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mocxaris warmoebis agroteqnologia

kulturis zogadi daxasiaTeba
laTinuri dasaxeleba
botanikuri ojaxi
sicocxlis xangrZlivoba
ganviTarebis optimaluri temperatura
haeris optimaluri tenianoba
niadagis optimaluri tenianoba
niadagis ares optimaluri reaqcia, pH
gavrcelebis areali zRvis donidan
saWiro aqtiur temperaტuraTa jami
kritikuli temperaturuli minimumi
kritikuli temperaturuli maqsimumi
sasurveli winamorbedi kulturebi
arasasurveli winamorbedi kulturebi

Ribes
Grossulariaceae - xurtkmelisebrTa
mravalwliani
18-200C
60-75%
70-80%
6,0-7.0
1000 მ.
1500-2000°С
-2°С (vegetaciis periodSi)
38°С
parkosani kulturebi
mocxari, xurtkmeli

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
botanikuri aRweriloba da damokidebuleba agroklimatur faqtorebTan. mocxari 1-2 metri
simaRlis, foTolmcveni buCqia, miekuTvneba xurtkmelisebrTa (Grossulariaceae) ojaxs. bunebaSi
gvxvdeba: Savi mocxari (Ribes nigrum), wiTeli mocxari (Ribes rubrum), TeTri mocxari (Ribes
rubrum 'White Grape). maT Soris yvelaze sainteresoa Savi da wiTeli mocxari. sakvebad
gamoiyneba mocxaris mwife nayofebi. mocxari mravalwliani buCqia, romlis axali totebi
warmoiqmneba buCqis qveda nawilidan. iviTarebs funja fesvTa sistemas, romelic ZiriTadad
ganlagebulia niadagis zedapiridan 10 – 40 sm-is siRrmeze. Savi mocxaris nayofebi erT
buCqze da erT mtevanzec araerTgvarovnad mwifdeba, sanayofe mtevnis zeda nawilSi ufro
msxil nayofebs isxams, xolo mtevnis wverisken nayofebi ufro wvrilia. nayofebi ufro
adre Semodis buCqis fuZesTan, xolo gvian – buCqis kenweroSi. rogorc wiTeli, aseve Savi
mocxari jiSebis mixedviT, ZiriTadad ivnisis meore naxevridan ivlisis bolomde mwifdeba.
Savi mocxari, nayofis feris garda, wiTeli mocxarisgan mkafiod gamoxatuli specifikuri
suniTac gansxvavdeba. mocxari tenis mimarT momTxovnia da wyliT uzrunvelyofil, magram
drenirebul niadagebs moiTxovs. mcenare kargad xarobs rogorc msubuq Tixnar, aseve
qviSnar niadagebze. mJave niadagebi mocxaris gasaSeneblad ar gamodgeba, maRali
karbonatebis Semcvel niadagebze ki aRiniSneba mosavlianobis Semcireba da mcenaris zrdaganviTarebis SezRudva.
jiSebis umetesoba TviTgamanayofierebelia, Sesabamisad damamtverianebeli jiSebis dargva
saWiro ar aris, Tumca ori an meti jiSis dargva gazrdis mosavals. msxmoiaroba iwyeba
dargvidan meore wels. msxmoiarobs or da samwlian totebze. erTi buCqidan SesaZlebelia
700-800 grami, xolo 4-6 wlis asakSi 2-4 kg (4-8 t/ha-ze) nayofis miReba. nayofi kenkraa,
saSualod 1 sm diametris. nayofSi 3-37 Teslia. 1 kg-Si 330 nayofia. 1000 cali Teslis masa
0,9-1,8 gramia. yvavilobs mais-ivnisSi. mwifdeba ivlis-agvistoSi. mwife nayofebi advilad
cviva, Sesabamisad saWiroa drouli mokrefa. foTolcvena iwyeba gvian, xSirad mcenare
zamTramde mwvanea. gazafxulze niadagTan axlos mdebare kvirtebi adre 5°С-ze iRviZeben da

zrdas iwyeben. am dros, SesaZlebelia gazafxulis nagvianevma wayinvebma daazianos axlad
gaSlili kvirtebi. mocxari maRali yinvaatanobiT gamoirCeva.
buCqi 12-15 wels cocxlobs. maqsimalur mosavals meeqvse wels iZleva. mocxari
saqarTveloSi TiTqmis metnaklebad yvelgan aris gavrcelebuli, ZiriTadad sakarmidamo
nakveTebSi. misi gavrcelebisaTvis optimaluri zonaa zRvis donidan 700-1000 metri.
mgrZnobiarea sicxis mimarT, kritikulia 38° С-ze meti temperatura.
mocxaris gavrcelebuli jiSebi
Savi da wiTeli mocxaris jiSebis farTo speqtri arsebobs, romlebic gansxvavdebian
simwifis periodiT, buCqis zrdis siZlieriT da formiT, nayofebis zomiT, gamZleobiT
daavadebebis mimarT da sxva. qvemoT mocemulia mokle informacia mocxaris zogierTi
farTod gavrcelebuli jiSis biologiur-sameurneo Taviseburebebis Sesaxeb:

bogatiri

buCqi saSualo zrdisaa, simaRliT 1,0 – 1,2 metri. kargad SefoTlili. yvavilobs maisSi.
nayofi msxvilia. 10-12 gr. sasiamovno gemosi. Semodis ivlisis pirvel naxevarSi.

bolduini

sanayofe mtevani saSualo sigrZisaa. nayofi msxvilia 0,8-0,9 gr. kani saSualo sisqis. nayofi
momJavo-tkbilia. sasiamovno gemosi, Zlierad gamoxatuli surnelebiT. nayofebi TiTqmis
erTdroulad Semodis ivlisis damlevs. saukeTesoa gadasamuSaveblad
pobeda

buCqi zomierad mozardia, maRla amarTuli zrdis. nayofebi msxvilia 0,8 0,9 gr, Savi
saSualo sisqis kaniT. nayofi Zalzed surnelovania, mJavea da gemrielia. didi raodenobiT
Seicavs vitamin ც-s. gamoiyeneba gadasაmuSaveblad da gasayinad.

rovada

holandiuri jiSia, saSualo simaRlis buCqiT xasiaTdeba, wiTeli feris, nacrisadmi
naklebad gamZlea, adre moyvavilea da advilad mosakrefia.
nayofi: saSualo-sagviano simwifis periodis, gamoirCeva saucxoo sagemovno Tvisebebis.
kenkra msxvilia, saSualo masa 0,7-0,8 grami, mtevnis sigrZe 8 – 10 sm, saSualo mosavlianoba
10 – 12 tona/ha.
jonker van tetsi

Zveli holandiuri jiSia, iviTarebs vertikalurad mimarTul buCqs,
tolerantulia, adre iwyebs yvavilobas.
nayofi: saadreo simwifis periodis, xasiaTdeba saucxoo sagemovno TvisebebiT.

nacrisadmi

adgili TeslbrunvaSi
mocxaris
sasurveli
winamorbedi
kulturebia
parkosanTa
botanikuri
ojaxis
warmomadgeneli mcenareebi. xolo arasasurveli winamorbedi kulturebi ki mocxarisaTvis
aris Tavad mocxari da xurtkmeli.
Tu mocxaris plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels iwarmoeboda
mocxari, am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis dacva mocxaris axali plantaciis
gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa minimumamde iqnas Semcirebuli mavnebeldaavadebebis gavrcelebis riskebi.

niadagis da nakveTis SerCeva
mocxaris baRis gasaSeneblad niadagi unda iyos struqturuli, msubuqi meqanikuri
Sedgeniulobis, kargi haeraciis da wyalgamtari.
mocxari tenis moyvaruli kulturaa. kargad izrdeba da msxmoiarobs iseT adgilebSi, sadac
gruntis wylebi zedapirulia da dgomis done 1 – 1,5 metria. misTvis misaRebia organuli
nivTierebebiT mdidari, sakmaod teniani kargad drenirebuli, kargi wyalSekavebis unaris
mqone msubuqi Tixnarebi. ufro msubuqi niadagebi moiTxoven damulCvas da irgacias.
mocxaris gasaSeneblad ufro kargia CrdiloeTis, Crdilo-dasavleTis da CrdiloaRmosavleTis ferdobebi. gril regionebSi dargva SesaZlebelia samxreTis da samxreTdasavleTis ferdobebze
mocxaris warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,0-dan 6,5-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu mocvis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia aRniSnul
parametrebze meti an naklebia anu niadagis mocvis 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 damuSaveba
niadagis momzadeba plantaciis gasaSeneblad. mocxaris gasaSeneblad niadagis plantaJi ar
aris saWiro. sakmarisia niadagi 30-35 sm siRrmeze moixnas. dasargavad gankuTvnili niadagi
dargvamde sul mcire 6-7 TviT adre unda momzaddes. niadagis sakვebiT uzrunvelyofis
mizniT saWiroa niadagis analizi, nakveTi totaluri moqmedebis herbicidebis gamoyenebiT
gasufTavdes sarevelebisgan, moxvnamde niadagSi Setanili iqnas organul-mineraluri
sasuqebi: 30-40 t nakeli 1ha-ze da mineraluri sasuqebi niadagis analizis mixedviT
(saorientacio doza - 90-120 kg/ha azotovani, 100-120 kg\ha fosforovani da 200-240 kg\ha
kaliumiani sasuqi. dargvamde Catardeba niadagis 2-3 kultivacia, saWiroebis SemTxevaSi
dafrezva. dasargavi adgili kargad unda iyos damuSavebuli da gafxvierebuli.
niadagis movla plantaciaSi. mocxaris dargvis Semdeg saWiroa niadagis sistematiuri
damuSaveba. ar unda davuSvaT niadagis gamkvriveba. dasarevlianeba uaryofiTad moqmedebs
mocxaris zrda-ganviTarebasa da msxmoiarobaze. niadags amuSaveben Semodgomaze, 15-18 sm
siRrmeze da buCqebis maxloblad. yovel 3 weliwadSi erTxel mizanSewonilia niadagis
ufro Rrmad damuSaveba 20-25 sm siRrmeze. zafxulSi rekomendirebulia rigTaSorisebis 4-5
jeradi kultivacia. dadebiT Sedegebs iZleva niadagis damulCva. igi sarevelebTan brZolis
da niadagSi tenis SenarCunebis saukeTeso saSualebaa.

mocxaris plantaciis gaSeneba
dargva-gaSeneba. mocxars amravleben gamerqnebuli da mwvane kalmebiT, gadawiდვნiT, buCqis
dayofiT, mynobiTa da TesliT.
gamerqnebuli kalmebis dafesvianeba mocxaris gamravlebis, yvelaze martivi da efeqtiani
xerxia. sargavi masalis misaRebad saWiroa specialuri sanerges mowyoba, an kidev
samrewvelo nergebidan sadede buCqebis gamoyofa. gamerqnianebuli kalmiT gamravlebisas
sadede buCqidan unda avaWraT erTwliani kargad ganviTarebuli momwifebuli ylortebi,
kargad ganviTarebuli kvirtebianad. aWra saWiroa totisZiris siaxloves. ylorts daWrian
15-20 sm sigrZis kalmebad. kalmebis sisqe 6 mm-ze naklebi ar unda iyos. kalmebis aWra
SeiZleba gvian SemodgomiT, zamTris dasrulebisas, haeris daTbobisTanave da adre
gazafxulze, wvenis moZraobis dawyebamde. dargvamde kalmebs inaxaven gril adgilas,
nestian qviSaSi konebad Sekruli saxiT. dargvis win kalmebs bolos moaWrian kvirtTan
axlos. kalmis wveri kvirtidan 2-3 sm-iT unda iyos daSorebuli. kalmebis dargva umjobesia
adre gazafxulze, kvirtebis gamotanamde, winaswar momzadebul niadagSi. sargav masalas
aTavseben rigebSi. rigTa Soris manZili mcire farTobebze 80 sm-ia, xolo rigSi kalmebs
Soris manZili 15 sm. dargvis siRrme damokidebulia niadagis tipze da havis pirobebze.
dasavleT saqarTvelos raionebSi msubuq niadagebze mocxaris kalmis 2\3 miwaSi unda
moeqces. aRmosavleT saqarTveloSi miwiszemoT unda davtovoT mxolod erTi kvirti.
dargul kalmebs miwas Semouyrian, motkepnian da morwyaven.
iSviaTad, magram mainc, gamoiyeneba gadawidvniT gamravleba. buCqebis dayofiT gamravlebas
iyeneben mxolod sargavi masalebis naklebobis dros da mocxaris buCqis, erTi adgilidan
meoreze gadatanis SemTxvevaSi.

dargvis sqemebi da dargva.
wiTeli da Savi mocxaris plantacia SesaZlebelia dargvis
sxvadasxva sqemiT gaSendes: 1-1,5 m. rigebs Soris — 50-70sm. rigSi mcenareebs Soris; aseve
SeiZleba 3 X 1,0; 2,5 X 1,0 da 2,2 X 1,0; kvebis areTi gaSeneba. Zogadad, umjobesia SemaRlebul
bazo-kvlebis mowyoba da maTze dargva. dargvisas odnav damokldeba fesvebi, xolo nergi
dairgveba 3 – 5 sm-iT ufro Rrmad vidre izrdeboda sanergeSi, odnav daxril
mdgomareobaSi. aseTi wesiT darguli nergi iviTarebs damatebiT fesvebs da mZlavri buCqi
viTardeba. dargvis Semdeg nargavi unda moirwyas, moeyaros fxvieri nakeli 2-3 kg-is
odenibiT erT Zirze an fxvieri miwa.
dargvisTanave saWiroa morwyva.
dasargavi ormo. mocxaris nergi irgveba 40 sm diametris da 30 sm-i siRrmis ormoSi.
dargvis dro. dargvis saukeTeso periodia seqtembris bolo - oqtombris pirveli dekada,
rgaven adre gazafxulzec.
nergis SerCeva. standartuli sanerge masala unda akmayofilebdes Semdeg pirobebs: fesvTa
sistema unda iyos kargad datotvili, romlis sigrZe 15 sm-ze naklebi ar iqneba. miwiszeda
nawilSi iqneba erTi iseTi ylorti, romlis sigrZe sul cota 30-35 sm iqneba. ZiriTad
ylorts unda qondes 2-3 gantotvili saRi ylorti.
dargvis win nergebs totebs ise
waaWrian, rom misi sigrZe 15-20 sm darCes.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
mocxaris baRSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa niadagis
agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.
saorientaciod, yovelwliurad saWiroa mocxaris plantaciaSi Setanili iqnas:
 superfosfati: 100-200 gr. erT buCqze
 kaliumis qloridi: 30-40 gr. erT buCqze
 azotiani sasuqi: 40-50 gr. erT buCqze.

mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi:





azoti N - 40% - aprilSi, 30% - yvavilobis dasasruls, 30%- Semodgomaze
fosfori P - Semodgomaze.
kaliumi K - Semodgomaze.

garda amisa, aucilebelia plantaciaSi gadamwvari nakelis, torfisa da Tivis nareviT
mulCireba, 8-10 sm-is simaRleze. muCireba unda ganxorcieldes Semodgomis, an gazafxulis
periodSi.

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

mocxaris integrirebuli dacva mavne organizmebisagan
ZiriTadi mavneblebi
ვაშლის ალურა

ლათინური სახელწოდება: Simaethis pariana Cl.
მავნებლის მატლები იკვებებიან ფოთლის ეპიდერმისით და პარენქიმით, ფოთოლი იხვევა, ხმება და
ზაფხულის დამლევს ცვივა. მათ მიერ დაზიანებულ ფოთლებზე შეინიშნება ყავისფერი უბნები. გარდა
ამისა, მატლი აბლაბუდის საშუალებით ახვევს ფოთლებს.
ბრძოლის ღონისძიებები:


ჩამოცვენილი ფოთლების შეგროვება და დაწვა.



წამლობების

ჩატარება.

გამოიყენება:

მალათიონი,

დელტამეტრინი,

ციპერმეტრინი,

ალფაციპერმეტრინი, და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა
შემცველი პრეპარატები.

მსხლის ბაღლინჯო

ლათინური სახელწოდება: Stephanitis pyri Fabr.
ბაღლინჯო წუწნით აზიანებს კულტურათა ფოთლებს და ასევე კვერცხის დების პროცესში მავნებელი
ჭრილობას აყენებს და აზიანებს ფოთლის ფირფიტებს.
წლის განმავლობაში მავნებელი საქართველოს პირობებში 3 გენერაციას იძლევა.
მსხლის ბაღლინჯო ზამთარს ატარებს იმაგოს სახით, ჩამოცვენილ ფოთლებსა და ხე-მცენარეთა შტამბის და
ტოტების დამსკდარი ქერქის ქვეშ.
ბრძოლის ღონისძიებები:


ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლების და მცენარეული ნარჩენებისაგან.

zამთრის მზომელა

ლათინური სახელწოდება: Operophthera brumata L.
ზამთრის მზომელა აზიანებს ყველა სახის ხეხილს და ტყის ხე-მცენარეებს. მავნებლის მატლები იკვებებიან
კულტურათა ნორჩი ფოთლებით და კვირტებით. შედეგად, კვირტები ნადგურდება და ხეები შიშვლდება.
ბრძოლის ღონისძიებები:


მცენარეული

ნარჩენების

შეგროვება-განადგურება

და

ნიადაგის

მოვლითი

განხორციელება, ნიადაგში არსებული მავნებლის ჭუპრების განადგურების მიზნით.

სამუშაოების

ხეხილის წითელი ტკიპა

ლათინური სახელწოდება: Panonychus ulmi Koch.
მავნებლის მიერ დაზიანებულ ფოთლის ფირფიტებზე, ძარღვების გასწვრივ თავდაპირველად ჩნდება ღიაყვითელი ფერის ლაქები. დროთა განმავლობაში ფოთოლი იღებს მონაცრისფრო შეფერილობას. ტკიპებით
ძლიერ დასახლების შემთხვევაში ფოთოლი კარგავს ქლოროფილს და შესაძლოა დაჭკნეს.
ბრძოლის ღონისძიებები:


შესაბამისი წამლობების განხორციელება - კულტურათა სახეობების, ვეგეტაციის ეტაპების და
მავნებლის განვითარების ციკლის გათვალისწინებით. გამოყენება: ფენპიროქსიმატი, პირიდაბენი,
ტებუფენპირადი და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
აკარიციდები.

ქლიავის აბლაბუდიანი ტკიპა

ლათინური სახელწოდება: Schizotetranychus pruni Oud.
გამოზამთრებული ტკიპა გაზაფხულზე ჯერ ახლადგაშლილ კვირტებს აზიანებს, ხოლო შემდეგ ფოთლებსა
და ყლორტებს. მჩხვლეტ-მწუწნი პირის ორგანოთი წუწნის უჯრედის წვენს და ანადგურებს
ქლოროპლასტებს. უქლოროფილო ლაქები განსაკუთრებით შესამჩნევია ფოთლების ძარღვების გასწვრივ.
ნაწუწნ ადგილებში ფოთოლსა და ყლორტზე ჩნდება მოშავო-ყავისფერი წერტილოვანი ლაქები.
დაზიანებული ყლორტი მთლიანად შავდება და იღუპება. მზარდი ფოთლის დაზიანებული ფირფიტა
არათანაბრად ვითარდება, იკრუნჩხება და ცვივა, ხშირად კი ქვედა მხრიდან ჯამის მსგავსად იზნიქება.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 დაზიანებული ფოთლების მოცილება ნაკვეთებიდან.

მოცხარის ძირითადი დაავადებები
მოცხარის ნაცარი

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis.
ნაცრით დაავადებული მცენარის ფოთლები იღუნება, წითლდება და მათი ქვედა მხარე იფარება მორუხოთეთრი ფერის ნადებით. ფოთლის ფირფიტის კიდეები კი ეხვევა.
მორუხო-თეთრი ფერის ნადები ჩნდება დაავადებულ ყვავილებსა და ნაყოფებზე. ამ ფორმით
დაავადებული ნაყოფი შესაძლოა ვერ დამწიფდეს, ან დაკარგოს ჯიშისათვის დამახასიათებელი
შეფერილობა.
დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:
 ტემპერატურა: 15-20◦C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
ქიმიური კონტროლი - დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ გამოიყენება:
აზოქსისტრობინი, პირაკლოსტრობინი, ტრიფლოქსისტრობინი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ.
მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მოცხარის ჟანგა

გამომწვევი სოკო – Cronartium ribicola.
ჟანგათი დაავადებული მცენარის ფოთლების ქვედა მხარეს წარმოიქმნება მოყვითალო-მონარინჯისფრო
ფხვნილოვანი მასით სავსე ბუშტუკები. ანალოგიური სახის სიმპტომები ჩნდება ნაყოფებზეც. ამ სახით
დაზიანებული ნაყოფი კარგავს სასაქონლო ხარისხს.დაავადების განვითარების ოპტიმალური
პირობები:ტემპერატურა: 17-19°C. ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. სიმპტომების გამოვლენის
ძირითადი პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:
 ოპტიმალური კვების არეების დაცვა.


ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

brZolis qimiuri meTodi mocvis 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.

mocxaris wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi
wamlobebis tabulas umTavresს daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-sameurneo
kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro preparatis
SerCevis
saSualebas,
rogorc
arakombinirebuli,
aseve
kombinirebuli
wamlobis
Casatareblad. garda amisa, tabulი s 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
mocxaris mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.

mocxaris mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula

პირველი წამლობა
წამლობის
ჩატარების
პერიოდი

პესტიციდი
მავნე ობიექტი
მავნებელთა
მოზამთრე
ფაზები

მოსვენების
პერიოდი

ლაქიანობა,
ნაცარი,
ანთრაქნოზი,
ჟანგა და სხვ.
მოზამთრე
ფაზები

პესტიციდის გამოყენების
რეგლამენტი 1 ჰა ზე

პესტიციდის
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

ინსექტიციდი

პარაფინის ზეთი

ქეი

15 ლ

kuprosulfi

30 kg.

kiri

30 kg.

fungicidi

spilenZis sulfati

მეორე წამლობა
წამლობის
ჩატარების
პერიოდი

ფოთლების გაშლა

პესტიციდი
მავნე ობიექტი

ბუგრები, ალურა,
ფოთლის ჭამია
მავნებლები

პესტიციდის
ტიპი

ფუნგიციდი

მოქმედი ნივთიერება

სპილენძის
ჰიდროქსიდი 40%
345 გ/ლ სამფუძიანი
სპილენძის სულფატი

ინსექტიციდი

თიაკლოპრიდი 480 გ/ლ

სავაჭრო
დასახელება

პესტიციდის გამოყენების
რეგლამენტი 1 ჰა ზე

იროკო

2 კგ

კუპროქსატი

5ლ

კალიფსო

0,2 ლ

მესამე წამლობა
პესტიციდი

წამლობის
ჩატარების
პერიოდი

მავნე ობიექტი

ყვავილობის წინ

ლაქიანობა,
ანთრაქნოზი,
ნაცარი, ჟანგა
ბუგრები, ალურა,
ფოთლის ჭამია
მავნებლები,
ფოთლის მეგალე
და სხვ.

პესტიციდის გამოყენების
რეგლამენტი 1 ჰა ზე

პესტიციდის
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

ფუნგიციდი

ტრიფლოქსისტრობინი
500 გ/კგ

ზატო 500 წხგრ

0,25 კგ

ინექტიციდი

თიამეტოქსამი 250 გ/კგ

აქტარა, წდგრ

120 გრ

მეოთხე წამლობა
პესტიციდი

წამლობის
ჩატარების
პერიოდი

მავნე ობიექტი

მოსავლის აღების
შემდეგ

ბუგრები, ალურა,
ფოთლის ჭამია
მავნებლები,
ფოთლის მეგალე
ტკიპა და სხვ.

პესტიციდის გამოყენების
რეგლამენტი 1 ჰა ზე

პესტიციდის
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

ფუნგიციდი

ტრიფლოქსისტრობინი
500 გ/კგ

ზატო 500 წხგრ

0,25 კგ

ინექტიციდი

თიაკლოპრიდი

კალიფსო

0,2 ლ

mocxaris 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 mocxaris plantaciebSi gavrcelebuli sxvadasxva saxeobis
sarevelebis winaaRmdeg.
herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri teqnikis swori
SerCeva da herbicidis mwarmoeblismier gansazRvruli wesebis dacviT Sesxureba, kulturis
ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis gaTvaliswinebiT.

wamlobebi mocxaris plantaciaSi gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg

#

წამლობის
პერიოდი

განვითარების
ეტაპი

ჰერბიციდის
მოქმედების ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო დასახელება

დოზები 1 ჰა-ზე

რუმბო

3ლ

კლინი

3ლ

ურაგან-ფორტე

3ლ

გლიფოსატი იზოპროპილამინის
მარილი 486 გ/ლ, გლიფოსატის
მიხედვით 360 გ/ლ
ან

1

დარგვამდე
და
ვეგეტაციის
პერიოდში

ვეგეტაციაში მყოფი
ყველა სახეობის
სარეველა
(კულტურის
დაცვით)

არასელექციური
ჰერბიციდი

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

ან
გლიფოსატის მჟავა, იზოპროპილის
სპირტი 360 გ/ლ

2

სარეველების
განვითარების
მიხედვით

ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
მარცვლოვანი
სარეველები

სელექციური
ჰერბიციდი

ფლუაზიტოპ‐პ‐ბუთილი 150 გ/ლ

დომინატორი

3ლ

ფუზილადე ფორტე

2,0 ლ

mocxaris teniT uzrunvelyofa
mocxari tenisadmi yvelaze momTxovnia nayofis formirebis da damwifebis periodSi.
morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod nakveTSi arsebul klimatur
pirobebze da niadagis tenianobaze.
saSualod, wveTovani sistemiT morwyvisas erTi morwyvis saorientacio norma aris 30-50
kub./m 1 buCqze.
mocxaris morwyva aseve SesaZlebelia kvlebSi wylis miSvebiT.

mosavlis aReba-Senaxva
mocxari xeliT ikrifeba. mokrefa nayofebis momwifebisTave unda daiwyos. krefen mSral
amindSi. mocxari mtevnebad ikrifeba, nayofebis dazianebis gareSe. dagvianeba gamoiwvevs
nayofebis dacvenas, mosavlis Semcirebas, produqciis xarisxis gauaresebas. rogorc wesi,
ikrifeba wiTeli mocxaris mTeli mtevani, radgan Tanamedrove qvesaxeobebs mtevanSi yvela
nayofis Tanabari damwifeba axasiaTebs. Savi mocxari, romelsac damwifebisas aqvs
gaumWvirvale Zalian muqi lurji feri da xsnadi myari nivTierebebis 15 - 26% Semcveloba,
Tanabrad ar mwifdeba mtevnis farglebSi. pirvelad mwifdeba mtevnis Zirze ganlagebuli
msxvili nayofi (SeiZleba moikrifos an mTliani mtevani an mxolod ramdenime damwifebuli
nayofi).
erT mkrefavs dRis manZilze 20-30 kg nayofis mokrefa SeuZlia. gadasazidad mizanSewonilia
nayofebi 3-6 kg-ian yuTebSi an kalaTebSi moTavsdes.
mocxari 1°С temperaturis da 80-85% haeris SefardebiTi tenianobis pirobebSi or Tvemde
inaxeba.

mocxaris sxva movliTi samuSaoebi
sxvla-formireba.
wiTeli mocxari
wiTeli mocxaris gasxvlis mTavari mizania gadaSlili, kargad ganaTebuli buCqis miReba,
sadac xorcieldeba moberebuli ZiriTadi totebis axali totebiT cikluri Canacvleba da
regularuli gameCxereba CaxSirebis Tavidan acilebis mizniT.
I wels formireba iwyeba dargvis Semdeg, dargvis dros nergis yvela toti niadagidan 3-4
kvirtze gadaiWreba.
II wels wina wlis nazardebidan SeirCeva da darCeba mxolod 3-4 yvelaze Zlieri toti,
xolo yvela danarCeni toti amoiWreba rgolze. Tu nazardi sustia, Zlieri totebis
damokleba niadagidan 10-15 sm-is simaRleze xdeba.
III wels yvela orwliani toti darCeba, maTze ganviTarebuli zogierTi CamaxSirebeli
meoradi totebi an damokldeba an amoiWreba. wina wlis totebidan darCeba mxolod yvelaze
Zlieri, sivrceSi proporciulad ganlagebuli 3-4 toti; danarCeni nazardebi amoiWreba
rgolze.
IV wels buCqebze darCeba yvela 3-wliani da 2-wliani toti. maTze ganviTarebuli zogierTi
CamaxSirebeli meoradi totebi an damokldeba an amoiWreba. wina wlis nazardidan darCeba
mxolod yvelaze Zlieri 3-4 toti; danarCeni nazardebi amoiWreba rgolze.

V weli da Semdeg – amoiWreba yvela 4-wliani, moberebuli toti. wina wlis nazardidan
darCeba mxolod yvelaze Zlieri 3-5 toti. zogadad mocxaris gasxvlisas daculi iqneba
sxvlis Semdegi principi: amoisxvleba dazianebuli, daavadebuli, niadagze garTxmuli da
CamaxSirebeli totebi, danarCeni nazardebi amoiWreba rgolze. buCqSi ar darCeba 4 welze
meti xnis toti. sworad Camoyalibebuli mocxaris buCqi Sedgeba 3-4 erTwliani, amdenive
orwliani da samwliani ZiriTadi totebisagan.
Savi mocxari
Savi mocxaris isxvleba wiTeli mocxaris msgavsad, gansxvavebulia mxolod 2-3 sanayofe
wliani totebis gasxvla: mesame wlidan mimarTaven am totebis damoklebas gantotvis
adgilamde da meorad totebze gadayvanas.

mocxaris warmoebis agroteqnologiuri ruka
farTobi 1ha; dagegmili mosavali 200 kg. (გაშენებიდან მეექვსე წელს)
სამუშაოს/მასალის დასახელება

შესრულების
დრო

ნიადაგის ანალიზი

IX-X

მოხვნა

IX-X

ძირითადი განოყიერება

IX-X

კულტივაცია-გაფხვიერება

II‐III

ერთეულის
ღირებულება

სულ
ღირებულება

250
180
650
150

250
180
650
150
ერთ ჰა‐ზე
6800 საშუალოდ 3400
ნერგი

ნერგის ყიდვა

III

2

სარგავი ორმოების ამოღება და
დარგვა

III

500

500

წამლობები მავნებელდაავადებების დასარეველების
წინააღმდეგ

III‐V

150

150

მცენარის დამატებითი
გამოკვება მინერალური
სასუქებით

IV‐IX

200

200

III

350

350

III‐IV

150

150

VI‐VII

100
650

100
650

გასხვლა
რიგთაშორისების
კულტივაცია
მორწყვა
მოსავლის აღება-გადაზიდვა
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
+10%

1013

პირველ წლის პლანტაციის
გაშენების და აგროტექნიკის
ხარჯი

9130

მეორე, მესამე, მეოთხე და
მეხუთე და მეექვსე წლის
აგროტექნიკის ხარჯი

950

მეექვსე წლის ხარჯი

1600

მოსავლის ღირებულება(ლარი)
მოგება(ლარი)

1 კგ

ტარდება დარგვის
მომდევნო წელს

არ მოიცავს
მოსავლის აღების და
გასხვლის ხარჯებს
არ მოიცავს
მოსავლის აღების
ხარჯებს
მოიცავს მოსავლის
აღების ხარჯებს
სრულ
მსხმოიარობაში
შედის დარგვიდან
მეხუთე‐მეექვსე
წელს

200

მოსავალი (კგ)

შენიშვნა

2400

12 ლარი
800

Semdgenlebi
nino kelenjeriZe – soflis meurneobaTa mecnierebis akademiuri doqtori
andro xeTereli – agroekologiis magistri

