონეტი მზეტი 72, სფ;
ვიქტორი სფ; რიდოზები მზეტი 72 სფ; მეტალაქსანი , სფ; არმეტილი ემ, სფ; მალზები, სფ; პატამილ 72
სფ; ეფდალ მანტალაქსი, სფ; მანკოლაქსილი, სფ;) / mancozeb: Maximo, WDG; Universal, WP;
Ridonet MZ 72, WP; Victor WP; Ridozeb MZ 72 WP; Metalaxan, WP; Armetil M, WP; Malzeb,
WP; Patamil 72 WP; Efdal Mantalax, WP; Mancolaxyl, WP);
(ნარევში + კოპერ იქსიქლორიდი: მეთკოპპერი, სფ /copper oxychloride: Metcopper, WP)
• მიკლობუთანილი (ნიმბუსი 24 ეკ /Nimbus 24 EC)
• პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი (პრევიკური სკ 607 /Previcur SL 607; პროპაკარნი ენი,
სკ/Propacurn N, SL; ბოტრინი სკ /Botrin, SL; ეფდალ პროკარი 722 სკ /Efdal Procar 722 SL; ევაური
სკ /Evakur SL); (ნარევში + ალუმინის ფოზეთილი: პრევიკური ენერგი სკ 840 /fosetyl-aluminum:
Previcur Energy SL 840)
• პროპიკონაზოლი (ტილტუსტი, ეკ /Tiltust, EC; ბამპერო 25 ეკ /Bumper 25 EC; პროპპკონაზოლე, ეკ
/Propconazole, EC; პროკურე ეკ /Procure EC); ( ნარევში + დიფენოკონაზოლი: ტასპა, 500 ეკ;
ჰარბორი300 ეკ; ბროადერი 30 ეკ; ეფდალ დიფენპრო 30 ეკ) /difenoconazole: Taspa, 500 EC;
Harbor 300 EC; Broader 30 EC; Efdal Difenpro 30 EC).
• პირაკლოსტრობინი (ნარევში + ბოსკალიდი: სიგნუმი, წგრ /boscalid: Signum, WG)
• პირიმეთანილი (რითმი, სკ; /Rhythm, SC; პირუსი 400 სკ /Pyrus 400 SC)
• სულფური / გოგირდი (თიოვიტ ჯეტი წხგრ /Thiovit Jet WG; კოსავეტი, 80 წდგრ /Cosavet, 80 WG;
პოვერ სულფური, წდგრ/ Power Sulfur, WG; სულფექს გოლდი, წდგრ/Sulphex Gold, WG;
ფინესულფური 80 წდგრ /Finesulfur 80 WG; კუმულუს დეეფი, წდგრ /Kumulus DF, WG)
• ჩაის ხის ზეთი Tea tree oil (ტიმორექს გოლდი ეკ /Timorex Gold EC)
• ტებუკონაზოლი (როდოლიტ სუპერი წზე/Rodolit Super, EW; უნიქორნი, წხგრ /Unicorn, WG; გიზმო
კს/ Gizmo FS; როდოლიტ ეხტრა , წდგრ /Rodolit Exttra, WDG; რაქსილ ულტრა წკ 120 /Raxil Ultra FS
120; გენსილ კს 060 /Gensil FS 060; მისტიკ 250 წზე /Mystic 250 EW; ტებუჯი 060 კს/ Tebuji 060 FS;
ჰეკსილ ფთშ 2 /Heksil DS 2; ეფდალ ტებუზოლი 2 ფთშ / Efdal Tebuzol 2 DS); (ნარევში +
ტრიფლოქსისტრობინი: ნატივო 75, წხგრ /trifloxystrobin: Nativo 75, WG); (ნარევში + სულფური:
უნიკორნი, წხგრ /sulfur: Unicorn, WG); (ნარევში + მეფენოქსამი: სენტიკორი 50 სკ /mefenoxam:
Serticor 50 SC)
• თირამი (დამტკიცებულია თესლებისათვის იმ შემთხვევაში, თუ უკვე შეწამლულია დამცავი
საშუალებებით შეიარაღებული პროფესიონალების მიერ, არ არის რეკომენდებული მცირე
ფერმერების მიერ თესლების შესაწამლად.) (თირამი გრანულფლოუ, წხგრ / Thiram Granulflow,
WG)
• ტრიქოდერმა ჰარზიანუმი, შტამი T-22 , Strain T-22 ( ტრიანუმი გე, გრ /Trianum G, GR)5
• ტრიფლოქსისტრობინი trifloxystrobin (ზატო წხგრ 50 /Zato WG 50; ტრიდე, წხგრ / Tride, WG;
გურადორი წხგრ /Gurador WG).
5

The T. harzianum registered in Georgia (strain T-22) is registered in the US, but coded as KRL-AG2. These two codes are used as synonyms
(https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/180.1102).
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ჰერბიციდების და მცენარეთა ზრდის რეგულატორების (PGR) აქტიური ნივთიერებები (Ais), რომლებიც
დარეგისტრირებულია საქართველოში, რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და
ევრაზიის ბიუროს გარემოსდაცვითი ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/
კავკასიის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში (იმ პირობით, რომ ბენეფიციარებმა უნდა გაითვალისწინონ და
შეასრულონ ეტიკეტზე მითითებული ინსტრუქციები და კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია
ფრჩხილებში)
• ბრომოქსინილ ოქტანოატი (ბუქტრილი ეკ 327.5 /Buctril EC 327.5)
• კარფენტრაზონ ეთილი (რივეტი 24 ეკ /Rivet 24, EC)
• კლოპირალიდი (ლიონი 300 წხ /Lion 300 SL)
• დიმეთენამიდი -P (ფრომტიერ ოპტიმა , ეკ /Frontier Optima, EC)
• ფენოქსაპროპ - პ - ეთილი (პუმა სუპერი წზე 144 /Puma Super EW 144)
• ფლორასულამი (ბელერინა სე / Belerina SE, ეფდალი სე /Efdal SE)
• ფლუაზიფოპ პ -ბუთილი (ფუზილადე-ფორტე, ეკ /Fusilade-Forte, EC; ბრასე სუპერი ეკ /Brace Super,
EC; ფლუენტი ეკ/Fluent, EC; ტანგრა, ეკ /Tangra, EC; ფლუზიტოპი, ეკ /Fluzitop, EC).
• გლიფოსატი (გლიფოსანი, წხ 360 /glyphosan, SL 360; ტორნადო 500 წხ/Tornado 500 SL; გლინი, წხ
/Glyn, SL; სონრაუნდი 48 წხ/Sonround 48 SL; რაუნდაფ ექტრა, წხ/Roundup Extra, SL; რაუნდაფ მაქს,
წხ; RoundupMax, SL; სმერჩი, წხ /Smerch, SL).
• გლიფოსატი, იზო პროპილ ამინის მარილი (კლინი წხ /klini SL; გლიპოვიტი წხ /Gliphovit SL; კლინ
აფ, ელი /Clean-Up, L; სანფორსე 48 წხ /Sanforce 48 SL; ბოქსერ 48 წხ /Boxer 48 SL; რუმბო წხ 36
/Rumbo SL 36; კნოკდაუნი წხ/ Knockdown, SL; ეფდალ იზოფოსატი წხ /Efdal Isofosat, SL)
• ლინურონი (აფალონი 45 სკ / Afalon 45, SC)
• მეტრიბუზინი (ბანდერილა 70 სფ /Banderilla 70 WP; ბარნელაკელი 70 წდგრ /Barnelaceli 70, WDG;
სენირო ლიქუიდი სკ 600 /Sencor Liquid SC 600; სურდონე 70 წგრ /Surdone 70 WG; მაჯესტიკი წხგრ
/Majestic WG; ეფდალ მებუზინი სფ /Efdal Mebuzin, WP; მეტრიბუზინი 700 გრ/კგ /Metribuzine 700
g/kg; ანტისაფა წხგრ /Antysapa, WG; ანტისაფა, წხგრ /Antysapa, WG; ლაგუუნი 70 სფ /Laguun 70
WP; სუპერ კანკორი სფ /Super Cankor WP; ბანდერილა 70 სფ /Banderilla 70 WP).
• ნიკოსულფურონი (ელიმინატორი , სკ /Eliminator, SC; ნიკოპურონი , სკ /Nicophuron, SC; სულფონი,
სკ 40 ოდი /Sulfoni, SC 40; Ikanos 40 OD; მილადარი , სკ /Miladar, SC; ფულსპიდი, სკ /Fullspeed, SC;
ეფდალ ალსონი, სკ /Efdal Alson, SC; საინსტეპ სკ /Sunstep SC; ნიფურონი, სკ /Nifuron, SC; ვეინი, სკ
/Vain, SC; ნიკონი სკ /Nikoni SC).
• ოქსიფლუორფენი (ეფდალ ოკმოსტი 240 ეკ /Efdal Ocmost 240 EC; გალაქსი 240 ეკ /Galaxy 240 EC;
გოალი ორიე, ეკ /Goal 2E, EC; პეკსი 24 ეკ /Pekss 24 EC; პაროქსიფენი 24 ეკ /Paroxyfen 24 EC;
კოლტარი ეკ /Koltar, EC).
• პენდიმეთალინი (სტომპი, ეკ /Stomp, EC; პანდორა 330 ეკ /Pandora 330 EC; პენდიგანი 330 ეკ
/Pendigan 330 EC; სტოპი ეკ /Stop EC; ვალსტოპი, ეკ /Valsatop, EC; ჰერბიმატი 330 ეკ /Herbimate
330 EC; პანდა 330 ეკ /Panda 330 EC; ეფდალ პენალინი 330 ეკ /Efdal Penalin 330 EC; რესორტ 33 ეკ
/Resort 33 EC; სპონსორ 330 ე /Sponsor 330 E).
• რიმსულფურონი (პოლოტი წხგრ /Pilot, WG; მაისი, მდს /Maize DF; ტიტუსი ფთშ /Titus, DS; ესკუდო
წხგრ /Eskudo, WG; ვიდაგერი წხგრ/Weedager, WG; აისი 642 წხგრ /Aisi 642 WG; არპადო წდგრ
/Arpad, WDG).
მოლუსკიციდი აქტიური ნივთიერებები (Ais), რომლებიც დარეგისტრირებულია საქართველოს რესპუბლიკაში.
რეკომენდირებულია მოცემული PERSUAP -ის მიერ ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს გარემოსდაცვითი
ოფისისათვის (BEO) დასამტკიცებლად და გამოსაყენებლად USAID/ კავკასიის მიერ დაფინანსებულ
პროექტებში (იმ პირობით, რომ უნდა გაითვალისწინონ და შეასრულონ ეტიკეტზე მითითებული ინსტრუქციები და
კონკრეტული გამოყენების პირობები, რომელიც მითითებულია ფრჩხილებში)
• მეტალდეჰიდი (მეტადექსი პელეტი გრ პილ /Metadex Pellet GR, Pel.; ეფდალ კიმტოქსი, გრ /Efdal
Kimtoks, GR)
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დანართი 6: ტრეინინგის თემები და პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების ვებ მისამართები
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა GAP / მავნებლების ინტეგრირებული მართვა /IPM
• მავნებლების, მტაცებლების, პარაზიტების, დაავადებების იდენტიფიკაცია: თუ როგორ უნდა
გამოიცნონ მნიშვნელოვანი მავნებლები და დაავადებები, ასევე მტაცებლების, პარაზიტების და
დაავადებების, რომლებიც ებრძვიან და აკონტორლებენ მათ.
• მონიტორინგი: მცენარეული კულტურების ხშირი მონიტორინგის აუცილებლობის მნიშვნელობა
მავნებლების, დაავადებების და სარეველების აღმოსაჩენად
• სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის /GAP და მავნებლების ინტეგრირებული მართვის / IPM ის
კონცეფციები, ტაქტიკები და საშუალებები (მოცემული დანართი 1 ში), რომელთა გამოყენება
შეამცირებს პესტიცდების გამოყენებას პროექტის სამიზნე კულტურების სპეციფიური მავნებლების
წინააღმდეგ და ამ გამოყენებასთან ასოცირებულ რისკებს.
• მავნებლების მართვის პრაქტიკები / PMPs - მავნებლების მართვის გეგმები: კულტურების მართვის ამ
საშუალებების შექმნა და გამოყენება.
პესტიციდები
• პესტიციდების ზოგადი ინფორმაცია: გავრცელებული პესტიცდების ხარისხი, ტიპი, კლასები და მწვავე
ტოქსიკურობა .
• რეგულაციები: ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და საქართველოს რესპუბლიკის
კანონები, რომელიც მართავს პესტიციდბის რეგისტრაციას და გამოყენებას.
• ბუნებრივი პესტიციდები: ცნობიერების ამაღლება და დანართი 1, 4, 5 და 7- ში მოცემული როგორც
ბუნებრივი პესტიციდების გამოყენების წახალისება, ასევე მწვანე ეტიკეტიანი სინთეზური
პესტიციდების წახალისება, რომლებიც გამოირჩევიან შედარებით დაბალი რისკით.
• წერტილოვანი დამუშავება: წერტილოვანი დამუშავების პრაქტიკის დანერგვა თუ საჭიროა (ნაცვლად
კულტურების ფართო დამუშავებისა).
• ნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტი / MSDS: როგორ უნდა გამოვიყენოთ MSDS, პესტიციდების
სპეციფიური ინფორმაციები რისკებზე და რისკების შემცირების ზომები.
• REI –ხელმეორედ შესვლის ინტერვალი: პესტიციდებისათვის დამახასიათებელი რისკები, რომლებიც
დაკავშირებულია მინდვრების შესხურების შემდეგ უმალვე შესვლაზე შესხურებულ მინდვრებში.
• PHI - ინტერვალი მოსავლის აღებამდე: დროის მონაკვეთი დამუშავებიდან მოსავლის აღებამდე:
პესტიცდებისათვის დამახასიათებელი რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია მოსავლის აღებასთან,
ვიდრე პესტიციდებს ექნებათ დაშლის შესაძლებლობა.
• MRL - ნარჩენების დასაშვები (მაქსიმალური) დონე: რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია
პესტიცდების ნარჩენების შემცველობაზე ადამიანის საკვებში / სურსათში.
• მოწყვლადი პირები: ბავშვების, ორსული ქალების, მოხუცების და სნეულების მოშორება / შორს
ყოფნა იმ მინდვრებიდან, სადაც მიმდინარეობს პესტიცდების შესხურება და შესხურების შემდეგაც.
• ადამიანის და ბუნებრივი გარემოს რისკები: რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია გავრცელებული
პესტიცდების გამოყენებასთან (გამოიყენეთ ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია მე 7 დანართში, და
MSDS-ნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტი ანუ ნივთიერების უსაფრთხო გამოყენების
საინფორმაციო ფურცელი.
• როდის უნდა მოხდეს შესხურება: დილით ადრე ან გვიან საღამოს, ან ღამე უნალექო და მშვიდ
(უქარო) ამინდში.
• გამოიყენეთ რეკომენდირებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: რატომ უნდა გამოვიყენოთ
(იხილეთ პროდუქტის MSDS-ნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტი, პროდუქტის ეტიკეტი და
ქვემოთ მითითებული ვებ გვერდი).
• შემასხურებელბის სათანადოდ გამოყენება და მოვლა, რომელიც ნიშნავს შემასხურებლის
სათანადოდ კალიბრაციას და შემასხურებლის საქშენის სწორად შერჩევას.
• სათანადო მოვლა-პატრონობა/ გაწმენდა და შესხურების შემდეგი ჰიგიენა.
• უსაფრთხო გამოყენება: როგორ უნდა მოხდეს წესების დაცვით შესყიდვა, ტრანსპორტირება, შენახვა
და გამოყენება უსაფრთხოდ (უსაფრთხო შესყიდვა მოითხოვს ხარისხს, ბრენდული პროდუქცია).
• მოვლა პატრონობა: ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების და შემასხურებლების.
• პესტიციდების რეზისტენტობის / მედეგობის განვითარების მონიტორინგი.
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სათანადოდ მოგროვება და უტილიზაცია პესტიციდების ნარეცხი სითხის და ცარიელი კონტეინერების
(იხილეთ უტლიზაციის მეთოდები შესაბამის ვებ გვერდებზე, რომელიც მოცემულია ქვემოთ და MSDSნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტში).
პესტიციდების შესხურება ბუფერულ ზონებში ან სკოლებთან ახლოს, წყლის
სისტემებთან/წყაროებთან, საფუტკრეებში, ორგანული კულტურების წარმოება, ფრინველის
ნაკრძალების, ბიომრავალფეროვნების რეგიონებში, ეროვნულ პარკებში ან მგრძნობიარე
ადგილებში.
თუ როგორ უნდა შევამციროთ და შევარბილოთ რისკები კრიტიკულ ბუნებრივ გარემოში და
ბიომრავალფეროვნებაში (იხილეთ PER ფაქტორში E და G).
თაფლის მწარმოებელი ფუტკრები: პესტიციდების გამომყენებლებმა უნდა უზრუნველყონ
შეტყობინება მეფუტკრეებისათვის შესხურების ჩატარების შესახებ, შესხურება ჩაატარეთ ადრე
დილით ან გვიან საღამოს როცა არ არის ძლიერი ქარი ან წვიმა.
წყლის დაბინძურება: პესტიციდების შესახებ ინფორმირებულობის გაუმჯობესება (განსაკუთრებით
ზოგიერთი ჰერბიციდების შესახებ) როცა არსებობს მიწისქვეშა წყლის დაბინძურების მაღალი რისკი,
სადაც გრუნტის წყლების ზედაპირი მაღალია და ადვილად შესაღწევი (იხილეთ დანართი 7 და MSDSნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტი).
ზემოქმედების გზები: გზები, საიდანაც პესტიცდები შედიან ადამიანის ორგანიზმში და შემარბილებელი
ღონისძიებები.
პირველადი სასწრაფო დახმარება: ინფორმირებულობა თუ როგორ უნდა იმკურნალონ პესტიცდებით
მოწამლულებმა (იხილეთ პირველადი დახმარების შესახებ ინფორმაცია მითითებულ ვებ გვერდებზე
და MSDS-ნივთიერების უსაფრთხოების პასპორტი).
ჩანაწერების წარმოება: გამოყენებული პესტიციდები, როდის იქნა გამოყენებული, რომელ
კულტურაზე, როგორ იქნა გამოყენებული, და ვინ გამოიყენა.
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ვებ გვერდები მავნებლების ინტეგრირებულ მართვაზე / IPM ზე და პესტიციდების უსაფრთხო
გამოყენების შესახებ ტრეინინგის წყაროები:
პესტიცდებით მოწამვლა:
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/200000-die-year-pesticide-poisoning-170308140641105.html
მავნებლების ინტეგრირებული მართვის /IPM და მავნებელბის მართვის პრაქტიკების / PMP ვებგვერდები:
http://ipm.ucanr.edu/
http://edis.ifas.ufl.edu/topic_pest_management
პესტიციდების საძებარი ვებ გვერდები:
http://extoxnet.orst.edu/pips/ghindex.html (Extoxnet Oregon State database with ecotox)
http://www.greenbook.net/ (pesticide Material Safety Data Sheets)
https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1 (EPA Registration)
Ecotoxicity:
http://alamancebeekeepers.org/wp-content/uploads/2012/01/Hazardous-Pesticides.pdf (pesticide toxicity to
honeybees)
http://wihort.uwex.edu/turf/Earthworms.htm (pesticide toxicity to earthworms)
Safety:
https://www.epa.gov/pesticides/biopesticides (EPA regulated biopesticides)
http://ipm.ucanr.edu/index.html(IPM, PMPs and pesticide recommendations)
https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/restricted-use-products-rup-report (Restricted Use Pesticides)
https://www.epa.gov/safepestcontrol/citizens-guide-pest-control-and-pesticide-safety
(EPA Health & Safety)
http://www.epa.gov/pesticides/PPISdata/
(EPA pesticide product information)
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (PPE):
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protectivegarments/brands/tyvek-protective-apparel.html
http://multimedia.3m.com/mws/media/565206O/3m-cartridge-and-filter-replacement-faqs.pdf
სართაშორიო PIC & POPs ვებ გვერდები:
PIC Pesticides and Industrial Chemicals (http://www.pic.int)
POPs Pesticides and Chemicals (http://www.pops.int)
პესტიცდების ცარიელი კონტეინერების უტილიზაციის პარამეტრები
https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/pesticide-containers
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დანართი 7. ჩანაწერების საწარმოებელი ფორმის ნიმუში პესტიცდებით მავნებლების
მართვის შემთხვევაში
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სამუშაო კომბინიზონი


ჩექმები


ნიღაბი
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დიახ 
დიახ 
დიახ

არსებობს თუ არა საფუძველი, რომ პესტიცდები ნაკლებ ეფექტურია?

როგორ ანადგურებს ფერმერი პესტიციდების ცარიელ კონტეინერებს?

რეცხავს თუ არა ფერმერი ტანსაცმელს პესტიციდებთან მუშაობის შემდეგ?


აზიანებს/მარხავს 
დიახ 
დიახ





ხომ არ რეცხავს ფერმერი სამუშაო იარაღებს / მოწყობილობებს ნაკადულებთა ან წყლის ღია საცავებთან ახლოს? დიახ

ხომ არ გამოიყენება პესტიცდების ცარიელი კონტეინერები წყლის შესანახად?

აქვთ თუ არა ნებართვა ქალებს და ბავშვებს პესტიცდების გამოყენების?

იყენებენ წვიმიან ამინდში ან ქარიან ამინდში?

დღის რომელ მონაკვეთში იყენებენ პესტიცდებს?

იყენებს თუ არა ფერმერი ხელთათმანებს წყალში პესტიცდების შერევის დროს?

არის თუ არა პესტიცდები უსაფრთხოდ შენახული სახლის გარეთ ან ბავშვებისაგან შორს?

არის თუ არა გასაგები ფერმერისათვის პესტიციდების ეტიკეტზე მოცემული ინფორმაციები?

არის თუ არა რაიმე ნიშანი, რომ ზურგის შემასხურებლები გაჟონვის?

არის თუ არა მინდორში მიმობნეული პესტიცდების ცარიელი კონტეინერები?

დიახ


დიახ 
დიახ 
დიახ 
დიახ 
დიახ 

სათვალე

დიახ


ზურგის შემასხურებელი 

აქვს თუ არა ფერმერს გავლილი ტრეინინგები IPM -ში და პესტიცდების უსაფრთხო გამოყენებაში?

ხელთათმანები

გამოყენებული პეტსიციდების დასახელება:
რომელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები აქვს და იყენებს ფერმერი?

როგორ გამოიყენება პესტიცდები?

იყენებს თუ არა სადემონსტრაციო ფერმერი პესტიცდებს?


არა 
არა 
არა 
არა 
წვავს 
არა 
არა


არა 
არა 
არა 
არა 
არა 
არა


სხვა 
არა

თანამშრომლის სახელი და გვარი, რომელიც პასუხისმგებელია სადემონსტრაციო ფერმებზე:
სადემონსტრაციო მეურნეობის ხელმძღვანელის გვარი:___________________________ მარცვლეული კულტურა:___________________________ თარიღი: ________________
რომელი მავნებლები უქმნიან ფერმერს ძირითად პრობლემებს?
დანართი 1 ში მოცემული პროფილაქტიკური და სამკურნალო GAP და IPM მეთოდებიდან და ტაქტიკიდან რომელი არის გამოყენებული ფერმერის მიერ?

დანართი 8: პროექტის ფერმერების მიერ სანიმუშო პრატიკის (GAP, IPM ) განხორციელების
მონიტორინგის ფორმები, რომელიც მოიცავს პესტიცდების პარამეტრებს

დანართი 9: რისკის წარმატებით შემცირების მონიტორინგის და BMPs ის გამოყენების და
USAID/Caucasus ანგარიშის ფორმები
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დანართი 10: გამოყენებული ლიტერატურა
Baker EL, Zack M, Miles JW, Alderman L, Warren M, Dobbins RD, Miller S, Teeters WR. 1978. Epidemic malathion
poisoning in Pakistan malaria workers. The Lancet, January: 31–33.
ვებ გვერდები: ამ დოკუმენტის PERSUAP შესაქმნელად გამოყენებული იყო შემდეგი ვებ გვერდების მასალები
საერთაშორისო ხელშეკრულებები და კონვენციები:
POPs ვებ გვერდი: http://www.pops.int
PIC ვებგვერდი: http://www.pic.int
ბაზელის კონვენცია: http://www.basel.int/
მონრეალის ოქმი: http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php
პაკისტანის მალარიის საწინააღმდეგო პროგრამა: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACQ047.pdf.
მომწამვლელი პესტიცდები:
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/200000-die-year-pesticide-poisoning-170308140641105.html
IPM--ის და PMP-ის ვებ გვერდები:
http://ipm.ucanr.edu/
http://edis.ifas.ufl.edu/topic_pest_management
პესტიცდების კვლევასთან დაკავშირებული ვებგვერდები:
http://extoxnet.orst.edu/pips/ghindex.html (Extoxnet Oregon State database with ecotox)
http://www.greenbook.net/ (pesticide Material Safety Data Sheets)
https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1 (EPA Registration)
Ecotoxicity:
http://alamancebeekeepers.org/wp-content/uploads/2012/01/Hazardous-Pesticides.pdf (pesticide toxicity to
honeybees)
http://wihort.uwex.edu/turf/Earthworms.htm (pesticide toxicity to earthworms)
უსაფრთხოება:
https://www.epa.gov/pesticides/biopesticides(EPA regulated biopesticides)
http://ipm.ucanr.edu/index.html(IPM, PMPs and pesticide recommendations)
https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/restricted-use-products-rup-report (Restricted Use Pesticides)
https://www.epa.gov/safepestcontrol/citizens-guide-pest-control-and-pesticide-safety(EPA Health & Safety)
http://www.epa.gov/pesticides/PPISdata/ (EPA pesticide product information)
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:
http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protectivegarments/brands/tyvek-protective-apparel.html
http://multimedia.3m.com/mws/media/565206O/3m-cartridge-and-filter-replacement-faqs.pdf
Pesticide Container Disposal Options:
https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/pesticide-containers
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დანართი 11. საქართველოში რეგისტრირებული პესტიცდების რეზიუმე და პესტიციდების
შეფასების ანგარიშის და უსაფრთხო გამოყენების სამოქმედო გეგმის (PERSUAP)
მიხედვით აკრძალული
ფუმიგანტის აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, BEO -ში რეკომენდირებულია
აკრძალვისათვის ამ PERSUAP ის მიერ USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
• ალუმინის ფოსფიდი ფოსტოქსინი 56% FT (კლასი I, RUP ყველა ბენეფიციარისათვის — არ არის
რეკომენდირებული მცირე ფერმერებისათვის გამოსაყენებლად)
ინსექტიციდების აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, BEO -ში
რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის ამ PERSUAP ის მიერ USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის
მიზეზი).
• აბამექტინი (ასევე მიტიციდი) (RUP)
• ალფა - ციპერმეტრინი (RUP)
• კარბო სულფანი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ქლორპიროფოსი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• ქლორპიროფოს ეთილი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• ქლორპიროფოს მეთილი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• ქლოთიანიდინი (ფუტკრების კოლონიის კოლაფსის გამომწვევი, მოუწესრიგებლობის გამომწვევი
ფაქტორი )
• ციპერმეტრინი (RUP, არ აქვს EPA რეგისტრაცია მებაღეობაში გამოსაყენებლადs)
• დელტმეტრინი (RUP)
• დიფლუბენზურონი (RUP უმეტესობა მინდორში მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• ემამექტინ ბენზოატი (RUP ყველა სახის მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• ესფენვალერატი (RUP)
• ეთოფროპოსი (ასევე ნემატიცდი) (RUP)
• ფიპრონილი (RUP)
• ფლუბენდიამიდი (შეჩერებულია EPA რეგისტრაცია)
• ლამბა ციგალატრონი (RUP)
• ლუფემურონი (აქვს EPA რეგისტრაცია, მხოლოდ თეთრი ჭიანჭველების წინააღმდეგ
გამოსაყენებლად, და არა სასოფლო სამეურნეო წარმოებაში)
• ნატრიუმის მეთამი ( ყველა სახის მებაღეობაში გამოსაყენებლად)
• მეთილ ბრომიდი (ასევე ნემატიციდი) (კლასი I, RUP, მონრეალის პროტოკოლოს
მიხედვითამოღებულია ხმარებიდან )
• ოქსამილი (ასევე ნემატიციდი) (RUP)
• ფოზალონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• უ-ფლუვალინატი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია მინდვრის სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისათვის)
• ტეფლუბენზურონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ტეფლუთრინი (RUP)
• თიაკლოპრიდი (შეუჩერდა EPA რეგისტრაცია)
• ზეტა ციპერმეტრინი (RUP)
მიტიციდების აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, ამ PERSUAP ის მიერ BEO ში რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
• აბამექტინი (ასევე ინსექტიციდი) (RUP)
• ბრომოპროპილატე (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ფენაზაქუინი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პროპარგიტი (RUP, Class I)
• ტებუფნპირადი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
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ფუნგიციდების აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, ამ PERSUAP ის მიერ BEO ში რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
• ბენალაქსილი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ნოლიტნიტერ (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• კარბენდაზიმი ((არ აქვს EPA რეგისტრაცია სოფლის მეურნეობისათვის)
• ციფლუფენამიდი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• დინიკონაზოლი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• დიმოქსისტრობინი ((არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• დითიანონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ეპოქსიკონაზოლი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ფლუოპირამი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ფლუსალიაზოლი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ჰექსაკონაზოლი ((არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• იპროვალიკარბი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ნატრიუმის მეთამი (ასევე ინსექტ, იციდი, ნემატიციდი) (RUP)
• მეტილ ბრომიდი (ასევე ინსექტ, იციდი, ნემატიციდი) (RUP, მონრეალის პროტოკოლოს მიერ
ამოღებულია ხმარებიდან)
• მეტრაფენონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პენკონაზოლი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პენციკურონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პროკუმიდონი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პროპინები (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• პროქუინაზიდი (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• ტოლიფლუანიდი (არ აქვს EPA რეგისტბიდარაცია)
• ტრიადიმეფონი((არ აქვს EPA რეგისტრაცია სოფლის მეურნეობისათვის)
• ზირ (მიკლასი I, ძალიან ტოქსიკურია მცირე ფერმერებისათვის გამოსაყენებლად)
ჰებირციდების და მცენარეთა ზრდის რეგულატორები (PGR) აქტიური ნივთიერებები, რომელიც
დარეგისტრირებულია საქართველოში, ამ PERSUAP ის მიერ BEO -ში რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის USAID ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 4 D amine ((არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
acetochlor (RUP)
amidosulfuron ((არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
atrazine (ცნობილია, როგორც წყლის დამაბინძურებელი)
cloquintocet-mexyl (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
cycloxydim (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
haloxyfop-R-methyl (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
ioxynil (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
isoxadifen ethyl (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
lucreazine PGR (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
propaquizafop (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
prosulfocarb (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
quizalofop-p-ethyl (კლასი I)
tritosulfuron (არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
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როდენტიციდების აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, ამ PERSUAP ის მიერ
BEO -ში რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
• ფლოკოუმაფენი(არ აქვს EPA რეგისტრაცია)
• თუთიის ფოსფიდი (ადგილობრივდ რეგისტრაცციის ფორმულაცია 80%, კლასი I)
ნემატიციდების აქტიური ნივთიერებები, რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში, ამ PERSUAP ის მიერ BEO
-ში რეკომენდირებულია აკრძალვისათვის USAID - ის პროექტებში გამოსაყენებლად (აკრძალვის მიზეზი).
• ეთოპროფჰოსი (ასევე ინსექტიციდი) (RUP)
• ნატრიუმის მეთამი (ასევე ინსექტიციდი, ფუნგიციდი) (RUP)
• მეთილ ბრომიდი (ასევე ინსექტიციდი, ფუნგიციდი) (RUP, მონრეალის პროტოცოლის მიხედვით
ხმარებიდან ამოღებული ქიმიური ნივთიერება)
• ოქსამილი (ასევე ინსექტიციდი) (RUP)

92

