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soias 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

Glycine hispida maxim
Fabaceae
erTwliani
22-25°С
70-75%
75-80%
6,5-7,0
minimumi 50m. - (xobis raioni)
maqsimumi-2594m. - (mestiis raioni)
45000
-4°С
30°С da meti
simindi, TavTaviani da bostneuli
kulturebi
parkosnebi, mzesumzira.

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba
Glycine - soia miekuTvneba parkosanTa (Leguminosae) ojaxs. gvxvdeba rogorc veluri, ise
kulturuli formebis saxiT. misi veluri formebi sakmaod gavrcelebulia usuriis mxareSi,
manjuriaSi, koreaSi, iaponiasa da CineTSi, umTavresad mdinareTa xeobebSi. velur formebs
axasiaTebs wvrili lanceturi foTolakebi, wvrili Tesli da grZeli 3m-mde Zlieri xviara
Rero. soia lobios waagavs. masac iseTive parkebi aqvs, magram misgan umTavresad imiT
gansxvavdeba, rom mTeli mcenare wvrili mokle bususiTaa dafaruli.
kulturuli soia sami saxeobiT aris warmodgenili, magram misi ZiriTadi formebi
Tavmoyrilia saxeoba Hispida-Si.
soia erTwlovani balaxnairi mcenarea. aqvs mTavarRerZiani fesvi, romlis danatotebi
sakmaod kargad viTardeba da niadagSi 2m siRრmezedac ki Cadis. fesvis mTavari masa
SedarebiT Rrma fenaSia moTavsebuli. fesvis mTavar RerZze da danatotze sakmaod uxvad
viTardeba koJrebi, sadac mimdinareobs haerSi Tavisuflad myofi azotis SesaTvisebel
formaSi gadayvana specialuri baqteriebis saSualebiT. soias axasiaTebs damatebiTi
fesvebis gamotana miwis zeviT moTavsebuli Reros qveda nawilidan, romlebic sustad
viTardebian.
Rero swormdgomia. iSviaTad garTxmuli an zeda nawilSi xviara. simaRliT 30-40sm-dan 2m-mde.
met SemTxvevaSi 40-100sm-ia. Rero ganaWerSi oTxkuTxa formisaa. Semosvlis dros xvdeba.
iSviaTad zogierT formaSi vegetaciis damTavrebisaTvis gaxeveba ar emCneva da maTi
gamoyeneba SeiZleba pirutyvis sakvebad, umTavresad silosis saxiT. niadagis zedapiridan 1012sm simaRleze Rero iZleva pirvel tots; pirveladi danatotebis ricxvi 5-12-mdea, met
SemTxvevaSi 8-10-ia, zog formaSi meoradi danatotebi ar gvxvdeba. danatotebis vertikalobis
mixedviT buCqi SeiZleba iyos gadaSlili, naxevrad kompaqturi an kompaqturi, xolo
ganlagebis mixedviT - erT sibrtyeSi an irgvliv gadaSlili da sxva. pirveladi foToli
martivia. sxvadasxva zomisa da formis, sakmao grZelyunwiani.

foToli rTulia - samfoTolakiani, iSviaTad - xuTfoTolakiani. maTi foTolakebi formiT
viwro lanceturidan farTo kvercxisebramdea. foTolakebi Sebusulia sxvadasxva siZlieriT
rogorc qveda, ise zeda mxridan. foTolakis zedapiri gluvia, danaoWebuli an buStisebri.
TiToeul foTols Tan axlavs eqvsi cali TanafoToli, romelTaganac ori cali foTlis
yunwis ZirSi zis, ori - Sua foTolakis ZirSi. TanafoTlebi viwro da patara zomisaa,
umTavresad solisebri moyvanilobis.
foTlis iRliaSi jgufebad moTavsebulia yvavilebi. jgufSi met SemTxvevaSi 3-9 yvavilia.
iSviaTad yvavilebis ricxvi 2-2,5-jer metia da am SemTxvevaSi yvaviledi iRebs mtevnis
agebulebas. yvavili wvrilia, xuTtipiani agebulebis, zigomorfuli (damaxasiaTebeli
parkosanTa ojaxisaTvis). gvirgvinis furclebi Seferilia TeTrad, moyviTalo-mwvaned,
molurjod an moiisfrod. soia TviTgamanayofierebelia da imis gamo, rom ganayofiereba
mimdinareobs yvavilis gaSlamde, sxviT ganayofierebis SemTxveva bunebaSi 1%-s ar aRemateba.
parki moyvanilobiT SeiZleba iyos swori, moxrili, cilindruli da sxva. igi pirvelad
mwvane ferisaa, Semosvlisas moyviTalo-Calisferia an mura, Savi feris. parki dafarulia
TeTri an qera bususiT sxvadasxva siZlieriT, parkSi 1-5-mde marcvalia, met SemTxvevaSi
marcvlebis raodenoba 2-3 udris. parkebi mcenareze gvxvdeba martoulad (TiTo-TiTo parki
cal-calkea mimagrebuli) an qudisebrad (sam-sami parki erTad mimagrebuli saerTo yunwze).
marcvali mogrZo Tirkmlisebridan gvxvdeba momrgvalo-sferosebramde, metad cvalebadi
simsxosi; 1000 marcvlis wona meryeobs 40-60gr-dan 450gr-mde. marcvlis feri umTavresad
gvxvdeba Ria yviTeli, Savi, momwvano, mowiTalo, mowiTalo-yavisferi, zog SemTxvevaSi
ZiriTad ferze emCneva sxvadasxva feris laqebi. soiasaTvis metad damaxasiaTebelia Wipis
garSemo rkalis Seferva. xSirad Ria yviTeli feris marcvlebs emCneva Wipis garSemo
moiisfro Seferva, romelic gadadis muq iisferSi an yavisferSi, anda Sav ferSic ki.
TviTon Wipis feric icvleba TeTridan Savamde.
soias mTel mcenares (Reros, foTols, parks) axasiaTebs sxvadasxva siZlieriT Sebusva.
bususebi gvxvdeba mura, qera da moTeTro feris. soias mcenares axasiaTebs vegetaciis
damTavrebisas foTlis cvena sxvadasxva siZlieriT da parkis skdoma, rac soflis
meurneobaSi uaryofiT niSans warmoadgens.
damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. soia kargad itans zafxulis sicxeebs.
Tumca misi zrda-ganviTarebisaTvis optimaluri temperatura 22-25°С-is farglebSia. saWiro
aqtiur temperaturaTa jami 4500°-mdea. haeris optimaluri tenianoba soiasaTvis 70-75%-ia,
xolo niadagis optimaluri tenianoba ki 75-80%.
soias warmoeba SesaZlebelia 50-dan 1600 metramde zRvis donidan. rac Seexeba niadagis ares
optimaluri reaqcias (pH), igi soiasaTvis 6,5-7,0-is farglebSia.
qimiuri Semadgenloba. soias zogierTi jiSis 1 kilogrami fqvili Tavisi kaloriulobiT
udris 58 kvercxs, an 6,5 l rZes an 3,5 kilogram xorcs. am cnobebidan ukve naTlad Cans Tu
ra sargeblobis motana SeuZlia soias da ra mniSvnelovani kultura yofila.
soias TeslSi zeTi 25-35% udris da amitom igi rogorc zeTis momcemi mcenare,
Seudarebelia. moxaluli soia kargia yavisTvis da adamianis sakvebi saWmelebisaTvis.
soias damwifebuli marcvali Seicavs 12-14% wyals, 34-35% cilas, 17-25% cxims, 20-25%
uazoto eqstraqtul nivTierebas, 4,5-5% celulozas da 4-5% nacars.

soias gavrcelebuli jiSebi

guruli soia

daxasiaTeba:
jiSis warmoSoba: adgilobrivi.
mcenaris simaRle: 70-90 sm.
datotva: Zlieri.
SefoTvla: Zlieri.
Reros agebuleba: msხvili, uxeSi, swori, swormdgomi.
foToli: msxvili, ovaluri, wawvetebuli, qveda nawilSi patara, zeviT didi. axasiaTebs
mTliani foTolcvena.
Sebusva: qera feris, gvxvdeba minarevad, TeTri bususi.
yvavili: iisferi, yvaviledi grZeli, mravalyvaviliani.
parki: farTo, msxvili, odnav moRunuli, qera-mura feris qveda parkebi mimagrebulia 12-15 smis simaRleze. axasiaTebs Zlieri skdoma.
marcvali: msxvili, TiTqmis ovaluri, moyviTalo, Wipi imave feris, gvxvdeba Seferilic.
1000 marcvlis saSualo wona: 270-290 gr.
savegetacio periodi: grZeli 122-160 dRe.
gvalvagamZleoba: susti.
daavadebisadmi gamZleoba: susti.
marcvlis qimiuri Semadgenloba: cximi -21,2%, cila - 41,12%.

imeruli soia

daxasiaTeba:
jiSis warmoSoba: adgilobrivi.
mcenaris simaRle: 90-100 sm-is farglebSi. erTeul SemTxvevebSi aRwevs 2 m-mde.
datotva: Zlieri.
SefoTvla: Zlieri.
Reros agebuleba: wvrili, grZeli muxlTaSorisebiT. xSirad xviara, axasiaTebs Cawola.
foToli: msxvilidan saSualomde, ovaluri, wawvetili, axasiaTebs susti foTolcvena.
Sebusva: TeTri, zeda nawilSi gvxvdeba Ria qera feris bususi.
yvavili: TeTri, yvaviledi mravalyvaviliani.
parki: msxvili, odnav moRunuli, mura qveda parkebi mimagrebulia 15-16 sm simaRleze,
axasiaTebs susti skdoma.
marcvali: msxvili, Tirkmelisebri, moyviTalo, Wipis garSemo moyavisfro zoliT.
1000 marcvlis saSualo wona: 225-240 gr.
savegetacio periodi: grZeli, 128-170 dRe.
gvalvagamZleoba: susti.
daavadebisadmi gamZleoba: susti.
marcvlis qimiuri Semadgenloba: cximi -22%, cila - 47%-mde.

WiaTuruli soia

daxasiaTeba:
jiSis warmoSoba: adgilobrivi jiSia
mcenaris simaRle: 60-70 sm
Reros agebuleba: wvrili, kargi ganviTarebisas midrekileba aqvs xviarobis da Cawolisadmi
foToli: saSualo, farTo lanceturi, zeviT patara zomis, axasiaTebs saSualo foTolcvena
Sebusva: qera feris
yvavili: iisferi, yvaviledi mokle, ramdenime yvaviliT.
parki: saSualo, odnav moRunuli, qera (Tambaqos feri), xSiria ormarcvlianoba. qveda parki
mimagrebulia 10-15sm simaRleze, axasiaTebs saSualo skdoma
marcvali: saSualo simsxosi, Tirkmlisebri, moyviTalo, Wipi imave feris, Wipis gverdiT
axasiaTebs Savi wertili
1000 marcvlis saSualo wona: 190-210 g
savegetacio periodi: saSualo, SedarebiT mokle - 118-122 dRe
gvalvagamZleoba: saSualo
daavadebisadmi gamZleoba: susti
marcvlis qimiuri Semadgenloba: cximi -19,3%, cila - 44,5%.

adgili TeslbrunvaSi
soias kultura, rogorc winamorbedi, yvela kulturisTvis kargia, garda parkosnebisa.
Teslbrunva SeiZleba ganxorcieldes samarcvle parkosan mcenareebTan: barda, muxudo,
lobio, cercvi, xanWkola da sxva.
niadagis da nakveTis SerCeva
soias moyvana TiTqmis yvela tipis niadagze SeiZleba, magram karg mosavals Savmiwa Tixnar
da qviSnar niadagebze, aluviur, yavisfer, karbonatul da ewer niadagebze, aseve, axlad
meliorirebul, daSrobil miwebze iZleva.
soia ver egueba bicob, pirSekrul, mZime, agreTve daWaobebul da Zlier mJave reaqciis
niadagebs.uZlebs sicivesac da gvalvasac.

niadagis ZiriTadi damuSaveba
soias naTesi ver itans gamkvrivebul da pirSekrul niadags. amitom Tu soias daTesvis
Semdeg, aRmocenebamde niadagma qerqi gaikeTa, saWiroa naTesi aRmocenebamde daifarcxos
msubuqi farcxiT.
rodesac soia aRmocendeba da ganiviTarebs 3-4 foTols, mimarTaven naTesis kultivaciagafxvierebas, xolo rodesac mcenare ganiviTarebs 5 foTols, saWiroa Catardes naTesis
gameCxerეba-SeTxeleba Toxnis saSualebiT. amis Semdeg, uSualod adgilze arsebuli
pirobebis mixedviT sioas SesaZloa dasWirdes ramdenime kultivacia.
rodesac naTesi Seikvreba, anu mcenareebi gaizrdebian da gadafaraven rigebs Soris niadags,
kultivacia aRar unda Catardes.
soias warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,5-dan 7,0-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu soias warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia aRniSnul
parametrebze meti an naklebia, anu niadagis soias 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, fomis da agreTve, misi qimiuri da meqanikuri Semadgenlobis
gaTvaliswinebiT

niadagis momzadeba soias dasaTesaდ
soias maRali mosavlis misaRebad saWiroa niadagis saTanadod momzadeba. niadagi misTvis
ise unda momzaddes, rogorc sxva mindvris kulturebisaTvis. aRmosavleT saqarTveloSi
სჯობია, rom niadagi mZlavrad moixnas da amasTanave Rrmad, radgan soias fesvebi Rrmad
midis miwaSi.
moxvnamde nakveTSi Setanili unda iqnas totaluri moqmedebis herbicidi sarevelebis
mosaspobad, 2-3 kviris Semdeg unda moxdes miwis mzralad damuSaveba.
soias dasaTesad gankuTvnili niadagi, aRmosavleT saqarTveloSi nawveralis aCeCvis an
winamorbedi kulturis aRebis Semdeg, Semodgomaze oqtomber-noemberSi, Rrmad, 27-30 sm
siRrmeze moixvneba. dasavleT saqarTveloSi niadagi moixvneba gvian Semodgomaze, zamTarSi
an adre gazafxulze.

Tesva
Teslis amorCevis dros gansakuTrebiT yuradReba unda mieqces jiSis SerCevas. soias
mravalnairi jiSi arsebobs, Tumca yvela erTnaი rad ar modis da erTnair mosavalsac ar
iZleva. soia iTeseba gazafxulze maSin, rodesac miwa sakmarisad gaTbeba 10°С-ze.
Tesvis wesi. soia iTeseba mwkrivad, saTesi manqanebiT. mwkrivTa Soris manZili 60-70 sm-ia,
xolo mcenareebs Soris manZili ki 18-20 sm.
aseve mimarTaven ormwkrivian zolebriv Tesvasac. am dros zolebs Soris manZils 60-70 sm-s
toveben, xolo zolSi mwkrivebs Soris ki 15 sm-s.
soias sufTad daTesvisas saWiroa 30-40 kg Tesli. simindTan SeTesvis SemTxvevaSi ki saWiroa
soias 10-14 kg. Tesli.
CaTesvis siRrme 4-5 sm-ia.
sufTad daTesvisas karg Sedegebs iZleva naTesis msubuqi motkepvna.
kargi mosavlis misaRebad aucilebelia Tesvis vadebis dacva – optimaluria Tesva maSin,
rodesac niadagi 10 sm-is siRrmeze 10-12°С gaTbeba. aseve karg Sedegs iZleva punqtirebuli
saTesebis gamoyeneba – igi uzrunvelyofs Tanabar aRmonacens
damatebiTi informacia. mwvane masis-Tivis misaRebad soia SesaZlebelia daiTesos, rogorc
sanawveralo kultura pureulis aRebis Semdeg.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
soias nakveTSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena, saWiroa niadagis
agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.
saorientaciod, 1ha-ze 3 tona mosavlis misaRebad saWiroa nakveTSi Setanili iqnas:
azoti N – 72kg. (sufTa nivTiereba).
fosfori P – 96 kg.(sufTa nivTiereba).
kaliumi K – 96 kg. (sufTa nivTiereba).
mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi:
azoti N — vegetaciis periodSi orjeradad 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.
mzralad moxvnis win Tu 1 ha-ze 30 tona gadamwvari nakels SevitanT, mineraluri
sasuqebidan saWiro iqneba mxolod 46 kg. fosforis Setana (sufTa nivTiereba).

soias mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva
სოიას ძირითადი მავნებლები
ბარდას ბუგრი

ლათინური დასახელება: Acyrthosiphon pisum Harr.
აღწერილობა. მავნებლის ფრთიანი ბუგრის სიგრძე 5მმ-ია, გაშლილი ფრთებით კი - 10მმ. უფრთო
მავნებლის სხეულის სიგრძე 4-5,5 მმ-ია.
ბუგრის სხეული მწვანე ფერისაა. თავი კი მოყვითალო-მწვანეა.
ზიანი. მავნებელი სახლდება სოიას ღეროებზე და უზიანებს მათ ზრდის კონუსს. შედეგად ხდება მცენარის
დეფორმაცია, ფოთლები იკრუნჩხება და მცირდება მოსავლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
მაჩვენებლები.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: იმიდაკლოპრიდის,
დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

ბარდას მემარცვლია

ლათინური დასახელება: Acyrthosiphon pisum Harr.
აღწერილობა. მავნებლის ხოჭოს სხეულის სიგრძე 4-5 მმ-ია. იგი ოვალური ფორმისაა და დაფარულია
მონაცრისფრო ბეწვებით. ზედა ფრთებზე გარდიგარდმო თეთრი ზოლი გასდევს. ზრდასრული მატლის
სხეულის სიგრძე 5-6 მმ-ია. იგი მოყვითალო ფერისაა, აქვს პატარა, მკერდში ღრმად ჩაფლული თავი.
ზიანი. მავნებელი აზიანებს სოიას მწვანე პარკებსა და შემოსულ მარცვლებს, მანამდე კი ანადგურებს
ყვავილებს. მავნებლის მიერ დაზიანებული სოიას მარცვალი კარგავს როგორც კვებით ღირსებას, ასევე
აღმოცენების უნარს.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ალფა-ციპერმეტრინის,
თიამეთოქსამის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

ლობიოს მემარცვლია

ლათინური დასახელება: Acanthoscelides obtectus Say.
აღწერილობა. ლობიოს მემარცვლიას სხეულის სიგრძე 2-3,5 მმ-ია. იგი მუქი შეფერილობისაა. სხეულის
ზედა მხარე დაფარულია ნაცრისფერი ბეწვებისაგან. სხეულის ქვედა მხარე ღია-ნაცრისფერია.
მავნებლის მატლი ცილინდრული ფორმისაა, რკალივით მოღუნული. სხეული დაფარულია გრძელი
ჯაგრებით.
ზიანი. მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში მავნებელს შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს კულტურას.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების
ფაზების
გათვალისწინებით.
წამლობებისათვის
გამოიყენება:
თიამეთოქსამის,
დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

პარკოსანთა ალურა

ლათინური დასახელება: Etiella zinckenella Tr.
აღწერილობა. მავნებლის პეპელას სიგრძე გაშლილი ფრთებით 20-26 მმ-ია, მისი სხეულის სიგრძე 11 მმმდეა.
პეპელას წინა ფრთები ყვითელი ან რუხი-მიხაკისფერია. უკანა ფრთები ნაცრისფერია, მუქი ძარღვებითა და
მუქი ორმაგი ხაზით.
მუცლის ბოლოში მას ოქროსფერი ბეწვების კონა აქვს.
ზიანი. მავნებელი მნიშვნელოვნად აზიანებს ანადგურებს სოიას მიწისზედა ორგანოებს, ანუ მწვანე მასას.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ალფაციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

ლათინური დასახელება: Tetranychus telarius L.
აღწერილობა. ზაფხულში მავნებელი მომწვანო შეფერილობის ან ყავისფერია, შემოდგომიდან
გაზაფხულამდე კი მოწითალო ან ნარინჯისფერი.
ტკიპას გვერდებზე აქვს მუქი ფერის დიდი ლაქები, ზურგი კი დაფარულია ჯაგრით.
ზიანი. მავნებელი სოიას უზიანებს მწვანე ორგანოებს. მისი ჩხვლეტის ადგილზე მცენარეს უძლიერდება
წყლის აორთქლების პროცესი, ფოთლები თხელდება. ასეთი ცვლილებები უარყოფითად მოქმედებს
მცენარის მოსავლიანობაზე.
მავნებლის მოქმედების შედეგად მოსალოდნელია მცენარის ძლიერი დასუსტება ან დაღუპვა.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: სპიროდიკლოფენის,
ტებუფენპირადის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
აკარიციდები.

იონჯის ბაღლინჯო

ლათინური დასახელება: Adelphocoris lineolatus Goeze.
აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 9 მმ-ს შეადგენს. იგი მუქი ფერის, ან მომწვანომოყვითალოა. თავი სამკუთხა ფორმისაა. ფეხები მუქი-ყვითელია, ბარძაყებზე აქვს მუქი ფერის ლაქები.
ზიანი. მავნებლის მატლი იკვებება სოიას ყვავილებით, ნასკვებით და ღეროებით. მავნებლის მიერ
დაზიანებულ მცენარეების კოკრები და ნასკვები ჭკნება და ცვივა.
ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში შესაძლოა სრულად დაჭკნეს მცენარის მიწისზედა ნაწილი.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: დელტამეტრინის, ალფაციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

იონჯის ფოთლის ცხვირგრძელა

ლათინური დასახელება: Phytonomus variabilis Hbst.
აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 4-6 მმ-ს შეადგენს. იგი მონაცრისფრო-მოყვითალო
შეფერილობისაა.
მატლის სიგრძე 8 მმ-მდეა. იგი მწვანეა, ზურგზე აქვს ღია შეფერილობის სიგრძივი ზოლი. თავი მუქი
შეფერილობისაა, სხეული კი ზედა მხრიდან დაფარულია ქინძისთავისებრი ჯაგრით.
ზიანი. მავნებლის მატლების კვების შედეგად სოიას ნასკვები ჭკნება და ცვივა. მატლები ასევე ანადგურებენ
ფოთლებს და ყვავილების ყუნწებს. ხოჭოები კი აზიანებენ ფოთლებს და ღეროებს.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის,
ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

იონჯის ხვატარი

ლათინური დასახელება: Chloridea dipsacea L.
აღწერილობა. მავნებლის პეპელას სიგრძე გაშლილი ფრთებით 35 მმ-მდეა. ზედა ფრთები მოყვითალომწვანე შეფერილობისაა, შუაში კი გარდიგარდმო შავი ფერის ზოლი
მავნებლის ზრდასრული მატლის სხეულის სიგრძე დაახლოებით 40 მმ-ს შეადგენს. მისი სხეული
მოყვითალო-მწვანე ფერისაა, ზედა მხრიდან სხეულს აქვს მოშავო-ყვითელი და თეთრი ფერის ზოლები.
ზიანი. მავნებლის მატლები აზიანებენ სოიას ფოთლებს – ახალგაზრდა ასაკის მატლები იკვებებიან
ფოთლების ძარღვებს შორის არსებული ქსოვილებით, ხოლო უფროსი ხნოვანების მატლები კი სრულად
ანადგურებენ ფოთოლს.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის,
ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

მდელოს ხვატარი

ლათინური დასახელება: Pseudoletia unipuncta Haw.
აღწერილობა. მავნებლის ზრდასრული მატლის სიგრძე დაახლოებით 35-40 მმ-ს შეადგენს. იგი მუქი-მწვანე
ფერისაა, სხეულზე კი სიგრძივ ღია მწვანე და მუქი მწვანე ზოლები გასდევს.
იმაგო გაშლილი ფრთებით 39-50მმ-ია. უკანა ფრთები მონაცრისფროა. წინა ფრთები კი მონაცრისფრომოყვითალო, მუქი გასწვრივი ზოლებით.
ზიანი. მავნებელი მნიშვნელოვნად აზიანებს ანადგურებს სოიას მიწისზედა ორგანოებს, ანუ მწვანე მასას.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: სპინოზადის, ალფაციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

იტალიური კალია

ლათინური დასახელება: Calliptamus italicus L.
აღწერილობა. დედალი კალიის სიგრძე 41 მმ-ს აღწევს, მამლისა - 23-24 მმ-ს.
იტალიური კალიის სხეული მურა ფერისაა, ზოგჯერ კი ნაცრისფერი. მისი ბარძაყები შიგნიდან
ვარდისფერია, უკანა წვივები კი - წითელი.
ზიანი. მავნებლის მატლები იჭრებიან მცენარეთა ნათესებში და რიგ შემთხვევებში მთლიანად ანადგურებენ
მათ.
მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის
განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ზეტა-ციპერმეტრინის,
ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი
ინსექტიციდები.

სოიას ძირითადი დაავადებები
პარკოსნების ნაცარი

გამომწვევი სოკო - Erysiphe polygoni D.C.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 18-22°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 30-100%.

სიმპტომები. ფოთლები ნაცრისფერი ფიფქით იფარება. ძლიერი დაავადებისას ისინი ყვითლდება და ხმება.
ფიფქზე შავი წერტილები წარმოიქმნება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.


ნათესების დამუშავება გოგირდის შემცველი პრეპარატებით.

სამხრეთული ფესვის სიდამპლე

გამომწვევი სოკო – Sclerotinia rolfsis Sacc.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 25-32°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-100%.

სიმპტომები. ფესვის ყელთან ვითარდება პატარა მურა ფერის ლაქები, რომლებიც თანდათან იზრდება,
ფესვები ლპება, ლაქა გარს შემოუვლის ღეროს და მცენარე გაყვითლებასაც ვერ ასწრებს ისე ჭკნება,
დაავადება თესლზედაც გადადის, ფესვის ყელთან გამომწვევის თეთრი ძაფისებრი წანაზარდები
ვითარდება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

სოიას დაავადებები - მიკოსფერელა

გამომწვევი სოკო - Mycosphaerella phaseolicola Sacc.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 20-25°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%.

სიმპტომები. ფოთლებზე ჩნდება მოთეთრო-მონაცრისფრო ლაქები, რომლებიც ყავისფერი გარსით არის
შემოვლებული. ლაქებზე ჩნდება შავი წერტილები.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

,,სოიას ტრაქეომიკოზი

გამომწვევი სოკო - Fusarium virguliforme f. sp. glycines.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 25-32°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-100%.

სიმპტომები. ფესვის ყელი ყავისფერდება და თეთრი ფიფქით იფარება. მცენარე ჭკნება, ბოლოს კი ხმება.
გამხმარი მცენარის ფესვის ყელზე ფიფქი და ნარინჯისფერი ან მოწითალო მეჭეჭები აღინიშნება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

სოიას ჭრაქი

გამომწვევი სოკო - Peronospora Manshcurica Naum.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 20-22°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%.

სიმპტომები. ფოთლის ფირფიტაზე ჩნდება მოყვითალო ლაქები, რომლებიც ქვედა მხარეს მონაცრისფრო
ფიფქით იფარება. დაავადებულ მცენარეზე ფოთლები სუსტადაა განვითარებული, ყვავილობის ფაზა
ჩვეულებრივზე მეტ ხანს გრძელდება. მცენარე ზრდაში ჩამორჩება და კლებულობს მოსავლიანობა.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლა/წამლობები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
პესტიციდებიდან სოიას ჭრაქის წინააღმდეგ გამოიყენება ნათესების დამუშავება 1 %-იანი ბორდოს
ხსნარით, ან სპილენძის ქლორჟანგის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდებით.

სოიას ფილოსტიქტოზი

გამომწვევი სოკო - Phyllosticta sojaeicola Mass. (Pleosphaerulina sojicola Miura.).
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-22°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%.

სიმპტომები. დაავადების პირველი ნიშნები ჩნდება ყვავილობისას. ფოთლებზე ვითარდება ყვითელი
ლაქები, რომლებიც მერე მუქდება და ბოლოს წენგოსფერი რჩება. ლაქები ძირითადად ფოთლის ძარღვების
შუაშია მოთავსებული და მუქი არშიითაა შემოვლებული. დროთა განმავლობაში ლაქებზე შავი წერტილები
ჩნდება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

სოიას ასკოქიტოზი

გამომწვევი სოკო - Ascochita sojaecola (Abramov.).
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 20-24°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.

სიმპტომები. დაავადება ჩნდება იმ პერიოდში, როდესაც ფოთლის ფირფიტა თავისი ზომის ნახევარს
აღწევს. ვითარდება სხვადასხვა ფორმის მოთეთრო ლაქები, რომლებიც მუქი ყავისფერი არშიითაა
შემოვლებული. ზედ პიკნიდიუმები ვითარდება შავი წერტილების სახით. შემოდგომით დაავადება
პარკებსა და ღეროებზეც აღინიშნება. ამ დროს ღერო გაგრძელებულია, პარკები კი შემცირებულია. მცენარე
მკრთალ შეფერილობას ღებულობს და კლებულობს მისი მოსავლიანობა.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
პესტიციდებიდან სოიას ჭრაქის წინააღმდეგ გამოიყენება ნათესების დამუშავება 1 %-იანი ბორდოს
ხსნარით, ან სპილენძის ქლორჟანგის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდებით.

სოიას ბაქტერიოზი

გამომწვევი ბაქტერია - Pseudomonas glycinea Goer.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-20°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.

სიმპტომები. ავადდება სოიას ყველა მიწისზედა ორგანო. მცენარეზე ვითარდება წვრილი, მოყვითალო
ლაქები, რომლებიც შემდეგ მუქდებიან და ბოლოს ყავისფერი ხდებიან. ლაქებს ყვითელი არშია აქვს
შემოვლებული. ლაქების გაერთიანებისას თანდათან შრება, ხმება და იხსნება.
პარკებისა და ღეროების დაავადებისას ლაქები მცენარის მიერ გამოყოფილი სითხის წვეთებით იფარება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.


ნათესების დამუშავება სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით.

ბაქტერიული სიდამწვრე

გამომწვევი ბაქტერია - Pseudomonas glycinea Goer.
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-20°C.
 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.
სიმპტომები. ავადდება ღერო, ფოთლები და პარკი, რომლებზედაც კუთხოვანი ფორმის მოყვითალომოყავისფრო ლაქები წარმოიქმნება, ლაქები იზრდება და ხმება. შედეგად კლებულობს პროდუქციის
ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
 ნათესების დამუშავება სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით.

ბაქტერიული ჭკნობა

გამომწვევი ბაქტერია - Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:
 ტემპერატურა: 15-20°C.


ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.

სიმპტომები. ფოთლებზე შეინიშნება უფერული ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქები მრავლდება და
ფოთოლი ჭკნება. მცენარეზე პარკების რაოდენობა შემცირებულია. დაავადებული მცენარე ზრდაში
ჩამორჩება და ჭკნება.
სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.


ნათესების დამუშავება სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით.

qimiuri brZolis meTodi soias 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.

wamlobaTa tabulis 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 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.
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
soias mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.

soias wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula

ganviTarebis
stadia
(wamlobis
Catarebis
periodi

mavne obieqti
(daavadebebi,
mavneblebi)

pirveli wamloba
pesticidis
tipi

pesticidi

moqmedi
nivTiereba

pirifosi

1,5

dursbani

1,5

qlorpirifosi
+cipermetrini

nurel d

1,5

dimeToati

bi-58

1,5

qlorpirifosi
aRmocenebis
Semdeg 1-2
foTlis fazaSi

ganviTarebis
stadia (wamlobis
Catarebis
periodi

mavneblebi
(xvatari da
sxv.)

mavne obieqti
(daavadebebi,
mavneblebi)

savaWro
dasaxeleba

inseqticidi

meore wamloba
pesticidis
pesticidi
tipi
moqmedi
savaWro
nivTiereba
dasaxeleb
a

kupervali
anTraqnozi,
Janga

pesticidis
gamoyenebis
reglamenti
1 ha-ze
l/kg
5

bordos narevi
fungicidi

bordofl
o
iroko

1,5

kosaidi

2,5

deltametrini

decis
blu

0,3

Tiametoqsami

aqtara

0,12

spilenZis
hidroqsidi

4-5 foTlis
fazaSi
bugrebi,
memarcvlia
xvatari da
sxv.

pesticidis
gamoyenebis
reglamenti 1
ha-ze l/kg

6

inseqticidi

soias sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis SesarCevi 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 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.
sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva herbicidebi, romelTa gamoyeneba aseve
efeqturia soias 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 soias sarevelebis winaaRmdeg
ganviTarebis faza

herbicidis tipi

moqmedi
nivTiereba

savaWro
dasaxeleba
rumbo

kulturis daTesvamde
vegetaciaSi myofi
sarevelebi

totaluri

glifosati

1 ha-ze
l/kg
3

an
uragan forte
an
klini

3

3

aRmocenebamde 2-3 dRiT
adre orlebniani
sarevelebi

seleqciuri

prometrini

gezagardi

3

aRmocenebis Semdeg
marcvlovani
sarevelebi

seleqciuri

fluazifop-pbuTili

fiuzilad
forte

1,5

soias teniT uzrunvelyofa

soia wylisadmi yvelaze momTxovnia Teslis gaRivebis, aRmocenebis, yvavilobis da
marcvlis formirebis fazebSi. misi morwyvis jeradoba da normebi damokidebulia
niadagis tenianobis maCvenebelsa da mcenaris ganviTarebis calkeul fazebze.
zogadad, vegetaciis ganmavlobaSi soia 4-5-jer unda moirwyas.
TiToeuli morwyvis saorientacio norma erT ha-ze aris 400-500 kub./m.
morwyva SesaZlebelia rogorc kvalSi miSvebiT, aseve dawvimebiT.
mosavlis aReba-Senaxva
soias mosavlis aReba xdeba sruli simwifis fazaSi. am dros mcenares foTlebi mTlianad
cviva, Rero gamxmaria, parkebi Serxevisas xmaurobs da marcvlis tenianoba ki 20-22%-ia.
mosavlis aReba xdeba kombainiT dabal Wraze. xSirad mosavlis aReba xeliT xdeba. am
dros mcenareebi ZirSi iWreba, erT adgilze Segrovdeba, gaiSleba da ileweba.
galewvis Semdeg marcvals aSroben da aniaveben. inaxeba tomrebSi, mSral adgilas.
Senaxvisas marcvlis tenianoba 10-12%-ze meti ar unda iyos.

movlis sxva RonisZiebebi
soias mavne organizmebisa da sarevelebisagan dacvis mimarTulebiT aseve mniSvnelovani
meqanikuri da agroteqnikuri RonisZiebebia: kulturaTa monacvleoba, niadagis movliTi
samuSaoebis xarisxiani ganxorcieleba dazianebuli mcenareebis mocileba - ganadgureba da
daavadebebisadmi gamZle jiSebis SerCeva.

soias warmoebis agroteqnologiuri ruka
farTobi 1ha. dagegmili mosavali 2 tona.
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