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limonis warmoebis agroteqnologia

kulturis zogadi daxasiaTeba
laTinuri dasaxeleba

Citrus limon

botanikuri ojaxi

Rutaceae - teganisebrTa
75 weli

sicocxlis xangrZlivoba
ganviTarebis optimaluri temperatura
haeris optimaluri tenianoba
niadagis optimaluri tenianoba

25-30°C
75-85%

niadagis ares optimaluri reaqcia, pH

5.5-6,5

gavrcelebis areali zRvis donidan

50-350 m.

saWiro aqtiur temperaტuraTa jami

4000°C

kritikuli temperaturuli minimumi

-7-8°C

kritikuli temperaturuli maqsimumi
sasurveli winamorbedi kulturebi
arasasurveli winamorbedi kulturebi

20-35°C
parkosnebi, marcvlovnebi
Warxali, kartofili stafilo

70-80%

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
limoni miekuTvneba citrusebis gvaris maradmwvane mcenareTa jgufs, teganisebrTa
ojaxs.
ZiriTadad
dabalmzardi
maradmwvane
xe
an
buCqia.
mcenarisaTvis
damaxasiTebelia mZlavri gantotva da eklianoba, foToli didi zomisaa, elifsuri an
farTo ovaluri formis, wvetiani, yunwi TiTqmis ufrTo an viwrofrTiani, Ria mwvane
feris, sigrZe - 9-16 sm, sigane 4-9 sm, foTlis gasresisas igrZnoba limonisaTvis
damaxasiaTebeli suni.
limonis yvavili Zlier surnelovania, orsqesiani. nayofis sidide da forma
cvalebadobs jiSis, mcenareze adgilmdebareobis da msxmoiarobis mixedviT.
limoni vegetacias da yvavilobas iwyebs gazafxulze da amTavrebs gvian Semodgomaze.
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. vegetaciis dawyebidan mosavlis
aRebamde limons esaWiroeba 200-220 dRe. limonTa umetesoba, remontatulobis
Tvisebidan
gamomdinare,
optimaluri
temperaturis
pirobebSi
yvavilobs
da
msxmoiarobs mTeli wlis ganmavlobaSi.
miuxedavad imisa, rom limoni sinaTlis
moyvarulia, mzis pirdapiri sxivebi da haeris maRali temperatura masze uaryofiTad
moqmedebs.
limonisaTvis optimalur temperaturad iTvleba: naskvebis formirebis periodSi 20°С,
momwifebis periodSi 25°С, nayofis ganviTarebis dasawyisSi kritikuli maqsimaluri
temperaturaa 28-30°С. meore periodSi - 35-36°С, ufro maRali temperatura iwvevs
nayofis Camocvenas.

limoni did moTxovnas uyenebs temperaturul pirobebs. butonebi, yvavilebi da
naskvebi iRupebian -1-1.5°С-ze, mwife nayofi -1.5-2.8°С-ze, foTlebi da axalgazrda
ylortebi -5-6.5°С-ze, ZiriTadi totebi -7.5-8.5°С-ze.
tenisadmi moTxovnilebis mixedviT limoni mezofit mcenareTa jgufs miekuTvneba.
normaluri zrdisa da msxmoiarobisaTvis tenis balansis koeficienti niadagSi 1,4-1,6-s
unda aRwevdes. teni ufro metad mcenares aqtiuri zrdisa da yvaviloba-gamonaskvis
dros sWirdeba. am dros tenis ukmarisoba yvavilebisa da naskvebis gaZlierebul
cvenas iwvevs, rac cxadia, sagrZnoblad amcirebs mosavlianobas.
limonisaTvis saukeTesoa humusiT mdidari wiTelmiwebi, neSompala-karbonatuli,
yomrali yviTelmiwa, susti gaewrebuli da aluviuri niadagebi.

limonis gavrcelebuli jiSebi

ქართული ლიმონი

მცენარე მაღალმზარდი, ძლიერ ეკლიანი, მაღალმოსავლიანი
ჯიში; ნაყოფი მომწვანო-მოყვითალო, საშუალო მასა -90-120 გრ.,
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ნოემბრის

მესამე

სასიამოვნო
და

დეკადიდან,

გემო,

მალსეკოთი.
ნაყოფი

შენახვისუნარიანი და ტრანსპორტაბელურია.
დიოსკურია

ძლიერ მოზარდი, ხშირი ტოტებით, ნაყოფის ზომაა 64X51 მმ; 77110 გრ; უთესლო, რბილობი წვნიანი, არომატული, საშუალო
სისქის, გლუვი, მოყვითალო კანით, სრული სიმწიფის პერიოდში
მუქი ყვითელი ფერის, შედარებით მალსეკო და ყინვაგამძლე
ჯიშია, უხმოსავლიანი. ხასიათდება კარგი შენახვისუნარიანობით
და ტრანსპორტაბელურობით.

მეიერი

კარგი მალსეკო და ყინვაგამძლე, საშუალოდ მზარდი, ეკლიანი,
უხვმოსავლიანი; ნაყოფი 95გრ, კანი მოყვითალო ნარინჯისფერი,
გლუვი, თხელი, უხვწვნიანი. იძლევა სხვადასხვა რაოდენობის
თესლს, ნაყოფი დიდხანს არ ინახება, მსხმოიარობს დარგვიდან 23 წლის შემდეგ.

qarTuli limoni

mcenare maRalmzardia, Zlier ekliani. maRalmosavliani jiSia.
nayofi momwvano-moyviTalo, saSualo masa -90-120 gr., 10-12 cali TesliT, rbilobi
nazi, sasiamovno gemo, uxvwvniani, advilad ziandeba yinviT da malsekoTi.
ikrifeba noembris mesame dekadidan, nayofi Senaxvisunariani da transportabeluria
meieri

kargi malseko da yinvagamZle, saSualod mzardi, ekliani, uxvmosavliani; nayofi 95gr,
kani moyviTalo narinjisferi, gluvi, Txeli, uxvwvniani. iZleva sxvadasxva raodenobis
Tesls, nayofi didxans ar inaxeba, msxmoiarobas iwyebs dargvidan 2-3 wlis Semdeg.

lisboni

zogadi aRwera - swrafadmzardi jiSia, uxvad SefoTlili. Reroze iviTarebs didi
zomis eklebs.
nayofis diametri saSualod 4,6-5,6 sm-s Seadgens. igi mogrZo-ovaluri formisaa. aqvs
Txeli kani.
damatebiTi informacia - nayofi gamoirCeva kargi SenaxvisunarianobiT da kargad itans
transportirebas.
xis yinvagamZleoba sustia.
adgili TeslbrunvaSi
limonis plantaciis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad
sasurvelia iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda Warxali,
stafilo
da
ZaRlyurZenasebrTa
ojaxis
warmomadgeneli
sasoflo-sameurneo
kulturebi.
limonisaTvis optimaluri winamorbedi kulturebia parkosani da marcvlovani
sasoflo-sameurneo mcenareebi.

niadagis da nakveTis SerCeva
reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). limonisaTvis saukeTesoa humusiT mdidari
wiTelmiwebi, neSompala-karbonatuli, yomrali, yviTelmiwa, susti gaewrebuli da
aluviuri niadagebi. melioraciisa da winaswari gakulturebis Semdeg limonisaTvis
aseve gamosadegia iseTi niadagebi, sadac gruntis wylis done 75 sm-ze dabalia. am
mizniT tenian niadagebze limonis gasaSeneblad farTobebis momzadebisaTvis saWiroa
maTi winaswar daSroba sadrenaJo qselis mowyobiT, ramac gruntis wylis done unda
daswios niadagis zedapiridan 75 sm. siRrmeze da uzrunvelyos zedapiruli wylebis
gatareba 24 saaTis ganmavlobaSi.
limonis dargvis win vake da ferdob adgilebze (15°-mde daqanebisas) saWiroa niadagis
mTliani damuSaveba 45-50 sm-is siRrmeze, xolo 15-dan 30°-mde daqanebul ferdobebze ki
terasebi ewyoba.
limonis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 6,0-mdea.

im SemTxvevaSi, Tu limonis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis limonis 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, formis da agreTve, misi qimiuri da
meqanikuri Semadgenlobis gaTvaliswinebiT.

niadagis ZiriTadi damuSaveba
limonis kulturis gasaSenebeli nakveTi unda gaTavisufldes xeebisa da buCqebisagan
da maTi fesvebi 50 sm-ze amoiZirkvos. niadagi mzaddeba dargvamde erTi-ori wliT
adre. niadagis momzadebisas unda SevitanoT fosforovani sasuqi erT heqtarze 500 kg,
romlis Sereva xdeba damuSavebis mTel siRrmeze. amis Semdeg iTesebა saToxni
kulturebi, umetesad cercvovanebi. limonis gasaSeneblad gamoyofil nakveTSi ar
SeaqvT fosfori, Tu igi am nakveTze wina wlebSi sistematurad SehqondaT.
limonis plantaciis gasaSeneblad, dargvis win vake adgilebsa da ferdobebze (150-mde
daqanebis) xdeba niadagis mTliani damuSaveba, 15-30 gradusamde daqanebul ferdobebze
terasebi ewyoba. vake adgilebsa da im ferdobebze, romelTa daqaneba 15 gradusamdea,
niadagi muSavdeba mTlianad 45 sm siRrmeze.
niadagis mTliani damuSavebisTanave ferdobebze ewyoba wyalamridi terasebi,
wyalamridi terasebi gayavT erTmaneTisagan 30-45 m daSorebiT, rac ufro cicaboa
ferdobi, miT ufro meti raodenobiT unda moewyos wyalamridi terasebi.
wyalamrid terasebs erTsa da imave dros iyeneben, rogorc sacalfexo, ise
viwrogabaritiani satransporto manqanebis gzad. pirvel SemTxvevaSi terasis sigane
unda iyos 1,5 metri, xolo meore SemTxvevaSi 2,5 m. wyalamridi terasis zedapirs unda
hqondes 5-6 gradusi daqaneba saerTo daqanebis mopirdapire mxarisaken. wyalamridi
terasidan wylis vardnis adgilze ewyoba vertikaluri wyalSemkrebi Txrili, romlis
siRrme 15-20 sm, xolo sigane 35-50- sm iqneba. wyalSemkrebi Txrilebis daRarvis
Tavidan asacileblad Txrilebis Ziri qviT unda amoifinos. wyalamridi terasebis
zeda da qveda kodmeebi TandaTanobiT yamirdeba.

Tu limonis plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels
iwarmoeboda limoni, am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis dacva
limonis axali baRis gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa
minimumamde iqnas Semcirebuli mavnebel-daavadebebis gavrcelebis riskebi.

plantaciis gaSeneba
nergis momzadeba. nergebi gamoyavT 20х30sm zomis 3kg. tevadobis, polieTilenis
parkebSi. substrati: aluvialuri niadagi +torfkomposti (1:2). mart-aprilSi parkebSi
rgaven trifoliatis aranakleb 3mm diametrian Teslnergebs. limonis nergebs amynoben
adre Semodgomaze, trifoliatis 5-6 sm. diametris mqone saZireebze.
dasargavad gamzadebul limonis xarisxian nergebs unda hqondeT 10-15 sm simaRlis
Stambi, 2-3 ZiriTadi toti da kargad ganviTarebuli fesvTa sistema.
dasargavi ormo. dargvis win moniSnul adgilebSi amoiReben 30 sm. siRrmis da 40 sm.
siganis ormos da masSi SeaqvT 10 kg. gadamwvari nakeli an torfnakeliani komposti da
superfosfati 50 gr. mJave niadagebSi sasurvelia damatebiT Setanili iqnas 1 kg.
defekaciuri talaxi. damuSavebul niadagze saWiroa dasargavi ormoebis winaswari
amoReba. ormo unda iyos erTi metri diametrisa da 0,4–0,5 m siRrmis. ormodan
amoRebuli miwis fenebi iwyoba cal–calke. dargvamde 2–3 kviriT adre ormoebs avseben
Semdegnairad: miwis zeda fenas ureven organul sasuqs 20–25 kg raodenobiT; 0,6–0,8 kg
superfosfats, mZime niadagebs 30 kg–mde qviSas da mJave niadagebs kirs.
dargvis wesi. dargva warmoebs 1–2 wliani, kargi fesvTa sistemis mqone standartuli
nergebiT. dargvis win nergze unda moiWras dazianebuli fesvebi da totebi. dargva
SeiZleba
Semodgomaze da gazafxulze. dargvamde fesvebs amoavleben wunwuxSi,
aTavseben ormoSi, ayrian miwas da tkepnian. aucileblad gasaTvaliswinebelia rom,
darguli nergis fesvis yeli iyos niadagis zedapiridan 3–4 sm simaRleze. mcenare
unda moirwyos, TiToeul mcenareze 1 vedro wylis angariSiT
da aikras Wigoze.
morwyvis Semdeg xdeba niadagis zedapiris damulCva 1 m diametriT, 10-12 sm sisqis
organuli mulCiT. nergi irgveba Semodgomaze 20 seqtembridan 20 oqtombramde,
gazafxulze 25 martidan aprilis bolomde. konteineruli wesiT gamoyvanili nergi
SeiZleba dairgos wlis nebismier dros.
dargvis sqemebi. gavrcelebuli dargis sqemaa mcenareTa Soris 2-2.5 m-is,
mwkrivTaSoris ki 4-5 m-is daSoreba.
kvebis are. vake adgilebsa da ferdobebze 15 gradusamde daqanebis niadagis mTliani
damuSavebisas mcenareebi irgveba sworkuTxovnad, limonisaTvis mcenareTaSoris
manZili, rogorc vake adgilebze, ise terasebze unda iyos 2 metri, xolo rigTaSoris
4 metri. aseTi ganlagebiT erT heqtarze daeteva 1250 Ziri limoni.
limonis nargaobis ormetriani zoli savegetacio periodis ganmavlobaSi muSavdeba 34-jer da imulCeba mcenareuli masiT.
rigTaSoris 2-3 m-ian zolebSi Tesaven sideratebs an toveben balaxs. axalgazrda
baRSi
rigTaSorisebs
baraven
10-15sm.
siRrmeze.
zrdasrul
plantaciaSi
rekomendebulia 4-5 weliwadSi erTxel niadagis msubuqi damuSaveba.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
limonis plantaciaSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena
saWiroa niadagis agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.
saorientaciod, yovelwliurad saWiroa limonis plantaciaSi, TiToeul Zirze
Setanili iqnas mineraluri da organuli sakvebi elementebi Semdegi raodenobebiT:
1-dan 5 wlamde asakis plantaciaSi:
 azoti N: 30-40 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 fosfori P: 150 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).

 kaliumi K: 50 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 organuli sasuqi: 15-25kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
6-dan 10 wlamde plantaciaSi:
 azoti N: 100-150 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 fosfori P: 300 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 kaliumi K: 100-120 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 organuli sasuqi: 30 kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
10 wlis da meti asakis mqone plantaciaSi:
 azoti N: 200-250 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 fosfori P: 300 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 kaliumi K: 100-120 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).
 organuli sasuqi: 30-40 kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis
agroqimiuri/laboratoriuli analiziT
kaliumiani da fosforiani sasuqebi SeiZleba SevitanoT narevis saxiT Sesabamisi
dozebiT. Serevis win goroxebi kargad unda daifxvnas. azotiani sasuqebi SeaqvT
calke, pirvelad normis 60% martSi, meored - normis 40% yvavilobis Semdeg 15
ivnisamde. mineraluri sasuqebi SeaqvT mobneviT. nakeli, torfnakeliani mineraluri
sasuqebis komposti, fosfori da kaliumis marili SeaqvT adre gazafxulze.
mikroelementebis: TuTiisa da manganumis Setana unda moxdes yovelwliurad
gazafxulze
foTlebze
SesxurebiT,
Semdegi
nareviT:
TuTia
(500
–1000
mg/lit).+manganumi (300–700mg/lit), SesaZlebelia maTi cal–calke Sesxureba.

limonis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan
ლიმონის 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 ლიმონს 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.
კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდში კი მავნებლის განვითარების მიხედვით ტარდება
წამლობები. ამ მიზნით გამოიყენება სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, ქლორპირიფოსის,
ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
პრეპარატები.

ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა

ლათინური დასახელება: Dialeurodes citri Riley et How.
აღწერილობა. მწერის ორივე წყვილი ფრთა თეთრია. სხეული მკრთალი ყვითელი ფერისაა,
ზიანი. მავნებელი ლიმონის ფოთლებიდან იღებს წვენს, რის შედეგადაც ხდება მცენარის დასუსტება.
გარდა ამისა, მავნებელი მცენარეს აყენებს არაპირდაპირ ზიანსაც - მისი მოქმედება იწვევს სიშავის
გამომწვევი სოკოს გაჩენას, რის შედეგადაც მცენარის ფოთლები იფარება შავი ფიფქით, რაც
დამატებით აზიანებს მას.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის,
იმიდაკლოპრიდის,

ესფევალერატის

ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

და

მავნებლის

წინააღმდეგ

ეფექტური

სხვა

მოქმედ

ნარინჯოვანთა (ჩაის) ბუგრი

ლათინური დასახელება: Toxoptera aurantii Boyer de Fons.
აღწერილობა. ფრთიანი ბუგრის სხეული ოდნავ წაგრძელებულია. მკრთალი ყავისფერია.
უფრთო ბუგრის სიგრძე 2 მმ-მდეა, აქვს მომრგვალებული მუცელი სამი წყვილი მარგინალური
ბურცობით.

მუცლის

ბოლოში

მოთავსებულია

საწვნე

მილები.

სხეული

მუქი-ყავიფერი

შეფერილობისაა.
მატლი ბაცი-ყვითელი ფერისაა.
ზიანი. ნარინჯოვანთა ბუგრი განვითარების ყველა ფაზაში აზიანებს ლიმონის ფოთლებს და მწვანე
ყლორტებს. ბუგრები ჩხვლეტენ ფოთლებს და იწვევენ მათ დახუჭუჭებას და გაყვითლებას. გარდა
ამისა, ბუგრებით დასახლებული ფოთლები იფარება ბუგრის მატლების გამონაცვალი კანით, რაც
იწვევს სხვადასხვა სოკოვანი დაავადების გაჩენას.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: დელტამეტრინის,
იმიდაკლოპრიდის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, თიაკლოპრიდის, თიამეთოქსამის და სხვ.
ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ინსექტიციდები.

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 ლიმონს 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.
კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით

საჭიროა

პირიმიფოს-მეთილის,

წამლობების

ჩატარება.

დიმეთოატის,

ამ

მიზნით

ქლორპირიფოსის,

გამოიყენება:

სპიროტეტრამატის,

ესფენვალერატის

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

და

მავნებლის

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 ლიმონს უზიანებს 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.
კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების
მიხედვით

საჭიროა

პირიმიფოს-მეთილის,

წამლობების

ჩატარება.

დიმეთოატის,

ამ

მიზნით

ქლორპირიფოსის,

გამოიყენება:

სპიროტეტრამატის,

ესფენვალერატის

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.

და

მავნებლის

ვერცხლისფერი ტკიპა

ლათინური დასახელება: Phyllocoptruta oleivorus Ashm.
აღწერილობა. ვერცხლისფერი ტკიპას მატლი მკრთალი ფერისაა.
ზრდასრული ტკიპას სხეული მოყვითალოა. სხეული წაგრძელებულია, მკერდის არეში განიერი,
მუცლის ბოლოში კი-შევიწროებული და მომრგვალებული. ვერცხლისფერ ტკიპას ორი წყვილი ფეხი
აქვს.
ზიანი. მავნებელი ლიმონს უზიანებს ფოთოლს, კვირტს, მწვანე ყლორტს და ნაყოფს. მისი
ინტენსიური

გამრავლებისას

შემოდგომასა

და

გაზაფხულზე,

ფოთლებს

დამახასიათებელი

ცვილისებური ფიფქი სრულიად აღარ გააჩნიათ. მავნებლის მიერ დაზიანებული ყლორტები და
ტოტები მურა ფერს ღებულობენ. ნაყოფი იფარება სქელი კორპით და აღარ იზრდება.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:


ნაკვეთების

რეგულარული

გაწმენდა

ჩამოცვენილი

ფოთლებისა

და

მცენარეული

ნარჩენებისაგან.
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების

ფაზების

გათვალისწინებით.

წამლობებისათვის

გამოიყენება:

აბამექტინის,

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და სხვა, მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის
მქონე მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.

ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა

ლათინური დასახელება: Panonychus citri McGreg.
აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 0,3 მმ-ს აღწევს. სხეულის ფორმა
კვერცხისებრია, მუქი-წითელი ფერისაა. სხეულის ზედაპირზე აქვს გაფანტული ბურცობები
ბეწვებით.
ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებული ლიმონის ფოთლები უფერულდება და დეფორმირდება.
ფოთლების დაზიანების გამო, ნაყოფები და ყლორტები ვერ ვითარდებიან და იმ შემთხვევაში თუ
მავნებელი

მასობრივადაა

გავრცელებული,

მოსალოდნელია

მცენარეების,

განსაკუთრებით

ახალგაზრდა ნერგების ზრდაში შეფერხება.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების

ფაზების

გათვალისწინებით.

წამლობებისათვის

გამოიყენება:

აბამექტინის,

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა
მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.

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

ტკიპა ბრევიპალპუსი

ლათინური დასახელება: Brevipalpus obovatus Donn.
აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი პირველად ღია-წითელი ფერისაა, შემდგომ კი უფრო
მუქდება. სხეული ოვალური ფორმისაა.
ზიანი. ბრევიპალპუსი ლიმონს უზიანებს ფოთლებს, მწვანე ყლორტებს და ნაყოფებს. მავნებლის
მოქმედების შედეგად ფოთლები და ყლორტები უფერულდება. ტკიპას მასობრივი გამრავლების
შემთხვევაში მოსალოდნელია მცენარეების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ნერგების ზრდაში
შეფერხება.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების

ფაზების

გათვალისწინებით.

წამლობებისათვის

გამოიყენება:

აბამექტინის,

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა
მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.

ლიმონის ძირითადი დაავადებები
ციტრუსოვანთა 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 ლიმონის ყლორტები, ფოთლები, ნაყოფები.
უმთავრესად 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 გარსი. ლაქის ზედაპირზე კი შეინიშნება შავი
წერტილები ან მოწითალო ფერის მეჭეჭები.
ლაქის ადგილას ფოთოლზე ქსოვილები იშლება.
ანთრაქნოზით დაავადებული ლიმონის 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.
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.

ვერუკოზისი, ანუ ციტრუსოვანთა დამეჭეჭება
(სკები)

გამომწვევი სოკო – Sphaceloma Fawsetii Jem. Elsinoe Fawsetii.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 15-20°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე, ყლორტებსა და ნაყოფებზე ჩნდება მოყვითალო მეჭეჭები,
რომლებიც ხავერდოვანი ფიფქით იფარება.
ტოტები ხმება.
ფოთოლი დეფორმაციას განიცდის – ხუჭუჭდება. ხოლო ნაყოფს კი სასაქონლო ღირებულება
ეკარგება.
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.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი
ბორდოს ნარევი.
მანკოცების,

ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით

დიფენოკონაზოლის,

ფუნგიციდების გამოყენება.

ტრიფლოქსისტრობინის

მიზანშეწონილია პროპინების,
და

სპილენძის

შემცეველი

მალსეკო, ანუ ლიმონების ხმელა

გამომწვევი სოკო – Phoma tracheiphilla (Petri) Kantch. et Gik.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 15-20°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.

დაავადების სიმპტომები. ტოტებზე შეინიშნება ფოთლების გაუფერულება,

შეყვითლება, ხმობა.

ამგვარი ფორმით დაზიანებული, დასუსტებული ფოთლები ადვილად ცვივა ხის ოდნავი
შერხევისას.
დაავადება ასევე იწვევს ტოტების ხმობას. ამ დროს ტოტი თავდაპირველად ყვითლდება.
დაზიანებული ტოტის გადანაჭერზე შეინიშნება მოწითალო ლაქები.
დაავადების ძლიერი განვითარების შემთხვევაში ზიანდება ბევრი ტოტი და ამ დროს შესაძლოა ხე
სრულად გახმეს.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


კულტურის ბალანსირებული გამოკვება სასუქებით.



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



დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ გამოიყენება სპილენძის შემცველი ფუნგიციდები.

ციტრუსოვანთა მელანოზი

გამომწვევი სოკო –Diaporthe citri (Faw) Wolf. Phomopsis citri
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 27°C-ის ფარგლებში.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ავადდება ახალგაზრდა ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. ფოთლებზე
ჩნდება მუქი მწვანე ფერის ჩაზნექილი ლაქები, რომლებიც შემდეგ ფისით ივსება და ამობურცული
ხდება. დროთა განმავლობაში ლაქები წითლდება, შემდეგ იძენს ყავისფერ შეფერილობას, ბოლოს კი
შავდება. ამ სახით დაზიანებული ფოთლები დეფორმირდება და ცვივა.
ყლორტებზე ჩნდება ამობურცული წერტილები ღია ფერის გარსით. მოგვიანებით ყლორტები
იბზარება.
ნაყოფზე ლაქები ჩნდება, რომლებიც შემდეგ იბზარება და ნაყოფის ზედაპირზე ფორმირდება
მორუხო-თეთრი ჩაზნექილი ადგილები.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან.



შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა საწყობებში.



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

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი
ბორდოს ნარევი.

ციტრუსების ლურჯი ობი

გამომწვევი სოკო – Penicillium italicum Wehmer.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 18-29°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფზე ინფექციის ადგილას ქსოვილი რბილდება და წყლიანდება,
შემდეგ ეს ადგილები იფარება თეთრი ფიფქით. მოგვიანებით ფიფქი ლურჯდება, 3-4 დღეში
ნაყოფის მთელ ზედაპირს ფარავს და ალპობს.
დაავადებას უმთავრესად ხელს უწყობს მექანიკური დაზიანებების არსებობა ნაყოფების ზედაპირზე
და შენახვის არასათანადო პირობები.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


ნაყოფების მექანიკური დაზიანებების თავიდან აცილება კრეფის, ტრანსპორტირების და
დასაწყობებისას.



სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.



შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში.

ციტრუსების მწვანე ობი

გამომწვევი სოკო –Penicillium digitatum (Pers.) Sacc.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 18-29°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფებზე ჯერ თეთრი ფიფქი ჩნდება, რომელიც შემდეგ მწვანე ფერს
ღებულობს. საბოლოოდ, ნაყოფი ლპება. შედარებით მშრალ პირობებში დამპალი ნაყოფი ჭკნება,
წვიამიანი ამინდების პირობებში კი მისი ქერქი იშლება და ნაყოფს მწარე გემო ეძლევა.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.



შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში.

ციტრუსების ნაყოფების ნაცრისფერი სიდამპლე

გამომწვევი სოკო – Botrytis cinerea Pers.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 15-20°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ლიმონის ნაყოფებზე, ყუნწის მიმაგრების ადგილას, ჩნდება წვრილი
მოყავისფრო ლაქები. მათ ზედაპირზე კი ვითარდება ნაცრისფერი ფიფქი. ამ სახით დაზიანებული
ნაყოფი ლპება.
ნაცრისფერი სიდამპლით დაზიანებული ლიმონის ყვავილები ხმება, ყლორტებზე კი შეინიშნება
წებოვანი სითხის დენა.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან



სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.



შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების
გათვალისწინებით,

შესაძლებელია

პირიმეთანილის,

ტრიფლოქსისტრობინის

და

პათოგენის

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.

ციტრუსების შავი ლაქიანობა

გამომწვევი სოკო –Guignardia citricarpa Kiely.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 18-29°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე ნაცრისფერი ცენტრის მქონე უფერული ლაქები წარმოიქმნება,
რომელთაც აქვთ მუქი-ყავისფერი არშია. ნაყოფზე მოყავისფრო-შავი ლაქები ჩნდება, ნაყოფს
სასაქონლო ღირებულება ეკარგება.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.



სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.



შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების
გამოყენება.

ლიმონის ნერგების ფიტოფტოროზი

გამომწვევი სოკო –Phytophthora citrophthora (Smith et Sin) Leon.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 25-27°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ნამყენების ღეროზე ჩნდება ყავისფერი ლაქები, რომლებიც გამოიბერება და
იზრდება როგორც ზედა, ასევე ქვედა მიმართულებით. დაზიანებული ქსოვილებიდან ზოგჯერ
წებოვანი სითხის დენას აქვს ადგილი. ამ ფორმით დაზიანებული ღერო ხმება.
ფიტოფტოროზით დაავადებული ყლორტები ფოთლებიანად შავდება და იმტვრევა. ფოთლები
ცვივა, ხოლო ნაყოფი თავდაპირველად იძენს ყავისფერ შეფერილობას, შემდგომ ლპება და ცვივა.
დამპალ ნაყოფს აქვს ახლად გამოყვანილი ტყავის სუნი.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.



დაზიანებული ტოტების გასხვლა და მოცილება ნაკვეთიდან.



ძლიერ დაზიანებული ნერგების განადგურება.



საღი სარგავი მასალის გამოყენება.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია ნარგაობის სპილენძის ჰიდროქსიდის
შემცველი ფუნგიციდებით, ან 3%იანი ბორდოს ნარევით დამუშავება.

მიზანშეწონილია -

პროპინების, მანკოცების და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა
ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდების გამოყენება.

ციტრუსების სიშავე

გამომწვევი სოკო – Capnodium citri Berk. et Desm.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:


ტემპერატურა: 20-30°C.



ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 60%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ავადდება ლიმონის ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. დაავადებულ
ორგანოებზე მონაცრისფრო ფიფქი ჩნდება. დროთა განმავლობაში ფიფქი შავდება და დაავადებული
ქსოვილები ჭვარტლისებური მასით იფარება.
გამომწვევი არ პარაზიტობს, მხოლოდ მექანიკურადაა მიმაგრებული მცენარეზე და იკვებება
ფარიანებისა და ბუგრების მიერ გამოყოფილი წვენით. ანუ მცენარეს პირდაპირ არ აზიანებს მაგრამ
ამავე დროს ლიმონს სასაქონლო ღირებულებას უქვეითებს.
სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:


ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.



ბრძოლა მავნებელი მწერების წინააღმდეგ.

ქიმიური კონტროლი. ფარიანების და ბუგრების წინააღმდეგ ინსექტიციდების გამოყენება.

baqteriuli nekrozi–citrusblasti.

daavadeba gamowveulia baqteriiT. aavadebs umTavresad 1–3 wlian totebs, iSviaTad
nayofsac. daavadeba iwyeba foTlis yunwidan, Savdeba da gadadis foTlis ubeze.
dazianebuli foToli Wkneba, deformirdeba, cviva. xSirad aseTi foTlebi SerCenilia
xeze. aris iseTi SemTxvevebi, rodesac foTlis firfita Camovardnilia da totze
mxolod gaSavebuli yunwia SerCenili. avadmyofoba muxlze gadadis ris gamoc qerqze
patara laqa warmoiqmneba.Semdeg muxlTaSorisebze warmoiqmneba muqi yavisferi, didi
laqebi. toti daavadebuli adgilidan wverosken swrafad xmeba, rodesac avadmyofobis
gavrcelebisaTvis xelSemwyobi pirobebia, rogoricaa: xSiri wvimebi; Rrubliani
dReebi; dabali temperatura da qari. imdenad Zlierad vlindeba limonze, rom TiTqos
mcenareze cecxldakrulia. ziani vlindeba gazafxulze daTbobisTanave. brZolis
RonisZiebebia: unda gaisxvlas gamxmari totebi dazianebuli adgilidan 10–15 sm-is
dacilebiT da Seiwamlos bordos 1 %iani xsnariT, raTa ar moxdes mcenaris yviTeli
lpoba.

brZolis qimiuri meTodi limonis 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 Sesaxeb, 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.

limonis wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi
wamlobebis tabulas umTavress daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflosameurneo kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro
preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli, aseve kombinirebuli
wamlobis Casatareblad. garda amisa, tabulis 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.
TeTri – akaricidi.
Sindisferi – fungicidebi, romelTa erTmaneTSi Sereva SesaZlebelia.
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. iseve
rogorc SesaZlebelia TiToeul cxrilSi mocemuli fungicidis, inseqticidis da
akaricidis erTmaneTSi Sereva, sokovani daavadebebis, mavnebeli mwerebisa da tkipebis
winaaRmdeg.
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
limonis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.

limonis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni
tabula
pirveli wamloba
wamlobis
Catarebis
periodi

vegetaciis
dawyebamde

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
mavne obieqti
pesticidis
tipi
farianebi,
crufarianebi,
citrusebis da
sxva mozamTre
stadiebi
farianebi,
crufarianebi,
citrusebis da
sxva mozamTre
stadiebi
farianebi,
crufarianebi,
citrusebis da
sxva mozamTre
stadiebi
baqteriuli
nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba,
fomofsisi,
mura sidample
baqteriuli
nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba,
fomofsisi,
mura sidample
baqteriuli
nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba,
fomofsisi,
mura sidample
baqteriuli
nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba,
fomofsisi,

inseqtoakaricidi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

parafinis zeTi 830
g/l

qei, ek

parafinis zeTi 80
%

sipkamoli
e ek

imidaklopridi 4
g/l+min. zeTi 704
g/l

kompradori
oili 004,
sk

15 l

spilenZis
hidroqsidi 400 g/kg

iroko 40,
wdgr

2 kg

meTirami+ spilenZis
dihidroqsidi 810
g/kg

kauritili,
wdgr

3 kg

samfuZiani
spilenZis sulfati
345 g/l

kuproqsati
sk

10 l

15 l

30-35 l

fungicidi

spilenZis
sulfati+kalciumis bordos
hidroqsidi,
narevi 22
spilenZis mixedviT
ku sf
220g/kg

20 kg

mura sidample

baqteriuli
nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba,
fomofsisi,
mura sidample

spilenZis
kupervali
sulfati+kalciumis
20 sf
hidroqsidi 200 g/kg

2 kg

meore wamloba
wamlobis
Catarebis
periodi

yvavilobis
dasawyisi

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
mavne obieqti
pesticidis
tipi
citrusovanTa mwvane
bugri, citrusovanTa
frTaTeTra
citrusovanTa mwvane
bugri, citrusovanTa
frTaTeTra
citrusovanTa mwvane
bugri, citrusovanTa
frTaTeTra
bugrebi
bugrebi
citrusovanTa mwvane
bugri, citrusovanTa
frTaTeTra

inseqticidi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

Tiaklopridi 480
g/l

kalifso
sk 480

0,3 l

imidaklopridi 200
გ/ლ

კონფიდორი
წხკ 200

0,3 l

pirimifos meTili
500 gr/l

aqteliki,
ek

alfacipermetrini 100
gr/l
alfacipermetrini
100 g/l
esfenvalerati 50
გლ

2 l

fastaki, ek

0,4 l

alpaki, ek

0,4l

sumi-alfa
5 ეკ

0,7-1 l

mesame wamloba
wamlobis
Catarebis
periodi

mavne obieqti
pesticidis
tipi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebis
kompleqsi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebis
kompleqsi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebis
kompleqsi
koqcidebi, bugrebi,
frTaTeTra

gamonaskva.
nayofebi
Txilis
odenaa

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

propinebi 700 გ/კგ

antrakoli sf
700

3 kg

ზატო წხგრ 50

0,2 kg

difenokonazoli
250 გ/ლ

skori, ek

0,5 l

krezoqsim-meTili

strobi 500
wdgr

0,2 kg

trifloqsistrobini
500 გ/კგ

fundicidi

koqcidebi, bugrebi,
frTaTeTra
bugrebi

moqmedi
nivTiereba

inseqticidi

koqcidebi, bugrebi,
frTaTeTra

qlorpirifosi
480 g/l
lambdacihalotrini 50
gr/l
alfacipermetrini
100 gr/l
esfenvalerati 50
გლ

2 l

karate zeoni,
mks

0,4 l

fastaki, ek

0,4 l

სუმი-ალფა 5 ეკ

1,25-2,5 l

ქლორპირიფოსი 500

koqcidebi, bugrebi,
frTaTeTra

გ/ლ + ციპერმეტრინი

გრანდ დ, ეკ

2 l

50 გ/ლ

spirodiklofeni
240 g/l
abameqtini 18 გ/ლ
tkipebi

pirifosi 48 ek

akaricidi

propargidi 570
g/l
tebufenpiradi
200 გ/კგ

envidori, სკ
240
vertimeki 018
ek

0,6 l
1,5 l

omaiti 570 we

4,5 l

masai, წხფ

0,5 kg

meoTxe wamloba
wamlobis
Catarebis
periodi

mavne obieqti
pesticidis
tipi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebi kompleqsi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebi kompleqsi
fungicidi
meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebi kompleqsi

nayofebis
aqtiuri
zrdaformireba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi

meWeWianoba (qeci),
anTraqnozi da sxva
daavadebebi kompleqsi

koqcidebi, tkipebi,
menaRme CrCili

koqcidebi, tkipebi,
menaRme CrCili
inseqticidi
bugrebi

koqcidebi, tkipebi,
menaRme CrCili

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

propinebi
700 გ/კგ

antrakoli
sf 700

3 kg

trifloqsist
robini 500
გ/კგ

ზატო წხგრ
50

0,2 kg

meTirami+
spilenZis
dihidroqsi
di 810 g/kg

kauritili,
wdgr

3 kg

mankocebi
800 g/kg

diTani m-45,
sf

3 kg

mankocebi
800 g/kg
difenokona
zoli 250
გ/ლ
qlorpirif
osi 480
g/l
qlorpirif
osi 500
g/l+ciperm
etrini 50
g/l
alfaciper
metrini 100
gr/l

diTan m-45,
sf

2 kg

skori, ek

0,5 l

pirifosi
48 ek

2 l

nurel-d, ek

2 l

fastaki, ek

0,4 l

გრანდ დ, ეკ

2 l

ქლორპირიფ
ოსი 500
გ/ლ +
ციპერმეტრი
ნი 50 გ/ლ

mexuTe wamloba
wamlobis
Catarebis
periodi

simwifis
dasawyisi

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
mavne obieqti
pesticidis
tipi
anTraqnozi, nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba da sxva
daavadebebis
kompleqsi
anTraqnozi, nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba da sxva
daavadebebis
kompleqsi
anTraqnozi, nekrozi,
citrusovanTa
meWeWianoba da sxva
daavadebebis
kompleqsi
koqcidebi da sxva
mavnebelTa kompleqsi

fungicidi

koqcidebi da sxva
mavnebelTa kompleqsi
koqcidebi da sxva
mavnebelTa kompleqsi
koqcidebi da sxva
mavnebelTa kompleqsi

inseqticidi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

mankocebi 800
გ/კგ

drako
blu, sf

3 kg

mankocebi 800
g/kg

diTani m-45,
sf

3 kg

krezoqsimmeTili

strobi 500
wdgr

0,2 kg

spirotetramati
100 გ/ლ
pirimifos
meTili 500
gr/l
esfenvalerati
50 გლ
qlorpirifosi
500 გ/ლ
+cipermetrini
50 გ/ლ

movento, sk
100

1,5 l

aqteliki,
ek

2 l

sumi-alfa
5 ეკ

1,25-2,5 l

grand d, ek

2 l

limonis 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 limonis 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.

F

wamlobebi limonis sarevelebis winaaRmdeg

herbicidi
ganviTarebis
stadia

ვეგეტაციაში
მყოფი
სარეველebi

sarevelebis
saxeobebi

herbicidis
moqmedebis tipi

moqmedi nivTiereba

glifosati
izopropilaminis marili
486 g/l, glifosatis
mixedviT 360 g/l
glifosatis
izopropilaminis marili
ერთწლიანი და
480 g/l, (glifosatis
totaluri
მრავალწლიანი
mJavaze gadaangariSebiT
ganadgurebis
სარეველების ფართო
360 g/l)
herbicidi
სპექტრი
glifosati 500 g/l,
kaliumis marilis
mixedviT
glifosatis mJava,
izopropilis spirti 360
g/l
Sesxureba tardeba kulturis maqsimaluri dacviT!

dozebi
savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

rumbo wx 36

3 l

klini, wx

3 l

uragan forte
wx

3 l

dominatori, wx

3 l

limonis teniT uzrunvelyofa
limonis morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod nakveTSi arsebul
klimatur pirobebze da niadagis tenianobaze. zogadad, unda aRiniSnos, rom limoni
ver egueba tenis naklebobas, misTvis aucilebelia rom niadagSi SenarCunebuli iqnas
60%-mde tenianoba. amitom aucilebelia SefardebiTi tenianobis amaRleba, risTvisac
zafxulSi, yvavilebis warmoqmnisas da naskvebis ganviTarebisas aucilebelia da
maRalefeqturia dawvimebiTi, gamagrilebeli da wveTobrivi morwyva. iq, sadac
morwyvis gamoyenebisaTvis pirobebi ar arsebobs, gvalvebis periodSi citrusovanTa
baRebSi rekomendirebulia organuli da mcenareuli mulCis gamoyeneba da niadagis
fxvier mdgomareobaSi yofna.
mosavlis aReba-Senaxva
limonis mosavlis aRebis dros daculi unda iqnas krefis wesebi, raTa ar moxdes
xarisxiani nayofis dazianeba. sarealizaciod ar unda moikrifos iseTi nayofi,
romelsac gaaCnia vizualuri dazianebebi. nayofis xarisxis ganmsazRvrelia simwife,
Saqrianoba,
wvenis Semcveloba, simkrive, nayofis zoma da mJavianoba. nayofi
mosakrefad mzadaa, roca misi zedapiris 75% gayviTlebulia. ar aris qvasaviT magari,
TiTis daWeriT igrZnoba mcire sirbile. unda moikrifos mSrali nayofi, sveli xili
xels uwyobs sokovani daavadebebis ganviTarebas. unda moikrifos rac SeiZleba
frTxilad, ar unda dauziandes kani. mkrefavi nayofis dauzianeblad krefisTvis
iyenebs xelTა Tmanebs. mokrefili nayofi frTxilad unda Caewyos yuTSi an kalaTSi.
nayofi ikrifeba mWreli sekatoriT, rac SeiZleba mokle yunwze. nakveTSi, krefis win
pirvel rigSi unda moSordes daavadebuli nayofebi, raTa ar moxdes sokovani
daavadebebis gavrceleba. miwaze davardnili nayofi ar unda SeurioT xeze mokrefil
nayofebs. daavadebul nayofze xelis Sexebis Semdeg saWiroa gamoyenebuli iqnas
xelsawmendi. ar moxdes yuTebis gadavseba, romelic SemdgomSi gamoiwvevs nayofis
Wyletas. yuTSi nayofebis rigebi unda iyos 3 an 4. inaxeba mxolod mSrali nayofi.
Senaxvis optimaluri temperaturaa 7,2 gradusi. optimaluri tenianoba 85–90%. xSirad
unda ganiavdes sacavi haeris nakadiT. ar unda moxdes eTilenis dagroveba sacavSi.
kargia Senobis dezinfeqciis Catareba kiriani wyliT, xis nawilebis gaTeTrebiT.

limonis sxva movliTi samuSaoebi
sxvla-formireba. limonis mcenarisaTvis formis micemas iwyeben sanergeSi da
ganagrZoben plantaciaSi dargvis Semdegac 4-5 wels. sworad gaformebul limonis xes
unda hqondes naxevradbuCqis forma, 10-12 sm simaRlis StambiT 3-4 mTavari, Tanabrad
ganviTarebuli sxvadasxva mxarisaken mimarTuli toti.
formis micemis dros, yuradReba unda mieqces varjis Tanabrad ganviTarebas. Zlier
mozardi totebi unda waiCqmitos an waiWras. limoni moiTxovs totebis zrdis mudmiv
regulirebas. limonis zrdis regulireba xdeba ZiriTadad ylortebis wveroebis
waCqmetiT (pincirebiT), roca isini 15-20 sm sigrZes miaRweven (wveros kvirtisa da
erTi-ori foTlis mocilebis gziT). pincireba xdeba sistematurad savegetacio
periodis ganmavlobaSi 1 seqtembramde, rom SevinarCunoT mesame, ukanaskneli nazardi.
noemberSi saWiroa pincirebuli iqnas mxolod calkeuli vertikaluri totebi (2-3
foTol-kvirtiT), romlebic zrdas ganagrZoben. gverdiTi susti totebi xSirad

wyveten zrdas, pirveli an meore zrdis Semdeg 20-25 sm sigrZes aRweven. TiTqmis yvela
aseTi toti Semdegi wlis gazafxulidan msxmoiarobs. limonis xis simaRle
ganisazRvreba adgilmdebareobis mixedviT:
a) SedarebiT Tbil mikronakveTebze, sadac 5 wlis asakis Semdeg wydeba safaris
gamoyeneba yinvebisagan dasacavad, xis simaRle gansazRvruli ar aris.
b) naklebad Tbil adgilebSi, asakSi Sesuli xis simaRle 2-2,5 metrze meti ar unda
iyos. Tu wlebis ganmavlobaSi zamTari Tbili iyo da mcenareebi dazianebas ar
ganicdidnen - limonis xis simaRlis regulireba xdeboda vertikaluri totebis
damoklebiT.
gasxvla aregulirebs mewleulobas. rogorc wesi, uxvi msxmoiareobis dros mcenareze
axalgazrda ylortebi ar warmoiqmneba, an umniSvnelo raodenobiT viTardeba, ris
gamoc momdevno wels vRebulobT mcire raodenobis mosavals da adgili aqvs didi
raodenobis nazardebis warmoqmnas, samagierod SemdgomSi uxvmsxmoiarobis safuZvelia.
sworma gasxvlam SesaZloa 30–35%–iT gazardos msxmoiaroba da Seamciros
mewleuloba, risTvisac limonis xes unda Seumcirdes gasuli wlis nazardebis
garkveuli raodenoba dabali mosavlianobis wlis Semdeg.
limonis xe unda gaisxlas frTxilad, radgan mas gaaCnia nazi kani. totebis moWris
dros sasxlavi makratelis mWreli nawili mimarTuli unda iyos xisken, raTa ar
daziandes totis nawili, toti unda moiWras totis yelidan erTi santimetris
dacilebiT ise, rom ar daziandes gamsxvilebuli nawili totis dasawyisSi. yels aqvs
ujredebis viwro salte, romelic aaqtiurebs gamamkrivebeli qsovilebis warmoqmnas
nasxlavis irgvliv da awarmoebs Sexorcebas. aseve is warmoSobs antiseptikur
nivTierebas, romelic icavs Wrilobas lpobisagan. aseTi wesiT gasxvlis dros
malamos wasma Wrilobaze saWiro ar aris. rodesac toti aWrilia RerosTan zedmetad
axlos, is moicavs mcenaris Rerosac da moWris adgilze SemdgomSi Cndeba fuRuro,
xolo grZlad moWrisas Znelad xdeba Sexorceba, lpeba da vrceldeba Rerosken,
msxvili totebis gasxvlis dros, Camotydomebis da darCenili nawilis dazianebis
Tavidan asacileblad tardeba samjeradi Wra: – pirveli Wra – gantotvis adgilidan
25–30 sm iWreba totis qvemodan 1/3 – 1/2 nawili;
– meore Wra – pirveli Wris adgilidan 3–4 santimetris daSorebiT totis zemodan
moWriT totis mocileba;
– mesame Wra – saboloo Wra, romliTac toti moSordeba RerosTan SeerTebis adgils.

limonis warmoebis agroteqnologiuri ruka
farTobi 1ha; dagegmili mosavali 10 t.

სამუშაოს/მასალის დასახელება

შესრულების დრო

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის

სულ

ღირებულება

ღირებულება

500

500

750

750

პლანტაციის გაშენების პირველი წელი
ტერიტორიის გათავისუფლება

ნოემბერი-თებერვალი

ამორტიზირებული

ჰა

1

ნარგაობებისაგან
ნაკვეთის

თებერვალი
ჰა

1

ეკალ მავთულის შეძენა

გრძ.მ

3000

0.3

900

ბოძების შეძენა

ცალი

200

4

800

თებერვალი

ჰა

1

1000

1000

თებერვალი

ცალი

1

200

200

თებერვალი

ტონა

10

100

1000

ტონა

3.5

700

2450

კგ

300

1.5

450

დახვნა, გაფხვიერება

ჰა

1

150

150

ნაკვეთის აგეგმარება

ჰა

1

120

120

ტონა

50

60

3000

შემოღობვა(შესასრულებელი
სამუშაობის ჩათვლით)

ნაკვეთის პლანტაჟი (მთაგორიან
პირობებში)
ნიადაგის ანალიზი
ქიმიური მელიორაცია (დეფეკატის
შესყიდვა)
ორგანული სასუქის შეტანა
დარგვისას (ბიოსასუქი - მცენარის
პრობიოტიკი)
კომბინირებული მინერალური

მარტი

სასუქი NPK

გადამწვარი ორგანული სასუქის

მარტი-აპრილი

შენიშვნა

ნაკელის შეტანა მთლიან ნაკვეთში
გაკულტურებისა და
დამულჩვისათვის
მინერალური და ორგანული
სასუქების, დეფეკატის, შეტანა

კაც/დღე

15

30

450

ორმოების ამოღება დარგვა

ცალი

1250

1

1250

ნერგის შესყიდვა

ცალი

ხეების შესაკრავი მასალა

კგ

1250
10

5
10

6250
100

საყრდენი ბოძების შეძენა

ოქტომბერი

ცალი

1250

0.5

625

საყრდენ ბოძებზე აკვრა

ნოემბერი

ძირი

1250

0,3

375

მარტი

ძირი

1250

0.2

250

ფუნგიციდები ორჯერადი

მაისი

კგ/l

5

20

100

ინსექტოაკარიციდები ორჯერადი

ივნისი-აგვისტო

კგ/l

2

40

100

კგ/l

2

50

200

ჰა

1

100

100

ჰა

1

600

600

ხეების გახსნა და შესაკრავი
მასალის გამოტანა

ბიოპრეპარატები
პესტიციდების შესხურება შეფრქვევა
ცელვა, დამულჩვა

სულ ბაღის გაშენების ხარჯი
გასხვლა-ფორმირება

21 720
პლანტაციის გაშენების მეორე წელი
1
თებერვალი, მარტი
ჰა

300

300

კომბინ. მინერალური სასუქი NPK

კგ

100

1.5

150

აზოტიანი მინერალური სასუქი

კგ

150

1

150

ტონა

2.5

700

3500

კგ

2750

0.1

275

ორგანული სასუქი (ბიოსასუქი მცენარის პრობიოტიკი)
მინერალური და ორგანული
სასუქების შეტანა, დამულჩვა

ხეების შესაკრავი მასალა

სექტემბერი

ლიმონის ნარგაობის აკვრისა და

ნოემბერი-მარტი

გახსნის სამუშაოები

კგ

20

10

200

კაც/დღე

10

30

300

ფუნგიციდების შეძენა

თებერვალი, მარტი,

კგ/l

5

20

100

ინსექტოაკარიციდების შეძენა

მაისი, ივნისი აგვისტო

კგ/l

2

40

80

ბიოპრეპარატების შეძენა

კგ/l

2

50

200

პესტციდების შესხურება
შეფრქვევა 2 ჯერ

ჰა

2

100

200

ჰა

1

600

600
6055

გაცელვა დამულჩვა

ივნისი-აგვისტო

სულ ხარჯი
პლანტაციის გაშენების მესამე წელი

6055

აგროღონისძიებები და ხარჯები
იგივე
პლანტაციის გაშენების მეოთხე წელი

6055

აგროღონისძიებები და ხარჯები
იგივე
პლანტაციის გაშენების მეხუთე წელი

6055

აგროღონისძიებები და ხარჯები
იგივე
პლანტაციის გაშენების მეექვსე წელი

6055

აგროღონისძიებები და ხარჯები
იგივე
ლიმონის კრეფა, მოსავალი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

4 000

კრეფის ხარჯი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

4 000

სულ ხარჯი

2
0.1

4000
400
6455

პლანტაციის გაშენების მეშვიდე წელი
აგროღონისძიებები და ხარჯები

6055

იგივე
ლიმონის კრეფა, მოსავალი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

8 000

კრეფის ხარჯი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

8 000

2
0.1

სულ ხარჯი

16000
800
6855

პლანტაციის გაშენების მერვე წელი
აგროღონისძიებები და ხარჯები

6055

იგივე
ლიმონის კრეფა, მოსავალი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

30 000

კრეფის ხარჯი

ნოემბერი-დეკემბერი

კგ

30 000

სულ ხარჯი (ლარი)
მოსავალი(ტონა)
მოსავლის ღირებულება(ლარი)
მოგება(ლარი)

2
0.1

60 000
3000
9055

30 ტონა
30 ტონა * 2 ლარი

60000

მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი

50 945

Semdgenlebi

roland kopaliani – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori
avTandil mesxiZe – biologiis mecnierebaTa akademiuri doqtori
mziuri gabaiZe – soflis meurneobis

mecnierebaTa akademiuri doqtori

