ოხრახუშის წარმოების
აგროტქნოლოგია

USAID/REAP პროექტმა, პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასთან ერთად შეიმუშავა
აგროტექნოლოგიური რუკების სერია, რომელიც მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებულ და/ან წარმოების
პოტენციალის მქონე 51 სასოფლო-სამეურნეო კულტურას. მასალას არა აქვს იურიდიული ძალა და გამოქვეყნებულია არაკომერციული
მიზნით. ავტორების მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ან აშშ მთავრობის
მოსაზრებებს.

oxraxuSis 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

Petroselinum crispum
qolgosanTa
orwliani
180-200 C
50-55%
65–70%
6,0-7,0
150-600
1200-1500°С
–150 C
35°С
kitri, pomidori, xaxvi
stafilo, oxraxuSi, niaxuri

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
oxraxuSi jvaredinad damtveravi orwlovani mcenarea. pirvel wels uviTardeba foTlebis
rozeti da Zirxvena. meore wels gamoaqvs sayvavile Rero da iZleva Tesls.
oxraxuSis Tesli wvrilia. nela Rivdeba, daTesvidan aRmocenebamde normalur pirobebSi
saWiroebs 15-20 dRes. daTesvidan 80 dRis Semdeg uviTardeba mcire zomis Ziri da ramdenime
foToli, SemdegSi mcenaris ganviTareba swrafad midis. Txeli naTesis dros rozeti
gabrtyelebulia da Sedgeba mravali foTlisagan. Zirxvenas aqvs sqeli kani SigniT
ganviTarebuli merqnis RerZiT. kani da merqani TeTria da erTmaneTisagan Znelad gasarCevi.
foTlebi - Zlier danakvTuli.
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. oxraxuSis Teslis aRmoceneba iwyeba 2-3°C
siTboze. Rivs SeuZlia aitanos sagrZnobi yinvebi yovelgvari dazianebis gareSe. mozrdili
mcenare -10°C da met yinvasac itans, amitom SeuZlia gadaizamTros Ria gruntSic. misi
ganviTarebis optimaluri temperaturaa 16+17°C. aRsaniSnavia, rom maRali temperatura zrdis
masSi eTeris zeTis Semcvelobas, adidebs aromatianobas, magram mcirdeba mosavali.
qimiuri Semadgenloba. oxraxuSi Seicavs C vitaminisa da karotinis ori dRis normas. es
mwvanili, agreTve, mdidaria sxva sasicocxlo mniSvnelobis mineraluri nivTierebebiTac,
kerZod, rkiniT, kaliumiTa da kalciumiT.

oxraxuSis gavrcelebuli jiSebi da saxeobebi

arCeven oxraxuSis jiSebis or jgufs - foTlovansa da Ziris formas. pirveli iZleva didi
raodenobis naz surnelovan foTlebs da Txel datotvil, gaxevebul, saWmelad
gamousadegar Zirs. meore iZleva kargad dautotav Zirxvenas, romelic gamoiyeneba saWmelad
foTlebTan erTad.
oxraxuSis jiSebidan saqarTveloSi umTavresad gavrcelebulia: „Saqris jiSi“, „Cveulebrivi
foTlovani“, „esmeralda“, „astra“ da sxv.
Saqris jiSi

aRmocenebidan 95-100 dRis Semdeg jiSi ukve mzadaa moxmarebisaTvis. misi TiToeuli rozeti
Seicavs 20-dan 40-mde ylorts. misi Zirxvena sigrZeSi izrdeba 30 sm-mde da aqvs maxvilkonusuri forma. monacrisfro-moeTeTro Seferiloba.
gamoirCeva kargi gemuri TvisebebiT.
Cveulebrivi foTlovani

jiSis mTavari konkurentuli upiratesoba aris maRalmosavlianoba da kargi gemuri xarisxi.
teqnikur simwifes aRwevs aRmocenebidan 70 dReSi. aqvs Zlier-ganviTarebuli rozeti,
romelic Sedgeba muqi-mwvane feris foTlebisagan. erT rozetSi Sekrebulia 30-dan 100-mde
foToli

esmeralda

saSualod-saadreo jiSia. axasiaTebs xuWuWa foTlebi. mcenaris masa aRwevs 50 gramamde, erT
rozetSi Sekrebilia 20-25 cali mokle yunwis mqone foToli. axasiaTebs mosavlis aRebis
Semdgom axali foTlebis swrafi ganviTarebis unari.

astra

xuWuWafoTliani saadreo jiSia - aRmocenebidan 65 dRis Semdeg ukve SesaZlebelia misi
mosavlis aReba. iviTarebs sqel rozets da axasiaTebs mosavlis aRebis Semdgom axali
foTlebis swrafi ganviTarebis unari.
adgili TeslbrunvaSi
erTsa da imave botanikur jgufSi Semavali mcenareebi moyvanis erTnair pirobebs moiTxoven,
gamravlebis wesebis mixedviTac msgavsni arian, erTi da igive mavnebliTa da daavadebiT
ziandebian. erTi romelime kulturis xangrZlivad igive adgilas moyvana iwvevs mosavlis
Semcirebas. oxraxuSi, iseve rogorc stafilo, niaxuri, qinZi, cereco da kama qolgosanTa
ojaxs miekuTvneba. misi Tesva rekomendirebulia sasuqebze didi moTxovnilebis mqone
bostneuli kulturebis (kombosto, kitri, xaxvi, nesvi, sazamTro, ispanaxi, salaTa da
wiwmati) moyvanis meore wels.

oxraxuSisaTvis gansazRvruli nakveTis SerCeva
oxraxuSi did moTxovnas uyenebs niadags da mis damuSavebis xarisxs. saxnavi fena 20-25 sm-s
unda Seadgendes. oxraxuSis dasaTesi nakveTi sarevelebisagan sufTa da Rrmad
damuSavebuli, fxvieri, nakeliT kargad ganoyierebuli unda iyos. wyalgaumtari
ustruqturo niadagebi oxraxuSisaTvis gamousadegaria.
oxraxuSis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,0-dan 7,0-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu oxraxuSis warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis oxraxuSis warmoebisaTvis
SeuTavseblad mJave, an piriqiT tute reaqciisaa, am dros kulturis dargvamde 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
oxraxuSisaTvis gankuTvnili niadagi kulturis vegetaciis ganmavlobaSi, saWiroa
SenarCunebuli iqnas sarevelebisagan sufTa da fxvier mdgomareobaSi.
aRmosavleT saqarTveloSi saWiroa moixnas Semodgomaze, 25-30 sm. siRrmeze. xolo dasavleT
saqarTveloSi ki moxvna SesaZlebelia gvian Semodgomaze, zamTarSi, an gazafxulze. am
arealis Warbtenian niadagebze moxvna gazafxulze unda ganxorcieldes.

niadagis Tesviswina damuSaveba
gazafxulze xdeba mzralis Tesviswina damuSaveba. daTesvamde tardeba 2 kultivacia 8-10 sm
siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT. Tu niadagi mZimea, mzrali unda gadaixnas 15-16 sm
siRrmeze, daifarcxos 2-3 jer da Semdeg daiTesos.
kargad gafxvierebis mizniT SesaZlebelia niadags dasWirdes dafrezva. dasaTesad
gamzadebuli niadagi swori zedapiris da fxvieri unda iyos.
Tesvis win Tu niadagi msubuqi da fxvieria awarmoeben niadagis mTlian kultivacias 8–10 sm
siRrmeze da ise moxdes misi daTesva. sarwyavi meurneobis pirobebSi, niadagis damuSavebis
Semdeg, saWiroa gakeTdes kvlebi an daiWras wvrili sarwyavi arxebi da Semdeg daiTesos.
saerTod aseT pirobebSi saWiroa gaTvaliswinebuli iqnes, niadagis tipi, reliefi da
morwyvis wesi. iq, sadac kvlebis mowyobas awarmoeben, bazoebi winaswar unda Seikras da
Semdeg Catardes Tesva. oxraxuSi SeiZleba warmatebiT moviyvanoT uSualod bazoebze
TesviT. oxraxuSis dasaTesad sasurvelia niadagi ganoyierebuli iqnes nakeliT.

Tesva
oxraxuSi yinvagamZlea, Tesen SemodgomiT an adre gazafxulze. Tesli 2–30C temperaturaze
Rivdeba, tens zomierad moiTxovs. Tesvis dros yuradRebas aqceven Teslis xarisxs, mis
siaxles, radgan igi male kargavs aRmocenebis unars. SeiZleba daiTesos swor zedapirze,
kvlebsa da bazoebze. Tesvamde 4–5 dRis adre oxraxuSis Teslebi CavalboT Tbil wyalSi
gaJRenTamde, Semdeg gavafinoT svel naWerze. gavaCeroT gaRvivebamde da davTesoT.
oxraxuSis Tesli nela Rivdeba, daTesvidan aRmocenebamde normalur pirobebSi saWiroebs
2–3 kviras. daTesvidan 80 dRis Semdeg uviTardeba mcire zomis Ziri da ramdenime foToli,
SemdegSi mcenaris ganviTareba swrafad midis. oxraxuSs Tesaven mwkrivebSi 35X45 sm,
mwkrivTSoris an zolebSi 50–20 sm sqemiT. Tesvis siRrme 2–3 sm. Tesvis normaa 5–6kg 1ha–ze.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
ZiriTadi ganoyiereba. oxraxuSisaTvis niadagis ganoyiereba saWiroa Catardes konkretuli
nakveTis agroqimiuri laboratoriuli analizis safuZvelze.
saorientaciod,
oxraxuSisaTvis
gansazRvruli
nakveTis
ganoyiereba
SesaZlebelia
ganxorcieldes Semdegi wesiT:
SemodgomiT, ZiriTadi xvnis Catarebis Semdeg nakveTSi SeaqvT 5-6 kg. humusi. erT kvadratul
metrze. aseve ZiriTadi xvnis dros SesaZlebelia 20 gr. kaliumis marilis, 25gr. amoniumis
nitratis, da 30 gr. superfosfatis CakeTeba erT kvadratul metrze.
damatebiTi kveba. mineraluri sasuqebis Setana SesaZlebelia gazafxulze, Tesvis win. am
dros gamoiyeneba nebismieri formulaciis kompleqsuri sasuqebi (NPK).
rekomendebulia oxraxuSis foTlovani jiSebis gamokveba azotis Semcveli mineraluri
sasuqebiT vegetaciis procesSi. saorientaciod, saWiroa 5-6 gr. amoniumis nitratis Setana
erT kvadratul metrze.
Zirxveniani niaxuris jiSebis gamokvebas ki axdenen fosforis da kaliumis Seმcveli
mineraluri sasuqebiT - es gamokveba tardeba agvistoSi da am dros erT kvadratul metrze
Setanili unda iqnas 7 gr. superfosfati da 5 gr. kaliumis marili.

oxraxuSis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan
ოხრახუშის ძირითადი დაავადებები
ოხრახუშის ჟანგა

გამომწვევი სოკო. Puccinia petroselini Lindr.
დაავადების სიმპტომები. დაავადება უმთავრესად ვლინდება ფოთლების წვეროებზე, სადაც ამ დროს,
უფრო ხშირად როგორც ზედა, ასევე ქვედა მხარეებზე ჩნდება მოყვითალო-მოყავისფრო მეჭეჭები.
ანალოგიური სახის დაზიანებები შესაძლოა გაჩნდეს ასევე ყუნწებზეც.
დაავადების ძლიერი განვითარების შემთხვევაში მცენარე კარგავს სასაქონლო ხარისხს, ან იღუპება.
ბრძოლა/პრევენცია. მნიშვნელოვანია სანიტარიის დაცვა ნაკვეთებში - მცენარეული ნარჩენებისაგან
ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა. დაავადების გაჩენის შემთხვევაში საჭიროა დაზიანებული მცენარეების
მოცილება ნაკვეთებიდან. დაავადების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა კულტურათა მონაცვლეობის
დაცვა.

ოხრახუშის ნაცარი

გამომწვევი სოკო. Erysiphe umbelliferarum
დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე, მათ ყუნწებზე და ღეროებზე ჩნდება თეთრი ფერის ფიფქი/ნადები.
მოგვიანებით ნადები იღებს მუქ-ნაცრისფერ შეფერილობას. ამ ფორმით დაზიანებული ფოთლები კარგავენ
ელასტიურობას და ადვილად იმტვრევიან, ხოლო მცენარე კი ზრდაში ჩამორჩება და ხდება მოსავლის
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების დაქვეითება.
ბრძოლა/პრევენცია. დაავადების გავრცელების მთავარ წყაროს წარმოადგენს დაზიანებული მცენარეული
ნარჩენები, სადაც ინახება ნაცრის გამომწვევი პათოგენები. ამიტომ მნიშვნელოვანია სანიტარიის დაცვა
ნაკვეთებში - მცენარეული ნარჩენებისაგან ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა. დაავადების გაჩენის
შემთხვევაში საჭიროა დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. დაავადების თავიდან
აცილების მიზნით საჭიროა კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.

ოხრახუშის ჭრაქი ანუ პერენოსპოროზი

გამომწვევი სოკო. Plasmopara nivea Schr.
დაავადების სიმპტომები. დაავადება ჩნდება როგორც ღია გრუნტში, ასევე სათბურებში. თუმცა ყველაზე
ხშირად იგი თავს იჩენს ხოლმე დახურულ გრუნტში ზამთრის პერიოდში.
თავდაპირველად ფოთლების წვეროებზე ჩნდება მკრთალი-ყვითელიშეფერილობის ლაქები. დროთა
განმავლობაში ლაქა ფერს იცვლის და ხდება მოყავისფრო შეფერილობის. ხოლო მის ზედაპირზე კი
ფორმირდება ფხვიერი თეთრი ფერის ნადები. ამ ფორმით დაზიანებული ფოთლები ჭკნება, მცენარე
ზრდაში ჩამორჩება და კლებულობს მისი მოსავლიანობა.
ბრძოლა/პრევენცია. დაავადების გავრცელების მთავარ წყაროს წარმოადგენს დაზიანებული მცენარეული
ნარჩენები, სადაც ინახება ნაცრის გამომწვევი პათოგენები. ამიტომ მნიშვნელოვანია სანიტარიის დაცვა
ნაკვეთებში - მცენარეული ნარჩენებისაგან ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა. დაავადების გაჩენის
შემთხვევაში საჭიროა დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. დაავადების თავიდან
აცილების მიზნით საჭიროა კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.

ოხრახუშის თეთრი ლაქიანობა ანუ სეპტორიოზი

გამომწვევი სოკო. Septoria petroselini Desm.
დაავადების გამომწვევი პათოგენი ვრცელდება უმთავრესად ქარის, წვიმის წყლის და დაინფიცირებული
სათესლე მასალის მეშვეობით. იგი ინახება მცენარეულ ნარჩენებსა და ნიადაგში.
დაავადების სიმპტომები. დაავადება შესაძლოა გაუჩნდეს როგორც ახლად აღმოცენებულ, ასევე უკვე
ზრდასრულ მცენარეებს. ამ დროს ფოთლის ფირფიტის ორივე მხარეს ჩნდება. ასევე ლექები ჩნდება
მცენარის ყუნწებსა და ღეროებზე. თავდაპირველად ლაქა ყავისფერი შეფერილობისაა, მოგვიანებით კი იგი
ფერმკრთალდება და იღებს მოთეთრო შეფერილობას. დროთა განმვალობაში ლაქების ცენტრში ჩნდება
შავი წერტილები. დაავადების გამომწვევი პათოგენი ასევე აინფიცირებს სათესლე მასალას.
დაავადების მიერ დაზიანებული ფოთლები ყვითლდება, ჭკნება და ხმება.
ბრძოლა/პრევენცია. დაავადების გავრცელების მთავარ წყაროს წარმოადგენს დაზიანებული მცენარეული
ნარჩენები, სადაც ინახება ნაცრის გამომწვევი პათოგენები. ამიტომ მნიშვნელოვანია სანიტარიის დაცვა
ნაკვეთებში - მცენარეული ნარჩენებისაგან ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა. ასევე აუცილებელია
სერტივიცირებული/საღი სათესლე მასალის გამოყენება. დაავადების გაჩენის შემთხვევაში საჭიროა
დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. დაავადების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა
კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.

ოხრახუშის ძირითადი მავნებლები
მავნებელი მწერებიდან ოხრახუშს უმთავრესად აზიანებს შემოდგომის ნათესების ხვატარი, სხვადასხვა
სახეობის ბუგრები და ნემატოდები (ფესვის გალებიანი ნემატოდა).

ბუგრები

ბუგრები პატარა, მსხლის ფორმის მქონე მავნებლებია, ცხოვრობენ კოლონიებად. ბუგრები მრავლდებიან
კვერცხდების საშუალებით, ან ცხელი კლიმატის მქონე რაიონებში – იძლევიან შთამომავლობას
დაწყვილების გარეშე. ბუგრებს შეუძლიათ გადაადგილდნენ მცენარიდან მცენარეზე ან ფოთლიდან
ფოთოლზე როგორც უფრთო ნიმფების სტადიაზე, ასევე ფრთიანი და უფრთო იმაგოს ფაზაში.
მცენარეზე დასახლების შემდეგ ბუგრები იკვებებიან ფოთლებით. მათი არსებობა მნიშვნელოვან ზიანს
აყენებს ოხრახუშს – ბუგრები ფოთლების დახვევას, ლაქიანობებს, ქლოროზს და სხვა დაავადებებს
პროვოცირებენ. ასევე იწვევენ ყვავილების დეფორმაციას და ცვენას.
ბუგრების მიერ გავრცელებული ვირუსების რიცხვი, ძლიერ აღემატება სხვა მავნებლების მიერ
გავრცელებულ ვირუსთა რაოდენობას.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 მცენარეული ნარჩენების განადგურება.
 რეკომენდებული არ არის ოხრახუშის იმ მცენარეთა გვერდით წარმოება, სადაც ბუგრები
იზამთრებენ.

შემოდგომის ნათესების ხვატარი

შემოდგომის ნათესების ხვატარი საქართველოს თითქმის ყველა იმ რაიონშია გავრცელებული, სადაც
ტენიანობის მაღალი მაჩვენებლები აღინიშნება.
ოხრახუშის გარდა, შემოდგომის ნათესების ხვატარი იკვებება 50-მდე სახეობის მცენარით. მავნებელი
ღრღნის მცენარეთა აღმონაცენს ნიადაგის დონეზე, ანადგურებს ახლადდათესილ მარცვალს და
აღმონაცენს, ღრღნის ფოთლების ყუნწებსა და ძირხვენების თავებს. შედეგად მოსავალი რაოდენობრივად
მცირდება და მისი სასაქონლო ღირებულება ეცემა.
ბრძოლის ღონისძიებები:
მავნებლის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა შემოდგომაზე, მოსავლის აღების შემდეგ,
ანარჩენების შეგროვება და განადგურება. სარეველა მცენარეებთან ბრძოლა, ნიადაგის კარგად
დამუშავება (მზრალად ხვნა), კვერცხის პარაზიტის - ტრიქოგრამას გაშვება მავნებლის კვერცხის ფაზაში
ყოფნის პერიოდში (მოზამთრე თაობა კვერცხს აპრილის ბოლოს დებს).

ნემატოდები

ნემატოდები მცირე ზომის (1-5 მმ) მრგვალი მატლებია, რომლებიც აღწევენ მცენარის ფესვის
ბუსუსებში, შემდეგ ფესვების განშტოებებში. დაზიანებების ადგილებზე ყალიბდება სხვადასხვა
ზომის ამოზნექილი ადგილები. დაზიანების შედეგად ირღვევა მცენარის კვების რეჟიმი, რასაც
შედეგად მისი დაღუპვა მოსდევს. დაზიანების მასშტაბებს განსაკუთრებით ზრდის ცხელი, მზიანი
ამინდები.
ბრძოლის ღონისძიებები:
ნემატოდების გავრცელების აღსაკვეთად უპირველესად ყოვლისა საჭიროა დაცულ იქნას
საკარანტინო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები: დაუშვებელია ჩითილის მოხმარება იმ
ზონიდან, სადაც აღმოჩენილია ნემატოდა, არ შეიძლება იმ გამდინარე წყლის გამოყენება, რომელიც
ჩაედინება
დაავადებული
ნაკვეთების
სიახლოვეს,
სათბურების
შესასვლელში
საჭიროა
სადეზინფექციო ხალიჩების დადება, აუცილებელია ინვენტარის დეზინფექცია. ნემატოდას
გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებად ითვლება ნიადაგის მულჩირება ნამჯით ან ნახერხით
ასუსტებს სიცხის და გვალვის გავლენას მცენარეზე და აძლიერებს მას, რაც თავის მხრივ
განაპირობებს მცენარის გამძლეობის ზრდას მავნებელთა მიმართ.
დახურულ გრუნტში ნემატოდის გაჩენის შემთხვევაში საჭიროა ნიადაგის სტერილიზაცია ან
ფუმიგაცია.

brZolis RonisZiebebi oxraxuSis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg
გამომდინარე იმ ფაქტიდან რომ ოხრახუშის მწვანე მასა გამოიყენება საკვებად, შესაბამისად ქიმიური
პრეპარატების გამოყენება ნაკლებადაა რეკომენდებული, ამიტომ ოხრახუშის მავნებელ-დაავადებების
წინააღმდეგ ბრძოლის უმთავრეს ღონისძიებებად ითვლება კულტურათა მონაცვლეობა, დაავადებების
მიერ
დაზიანებული
მცენრეების
მოცილება
ნაკვეთებიდან,
დაავადებებისადმი
გამძლე
ჯიშების/ჰიბრიდების წარმოება.
უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლებელია წამლობების ჩატარება სპილენძის შემცველი და სხვა, ნაკლებად
ტოქსიკური პრეპარატების გამოყენებით.
ოხრახუშის წამლობების საორიენტაციო სქემა
№
წამლობის პერიოდი

მავნებელ/დაავადებები

გამოსაყენებელი
პრეპარატები

1

დაავადების პირველი
ნიშნების გამოჩენისთანავე

თეთრი სიდამპლე

შესხურება 1%–
იანი ბორდოს
სითხით

2

დაავადების პირველი
ნიშნების გამოჩენისთანავე
ნათესების შესხურება 10–12
დღის შემდეგ
დაავადების პირველი
ნიშნების გამოჩენისთანავე

ჟანგა

1%–იანი ბორდოს
სითხე

სეპტორიოზი ანუ თეთრი ლაქა

შესხურება 1%–
იანი ბორდოს
სითხით

3

kulturis teniT uzrunvelyofa
oxraxuSis maRalxarisxiani mosavlis misaRebad aucilebelia morwyvis optimaluri
reJimebis dacva. aRsaniSnavia, rom tenis ukmarisobis Sedegad mcenareSi izrdeba
eTerzeTebis Semcveloba, rac zrdis mis xarisxs, magram samagierod klebulobs mosavlis
raodenoba. xolo gadametebuli rwyvis Sedegad ki piriqiT: izrdeba mosavali da mcirdeba
xarisxi, amitom aucilebelia normirebuli morwyva.
oxraxuSis naTesebSi niadagi mudmivad fxvieri da teniani unda iyos. wvimiani da teniani
amindebis SemTxvevaSi misi morwyvis aucilebloba ar arsebobs. xolo mSrali amindebis
dros, gansakuTrebiT kulturis aRmocenebis etapze, aucilebelia kviraSi orjer naTesebis
morwyva. kulturis ganviTarebis am etapze morwyvis saorientacio norma aris 2-5 litri
wyali erT kvadratul metrze. mcenaris zrdis da foTlovani masis aqtiurad ganviTarebis
paralelurad, izrdeba morwyvis normac - am SemTxvevaSi daaxloebiT 7-8 litramde wyalia
saWiro erT kvadratul metrze.
Semdgom periodebSi kulturis rwyva unda Catardes konkretul nakveTebSi arsebuli
situaciidan gamomdinare.

mosavlis aReba - Senaxva
oxraxuSis foTlovani jiSebis foTlebi, ganviTarebis mixedviT, ramdenimejer iWreba wlis
ganmavlobaSi. Zirian formebs gvian Semodgomaze iReben, foTlebs aWrian da inaxaven.
foTlovani oxraxuSis mosavlis aReba xdeba etapobrivad, an mTlianad erTi moWriT.
konebad Sesakvrelad grZeli foTlis yunwebia sasurveli. aSS-Si moyvanili oxraxuSis
umetesoba xeliT ikrifeba. rekomendebulia xelTaTmanebis gakeTeba
mindorSi mokrefis
dros.
oxraxuSis komerciuli miznebisaTvis Senaxvis rekomendebuli pirobebia 0°C da 95 - 100%
haeris SefardebiTi tenianoba. am pirobebSi, oxraxuSis Senaxva SesaZlebelia 1 an 2 Tve.
SedarebisaTvis: oxraxuSi mxolod 3 dRe inaxeba 18-20°C temperaturis da 85 - 90% haeris
SefardebiTi tenianobis pirobebSi.
Senaxvis periodi dasrulebulia, roca mwvanili Wknobas iwyebs da daaxloebiT masis 20%
dakargavs.

oxraxuSis warmoebis agroteqnologiuri ruka
farTobi 1ha; dagegmili mosavali 30t.

1

სამუშაოს მასალის
დასახელება
ნიადაგის ანალიზი

2

ნიადაგის მოხვნა

IX-X

ჰა

1

140

140

3

ხნულის ფრეზირება)

IX-X

ჰა

1

100

100

4

თესლის შეძენა

II

კგ

70

30

210

5

თესლის დათესვა

II-III

–

–

–

–

6

ნიადაგის კულტივაცია

II-III

ჰა

1

100

100

7

ორგანული სასუქის შეძენა

IX-X

ტ

20

75

1500

8

ორგანული სასუქის შეტანა

IX-X

ჰა

1

70

70

9

აზოტიანი სასუქი
(ამონიუმის გვარჯილა)

II-IV

კგ

750

1

750

კგ

280

1

280

კგ

600

1

600

N

შესრულების
დრო
IX

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის
ღირებულება

სულ
ღირებულება
100

10

ფოსფორიანი სასუქი
(სუპერფოსფატი)

11

კალიუმიანი სასუქი
(კალიუმის მარილი)

12

ბიოლოგიური პრეპარატი
ორგანიკა

II-IV

ლ

5

7

35

13

ფუნგიციდები

II-IV

კგ

–

–

338

14

ინსექტიციდები

II-IV

კგ

–

–

130

15

ჰერბიციდი

II-IV

75

16

ორგანიკა

II-IV

60

17

მორწყვა

II-IV

45

18

ტრანსპორტი

19

გაუთვალისწინებელი
ხარჯი +10%

სულ ხარჯი
მოსავალი
(ტონა)
მოსავლის ღირებულება

IX-X

IV-VIII

თვე

1

100

600
513

5646

ლარი

ტონა

30

ტონა/ლარი

15000

(ლარი)
მოგება(ლარი)

მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი

Semdgenlebi
maia xelaZe – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა akademiuri doqtori
mamuka wiqoriZe - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი,

9354
ლარი

