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kivis (aqtinidia) warmoebis agroteqnologia

kulturis zogadi daxasiaTeba
laTinuri dasaxeleba
botanikuri ojaxi

Actinidia chinensis
Actinidiaceae - aqtinidiasebrni

sicocxlis xangrZlivoba

მრავალწლიანი

ganviTarebis optimaluri temperatura
haeris optimaluri tenianoba
niadagis optimaluri tenianoba

20-250С
60-80%

niadagis ares optimaluri reaqcia, pH
gavrcelebis areali zRvis donidan
saWiro aqtiur temperaტuraTa jami

60-70%
6,0-7,0.
500-600 m
3500-4500 0С

kritikuli temperaturuli minimumi

-16 0С

kritikuli temperaturuli maqsimumi

35-40 0С
parkosnebi, marcvlovnebi – soia,
simindi
tuber-bolqvianebi: kartofili,
Warxali, stafilo

sasurveli winamorbedi kulturebi
arasasurveli winamorbedi kulturebi

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
kivi foTolmcveni, orsaxliani (gayofil-sqesiani) liana mcenarea. iSviaTad gvxvdeba
erTsaxlianic (saxeobebis mixedviT). mamrobiTi da mderobiTi eგzemplarebi TiTqmis
erTdroulad yvaviloben. sayvavile kvirtebi martisaTvis ganicdis ganviTarebas da
SeimCnevian foTlis ubeebSi. maTi ganviTareba nela mimdinareobs. adgilisa da klimaturi
pirobebis mixedviT, srul yvavilobaSi Sedian maisis dasawyisidan maisis Sua ricxvebamde.
aqtinidiis maRali da xarisxiani mosavlis misaRebad aucilebelia damtverianebac. rac
ufro intensiuria damtverianebiT gajereba, miT metia sameurneo efeqtic (saerTo mosavali,
erTi nayofis masa).
kivis foTlis zedapiri gluvia, tyaviseburi da ufro muqi mwvane Seferilobis, vidre qveda,
romelic dafarulia uamravi bususebiT. Semodgomis bolos dabali temperaturis
zemoqmedebiT foTlis yunwze warmoiqmneba specialuri ganmacalkevebeli Sre, romelzedac
Semdgom mimdinareobs foTolcvena. am mometidan mcenare mosvenebis stadiaSia.
yvavili yviTelia, 5 jamis foTolakiT. mamrobiTi sqesis yvavilebi SedarebiT patara
zomisaa, gaaCnia reducirebuli, atrofirebuli butko. mdedrobiTi yvavilebis butko
SedarebiT didia, naxevarsferosebri da brtylad mjdomare, romelic garSemortymulia
sakmaod grZel fexebze mjdomi steriluri mtvris marcvlebiT. yvavilebi warmoiqmnebian
ylortis 2-8 foTlis ubeSi da umetesad Sekrebilia patara yvavilebSi 4-5 an meti yvaviliT,
rac damokidebulia mcenaris jiSze da sqesze.
nayofi dafarulia epidermisiT, romelic mas icavs lpobisgan. nayofis centrSi mTels
sigrZeze mdebareobs odnav gaxevebuli moTeTro feris gulguli.
sxmoiarobs mtevnebad an cal-calke; formebis mixedviT is SeiZleba iyos agreTve susti an
Zlieri Sebusuli.
rbilobi zurmuxtovan-momwvano ferisaa, romelic Seicavs radialurad ganlagebul 800-dan
I000-mde Tesls, romelic ganpirobeblia ganayofierebis xarisxiT.

Teslebi wipwaa, odnav Sebrtyelebuli formis. Seferiloba Ria-yavisferidan muqyavisferamde.
mcenaris fesvTa sistema zedapirulia – igi niadagSi saSualod 40-60 sm-is siRrmeze
vrceldeba. Fesvi mTavarRerZaa.
aqtinidiis nayofi, zrdis pirobebisa da jiSis mixedviT 6-9sm sigrZis, 4-5sm siganis, woniT
45-150gr-s tolia. nayofis momwifebisas kanis bususebi kvdeba da umravlesoba cviva. jiSebis
mixedviT nayofebi forma mrgvali, ovaluri an wagrZelebulia.
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. klimatis mimarT aqtinidiis Seguebis
diapazoni sakmaod didia. saxeobebisa da jiSebis mixedviT, kultura gavrcelebulia
tropikuli da subtropikulidan zomieri zonis TviT Crdilo sazRvrebamde.
mcenaris fesvTa sistemas SeuZlia ukiduresad kritikuli temperaturebis gadatana (-18°Сmde).
aqtinidia ver egueba Warbtenian niadagebs, gruntisa da gamdinare wylebis niadagis
zedapirTan axlo dgomas igi kninebda da male iRupeba.
haeris optimaluri temperature, romlis drosac xdeba aqtinidiis aqtiuri zrda
warmoadgens 20-25°С-is farglebSi. mcenare mosvenebis stadiaSi dauzianeblad itans -14°С-mde
ყinvas, xolo calkeuli vegetatiuri organoebis moyinvebi aRiniSneba -16°С-ze.
aqtinidiis nayofebis damwifebis xarisxobriv maCveneblebze gavlenas axdens haeris aqtiur
temperaturaTa jami. masze moTxovnilebis zRvrebi saSualod 3500-4500°С-is farglebSi
meryeobs. misi ukmaroba an siWarbe gavlenas axdens nayofebis zrda ganviTarebasa da
xarisxze.
kivis
moTxovnileba
niadagebis
mimarT
naklebad
gansxvavdeba
sxva
xexilovnebis
moTxovnilebebisgan. igi kargad viTardeba meqanikuri Sedgenilobis msubuq an saSualo,
humusiT mdidar araWarbtenin niadagebze, sadac pH meryeobs 6-7-is farglebSi.
yvavilebis ganayofierebis periodSi Zlieri wvimebi an uxvi nami uaryofiTad moqmedebs
ganayofierebasa da nayofis gamonaskvaze. gamonaskvuli nayofebis ganviTarebis intensioba
damokidebulia niadagSi tenis raodenobasa da haeris fardobiT tenianobaze. Tu es ori
faqtori ukmarisia nayofebi wyveten zrdas da anaxleben mas am faqtorebis optimumis
dadgomis Tanxvedrilad.
tenis nakleboba uaryofiT gavlenas axdens nayofebis xarisxzec.
qimiuri Semadgenloba. kivis nayofebis daxvewil aromats gansazRvravs masSi Semavali
organuli mJavebi, aldehidebi, fenolebi, Saqrebi. kivi aseve mdidaria vitaminebis
kompleqsiT (C, B¬1, B2, A, P) da sxva mineraluri marilebiT, mikroelementebiT.

kivis gavrcelebuli jiSebi
haivardi

axalzelandiuri warmoSobis jiSia, romelic gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs, radganac
agronomiuli maxasiaTeblebiT kargad esadageba Cvens bunebriv ekologiur maCveneblebs. mas
aqtinidiis jiSebis msoflio sortimentSi ZiriTadi adgili ukavia. aqtinidiis sxva jiSebTan
SedarebiT haivardi mTeli rigi dadebiTi TvisebebiT xasiaTdeba: msxvili nayofi, nayofis
erTgvarovneba da uxvmosavlianoba. msxmoiarobaSi Sedis me-3-4 wels.
erTwliani totebi momwvano-muqi ferisaa, foTlebi, ZiriTadad, momrgvalo formis,
wawvetebuli, zogjer, moblagvo wveroTi. yvaviledSi, iSviaTad 2_3 kremisferi yvavilia.
gvirgvinis foTlebi mrgvali an elifsuri, moyviTalo-momwvano feris.
nayofi - msxvili, momrgvalo-elifsuri formis. nayofis saSualo masa 80 gr-ia. dafarulia
nazi bususebiT, romelic iolad scildeba. rbilobi faSari, Calisferi, brWyviala Ria
feris, momJavo-motkbo gemoTi.
bruno

miRebulia axal zelandiaSi. gavrcelda wina saukunis 20-ian wlebSi. erTwliani lianebi
ruxi ferisaa, foTlebi-mrgvali navisebrწაგრძელებულიი,sxva jiSebisagan gansxvavebiT 7,5-sm
diametris,
romelic
intensiuri
mwvane
Seferilobisaa.
rbilobi
wvniani,
Ria
momwvano_mowiTalo elferiT, momJavo motkboa.
jiSi saSualo Senaxvisunariania. msxmoiarobs dargvidan me 3_4 wels. mwifobaSi Sedis
oqtombris bolos.

monti

miRebulia te-punkSi (axali zelandia) 1950 wels. lianaa. erTwliani gaxevebuli totebi sxva
formebisagan gansxvavebiT, ufro Ria ferisaa.
foToli, Cveulebriv, momrgvalo an wawvetebuli formis, xSirad blagvi wveroTi, radiusi 8
sm-mde. yunwis sigrZe saSualod 5,2 sm-ia. yvavilebi Sekrebili 2-3 yvaviliT, zogjer
erTeulad. nayofi saSualo zomiT, elifsuri an msxlismagvari formisaa, saSualod 6,4 sm.
sigrZiTa da 16,8 s.m diametriT. nayofis saSualo
wona 65 gr-ia. Ria ruxi feris kani
dafarulia magari bususebiT.rbilobi mowiTalo_momwvano ferisaa, motkbo_momJavo gemoTi.
nayofi mwifdeba oqtombris bolos an noembris dasawyisSi.

adgili TeslbrunvaSi
kivis plantaciis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad sasurvelia
iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda Warxali, stafilo da
ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgeneli sasoflo-sameurneo kulturebi.
kivisaTvis optimaluri winamorbedi kulturebia parkosani da marcvlovani sasoflosameurneo mcenareebi.
niadagis da nakveTis SerCeva
reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). kivisaTvis saukeTesoa humusiT mdidari
wiTelmiwebi, neSompala-karbonatuli, yomrali, yviTelmiwa susti gaewrebuli da aluviuri
niadagebi. aseve sasurvelia SeirCes qarebisagan daculi adgilebi, mizanSewonilia nakveTis
axlos sarwyavi wylis arseboba. gasaSeneblad vargisia msubuqi meqanikuri Semadgenlobis
susti mJave, an neitraluri reaqciis niadagebi. niadagi 1-1,5 metris siRrmeze Tavisufali
unda iyos gruntis wylis siaxlovisagan.
kivis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 4,0-dan 7,0-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu kivis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia aRniSnul
parametrebze meti an naklebia anu niadagis kivis warmoebisaTvis SeuTavseblad mJave, an
piriqiT tute reaqciisaa, am dros kulturis gaSenebamde saWiro iqneba niadagis mJavianobis
ares xelovnuri regulireba Sesabamisi RonisZiebebis ganxorcielebiT.

fiziologiurad mJave niadagebze pH-is regulirebis mizniT gamoiyeneba niadagis
mokirianeba, xolo tute reaqciis ares mqone niadagebze ki pH regulirdeba moTabaSirebis
saSualebiT.
mokirianebis an moTabaSirebis aucileblobis dadgena da zusti dozebis identificireba
saWiroa ganxorcieldes Sesabamisi laboratoriuli analizis Sedegad, SerCeuli
meliorantis saxeobis, foრmis da agreTve, misi qimiuri da meqanikuri Semadgenlobis
gaTvaliswinebiT.

niadagis ZiriTadi damuSaveba
niadagis winaswari SerCevisa da zedapiruli mosworebis Semdeg xvnas awarmoeben
plantaJuri wesiT 50-60sm siRrmeze. xvnis win sasurvelia niadagSi SevitanoT mineraluri da
organuli nivTierebebi: 300kg fosfori, 200kg kaliumi da 40-50 tona nakeli heqtarze
gaangariSebiT. damuSavebas awarmoeben zafxulsa da Semodgomaze. ferdobebze, iq, sadac
niadagis pirveladi
damuSaveba meqanizirebulad SeuZlebelia, dasargavad winaswar
moniSnul adgilebSi iReben 60sm siRrmisa da 50sm siganis ormoebs.. masSi SeaqvT 10kg
gadamwvari nakeli, 200g fosfori da 100g kaliumis nazavi. nakels, niadags da sasuqs kargad
ureven, nazaviT ormos avseben da WigoTi moniSnaven mcenaris dargvis adgils.

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis
agroqimiuri/laboratoriuli analiziT
kivisaTvis damaxasiaTebelia zedapiruli fesvebis ganviTareba, ris gamoc is ver itans
niadagis xSir damuSavebas. aqedan gamomdinare fesvTa sistemis gavrcelebis areSi niadagi
mudmivad dafaruli unda iyos balaxiT an mulCiT. aseve SesaZlebelia mcenaris fesvis
yelidan 1 m-is daSorebiT 4-5 weiliwadSi erTxel niadagis msubuqi kultivacia, xolo
ferdobebze niadagis msubuqi damuSaveba-aCeCva fiwliT - organuli da mineraluri sasuqebis
Setanis fonze.
gasaTvaliswinebelia rom fesvTa sistemis gavrcelebis areSi (ZirebSi) mWreli bariT
niadagis Rrma damuSaveba dauSvebelia.

niadagis dargviswina damuSaveba
ZiriTadi damuSavebis Semdeg anu plantaJis Semdeg xdeba niadagis standartul siRrmeze
gadaxvna, niadagis gafxviereba - dadiskva da mosworeba im TvalsazrisiT, rom zedაpirze
adgili ar hqondes wylis dgomas. gruntis wylebisa da mosuli atmosferuli naleqis
nakveTidan gayvanis mizniT ewyoba sadrenaJo qselebi arsebuli wesis mixedviT.
plantaciis gaSenebisas gaTvaliswinebuli unda iyos gasasvleli gzebis racionaluri sqema,
drenaJirebis efeqturi sistema da qarsafari zolebis gaSenebis SesaZlebloba. vake
adgilebze
sasurvelia
yovel
200
metrSi
dairgos
qarsafari
mcenareebi
(wiwvovani+foTlovani) amasTan aqtinidiis Spalerebis ganlageba unda iyos aRmosavleTidan
dasavleTisaken. aseT SemTxvevaSi mcenareebis mier maqsimalurad iqneba gamoyenebuli mzis
sxivebis energia, aseve gabatonebuli aRmosavleTisa da dasavleTis qarebis dros haeris
fena iolad gadaadgildeba rigTaSorisebSi da mcenareebi daculi iqneba dazianebisagan.
ferdob adgilebze aqtinidiis Spalerebis ganlageba unda iyos horizontaluri, ferdobis
gardigardmo.
aseTi
ganlagebis
SemTxvevaSi
mcenaris
mier
racionalurad
iqneba
gamoyenebuli ganaTebisa da mzis energiis wyaro, amasTan ferdobebis niadagebi daculi
iqneba eroziuli movlenebisagan. nakveTebis daproeqtebis procesSi mxedvelobaSi unda iqnas
miRebuli sarwyavi wylis siaxlove, radgan rogorc teniani, aseve mSrali subrtropikuli
zonis pirobebisaTvis aucilebeli iqneba mcenareebis perioduli morwyva.
niadagis damuSavebas awarmoeben zafxulsa da Semodgomaze.

Ddargva - kivis plantaciis gaSeneba
niadagis dargviswina damuSaveba. Semodgomaze iReben 60 sm siRrmisa da 50 sm siganis
ormoebs. SeaqvT 10 kg. gadamwvari nakeli, 200 gr. fosfori da 100 gr. kaliumis nazavi.
nakels, niadags da sasuqs kargad ureven, nazaviT ormos avseben da WigoTi moniSnaven
mcenaris dargvis adgils.
nergis momzadeba. kivis gamravleba xdeba, rogorc TesliT (saZireebis misaRebad) ise
vegetaciurad (kalmiT) da okulirebiT anu mynobiT.
praqtikaSi xSirad gamoiyeneba misi kalmebiT gamravleba, rac jiSuri Tvisebebis
SenarCunebas uwyobs xels, Tumca am SemTxvevaSi kalmebis dafesvianebis maCvenebeli 40-60 %-s
ar aRemateba.
amitom, bolo wlebSi xSirad mimarTaven mis mynobas. am dros mamrobiTi mcenaris varjSi
(kalamSi) mdedrobiTi mcenaris kvirts amynoben da damynil kalams aTavaseben polieTilenis
parkSi, winaswar momzadebul substratSi. nergebis gamoyvanis es meTodi exla praqtikaSi
farTod gamoiyeneba. aseTi meTodiT miRebul namyenidan erT-or weliwdSi SesaZlebelia
miviRoT srulfasovani nergi.
plantaciis gasaSeneblad umetesad gamoiyeneba dafesvianebuli, an naTesarebze mynobiT
miRebuli 2-3 wliani nergebi.
dargvis sqemebi. aqtinidiis baRebis gasaSeneblad mimarTaven gaadgilebis sam ZiriTad sqemas:
kvadratuls, sworkuTxovans da Wadrakuls. am sqemebis mixedviT mcenareTa da rigTaSoris
manZilebia:
 kvadratuli: 4 metri mcenareebs Soris da 4 metri rigebs Soris (am wesiT gaSenebisas
erT ha-ze eteva 600 mcenare).
 sworkuTxovani: 4 metri mcenareebs Soris da 5 metri rigebs Soris (am wesiT
gaSenebisas erT ha-ze eteva 500 mcenare).
 Wadrakuli: 4 metri mcenareebs Soris da 4 metri rigebs Soris (am wesiT gaSenebisas
erT ha-ze eteva 600 mcenare).
kivisTvis aucilebelia myari sayrdeni - 2 m -iani rkinis, rkinabetonis an xis boZi.
dargvis dro. oqtomberi, noemberi, marti, aprili.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
organuli sasuqebidan aqtinidiisaTvis xelsayrelia gaSenebamde 80-100 tona nakelis Setana
heqtarze niadagis winaswari damuSavebis periodSi. msxmoiarobis periodSi sasurvelia 10-15
kg. gadamwvari nakelis Setana mcenaris irgvliv Stambisagan mocilebiT, aseve saukeTeso
organul sasuqs warmoadgens dabali mJavianobis Semcvelobis torfi. aseve gaSenebisaTvis
niadagis damuSavebisas saWiroa mineraluri sasuqebis niadagis analiziT dadgenili dozebis
Setana.
kivis plantaciaSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa
niadagis agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT. saorientaciod ki yovelwliurad
saWiroa kivis plantaciaSi, TiToeul Zirze Setanili iqnas mineraluri da organuli sakvebi
elementebi Semdegi raodenobebiT:

gr/TiToeul
plantaciis asaki
2 wlis
3 wlis
4 wlis
5 wlis
6 wlis
7 wlis
7 da meti wlis

xeze (sufTa nivTierebebi)
azoti
fosfori
kaliumi
100 gr.
60 gr.
90 gr.
150 gr.
90 gr.
130 gr.
200 gr.
110 gr.
150 gr.
250 gr.
140 gr.
180 gr.
300 gr.
160 gr.
350 gr.
350 gr.
180 gr.
500 gr.
350 gr.
180 gr.
500 gr.

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis
agroqimiuri/laboratoriuli analiziT

kivis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan
კივის ძირითადი მავნებლები

ციტრუსოვანთა ღინღლიანი ბალიშა ცრუფარიანა

ლათინური დასახელება: Chloropulvinaria aurantii SKll.
აღწერილობა. მავნებლის სხეული ოვალური ფორმისაა, ამოზნექილი, მომწვანო ან ყავისფერი
შეფერილობის. ზედა მხრიდან მთელ სიგრძეზე შუაზე მისდევს ყავისფერი ზოლი, რომელიც
შუაში განიერია. სხეულის ირგვლივ კი მწვანე ან ყავისფერი რკალი აქვს შემოვლებული.
მამალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა.
დედალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 3,5 მმ-ს შეადგენს, სიგანე 2,5-3 მმ-ია.
ზიანი. მავნებელი კივს უზიანებს ფოთლებს, ნაყოფებს, ყლორტებს და ღეროებს. გარდა ამისა,
ციტრუსოვანთა ბალიშა ცრუფარიანას მიერ დაზიანებული მცენარის ორგანოები იფარება შავი
ფერის ნადებით.
ამ ფორმით დაზიანებული ნაყოფები ვერ აგროვებენ შაქრების საკმარის რაოდენობას.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა

ბრძოლა/წამლობები:
მავნებლის წინააღმდეგ წამლობისათვის ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება ზეთოვანი ემულსიები.
ხოლო კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი საჭიროა წამლობების ჩატარება
მავნებლის განვითარება-გავრცელების მიხედვით. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის,
პირიმიფოს-მეთილის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური
სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

კომსტოკის ფქვილისებრი ცრუფარიანა

ლათინური დასახელება: Pseudococcus comstoki Kuw.
აღწერილობა. ზრდასრული ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე 5 მმ-მდე აღწევს. იგი დაფარულია
ცვილისებრი თეთრი ფიფქით. სხეულს ზედა მხრიდან გასდევს ორი შიშველი ზოლი, გვერდებზე
კი აქვს 17 წყვილი სქელი, მოკლე ცვილის ძაფი.
ზიანი. მავნებლის მოქმედების შედეგად ხდება მცენარის ფოთლების, ყლორტების და
გამერქნიანებული ორგანოების ხმობა, რასაც მალე მთელი მცენარის დაღუპვა მოსდევს.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან.
ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება. ხოლო კულტურის განვითარების
შემდგომ პერიოდებში კი საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის,
ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ
ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

ციტრუსოვანთა, ანუ ცრუმაგნოლიუმის ცრუფარიანა

ლათინური დასახელება: Coccus pseudomagnoliarum Kuw.
აღწერილობა. აღწერილობა. ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე 6-7 მმ-ია, სიგანე – 3 მმ-მდე. იგი
ნაცრისფერი მწერია.
ზიანი. მავნებელი კივს ძირითადად უზიანებს მწვანე ორგანოებს – ფოთლებს და 1-2 წლიან
ყლორტებს.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან.
ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება. ხოლო კულტურის განვითარების
შემდგომ პერიოდებში კი საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის,
ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ
ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

რბილი ცრუფარიანა

ლათინური დასახელება: Coccus hesperidum L.
აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 5-4 მმ-ია. სხეული მოყვითალოყავისფერია, ზურგზე აქვს ყავისფერი ლაქები. სხეულის ფორმა კვერცხისებრია, ბრტყელი და
ოდნავ ამობურცული.
ზიანი. რბილი ცრუფარიანა კივს ფოთლებს, ახალგაზრდა ყლორტებს, ტოტებს და ზოგჯერ
ნაყოფებსაც. ახალგაზრდა პლანტაციებსა და სანერგეებში მავნებელს შეუძლია კულტურათა
ღეროებსაც მიაყენოს დაზიანებები. პირდაპირი ზიანის გარდა, მავნებლის მიერ დაზიანებულ
ორგანოებზე შესაძლოა განვითარდეს სოკოვანი დაავადებები.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
 ხარისხიანი და დროული სხვლა-ფორმირება.


ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან.

ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება. ხოლო კულტურის განვითარების
შემდგომ პერიოდებში კი საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის,
ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ
ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

მიხაკისებრი ფარიანა

ლათინური დასახელება: Chrysomphalus dicyospermi Morg.
აღწერილობა. ფარიანას სხეული მოყვითალო ფერისაა. ფარი მრგვალი ფორმისაა. ფარის დიამეტრი
2 მმ-მდეა.
მატლის პირველი გამონაცვალი კანი ყავისფერია, მეორე კი მოყვითალო ყავისფერი.
ზიანი. მავნებელი კივს უზიანებს მწვანე ორგანოებს (ფოთლები, ყლორტები) და ნაყოფებს. მისი
მატლები ხორთუმს უშვებენ მცენარეთა მწვანე ორგანოების და ნაყოფების ზედაპირში და იქ
რჩებიან მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ამ დროს ისინი იკვებებიან ორგანოთა წვენით, რაც
აქვეითებს კულტურათა მოსავლიანობას.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან.
ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება. ხოლო კულტურის განვითარების
შემდგომ პერიოდებში კი საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის,
ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ
ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

კივის ძირითადი დაავადებები
ანთრაქნოზი ანუ ნაცრისფერი სილაქავე

გამომწვევი სოკო – Colletotrichum gloeosporioides Penz.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:
 ტემპერატურა: 10-15°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ანთრაქნოზით ავადდება კივის ყლორტები, ფოთლები და ნაყოფები.
ზრდასრულ ფოთლებზე ჩნდება ლაქები. თავდაპირველად ლაქა ბაცი-მომწვანოა. დროთა
განმავლობაში იგი მუქი ფერის ხდება, იზრდება და იკავებს ფოთლის თითქმის ნახევარს. ლაქა
მომრგვალო ფორმისაა, აქვს წვრილი ყავისფერი არშია. მის ზედაპირზე კი შეინიშნება შავი
წერტილები ან მოწითალო ფერის მეჭეჭები. ლაქის ადგილას ფოთოლზე ქსოვილები იშლება.
ანთრაქნოზით დაავადებული ციტრუსოვანი გრეიპფრუტის ზრდასრული ტოტები იცვლის ფერს –
ნაცრისფერი ხდება და ისევე როგორც ფოთლებზე, ტოტების ზედაპირზეც ჩნდება შავი
წერტილები. დაავადება ადვილად ერევა ყინვით დასუსტებულ ტოტებს.
ძლიერ დაზიანებული ტოტები ხმება. ამ მხრივ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ხმობა იწყება
ტოტების წვეროდან.
დაავადებული ნაყოფი შავდება და ცვივა.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:
 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან.


ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების
და სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან.



კულტურათა ბალანსირებული გამოკვება ორგანული და მინერალური სასუქებით.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი
ბორდოს ნარევი. ასევე კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით,
შესაძლებელია პროპინების, მანკოცების, მეთირამის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე
სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.

პესტალოცია

გამომწვევი სოკო – Pestalotia diospyri Syd.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:
 ტემპერატურა: 20-30°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე ჩნდება მუქი არშიის მქონე მრგვალი, ან დაკუთხული
ფორმის მოწითალო-ყავისფერი ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქის ცენტრი იცვლის ფერს და
ხდება ნაცრისფერი. ამ ფორმით დაზიანებული ფოთოლი სრულად ვერ ასრულებს თავის
ფუნქციას, რის შედეგადაც სუსტდება მცენარე.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:
 ნაკვეთების სისტემატური გასუფთავება ჩამოცვენილი ფოთლებისა და მცენარეული
ნარჩენებისაგან.


ნარგაობის დამუშავება ბორდოს 1%-იანი ნარევით და ასევე, სპილენძის შემცველი
ფუნგიციდების გამოყენება, კულტურის ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით.

brZolis qimiuri meTodi kivis mavnebel-daavadebebis da sarevelebis winaaRmdeg
pesticidebis usafrTxo gamoyenebis ZiriTadi principebi
pesticidis usafrTxod da efeqturad gamoyenebisaTvis aseve aucilebelia:
 gamoyenebis jeradobebis da dozebis dacva.
 mowamvlisagan Tavdacvis saSualebebis gamoyeneba.
 pesticidis Senaxvis wesebis codna.
 wamlobis usafrTxod Catarebis ZiriTadi wesebis codna.
pesticidebis umravlesobas gaaCnia kanoniT gansazRvruli gamoyenebis jeradoba, rac
gvaZlevs informacias imis , Tu ramdenjer SegviZlia gamoviyenoT konkretuli pesticidi
erTi sezonis ganmavlobaSi. pesticidis jeradobis darRveva zrdis mcenareSi mavne
nivTierebaTa dagrovebis riskebs da safrTxe eqmneba rogorc sasoflo-sameurneo
produqcias, aseve adamianis janmrTelobas. wamlobisas aseve mniSvnelovania dozebis zusti
dacva.
pesticidis
dozas
gansazRvravs
saxelmwifo,
pesticidis
mwarmoebeli
da
realizatori. Sesabamisad pesticidis SeZena unda moxdes mxolod specializirebul
maRaziebSi, sadac SesaZlebelia miviRoT pesticidis dozebTan dakavSirebiT kvalificiuri
konsultaciebi.
pesticidiT mowamvlis Tavidan asacileblad aucilebelia Sesabamisi spectansacmlis,
saTvalis da pirbadis gamoyeneba. tansacmeli, romliTac moxdeba wamlobis Catareba, unda
gairecxos calke.
pirvel rigSi sasurvelia moxdes pesticidis im raodenobiT SeZena, ramdenic saWiro iqneba
kulturis erT savegetacio periodSi gamosayeneblad amiT fermeri Tavidan aicilebs Warbi
da narCeni raodenobis pesticidebis Senaxvis (dasawyobebis) aucileblobas. pesticidebis
Senaxvis SemTxvevaSi aucilebelia daculi iqnes Sesabamisi wesebi. maT Sesaxeb informacia
mocemulia pesticidis taris etiketze. pesticidis Senaxva saWiroa Tavisive, mWidrod
Tavdaxurul taraSi. igi unda inaxebodes kvebis produqtebis, medikamentebis, cxovelTa
sakvebis, sayofacxovrebo qimiuri saSualebebisgan gancalkevebiT – gril, mSral,
sinaTlisgan dacul, kargad ganiavebad, daxurul SenobaSi, bavSvebisaTvis miuwvdomel
adgilas, adamianebisa da cxovelebisgan moSorebiT.
uSualod wamlobis Catarebisas aucilebelia gaTvaliswinebuli iqnas Semdegi mniSvnelovani
sakiTxebi:
 wamloba saWiroa Catardes mxolod uqaro amindSi dilis, an saRamos saaTebSi.
 dauSvebelia qimiur preparatis (fxvnilis, xsnaris) Sexeba daucveli xelebiT,
 akrZalulia wamlobis dros pesticidiT dabinZurebuli xelebiT sigaretis moweva,
sakvebisa da sasmelis miReba.
 dauSvebelia pesticidis carieli taris gamoyeneba Semdgomi moxmarebisaTvis.
 wamlobis dasrulebis Semdeg saWiroa gamoyenebuli Semasxurebeli aparaturis
guldasmiT garecxva da narecxi wylis gaxarjva damuSavebul nakveTSi.

kivis wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi
wamlobebis tabulas umTavres daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-sameurneo
kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro preparatis
SerCevis
saSualebas,
rogorc
arakombinirebuli,
aseve
kombinirebuli
wamlobis
Casatareblad. garda amisa, tabulიs gamoyenebiT SesaZlebelia mTeli sezonis ganmavlobaSi
gansaxorcielebeli profilaqtikuri wamlobebis sqemis Sedgena.
arakombinirebuli wamloba. arakombinirebuli wamlobis Catareba SesaZlebelia tabulaSi
mocemuli erTi konkretuli preparatis gamoyenebiT, konkretuli daavadebis, mavnebeli
mweris an tkipas winaaRmdeg. am dros aucilebelia tabulaSi mocemuli wamlobis periodis,
kulturis ganviTarebis fazis, pesticidis moqmedebis speqtris gaTvaliswineba da
miTiTebuli dozebis dacva.
kombinirebuli wamloba. kombinirebuli wamloba tardeba kulturaze erTze meti daavadebis
an mavneblis arsebobis, an maTi gaCenis prevenciis mizniT.
kombinirebuli wamlobebis Casatareblad pesticidebis martivad SerCevis mizniT, tabulaSi
preparatebi moqmedebis tipebis mixedviT dayofilia Sesabamisi ferebiT:
yviTeli – fungicidi.
lurji - inseqticidi.
kombinirebuli wamlobis dagegmvisas TiToeul wamlobaSi mocemuli TiToeuli tipis
preparati SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas kombinaciaSi imave wamlobaSi mocemul
gansxvavebuli tipis nebismier pesticidTan, anu SesaZlebelia TiToeul cxrilSi arsebuli
fungicidis Sereva inseqticidTan da kombinirebuli wamlobis Catareba.
damatebiTi instruqciebi:
 dauSvebelia erTi moqmedebis tipis, anu ferSi arsebuli preparatebis erTmaneTSi
Sereva (anu inseqticidis Sereva inseqticidTan, akaricidis Sereva akaricidTan, an
fungicidis Sereva fungicidTan, garda Sindisfer zolebSi arsebuli fungicidebisa).
 aucilebelia wamlobebis periodebis dacva.
 mkacrad unda iqnas daculi tabulebSi miTiTebuli pesticidebis gamoyenebis
reglamentebi
–
dozebis
da
gamoyenebis
periodebis
Secvla
dauSvebelia
specialistTan konsultaciebis gareSe.
 Sesxurebisas aucilebelia pesticidebis usafrTxo gamoyenebis wesebis dacva.
miuxedavad imisa, rom tabulebi moicavs preparatebis farTo speqtrs, aRsaniSnavia rom
pesticidebis bazarze arsebobs sxva, pesticidebi, romelTa gamoyenebac aseve efeqturia
kivis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.

kivis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula

პირველი წამლობა
წამლობის
ჩატარების
პერიოდი

პესტიციდის
გამოყენების
რეგლამენტები

პესტიციდი
მავნე ობიექტი
პესტიციდის
ტიპი

დაავადებათა
კომპლექსი

ფუნგიციდი

ყვავილობის
დაწყების წინ

ბუგრები და სხვ.
მავნებელთა
კომპლექსი

ინსექტიციდი

მოქმედი
ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

1 ჰა-ზე

სპილენძის
ჰიდროქსიდი

იროკო

4,5 კგ

სამფუძიანი
სპილენძის
სულფატი

კუპროქსატი

5ლ

ბორდოს ნარევი

ბორდოფლო

10 ლ

დელტამეტრინი

დეცის ფლუქსი

1ლ

ციპერმეტრინი

არივო

0,35 ლ

მეორე წამლობა
წამლობის
ჩატარების
პერიოდი
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პესტიციდი
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პესტიციდის
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კომპლექსი

ბუგრები და სხვ.
მავნებელთა
კომპლექსი

ფუნგიციდი

ინსექტიციდი

მოქმედი
ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

1 ჰა-ზე

სპილენძის
ჰიდროქსიდი

იროკო

4,5 კგ

სამფუძიანი
სპილენძის
სულფატი

კუპროქსატი

5ლ

ბორდოს ნარევი

ბორდოფლო

10 ლ

დელტამეტრინი

დეცის ფლუქსი

1ლ

ციპერმეტრინი

არივო

0,35 ლ

kivis plantaciaSi gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis
SesarCevi sqema
sqemis gamoyenebis wesebi. mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg wamlobebis tabulebis
msgavsad, sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis sqemac iZleva arCevanis
saSualebas, TiToeuli kulturisaTvis. am SemTxvevaSi mocemulia konkretuli
herbicidebi, maTi moqmedebis speqtri, gamoyenebis vadebi, sarevelaTa saxeobebi da
herbicidebis gamoyenebis reglamentebi (dozebi: erT ha-ze da 100 l. wyalSi.).
sqemis saSualebiT SesaZlebelia konkretuli wamlobisaTvis saWiro herbicidis
SerCeva da wamlobis Catareba.
wamlobisaTvis herbiციdis SerCevisas gaTvaliswinebuli unda iqnas Semdegi
mniSvnelovani faqtorebi:
 erTi wamlobisaTvis saWiroa mxolod erTi herbicidis SerCeva.
 dauSvebelia sqemaSi mocemuli herbicidebis erTmaneTSi Sereva.
 aucilebelia sqemaSi mocemuli wamlobebis periodebis da dozebis dacva. maTi
Secvla dasaSvebia mxolod specialistTan konsultaciebis Sedegad.
 Sesxurebisas aucilebelia pesticidebis usafrTxo gamoyenebis wesebis dacva.
aRsaniSnavia, rom sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva herbicidebi,
romelTa gamoyeneba aseve efeqturia kivis plantaciebSi gavrcelebuli sxvadasxva
saxeobis sarevelebis winaaRmdeg.
herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri teqnikis
swori SerCeva da herbicidis mwarmoeblis mier gansazRvruli wesebis dacviT
Sesxureba, kulturis ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis
gaTvaliswinebiT.
wamlobebi kivis sarevelebis winaaRmdeg

განვითარები
ს სტადია

ვეგეტაციაში
მყოფი
სარეველები

სარეველების
სახეობები

ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
სარეველების
ფართო სპექტრი
(კულტურის
დაცვით)

ჰერბიციდი
მოქმედების
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

არასელექციური
ჰერბიციდი

გლიფოსატი იზოპროპილამინის
მარილი 486 გ/ლ, გლიფოსატის
მიხედვით 360 გ/ლ
ან
გლიფოსატი 500 გ/ლ, კალიუმის
მარილის მიხედვით
ან
გლიფოსატის იზოპროპილამინის
მარილი 480 გ/ლ, (გლიფოსატის
მჟავაზე გადაანგარიშებით 360
გ/ლ)
ან
გლიფოსატის მჟავა,
იზოპროპილის სპირტი 360 გ/ლ

დოზები
სავაჭრო
დასახელება

1 ჰა-ზე

რუმბო წხ, 36

3ლ

ურაგან ფორტე
წხ

3ლ

კლინი, წხ

3ლ

დომინატორი,
წხ

3ლ

kivis teniT uzrunvelyofa
kivi tenis moyvarulia, amitom misi plantacia unda gaSendes sarwyav adgilebSi. morwyvis
saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod nakveTSi arsebul klimatur pirobebze da
niadagis tenianobaze. yvelaze metad kivi wylisadmi momTxovnia axali nazardebis
gamoCenidan ylortebis meore gasxvlamde (maisi-agvisto).
kvlebSi miSvebiT morwyva umjobesia Catardes saRamos saaTebSi, xolo im SemTxvevaSi Tu
arsebobs morwyvis wveTovani sistema, morwyva SesaZlebelia dRe-Ramis nebismier periodSi.
morwyvis saorientacio norma 1 ha-ze aris 350-400 kub./m.
mosavlis aReba-Senaxva
krefis vadebi didadaa damokidebuli nayofis simwifis xarisxze. ganasxvaveben asaReb,
teqnikur (teqnologiur), samomxmareblo da fiziologiur simwifes. zogjer samomxmareblo
da teqnikuri simwifis periodebi erTmaneTs emTxveva.
kivis nayofis krefisaTvis idealuri drois gansazRvra rTulia, radgan igi, sxva xilisgan
gansxvavebiT, momwifebisas ar ganicdis Seferilobis arsebiT cvlilebas, Tumca SeiniSneba
damwifebis
fiziologiis
ganmsazRvreli
zogierTi
fiziko-qimiuri
procesebis
sxvadasxvagvari gamovlineba. mag: mcirdeba nayofis simagre, meCxerdeba da gawmendisas
advilad cviva epidermisze arsebuli bususebi, mcirdeba saxameblis Semcveloba, izrdeba
askorbinis mJavas, Saqris raodenoba, agreTve Saqris Semcvelobis Tanafardoba nayofis
mJavianobasTan.
mosavlis aRebis vadebze did gavlenas axdens nayofebis moyinvis saSiSroeba. qveynebSi,
sadac moyinvis saSiSroeba dabalia, nayofebs toveben deda mcenareze samomxmareblo
simwifis miRwevamde. aRsaniSnavia, rom mosavlis naadrevi aReba da xelovnurad damwifebis
daCqareba auaresebs xilis xarisxs.
Cvens klimatur pirobebSi miuRebelia rogorc nayofis deda mcenareze datoveba, ise
mosavlis or etapad aRebac. sasurvelia krefa Catardes oqtombris bolodan noembris Sua
ricxvebamde, Tumca, jiSobrivi Taviseburebebisa da klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT,
krefis vadebi, SesaZlebelia 10-15 dRiT gadaiwios.
kivis nayofebi ikrifeba ara samomxmareblo, aramed teqnikuri simwifis fazaSi, roca isini
calkeul zonisTvis damaxasiaTebel simwifis indeqss miaRweven. Semdgomi damwifeba
samomxmareblo simwifis miRwevamde mimdinareobs Senaxvis periodSi.
optimaluri mosavlis pirobebSi saSualod erT heqtarze SesaZlebelia damzaddes 20-25
tona nayofi. saqarTvelos subtropikuli zonis sxvadasxva mikroekologiuri zonebis
mixedviT mosavlianoba SesaZlebelia meryeobdes heqtarze 10-20 tonis farglebSi.
Senaxvis optimaluri tenianoba: miwiszeda gril saTavsoSi 85-87% miwisqveS sardafSi 90-92%.
Senaxvis optimaluri temperatura 1-2°С-ia.

kivis sxva movliTi samuSaoebi
sxvla-formireba
kivis mcenaris varjis movla erT-erTi ZiriTadi agroteqnikuri RonisZiebaa, ris Sedegadac
Zlierdeba ylortwarmoqmna, romelzedac isaxeba momavali wlis mosavlisaTvis sayvavile
kvirtebi, umjobesdeba aeracia varjis SigniT, Zlierdeba mzis insolacia, rac
maRalxarisxovani nayofebis ganviTarebas uwyobs xels da zrdis Sromis nayofierebas
krefisas.
kivis mcenaris gasxvlis Taviseburebani SeiZleba or periodad daiyos:
1. gasxvla msxmoiarobaSi Sesvlamde, anu maformirebeli gasxvla.
2. gasxvla msxmoiarobaSi Sesvlis Semdeg.
maformirebeli gasxvla. gasxvlis pirveli periodi iwyeba dargvis pirveli wlidan sam
wlamde. am periodSi gasxvlis amocanaa saSualeba mieces mcenares
ganiviTaros Zlieri
Stambi da gverdiTi Rero-totebi.
horizontaluri Spaleris wesiT axlad darguli aqtinidiis mcenareebis pirveli gasxvla
tardeba erTwliani nazardis gadaWriT fesvis yelidan 2 kvirtze
pirveli maformirebeli gasxvlis fonze mcenareebi iviTareben sakmao moculobis
vegetatiur nawilebs. rac Seexeba jiSebs Soris gansxvavebas, biomasis warmoqmnaSi,
SeiniSneba misi umniSvnelo mateba haivardis sasargeblod
T-s magvari konstruqciis sayrdenebis pirobebSi gasxvlis meore-mesame wels sasurvelia
Stambma 1,8m-2,0m-s miaRwios, radgan varjis horizontaluri ganlagebis da formirebis mizniT
gverdiTi nazrdebis ZiriTadi masa 1,8m simaRlis Stambis zemoT unda iwyebodes
gasxvlis Sedegad mcenareze viTardeba ori an meti nazardi, saidanac vtovebT erT Zlier
ylorts da vacliT danarCens. gamocdili mebaReebi plantacias sanergeSi formirebuli
nergebiT aSeneben am periodSi mcenare ukve dargvis pirvelsave wels axerxebs ZiriTadi
Stambis formirebas, riTac 1-2 wliT Cqardeba baRis eqsploataciaSi Sesvla.
samrewvelo nargaobaSi erTStambiani aqtinidiis formirebis ZiriTad upiratesobad mainc
zeda horizontze varjis Semmosavi totebis racionaluri da Tanabarzomieri ganlageba
unda CaiTvalos, riTac ioldeba varjis formirebisa da Semdgomi movlis RonisZiebaTa
Catareba, umjobesdeba aeracia, ganaTeba da izrdeba mcenaris produqtiuloba.
gasxvla
msxmoiarobaSi
Sesvlis
Semdeg.
ZiriTadi
kriteriumi,
romliTac
unda
xelmZRvanelobdnen mebaReebi msxmoiare totebis monacvleobaze, Semdegia:
 nayofmsxmoiare totebis yovelwliuri ganaxleba e.i. yvela totis mocileba;
 yovel 2-3 wlis Semdeg nayofmsxmoiare totebis ganaxleba;
 nayofmsxmoiare totebis (25-30%) yovelwliuri ganaxleba, nawilisa ki Semdgom wlebSi.
amdenad, aqtinidiis sazamTro-maformirebeli gasxvlebis Catareba sxva xexilovani
kulturebisagan gansxvavebiT arsebiTi mniSvneloba aqvs
mwvane gasxvlebi. mwvane gasxvlebis ZiriTadi daniSnulebaa savegetacio periodSi meoradi
nazardebis (namxrevebi) mocileba da xviara wveroebis waCqmeta, raTa Tavidan aviciloT maTi
intensiuri zrda. mwvane gasxvlebi xels uwyobs sanayofe totebisa da kvirtebis adre
formirebas. adreuli totebi, romlebic warmoiqmneba bolo kvirtebidan, iWreba mwvane
operaciis dros. praqtikulad nazardze bolo nayofis Semdeg unda darCes mxolod 5-10
foToli
meoradi nazardebidan ylortis gamorCeva unda Catardes frTxilad, ise rom ar dairRves
mcenaris
fiziologiuri
wonasworoba.
aqve
gasaTvaliswinebelia
is
momentic, Tu sayrdenebis rogori
formaa
aqtinidiisaTvis
gamoyenebuli
(horizontalurSpaleruli, T-s msgavsi,
brtyeli,
Tu
gvirabiseburi),
icvleba
varjis
formirebis wesebi, rac upirveles
yovlisa
gamomdinareobs
mcenaris datvirTvis xasiaTidan.
gasxvlis vadebi. imis gamo,
rom aqtinidias adre gazafxulze
axasiaTebs
wvenis
intensiuri
moZraoba,
mZime
maformirebeli gasxvlebi
ujobesia
Catardes
mcenaris
mosvenebis periodSi. Tbil
regionebSi
(aWara,
guria,

samegrelo, afxazeTis Savi zRvis sanapiro zoli) SesaZlebelia gasxvlebi Catardes nayofis
aRebis Semdeg noembris meore naxevridan dekembris pirvel naxevarSi, civ zonebSi ki adre
gazafxulze Teberval – martSi. rekomendebulia aqtinidiis mwvane gasxvlebis Catareba
savegetacio
periodSi
2-3-jer,
mcenaris
zrda-ganviTarebis
Taviseburebebidan
da
mikroekologiuri faqtorebidan gamomdinare.

ზოგიერთი ქიმიური მაჩვენებლის ცვლილება კივის ნაყოფის შენახვის შედეგად

განსაზღვრის
დრო

შენახვის
ადგილი

ვიტამინი
“C” /მგ. %

სახამებელი
%

ცელულოზა
%

ჰიდროპექტ
ინი %

შაქრების
ჯამი %

5,5
5,7

საერთო
პექტინი
%
2,20
2,10

შენახვამდე
შენახვის
შემდეგ

მიწისზედა
სათავსო
სარდაფი

95,4
65,7

3,4
_

1,40
2,06

5,1
11,7

86,5

_

5,6

2,15

1,94

10,3

kivis kulturis warmoebis agroteqnologiuri ruka
farTobi: 1 ha. - gaSenebis sqema: 4.0 X 3.0 metri . dagagmili mosavali 25 tona/ha
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სამუშაოს/მასალის დასახელება

პლანტაციის გასუფთავება-მოსწორება
გადახვნა
დაფარცხვა
ორგანული სასუქი - ნაკელი
ტრნსპორტირება ნაკელის
ორმოების ამოღება+ ნაკელის შეტანა
ნერგის შეძენა
წვეთოვანი სარწყავი სისტემა +მონტაჟი
ტრანსპორტირება (ნერგის და
მასალების)
ნერგის დარგვა+მორწყვა
მინერალური სასუქები NPK
აზოტოვანი სასუქი
რიგთშორისების კულტივაცია
მცენარეების გარშემო სარეველების
მოცილება
მცენარეების ჯიგოებზე აკვრა
სულ ჯამი
რკინის საყრდენი ბოძები (50მმ)
კუთხოვანა (40მმ)
მავთული (5მმ)
ცემენტი
ქვიშა
მასალების ტრანსპორტირება
საყრდენების მონტაჟი
სულ ჯამი

შესრულების
ერთეული რაოდენობა ერთეულის
სულ
დრო
ღირებულება ღირებულება
პლანტაციის გაშენება
დეკემბერი
ჰა
1
250
250
იანვარი
ჰა
1
200
200
იანვარი
ჰა
1
100
100
იანვარი
ჰა
10
20
200
იანვარი
ჰა
10
10
100
იანვარი
ჰა
833
0.6
500
თებერვალი
ცალი
833
5
4165
თებერვალი
მეტრი
3000
2.5
7500
თებერვალი
500

შენიშვნა

თებერვალი
მარტ-ივლისი
აპრილი
მაისი-აგვისტო
მაისი-აგვისტო

ცალი
კგ
კგ
ჰა
ჰა

833
200
100
3
4

0.2
1,2
0.9
100
50

170
240
90
300
200

მაისი-აგვისტო

ცალი

833

0.5

400
14915

3-ჯერ

1560
940
750
1.5
8

6
5
3
240
15

625ცX2.5მ
625ცX1.5მ

625

4

9360
4700
2250
360
120
400
2500
19690

საყრდენი სისტემის მოწყობა
იანვარი
მეტრი
იანვარი
მეტრი
იანვარი
კგ
თებერვალი
ტონა
თებერვალი
ტონა
თებერვალი
თებერვალი
ცალი

მსხმოიარე პლანტაციის მოვლა

2-ჯერ
1-ჯერ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

გასხვლა, აკვრა + ნასხლავის გამოტანა
მწვანე ოპერაცია
მინერალური სასუქები NPK ფერტიგაცია
აზოტოვანი სასუქი - ფერტიგაცია
რიგთშორისების კულტივაცია
მცენარეების გარშემო სარეველების
მოცილება
პესტიციდები
მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლაშესხურება
რწყვა - ფერტიგაცია
კრეფა + დასაწყობება
რეალიზება
სულ ჯამი
სულ ხარჯი (ლარი)
მოსავალი (ტონა)
მოსავლის ღირებულება (ლარი)
მოგება (ლარი)

იანვარი
ივლისი
მარტ-ივლისი

მც/ჰა
ჰა
კგ

833
833
400

0,6
0,2
1,2

500
170
480

აპრილი
მაისი-აგვისტო
მაისი-აგვისტო

კგ
ჰა
ჰა

250
3-ჯერ
3-ჯერ

0.9
100
50

225
300
150

მაისი-სექტემბ
მაისი-სექტემბ

კგ
ჰა

50

350
150

აპრილ-სექტემბ
ნოემბერი
ნოემბ-მარტი

ჰა
ტონა

0.06

250
1500

3-ჯერ

25

4075
38680
25 ტონა
25ტ – 25000 ლარი

25000
-

PS - ხარჯებში შესულია პლანტაციის გაშენების ერთჯერადი ხარჯი 34605 ლარი.
ყოველწლიური მოვლის ხარჯი 1ჰა = 4500 ლარი. შესაბამისად მოგება (სრულმსხმოიარე პლანტაციის- 8 წლის) შეადგენს
25000 - 4500=20500 ლარს.

Semdgenlebi

vaxtang goliaZe – soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori
cisana cecxlaZe - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori
marieta Tabagari - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori

3-4 ჯერ
2-ჯერ

