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sazamTros warmoebis agroteqnologia
kulturis zogadi daxasiaTeba
laTinuri dasaxeleba
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ganviTarebis optimaluri temperatura
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niadagis optimaluri tenianoba
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kritikuli temperaturuli maqsimumi
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kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
botanikuri aRweriloba. sazamTro gogrovanTa ojaxis warmomadgeneli sasoflosameurneo kulturaa. igi erTwliani mxoxavi mcenarea. misi samSobloa samxreT afrika.
sazamTros Tesli brtyelia, magarkaniani. igi SesaZlebelia iyos TeTri, yviTeli, mwvane,
wiTeli, Savi an Wreli.
fesvi zeda nawilSi daaxloebiT 30 sm. sigrZeze sakmaod msxvilia da Semdeg wvrildeba.
igi Zlier datotvilia da miuxedavad imisa rom misi calkeuli fesvebi niadagSi sakmaod
did siRrmeze vrceldeba, misi ZiriTadi masa ganlagebulia niadagis saxnav fenaSi.
mxoxavi Rero grZelia, aRwevs 5 metrs da mets, Zlier itoteba, momrgvalo xuTkuTxiani
formisaa, Sebusvilia rbili qinqliT.
foToli grZelyunwiania, jiSebis mixedviT Zlier an mcired danakvTulia. axali foToli
Zlier Sebusvilia. foTlis fuZesTan aqvs gantotvili ulvaSebi.
yvavilebi erTqsesiania magram xSirad gvxvdeba orsqesianic. ganayofiereba xdeba
jvaredini damtverviT.
nayofi gogrulaa, sferosebri, ovaluri an cilindruli formis. nayofis Seferiloba
jiSebis mixedviT gansxvavdeba da SesaZlebelia iyos TeTridan muq mwvanemde. kani
SeiZleba moxatuli iyos badisebri varayiT an zolebiT, laqebiT da sxva. rbilobic
jiSebis da hibridebis mixedviT, vardisferi, wiTeli, Jolosferi, iSviaTad TeTri an
yviTelia.
sazamTros saxeobebi
gavrcelebulia sazamTros 3 saxeoba:
 veluri (Citrullus colocynthis).
 sasufre (Citrullus vulgarus).
 sakvebi (Citrullus colocynthoides).
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. sazamTro siTbos moyvaruli mcenarea,
misi Tesli gaRivebas iwyebs 10-15°С temperaturis dros. magram aRmocenebisaTvis
optimalur
temperaturad
20-25°С
iTvleba,
aRmonaceni
mgrZnobiarea
dabali
temperaturisadmi
- igi -1°С yinvis dros iRupeba. sazamTros mcenaris zrdaganviTarebisaTvis optimalur temperaturad ki 18-32 °С iTvleba.
qimiuri Semadgenloba. sazamTros iyeneben rogorc sadeserto saWmels. misi rbilobis
qimiuri Sedgeniloba, gansakuTrebiT gamoirCeva naxSirwylebis, ufro metad Saqrebis
didi SemcvelobiT. sazamTros saukeTeso jiSebSi Saqrianoba 10-16 % aRwevs. sazamTros
mravalmxrivi gamoyeneba aqvs gadamuSavebuli saxiTac. misgan akeTeben xelovnur Tafls,

badags, qerqisgan
murabebs, cukatebs, qorfa nayofisgan ki mwnils, Teslisgan- zeTs
amasTansazamTro warmoadgens saukeTeso sakvebs pirutyvisaTvis.
sazamTros gavrcelebuli jiSebi
savegetacio periodis xangrZlivobis mixedviT (aRmocenebidan
biologiuri simwifis
dadgomamde),
sazamTro iyofa
ultrasaadreo (70 dRemde),
saadreo (71-80), saSualo
simwifis (81-90), saSualo sagviano (91-100 dRe) da gviani simwifis
(100 dReze meti)
jiSebad da hibridebad.
amJamad CvenSi ZiriTadad mohyavT sazRvargareTidan Semotanili jiSebi da heterozisuli
hibridebi (F1).
ledi F1

daxasiaTeba. mwifdeba adreul vadebSi (65-68 dRea) qvs ovaluri, erTgvarovani nayofi
masiT 10-12 kg. (15 kg-mde), kargad itans transportirebas da SedarebiT gamZlea
fuzariozuli Wknobisadmi.

qaravani F1

daxasiaTeba. saSualod-sagviano hibridia, aqvs wagrZelebuli ovaluri formis nayofebi,
muqi-mwvane feris garekaniT da intensiuri wiTeli feris SigTavsiT nayofis masa Seadgens
11-15 kg-s.
igi transportabeluroba da medegia sxvadasxva daavadebebis mimarT, gansakuTrebiT
fuzariozuli Wknobisadmi

montana F1

daxasiaTeba. axasiaTebs damwifebis saSualo vadebi (68-72 dRe). igi msxvilnayofiani
hibridia da gansazRvruli masiuri warmoebisaTvis aqvs wiTeli rbilobi, Saqris maRali
SemcvelobiT
axasiaTebs kargad ganviTarebuli fesvTa sistema, gansazRvrulia sarwyav da urwyav
pirobebSi moyvanisaTvis da medegi anTraqnozisa da fuzariozuli Wknobisadmi.

krisbi F1

daxasiaTeba. axasiaTebs damwifebis saSualo vadebi (58-62 dRe) da mrgvali, zoliani
nayofi woniT 10-12 kg-mde. medegia fuzariozuli Wknobisadmi.
adgili TeslbrunvaSi
sazamTro TeslbrunvaSi nabalaxarze Tavsdeba. an iTeseba organuli sasuqiT kargad
ganoyierebulo niadagze.
sazamTrosaTvis sasurveli winamorbedi kulturebia: simindi, TavTaviani da parkosani
kulturebi. sazamTros warmoeba ar aris rekomendebuli im farTobebze, sadac wina wels
iwarmoeboda gogrovani baRCeuli kulturebi.

niadagis da nakveTis SerCeva
reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). sazamTrosaTvis saukeTesoa msubuqi meqanikuri
Sedgenilobis, qviSnari, aluviuri, neSompalaTi mdidari niadagebi. civ niadagSi fesvTa
sistema funqcionirebs cudad, ganviTareba wydeba da mcenare iRupeba. mcenare
gansakuTrebiT kargad viTardeba haerisa da niadagis maRali temperaturisa da
Sesaferisi tenianobis dros.
sazamTros warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,6-dan 6,5-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu sazamTros warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia
aRniSnul parametrebze meti an naklebia anu niadagis sazamTros 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
sazamTrosaTvis niadagi 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 dargvis/Tesvis Semdgomi damuSaveba
gazafxulze xdeba mzralis Tesviswina damuSaveba. daTesvamde tardeba 2 kultivacia 10-12
sm. siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT.
kargad gafxvierebis mizniT SesaZlebelia niadags dasWirdes dafrezva.
sazamTros gadargvis/aRmocenebis Semdeg niadagis gafxvierebisa da sarevela balaxebis
mospobis mizniT sezonis ganmavlobaSi saWiroa Catardes 3-4 kultivacia. zogadad,
ukeTesia Tu kultivacia ufro metjer Catardeba, es gaaumjobesebs fesvTa sistemis
funqcionirebas. amitom rogorc wesi, niadagis gafxvierebas atareben yoveli morwyvis an
didi wvimebis Semdeg.
aRmocenebisTanave budnebis garSemo atareben niadagis gafxvierebas. aRmocenebidan 10
dRis Semdeg, rodesac pirveli foToli gamoCndeba, atareben niadagis damuSavebas
mwkrivTSoris Rrmad 12-15 sm, Rrma gafxviereba xels uwyobs fesvebis gaSlas ganze da
sakvebi nivTierebis da wylis ukeT SeTvisebas.
Tu pirveli gafxvierebis Semdeg niadagi isev gamkvrivda da sarevela balaxebi gaCnda,
saWiroa xelaxali Rrma gafxviereba. mwkrivTSoris Rrmad damuSavebis Semdeg saWiroebis
mixedviT atareben 2-3 kultivacias 5-7 sm siRrmeze.
mwkrivTSoris manqana-iaraRebiT damuSavebasTan erTad budnebSi atareben xeliT
gamoTxras, gafxvierebas da zogjer miwis Semoyrasac.
miwis Semoyras gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs sarwyav pirobebSi. pirvel Semoyras
awarmoeben maSin, rodesac mcenares 2-3 namdvili foToli gauviTardeba, xolo meored 2025 dRis Semdeg pirveli Semoyrisagan.
mwkrivTSorisebis damuSavebas da gafxviereba-kultivacias manamde awarmoeben, sanam
mcenare gaibadreba, gaiSleba da damatebiTi fesvebi gauCndeba. Semdeg ukve bardis aqeTiqeT gadaweva sazianoa mcenarisaTvis.

Tesva-rgva
did farTobebze sazamTro iTeseba specialuri saTesi manqanebiT, xolo SedarebiT mcire
farTobze Tesva warmoebs xeliT, winaswar morwyul budnebSi. TiToeul budnaSi iyreba 57 cali Tesli.
sazamTros Tesva iwyeba maSin, rodesac niadagis temperatura 10 sm. fenaSi aRwevs 12-14°C.
niadagis
kvebis are. nayofierebis da konkretuli jiSis, an hibridisaTvis damaxasiaTebeli
Tvisebebis mixedviT, manZilebi SeiZleba iyos 1,4 metri mcenareTa Soris da 1,4 metri
mwkrivebs Soris an 2,1 metri mcenareTa Soris da 2,1 metri mwkrivebs Soris.
CaTesvis siRrme: mZime da tenian niadagebSi 4-5 sm, xolo fxvier da mSral niadagebSi 6-8
sm.
aRmoceneba iwyeba me-10-12 dRes, gansakuTrebiT karg pirobebSi me 6-me 7 dRes, xolo
araxelsayrel pirobebSi erT Tvemde grZeldeba.
gameCxereba. aRmocenebis Semdeg pirveli namdvili foTlis gamoCenis periodSi saWiroa
Catardes pirveli gameCxereba, meore gameCxereba tardeba maSin, rodesac kulturas 3-4
foToli aqvs gamoRebuli. xolo roca mcenare ganiviTarebs namxrevebs, atareben mesame
gameCxerebas. bolo, anu mesame gameCxerebisas saWiroa budnaSi darCes mxolod Zlieri
mcenareebi, xolo susti da daavadebuli mcenareebi ki unda mocildes.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
sazamTros nakveTSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa
niadagis agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.
saorientaciod, sazamTros nakveTSi unda Setanili iqnas:
azoti N — 30-40 kg. sufTa nivTiereba.
fosfori P — 50-70 kg. sufTa nivTiereba.
kaliumi K — 40-60 kg. sufTa nivTiereba.
organuli sasuqebidan ki saWiroa mzralad moxvnis win 1 ha-ze 30 tona gadamwvari nakelis
Setana.
mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi:
 azoti N — vegetaciis periodSi ramdenimejer Setana, gamokvebis saxiT;
 fosfori P — 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT, vegetaciisas.
 kaliumi K — 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT, vegetaciisas.
sazamTros meti moTxovna aqvs fosforze da kaliumze, vidre azotian sasuqze. amaRali
mosavlisaTvis aucilebeli
elementia aseve magniumi (50kg/ha-ze).
ganoyierebisas dozebi koreqtirebul unda iqnas niadagSi Sesabamisi elementis
Semcvelobis mixedviT. gansakuTrebiT exeba es azots, misi siWarbisas izrdeba nayofSi
nitratebis raodenoba da uaresdeba mosavlis xarisxi. gasaTvaliswinebelia kulturis
genetikuri midrekileba-daagrovos nitratebi.
amas garda esaWiroveba mikroelementebi. am mizniT misi foTlidan kveba xdeba sezonis
ganmavlobaSi. ganoyiereba xdeba morwyvasTan erTad. an SeaqvT daTesvis Tu CiTilis
darvis win, ormoebSi da niadagSi kargad arevis Semdeg rwyaven.
SedarebiT efeqturia gamokveba fertigaciiT. esaa mineraluri sasuqebis Setana wveTovani
morwyvisas.
საკვები ნივთიერება
შეტანის ნორმა
შეტანის ვადა
N - აზოტი

30-50 კგ.

ვეგეტაციის პერიოდში

P - ფოსფორი

50-70 კგ.

მზრალად მოხვნის წინ

K - კალიუმი

40-60 კგ.

მზრალად მოხვნის წინ

გადამწვარი ნაკელი

20-30 ტონა

მზრალად მოხვნის წინ

sazamTros mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva
საზამთროს ძირითადი მავნებლები
გალებიანი ნემატოდა

ლათინური დასახელება: Meloidogyne marioni
აღწერილობა. ზრდასრული მამლის სიგრძე 1,2-1,9 მმ-ს შეადგენს, სიგანე - 0,3-0,36 მმ-ს. სხეული
ბოლოში რამდენადმე გაგანიერებულია. აქვს გრძელი კუდი. დედალი თეთრი ფერისაა,
ზრდასრულის სიგრძე 1მმ-მდეა, სიგანე - 0,5 მმ-მდე. ბოლოში სხეული მომრგვალებულია.
ზიანი. მავნებლის მატლები იჭრებიან საზამთროს მოზარდი ფესვის წვეროებში, აღწევენ მის
შუაგულში და იწყებენ კვებას. შედეგად, დაზიანების ადგილას საზამთროს ფესვებს
უვითარდებათ კორძები, რაც იწვევს მცენარეთა მასობრივ დაღუპვას.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 საღი სათესლე და სარგავი მასალის გამოყენება.


შესაბამისი წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.

ორწერტილიანი აბლაბუდიანი ტკიპა

ლათინური დასახელება: Tetranychus urticae.
აღწერილობა. ტკიპას სხეული ოვალური ფორმისაა, მომწვანო-ყვითელი ფერის.
ზიანი. ტკიპები ცხოვრობენ და იკვებებიან ფოთლების ქვედა მხარეებზე. კვებისას
ფოთლებიდან წოვენ წვენს. თავდაპირველად დაზიანებულ ფოთლებს უჩნდებათ ნათელი
ფერის წერტილები, შემდეგ ხდება უფერული უბნების ჩამოყალიბება ფოთლებზე, რის
შედეგადაც ფოთოლი ხმება. ტკიპების კვების შედეგად მცენარეს სცვივა ყვავილები, ფოთლები,
და ნაყოფები.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 სარეველა მცენარეების განადგურება ნაკვეთებში და ნაკვეთების სიახლოვეს.


მავნებლის მიერ დაზიანებული ფოთლების მოცილება და განადგურება.

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია სპირომეზიფენის, აბამექტინის და მავნებლის
წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული აკარიციდების
გამოყენება.

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

ლათინური დასახელება: Tetranychus telarius
აღწერილობა. ზაფხულში მავნებელი მომწვანო ფერის, ან ყავისფერია, შემოდგომიდან
გაზაფხულამდე კი იგი ნარინჯისფერია.
ტკიპას გვერდებზე აქვს მუქი ფერის დიდი ლაქები და ასევე გააჩნია ჯაგარი ზურგზე.
ზიანი. მავნებელი ჩხვლეტს და უზიანებს კულტურებს მწვანე ორგანოებს. ნაწუწნი ფოთლები
თხელდება. ასეთი ცვლილებები უარყოფითად მოქმედებს არამხოლოდ მცენარის სიცოცხლის
უნარიანობაზე, არამედ მოსავლის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზეც.
მავნებლის მოქმედების შედეგად მოსალოდნელია მცენარის ძლიერი დასუსტება ან დაღუპვა.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 სარეველა მცენარეების განადგურება ნაკვეთებში და ნაკვეთების სიახლოვეს.


მავნებლის მიერ დაზიანებული ფოთლების მოცილება და განადგურება.

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია სპირომეზიფენის, აბამექტინის და მავნებლის
წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული აკარიციდების
გამოყენება.

მავრთულა ჭიები

აღწერილობა. მავრთულა ჭიების მატლი ძირითადად მონაცრისფრო შეფერილობისაა, გლუვი,
10-30 მმ სიგრძის. მათი ზოგიერთი სახეობა ცვილისებრი, თეთრი ან მოყვითალოა.
ზიანი. მავნებლის მატლები აზიანებენ საზამთროს ფესვთა სისტემას. აღწევენ ღეროში, ღრღნიან
და გადაადგილდებიან მასში სხვადასხვა მიმართულებით. დაზიანებული მცენარეები
ტყდებიან. მატლებს გააჩნიათ უნარი გადავიდნენ სხვა, დაუზიანებელ მცენარეებზე.
მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
 ნიადაგის დროული კულტივაცია სარეველების განადგურების მიზნით, მცენარეთა
გამოკვება აზოტშემცველი სასუქებით.


წინასწარ შეწამლული სარგავის მასალის გამოყენება.

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია თიამეთოქსამის, კარბოსულფანის, ეტოპროფოსის,
იმიდაკლოპრიდის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა
ბაზაზე დამზადებული ინსექტიციდების გამოყენება.

ბოსტანა-მახრა

ლათინური დასახელება: Gryllotalpa gryllotalpa
აღწერილობა. მახრას სხეული ზედა მხრიდან მოშავო-ნაცრისფერია, ქვედა მხრიდან კი აქვს
მოყვითალო შეფერილობა. მისი წინა ფეხები ფართოა, ნიჩბისებრი ფორმის.
ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 35-50 მმ-ია.
ზიანი. მავნებელი თხრის გვირაბებს ნიადაგში და იკვებება მცენარეთა ფესვებით. ასევე
მავნებელი აზიანებს მცენარეებს გვირაბების თხრის პროცესში.
მავნებლის მიერ გათხრილი გვირაბის დიამეტრი დაახლოებით 1 სმ-ს შეადგენს. ნიადაგის
ზედაპირს კი ზედა მხრიდან ემჩნევა მავნებლის გვირაბები.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
მისატყუარის დამზადება - მისატყუარის დამზადების ერთ-ერთი მეთოდი: 20 გრ. პრეპარატი
დურსბანი + 1ლ წყალი + 5 კგ. ქატო + 200 გრ. ზეთი. მოცემული მასის მობნევა ხდება
დაახლოებით 100 კვ. მ-ზე.

საზამთროს ძირითადი დაავადებები
ანთრაქნოზი

გამომწვევი სოკო - Colletotrichum orbiculare.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 22-27°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%.

სიმპტომები. თავდაპირველად ფოთლებზე ჩნდება სველი ლაქები, რის შემდეგაც იწყება
ფოთლების გაყვითლება იმ ადგილებში, სადაც ლაქებია. შედეგად, ფოთლებზე ჩნდება
დაზიანებული უბნები. ასეთი უბნები მრავლდება, იზრდება მოცულობაში იღებს მუქ-ყავისფერ
შეფერილობას. დაზიანებები ფარავს ფოთლის ზედაპირის უდიდეს ნაწილს. შედეგად
ფოთოლი დეფორმირდება. დაზიანებული უბნები ხმება, სკდება და ცვივა.
ასეთივე დაზიანებული უბნები ჩნდება ღეროზეც. ამ შემთხვევაში, ღეროზე გაჩენილი
დაზიანებები შესაძლოა დაიფაროს შეავი ფერის წვრილი ნადებით.
ნაყოფებზე ჩნდება სველი დაზიანებული ადგილები. დროთა განმავლობაში ისინი იღებენ მუქყავისფერ შეფერილობას. წვიამიანი ამინდების პირობებში შესაძლებელია ნაყოფზეც გაჩნდეს
ნადები.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 დაავადებისადმი გამძლე ჯიშებისა და ჰიბრიდების გამოყენება.


ნორმირებული მორწყვა - დაუშვებელია ზედმეტი რწყვა და ნიადაგის ზედმეტად
დატენიანება.



საღი სათესლე და სარგავი მასალის გამოყენება.



ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია პროპინების,
მანკოცების და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე
დამზადებული ფუნგიციდების გამოყენება.

ჭრაქი

გამომწვევი სოკო - Рseudoperonospora cubensis.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 20-25°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 98-100%.

სიმპტომები. დაავადების პირველი ნიშნებია ღია-მწვანე ფერის კუთხოვანი ლაქების გაჩენა
ფოთლებზე. დროთა განმავლობაში ლაქა ყვითლდება, შემდეგ ყავისფრდება და მცენარის
ქსოვილი კვდება. ფოთლის ძლიერმა დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მისი საკმაოდ დიდი
არეალის გახმობა. მაღალი ტენიანობის პირობებში ფოთლის ქვედა მხარე შესაძლოა დაიფაროს
ნაცრისფერი ნადებით.
დაავადების ძლიერი განვითარების შედეგად შესაძლოა სრულად განადგურდეს ახალგაზრდა
მცენარეთა ნათესები, თუკი ინფექცია გაჩნდება მცენარის ჩამოყალიბების ადრეულ სტადიებზე.
უკვე მოზრდილი მცენარეების დაავადებისას კი ნაყოფების მომწიფების პროცესი შესაძლოა
შეფერხდეს და ამ დროს ასევე შესაძლოა შეწყდეს შაქრების დაგროვების პროცესი.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 ნორმირებული მორწყვა - დაუშვებელია ზედმეტი რწყვა და ნიადაგის ზედმეტად
დატენიანება.


ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია ალუმინის
ფოსეთილის, პროპინების, კრეზოქსიმ-მეთილის და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე
სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდების გამოყენება.

ნაცარი

გამომწვევი სოკოები - Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 20-27°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 50-95%.

სიმპტომები. დაავადების სიმპტომები თავდაპირველად ჩნდება ფოთლის ზედაპირზე. ამ დროს
ფოთოლზე შეინიშნება თეთრი ფერის ლაქები ფიფქის სახით. მოგვიანებით კი ასეთივე ლაქები
ჩნდება ფოთლის ქვედა მხარესაც. თეთრი ნადები ვრცელდება ყუნწებსა და ღეროებზეც.
დაავადების ძლიერად განვითარების შემთხვევაში ლაქები ზომაში იზრდება, ერთმანეთს
უერთდება და ეს თეთრი ნადები მთლიანად ფარავს ფოთოლს. თავდაპირველად ზიანდება
ხნიერი ფოთლები. დაავადების ძლიერად გავრცელებისას ფოთოლი სრულად იფარება თეთრი
ნადებით, იღებს ყავისფერ შეფერილობას და კვდება. ძლიერ დაზიანებული მცენარეები
ზრდაში ჩამორჩებიან, აქვთ მცირე ზომის ნაყოფები, გამოირჩევიან ცუდი გემური თვისებებით
და შაქრის დაბალი შემცველობით.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 დაავადებისადმი გამძლე საზამთროს ჯიშებისა და ჰიბრიდების წარმოება.


ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია პენკონაზოლის,
ტრიფლოქსისტრობინის და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ
ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდების გამოყენება.

ნაყოფის ბაქტერიული ლაქიანობა

გამომწვევი ბაქტერია - Acidovorax avenae subsp.Citrulli.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-24°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 50-90%.

სიმპტომები. ნაყოფის ბაქტერიული ლაქიანობის დამახასიათებელი სიმპტომია ნაყოფის
ზედაპირზე წყლულების გაჩენა. წყლული თავდაპირველად შესამჩნევად მცირე ზომისაა.
მოგვიანებით, 7-10 დღეში წყლული იზრდება და ფარავს ნაყოფის ზედაპირის უმეტეს ნაწილს.
წყლულის ზომაში ზრდასთან ერთად დაზიანებული ადგილების მიმდებარე ადგილები ხდება
ჭკნება და კვდება.
დაავადების განვითარების გვიანდელ სტადიებზე ქერქის კანი ირღვევა და გარღვეული
ადგილიდან ხშირად გამოიყოფა ქარვისფერი სითხე. დაავადებული ნაყოფი ხშირად ლპება.
დაავადება შესაძლებელია გაუჩნდეს ჩითილებსაც. ამ დროს დაავადების პირველი სიმპტომი
არის სველი დაზიანებული ადგილების გაჩენა ფოთლებზე. დროთა განმავლობაში, ფოთლების
ზრდასთან ერთად, დაზიანებული ადგილი ჭკნება. დაზიანებული ადგილი საღი ქსოვილისაგან
გამოყოფილია ყვითელი საზღვრით.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
 დაავადებისადმი გამძლე საზამთროს ჯიშებისა და ჰიბრიდების წარმოება.


საღი სათესლე და საჩითილე მასალის გამოყენება.



ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია სპილენძის
შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.

თეთრი სიდამპლე

გამომწვევი სოკო - Sclerotinia sclerotiorum.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-25°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-100%.

სიმპტომები. დაავადება ჩნდება ყვავილებზე, ფოთლებზე, ღეროებსა და ნაყოფებზე.
დაავადებულ ორგანოებს ხშირად ფარავს თეთრი ნადები.
დაავადების სიმპტომები ნაყოფზე შესაძლოა არ აღინიშნებოდეს, ან წარმოიქმნას წყლით
გაჟღენთილი უბნები და ბამბისებრი ნადები იმ ადგილას, სადაც ნაყოფი ეხება ნიადაგს.
იშვიათად, დაავადებული ნაყოფი შრება და ჭკნება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.


ნორმირებული მორწყვა - დაუშვებელია ზედმეტი რწყვა და ნიადაგის ზედმეტად
დატენიანება.

qimiuri brZolis meTodi sazamTros 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.

sazamTros wamlobaTa tabulas gamoyenebis wesebi
tabulebSi mocemulia kulturis ganviTarebis TiToeuli etapebis mixedviT Casatarebeli
wamlobebi, is mavne obieqtebi, romelTa gavrceleba mosalodnelia mocemuli
periodisaTvis, Sesabamisi preparatebi da maTi gamoyenebis reglamentebi.
tabula iZleva wamlobis preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli,
aseve kombinirebuli wamlobis Casatareblad. garda amisa tabulas 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.
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 fungicidis Sereva fungicidTan, inseqticidis Sereva inseqticidTan, an
akaricidis Sereva akaricidTan).
 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
sazamTros mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.

sazamTros wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula
wamlobebi CiTilebis gadargvamde
pirveli wamloba

pesticidi
wamlobis
Catarebis
periodi

daTesvamde, an
daTesvis Semdeg

mavne
obieqti

fesvis
sidampleebi

pesticidis
tipi

fungicidi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

propamokarb
hidroqloridi
530 g/l+
aluminis
foseTili 310
g/l

previkur
enerji we
840

morwyva 3 ml 2
l wyalSi 1
kv.metrze

propamokarb
hidroqloridi
722 g/l

propakuri n,
wx

morwyva 0,15%
iani samuSao
xsnariT, 150 ml
100 l wyalSi

aproni XL, we

morwyva 0,04% iani samuSao
xsnariT, 40 ml
100 l wyalSi

mefenoqsami 350
g/l

meore wamloba

pesticidi
wamlobis
Catarebis
periodi

aRmocenebidan 7-10
dRis Semdeg

mavne
obieqti

fesvis
sidampleebi

pesticidis
tipi

fungicidi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

propamokarb
hidroqloridi
530 g/l+
aluminis
foseTili 310
g/l

previkur
enerji we
840

CiTilebis
morwyva 3 ml 2
l wyalSi 1
kv.metrze

propamokarb
hidroqloridi
722 g/l

propakuri n,
wx

morwyva 0,15%
iani samuSao
xsnariT, 150 ml
100 l wyalSi

aproni XL, we

CiTilebis
morwyva 0,04% iani samuSao
xsnariT, 40 ml
100 l wyalSi

mefenoqsami 350
g/l

mesame wamloba

pesticidi
wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti

pesticidis
tipi

savaWro
dasaxeleba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

CiTilebis
Cawola

propinebi 700
g/kg

antrakoli,
sf

CiTilebis
Cawola

mankocebi 800
g/kg

diTan მ-45,
sf

1,2-1,6 kg

CiTilebis
Cawola

mankocebi 800
გ/კგ

mankozati
mc, sf

3 kg

baqteriuli
daavadebebi

spilenZis
sulfati+
kalciumis
hidroqsidi 200
g/kg

kupervali
20 sf

5 kg

baqteriuli
daavadebebi

samfuZiani
spilenZis
sulfati 345
გ/ლ

kuproqsati
sk

3 l

sxva

imidaklopridi
700 g/kg

konfidor
maqsi 70,
wxgr

0,04-0,05kg

sxva

deltametrini
25 g/l

decis blu
25 ek

0,5 l

TiameToqsami
250 g/kg

aqtara,
wdgr

sxva

cipermetrini
250 g/l

arivo 25 ek

1,6 l

sxva

alfacipermetrini
100 g/l

fastaki, ek

0,3 l

fungicidi

CiTilebis wamloba
gadargvamde

moqmedi
nivTiereba

bugrebi,
xvatari,
Trifsi da
mavnebelTa
kompleqsi
bugrebi,
xvatari,
Trifsi da
mavnebelTa
kompleqsi
bugrebi,
xvatari,
Trifsi da
mavnebelTa
kompleqsi
bugrebi,
xvatari,
Trifsi da
mavnebelTa
kompleqsi
bugrebi,
xvatari,
Trifsi da
mavnebelTa
kompleqsi

sxva

inseqticidi

1,5 kg

0,08-0,12 kg

საზამთროს წამლობები ჩითილების გადარგვის შემდეგ

pirveli wamloba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti
pesticidis
tipi

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

anTraqnozi

propinebi 700
g/kg

antrakoli,
sf

1,5 kg

anTraqnozi

mankocebi 800
g/kg

diTan m-45,
sf

1,6 kg

mankocebi 800
გ/კგ
samfuZiani
spilenZis
sulfati 345
გ/ლ

mankozati
mc, sf

3 kg

kuproqsati
sk

3 l

anTraqnozi
fungicidi
baqteriuli
daavadebebi

gadargvidan 7-10
dRis Semdeg an Ria
grutSi Tesvisas 1-2
namdvili foTlis
fazaSi

moqmedi
nivTiereba

baqteriuli
daavadebebi

spilenZis
hidroqsidi 400
g/kg

iroko 40,
wdgr

1,75 kg

bugrebi (baRCis
bugri), xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

imidaklopridi
700 g/kg

konfidor
maqsi 70,
wxgr

0,05kg

bugrebi (baRCis
bugri), xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

deltametrini
25 g/l

decis blu
25 ek

0,5 l

cipermetrini
250 g/l

arivo 25 ek

1,6 l

bugrebi (baRCis
bugri), xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

TiameToqsami
250 g/kg

aqtara,
wdgr

0,12 kg

bugrebi (baRCis
bugri), xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

alfacipermatrini
100 g/l

alpaki, ek

0,3 l

bugrebi (baRCis
bugri), xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

inseqticidi

meore wamloba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti
pesticidis
tipi

anTraqnozi,
sidampleebi da
sxva
daavadebebis
kompleqsi
anTraqnozi,
sidampleebi da
sxva
daavadebebis
kompleqsi

fungicidi

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

cimoqsanili 30
g/kg + spilenZis
sulfati +
kalciumis
hidroqsidi (225
g/kg spilenZis
mixedviT)

kupertin
superi, sf

4 kg

spilenZis
hidroqsidi 400
g/kg

iroko 40,
wdgr

1,75 kg

zato, wxgr
50

0,25 kg

topazi, ek

0,38 l

trifloqsistrobini

nacari

larTxis
ganviTareba
(yvavilobis dawyeba)

moqmedi
nivTiereba

nacari

500 g/kg
penkonazoli 100
g/l

nacari

penkonazoli 100
g/l

kobuzi 100,
ek

spiromezifeni
240 g/l

oberoni 240,
sk

abameqtini 18
g/l

vertimeki
018 ek

1 l

tebufenpiradi
200 g/kg

talavi 20
sf

0,37 kg

etoqsazoli 110
g/l

zumi sk

0,3 l

deltametrini
25 გ/ლ

decis
fluqsi,
25

imidaklopridi
700 g/kg

konfidor
maqsi 70,
wxgr

pirimifosmeTili 500 g/l

aqteliki, ek

tkipebi

akaricidi

baRCis bugri,
xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi
baRCis bugri,
xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi
baRCis bugri,
xvatari,
Trifsi da sxva
mavnebelTa
kompleqsi

inseqticidi

ეკ

0,6 l

0,3 l

0,05 kg

1,5 l

mesame wamloba

wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
pesticidis
tipi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

anTraqnozi

cimoqsanili 30 g/kg
+ spilenZis
sulfati +
kalciumis
hidroqsidi (225 g/kg
spilenZis mixedviT)

kupertin
superi, sf

4 kg

anTraqnozi

mankocebi 640 g/kg +
metalaqsili 80 g/kg

armeTil M,
sf

2,5 kg

zato, wxgr
50

0,25 kg

nacari

trifloqsistrobini
500 g/kg
penkonazoll 100
g/l

topazi, ek

0,38 l

nacari

boskalidi 267 g/kg+
piraklostrobini 67
g/kg

signumi,
wdgr

1,5 kg

nacari

penkonazoli 100
g/l

kobuzi 100,
ek

spiromezifeni 240
g/l

oberoni 240,
sk

abameqtini 18 g/l

vertimeki
018 ek

etoqsazoli 110 g/l

zumi sk

0,3 l

tebufenpiradi 200
g/kg

talavi 20
sf

0,37 kg

imidaklopridi 700
g/kg

konfidor
maqsi 70,
wxgr

0,05 kg

lambdacihalotrini 50 g/kg

kaiso wdg

0,2 kg

fungicidi
nacari

naTesis Sekvra
(nayofi mtredis
kvercxis odenaa)

tkipebi

baRCis bugri,
Trifsi da
sxva
mavnebelTa
kompleqsi
baRCis bugri,
Trifsi da
sxva
mavnebelTa
kompleqsi

akaricidi

0,6 l
1 l

inseqticidi

meoTxe wamloba

wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti

pesticidis
tipi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

spilenZis
sulfati+
kalciumis
hidroqsidi 200
g/kg

kupervali
20 sf

5 kg

bordos narevi
124 g/l

bordoflo
niu, sk

6 l

gorigdi 800
g/kg

sulfolaki
80 wdgr

3 kg

nacari

gogirdi 800
g/kg

nacari

trifloqsistrobini
500 g/kg

Tiovit
jeti, wdgr
zato, wxgr
50

nacari

penkonazoli 100
g/l

baqteriuli
daavadebebi

baqteriuli
daavadebebi
nacari

nayofis formireba

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi

fungicidi

topazi, ek

3 kg
0,25 kg
0,38 l

baRCis bugri,
Trifsi

imidaklopridi
700 g/kg

baRCis bugri,
Trifsi

deltametrini
25 g/l

konfidor
maqsi 70,
wxgr
decis
fluqsi

TiameToqsami
250 g/kg

aqtara,
wdgr

0,4 kg

alfacipermatrini
100 g/l

alpaki, ek

0,4 l

baRCis bugri,
Trifsi
baRCis bugri,
Trifsi

inseqticidi

0,05 kg
0,3 l

mexuTe wamloba

wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti

pesticidis
tipi

baqteriuli
daavadebebi
nayofis zrda

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi

fungicidi
baqteriuli
daavadebebi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

spilenZis
hidroqsidi 400
g/kg

iroko 40,
wdgr

spilenZis
hidroqsidi 770
გ/კგ

Cempioni, sf

1 ha-ze
1,75 kg

3 kg

meeqvse wamloba

wamlobis
Catarebis
periodi

mavne
obieqti

pesticidis
gamoyenebis
reglamentebi

pesticidi
pesticidis
tipi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba

1 ha-ze

alternariozi,
laqianobebi,
anTraqnozi,
baqteriuli
daavadebebi

spilenZis
sulfati+
kalciumis
hidroqsidi 200
g/kg

kupervali
20 sf

5 kg

alternariozi,
laqianobebi,
anTraqnozi,
baqteriuli
daavadebebi

bordos narevi
124 g/l

bordoflo
niu, sk

6 l

alternariozi,
laqianobebi,
anTraqnozi,
baqteriuli
daavadebebi

spilenZis
hidroqsidi 400
g/kg

iroko 40,
wdgr

alternariozi,
laqianobebi,
anTraqnozi

spilenZis
hidroqsidi 770
გ/კგ

Cempioni, sf

fungicidi

1,75 kg

3 kg

sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis SesarCevi saorientacio sqema
sqemis gamoyenebis wesebi
mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg wamlobebis tabulebis msgavsad, sarevelebis winaaRmdeg
Casatarebeli wamlobebis sqemac iZleva arCevanis saSualebas. 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 herbidis 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.
sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva herbicidebi, romelTa gamoyeneba aseve
efeqturia sazamTros 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 sazamTros sarevelebis winaaRmdeg
herbicidi
#

ganviTarebis
stadia

sarevelebis
saxeobebi

herbicidis
moqmedebis tipi

savaWro
dasaxeleba

moqmedi nivTiereba

glifosati
izopropilaminis marili
486 g/l, glifosatis
mixedviT 360 g/l

dozebi 1
ha-ze

rumbo, wx
36

3 l

uragani
forte, wx

3 l

klini

3 l

glifosatis mJava,
izopropilis spirti 360 g/l

dominatori,
sf

3 l

fenoqsaprop-p-eTili 69 g/l

furoresuperi wze
69

2,0 l

fuziladforte, ek

2,0 l

pantera 40,
ek

1,5 l

aramo ek

1,8 l

an

1

kulturis
Tesvamde an misi
CiTilebis
gadargvamde 10-15
dRiT adre

vegetaciaSi
myofi yvela
saxeobis
sarevela

araseleqciuri
herbicidi

glifosati 500 g/l, kaliumis
marilis mixedviT

an
400 g/l glfosatis
izopropilaminis marili. 360
g/l glifosatis mJavaze
gaangariSebiT

an

2

sarevelebis
ganviTarebis
stadiebis
mixedviT

erTwliani da
mravalwliani
marcvlovani da
farTofoTliani
sarevelebi

an
seleqciuri
herbicidi

fluazitop-p-buTili 150 g/l

an
kvazilofop-p-tefurili

an
tepraloqsidimi 50 g/l

kulturis teniT uzrunvelyofa
sazamTros teniT uzrunvelyofa gansakuTrebiT sWirdeba yvavilobamde da yvavilobis
Semdeg, nayofebis formirebis etapze. yvavilobis periodSi, rodesac sazamTro iviTarebs
mamrobiT yvavilebs, misi morwyva rekomendebuli ar aris, radgan am periodSi rodesac teni
moakldeba, sazamTro daiwyebs ara mamrobiTi, aramed mdedrobiTi yvavilebis ganviTarebas,
rac ganapirobebs mis nayofierebas. morwyvis jeradoba da normebi damokidebulia niadagis
tenianobis maCvenebelsa da mcenaris ganviTarebis calkeul fazebze. cxeli da gvalviani
amindebis SemTxvevaSi, sazamTro dReSi orjer unda moirwyas - dilis da saRamos saaTebSi.
aseT amindebSi TiToeul Zirs sWirdeba 3 litramde wyali dRe-Ramis ganmavlobaSi.
nayofebis zrdis dasrulebis da simwifis dawyebisas saWiroa morwyva srulebiT Sewydes,
radgan am periodSi zedmeti teni iwvevs Saqrianobis Semcirebas.
mosavlis aReba-Senaxva
sazamTros mosavals iReben konkretuli jiSisaTvis damaxasiaTebeli formis, feris da
gemuri xarisxis miRwevis Semdeg.
sazamTros Senaxvis optimaluri temperatura aris 10-dan 15°C-mde, xolo optimaluri haeris
SefardebiTi tenianoba ki 90%-is farglebSi. aRsaniSnavia rom ramdenime dRis ganmavlobaSi
10°C-ze ufro dabal temperaturaze Senaxvis SemTxvevaSi sazamTro SesaZloa daziandes
dabali temperaturis zemoqmedebiT. xolo 15°C-ze meti temperaturis pirobebSi Senaxvisas ki
mosalodnelia gadamwifeba da lpoba.
sxva movliTi samuSaoebi
Teslis dalboba. daTesvamde sazamTros Teslis 12-20 saaTis ganmavlobaSi dalboba aCqarebs
mcenaris aRmocenebis process da uzrunvelyofs Tanabari zomis aRmonacens, rac amartivebs
nakveTSi Casatarebel samuSaoebs da iZleva mosavlis adreul vadebSi miRebis saSualebas
Teslis dalbobas awarmoeben wminda wyalSi, uJangav (emalirebul) WurWelSi an rbil
taraSi. wylis temperatura damokidebulia konkretul kulturaze. sazamTrosaTvis saWiroa
wylis temperatura 16-dan 25⁰C-mde.
dalbobisas Teslis fena 15 sm-ze meti ar unda iyos. wyali unda gamoicvalos yovel 10-12
saaTSi erTxel.
gasaTvaliswinebelia, Teslis dalbobis meTodis gamoyeneba sasurveli ar aris
specializirebul maRaziebSi SeZenil saTesle masalaze, radgan is damuSavebulia
Sesabamisi preparatiT da rogorc dalbobis, aseve xelovnuri gaRivebis procedurebi
gamoiwvevs preparatis Camorecxvas Teslis zedapiridan.

sazamTros warmoebis agroteqnologiuri ruka
ფართობი 1ჰა; დაგეგმილი მოსავალი 25 ტ.

III-IV
III-IV

1
1
1

ერთეულის
ღირებულება
120
120
120

სულ
ღირებულება
120
120
120

X-XII an II-III

1

500

500

azotovani sasuqis SeZena

VI-VIII

1

440

440

rigTaSorisebis kultivacia
da azotovani sasuqebis
Setana

V-VII

4

150

600

saTesle masalis SeZena
Tesva

II-IV
II-IV

1
1

500
650

500
650

herbicidebis da
pesticidebis Setana

III-VI

10

70

700

mikroelementebis Setana

VI-VIII

4

70

280

morwyva
mosavlis aReba

IV-VI
VII-IX

8
4

30
450

240
1800

სამუშაოს/მასალის დასახელება
moxvna
dadiskva
kultivacia
kompleqsuri sasuqis SeZena
da Setana

შესრულების დრო

რაოდენობა

X-XII an II-III

gauTvaliswinebeli xarji
+10%

607
6677
25

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

X ტონა * X ლარი

8750

მოსავლის
ღირებულება სულ ხარჯი

2073

Semdgenlebi

leila bazeraSvili - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori
andro xeTereli – agroekologiis magistri

