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cerecos 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
kritikuli temperaturuli minimumi
kritikuli temperaturuli maqsimumi
sasurveli winamorbedi kulturebi
arasasurveli winamorbedi kulturebi

Anethum graveolens L.
qolgosanTa
erTwliani
15-18°C.
60-70%
70-75%
5,5-6,5
1200 m.

- 7°C.
30°-32°C.
kombosto, pomidori, kitri,
Warxali, parkosnebi
stafilo, oxraxuSi, niaxuri

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba

cereco miekuTvneba qolgosanTa (Apiaceae) ojaxs. misi samSobloa xmelTaSua zRvis
sanapiroebi. is cnobili iyo Zvel egvipteSi. dResdReisobiT farTod aris
gavrcelebuli mTel msoflioSi. igi axalgazrda mdgomareobaSi gamoiyeneba
mwvanilad, xolo ayvavebuli mcenareebi mwnilebis damzadebisas.
cereco erTwliani mcenarea. fesvi mTavarRerZiania, datotvili. misi ZiriTadi masa
ganlagebulia niadagis zeda fenaSi 20 sm-is siRrmeze. cerecos Tesli SedarebiT
msxvilia, brtyeli, magram msubuqi.1gr. TeslSi 700-1000 marcvalia. aRmocenebis unars
inarCunebs 2-3 wეli. Tesli Seicavs 2,5% cerecos zeTs da magari garekani aqvs, ris
gamoc nela Rivdeba. Rivebi Ria gruntSi 16-20 dRis Semdeg amodian. saTburSi
Tesvisas daTesvamde 4-5 dRiT adre alboben, raTa miiRon adreuli aRmonaceni. Rero
swormdgomia; sisqis mixedviT Rero aris msxvili (2sm-is) da wvrili (0,5 sm -is).
cerecos foTlebi Reroze morigeobiTaa ganlagebuli, maTi sigrZe 15-25 sm-ia,
foTlebi mwvanea, jiSebidan gamomdinare sxvadasxva raodenobis cvilisebri
nafifqiT dafaruli, yvavili qolgaa.
amJamad cereco farTod gavrcelebuli kulturaa. saqarTveloSi TiTqmis yvela
raionSi moჰyavT. gvxvdeba 1200 m-mde zRvis donidan.
damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. cereco sicivisamtani, yinvagamZle
mcenarea. Rivebi uZlebs -5°C -s, ris gamoc baris raionebSi igi kargad zamTrobs.
optimaluri temperatura cerecos normaluri zrda-ganviTarebisaTvis aris 15-18°C.
cereco ganaTebis mimarT momTxovnia. igi grZeli dRis mcenarea. grZeli dRis
xangrZlivi ganaTebis pirobebSi, is swrafad Reroiandeba. Sesustebuli ganaTebis
pirobebSi cerecos moyvanisas, saerTo mosavalic mcirdeba da produqciis xarisxic,
gansakuTrebiT misi aromatulobaa dabali. amitom Sesustebuli ganaTebis pirobebSi
misi moyvana arasasurvelia.

niadagSi tenis nakleboba mas Zlier zians ar ayenebs. igi moiTxovs agreTve haeris
Semcirebul SefardebiT tenianobas 60-70%-is farglebSi. swored aseTi cereco
moiTxovs kargad ganaTebul, ganoyierebul, drenirebul da kargi haeraciis
niadagebs (substrats).
qimiuri Semadgenloba. cereco Tavisi qimiuri SedgenilobiT maRali kvebiTi
Rirebulebis mqone bostneulad iTvleba. igi saSualod Seicavs: 83,8% wyals, 3,5%
azotovan nivTierebebs, 7,3% naxSirwylebs, 2,1% ujrediss da 2,4% nacars. cereco
Seicavs agreTve A (6,25 mg%) vitamins da C (135 mg%) vitamins.
cerecos gavrcelebuli jiSebi
saadreo jiSebi, masiuri aRmonacenidan mwvanilis mosavlis aRebamde- 32-38 dRe, yvavilobamde
- 55-70 dRe;
saSualo jiSebi, masiuri aRmonacenidan mwvanilis mosavlis aRebamde- 40-45 dRe,
yvavilobamde - 70-86 dRe;
sagviano jiSebi, masiuri aRmonacenidan mwvanilis mosavlis aRebamde - 41-51 dRe,
yvavilobamde - 110-115 dRe

aligatori

saSualod-saadreo jiSia (40-45 dRe aRmocenebidan mosavlis miRebamde). SesaZlebelia
mosavlis mravaljeradi aReba. Ria gruntSi iTeseba aprilis bolodan.
erTi mcenaris mwvane masis saSualo masa 30-dan 60 gramamdea, movla-moyvanis kargi pirobebis
SemTxvevaSi iZleva masa SeiZleba 100-150 gramamde gaizardos.
simaRliT 14-25 sm-mde aRwevs, saSualo mosavlianoba Seadgens 1,5-2,5 kg-s 12-ze.

amazoni

saSualod-saadreo jiSia (40-45 dRe aRmocenebidan mosavlis miRebamde). Ria gruntSi
iTeseba aprilis bolodan. Zlier aromatulia. SesaZlebelia misi warmoeba rogorc
mwvanilad, aseve saneleblebisaTvis (gadasamuSaveblad).
saSualo mosavlianoba mwvanilad warmoebis SemTxvevaSi Seadgens 1,4-4,1 kg-s 12-ze,
xolo saneleblad warmoebis SemTxvevaSi ki 2,9-6,7 kg-s 12-ze.
grenaderi

saSualod-saadreo jiSia (mwvanilad warmoebisas sWirdeba 40-45 dRe aRmocenebidan
mosavlis miRebamde, xolo saneleblad warmoebisTvis ki 70-90 dRe aRmocenebidan
mosavlis miRebamde). Ria gruntSi iTeseba aprilis bolodan.
mcenaris simaRle 26-29 sm-mdea. xasiaTdeba stabiluri mosavlianobiT.
saSualod, misi mosavali Seadgens mwvanilad warmoebis SemTxvevaSi Seadgens 1,4-3,1
kg-s 12-ze, xolo saneleblad warmoebis SemTxvevaSi ki 2,9-5,7 kg-s 12-ze.

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. cereco, iseve rogorc stafilo, niaxuri, qinZi, oxraxuSi 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.

niadagis da nakveTis SerCeva

cereco moiTxovs kargad ganaTebul, ganoyierebul, drenirebul da kargi haeraciis
niadagebs (substrats).
cerecos warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 6,5-mdea.
im SemTxvevaSi, Tu cerecos warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis cerecos 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
niadags xnaven 25-30 sm-is siRrmeze da farcxaven. es operacia ise unda CavataroT, rom
miviRoT erTgvarovani, kargad gafxvierebuli niadagi. amavdroulad niadags miewodeba
mineralur sasuqs: amiakiani gvarjila – 60-90 gr/m2; superfosfati – 30-40 gr/m2; qlorovani
kaliumi – 10-15 gr/m2.
yvela komponents erTmaneTSi guldasmiT ureven.
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
niadagi unda gasufTavdes winamorbedi kulturebidan. 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.
daculi gruntis SemTxvevaSi niadagis miwas Semodgomaze amzadeben, raTa organulma sasuqma
da gamafxvierebelma masalebma daSla moaswros, zamTrisTvis momzadebuli mavneblebi ki
daiRupos. kargad gafxvierebis mizniT, SesaZlebelia niadags dasWirdes dafrezva.
dasaTesad gamzadebuli niadagi swori zedapiris da fxvieri unda iyos.
saTburebisTvis niadagis mosamzadeblad 1 ha-ze Segvaqvs 20 tona gadamwvari nakeli.
azotiani, kaliumiani da fosforiani sasuqebi.
Tesva
daxurul gruntSi cerecos Tesva SeiZleba weliwadis sxvadasxva vadebSi. xSir SemTxvevaSi
iTeseba pamidoris, badrijnis, kitrisa da wiwakis mosavlis aRebis Semdeg.
cerecos Tesaven mobneviT an mwkrivad. daTesvamde 4-5 dRiT adre mimarTaven Teslis
dalbobas. wyals 3-4-jer ucvlian. daTesvis win Tesls SeaSroben, rom SesaZlebeli iyos
mobneva.
Ria gruntSi warmoebisaTvis gansazRvruli cereco ki iTeseba umTavresad aprilis bolos,
maisis dasawyisSi.
Tesvis norma. mwkrivTaSoris manZili 18-20 sm, xolo mwkrivSi mcenareTa Soris 10 sm.
CaTesvis siRrme 1,5-2 sm, Tesvis morma - 12-15 kg/ha-ze (1,2-1,5 gr 1m2).
gasaTvaliswinebelia rom intensiur (gaxSirebul) naTesebSi cerecos zrda ferxdeba.

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba
moxvnis win organuli sasuqi SeaqvT 20 tona. erT heqtarze saWiroa azotiani sasuqi
(amoniumis gvarjila) 600 kg vegetaciis periodSi, fosforiani sasuqi (superfosfati) 280
kg/ha vegetaciis ganmavlobaSi.
uSualod vegetaciis ganmavlobaSi karg Sedegs iZleva organul-baqteriuli sasuqiT,
organikaTi naTesebis saSualod 2-3 jer damuSaveba (0,5 l/ha-ze).
konkretuli nakveTisaTvis Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena xdeba niadagis
agroqimiuri analizis safuZvelze.

cerecos integrirebuli dacva mavnebel-daavadebebisagan
ცერეცოს ძირითადი დაავადებები
ფესვის სიდამპლე

დაავადება ხშირად გამოწვეულია Sclerotium Rolfsii Sace––ით. იგი ავაადებს ბოსტნეულ კულტურებს
და დიდი მავნეობით ხასიათდება. დაავადება აზიანებს ფესვის ყელს და ღეროს ქვედა ნაწილს და
საბოლოოდ მცენარე ჭკნება, ფესვის ყელთან მურა ლაქები ჩნდება, რაც მალე შემორკალავს ღეროს და
ფესვზეც გადადის ქერქი ღეროზე იშლება და სკდება
დაავადების გავრცელების წყაროს ნიადაგი წარმოადგენს. იგი ნიადაგით და სარგავი მასალით
ვრცელდება.
ბრძოლის ღონისძიებები:
დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
 კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.
 დავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.

ფუზარიოზული ჭკნობა

გამომწვევი სოკოები: Fusarium oxysporum (Schlech).
დაავადების გამომწვევები ინახებიან ნიადაგსა და მცენარეულ ნარჩენებში. დაავადება ვრცელდება
ნიადაგით, მორწყვისას. დაავადების გავრცელებისათვის ხელსაყრელ პირობას წარმოადგენს მსუბუქი
ნიადაგები.
დაავადების სიმპტომები. დაავადებისაგან ზიანდება როგორც ახალგაზრდა, ასევე მოზრდილი
მცენარეები. ახალგაზრდა მცენარეების შემთხვევაში ზიანდება ლებან-ფოთლები, ლპება ფესვები ან
ღეროს ფუძე. შედეგად, ხშირ შემთხვევაში ხდება მცენარეთა მასობრივი განადგურება.
ზრდასრული მცენარეების დაზიანებისას ფერხდება განვითარება, მცენარე ჭკნება და იღუპება.
პირველი ნიშანი არის მცენარის წვეროს ხმობა ან ქვედა და შუა იარუსების ცაკლეული ფოთლების
ხმობა. ასევე შეინიშნება ფოთლების აჭრელება და ტურგორის დაკარგვა, რომელიც ხშირად იწყება
ფოთლის წვეროდან. ღეროს და ფოთლის გადანაჭერზე ადვილად შეინიშნება ჭურჭლების დაზიანება.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
 კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.
 დავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.

ცერეცოს ნაცარი

გამომწვევი სოკო: Erysiphe heraclei
ნაცარის გამომწვევი ინახება მცენარეულ ნარჩენებში.
სიმპტომები. დაავადება ჩნდება თეთრი ნადების სახით ფოთლის ორივე მხარეს, ნაწილობრივ
ყუნწებზე და ღეროებზეც. დაზიანებული ქსოვილები ნეკროზდება, ფოთლები ყვითლდება.
დაზიანების კერების წარმოიქმნისათვის ოპტიმალურ პირობებს წარმოადგენს 80-90% ჰაერის
შეფარდებითი ტენიანობა და 16-20°C ტემპერატურა.
ნაცარით დაავადებული მცენარეები ჩამორჩებიან ზრდაში, მცირდება ნაყოფების რაოდენობა და
ზომები.
ბრძოლის ღონისძიებები:
 დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
 კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა.
 დავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.

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 cerecos – 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.
ცერეცოს 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
ასუსტების 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 qimiuri meTodi cerecos mavnebel-daavadebebis 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.

cerecos wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi
wamlobebis tabulas umTavresს daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-sameurneo
kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba.
tabula iZleva saWiro preparatis SerCevis da wamlobis Catarebis saSualebas
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.
miuxedavad imisa, rom tabulebi moicavs preparatebis farTo speqtrs, aRsaniSnavia rom pesticidebis
bazarze arsebobs sxva, pesticidebi, romelTa gamoyenebac aseve efeqturia cerecos mavnebeldaavadebebis winaaRmdeg.

პირველი წამლობა
წამლობის
პერიოდი

პესტიციდი
მავნებელ/დაავადებები

პესტიციდის
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

პროპამოკარბ
ჰიდროქლორიდი+ალუმინის პრევიკური–
ფოსფიდი
ფესვის სიდამპლეები

დათესვის
წინ

ნიადაგის
მავნებლების
კომპლექსი:
მავთულა და
ცრუმავთულა ჭიები,
ღრაჭები, მახრას და
ნემატოდების
წინააღმდეგ.

ფუნგიციდი

პრეპარატის გამოყენების
რეგლამენტები

2.5ლ/ჰა

მეფენოქსამი

აპრონი XL 350
წე

2–3ლ/ჰა

პროპამოკარბ
ჰოდროქლორიდი

პროპაკური

2–ლ/ჰა

ინსექტიციდი კარბოსულფანი

მარშალი

20–კგ/ჰა ბუდნებში
ერთჯერადი შეტანა
დარგვის დროს ან მთელ
ფართობზე მობნევა

მეორე წამლობა
წამლობის
პერიოდი

პესტიციდი
მავნებელ/დაავადებები

ჭრაქი,
ცერკოსპოროზი
ფომოზი

პესტიციდის
ტიპი

მეფენოქსამი + მანკოცები

და
ფუნგიციდი

ამოსული
ცერეცოს
შესხურება

ალტერნარიოზი,
ნაცრისფრი სიდამპლე.
ნაცარი

ბუგრი,
ჭიჭინობელა–
დუჟიანა ბაღლინჯო
ტკიპები

მოქმედი ნივთიერება

პრეპარატის გამოყენების
რეგლამენტები
2.5 კგ/ჰა

დიმეთომორფი+მანკოცები

ლიდერი

პროპინები

ანტრაკოლი

1.5–2კგ/ჰა

ტრიფლოქსისტრობინი +
პირიმეთანილი

ზატო სტარი

0.4ლ/ჰა

იპროვალიკარბი+პროპინები
ფამოქსადონი +
ციმოქსანილი

მელოდი დუო

2.0კგ/ჰა

იტერალი

0.4გრ/ჰა

იმიდაკლოპრიდი

კონფიდორ მაქსი

ინსექტიციდი თიამეტოქსამი
აკარიციდი

სავაჭრო
დასახელება
რიდომილი
გოლდი

აქტარა

დელტამეტრინი

დეცის პროფი

ტებუფენპირადი

მასაი

2.5 კგ/ჰა

0.05 კგ/ჰა
0.2ლ/ჰა
0.2–0.3ლ/ჰა
0.3ლ/ჰა

მესამე წამლობა
წამლობის
პერიოდი
მეორე
წამლობიდან
10–12 დღის
შემდეგ

პესტიციდი
მავნებელ/დაავადებები

პესტიციდის
ტიპი

კოლორადოს ხოჭო,
ბუგრები, ფრთათეთრა. ინსექტიციდი
თრიფსები

მოქმედი ნივთიერება

სავაჭრო
დასახელება

პრეპარატის გამოყენების
რეგლამენტები

სპირომეზიფენი

ობერონი

0.35–0.4ლ/ჰა

დიმეტოათი

საფაგორი

0.5ლ/გა

დელტამეტრინი
ლამბაციჰალოტრინი
იმიდაკლოპრიდი

დეცის ბლუ
კარატე ზეონი
იმიდორ მაქსი

0.15კგ/ჰა
0.1–0.2ლ/ჰა
0.05კგ/ჰა

მეოთხე წამლობა
წამლობის
პერიოდი

წამლობა
ტარდება
მხოლოდ
საჭიროების
შემთხვევაში

პესტიციდი
მავნებელ/დაავადებები
ალტერნარიოზი,
ანთრაქნოზი,
ცერკოსპოროზი და
ფომოზი

კოლორადოს ხოჭო.
ბუგრები,
ფრთათეთრა.
თრიფსები,
ხვატრები, ტკიპები

პესტიციდის
ტიპი

მოქმედი ნივთიერება
მეფენოქსამი + მანკოცები

ფუნგიციდი

სპილენძის ჰიდროქსადი
მანკოცები
ქლორპირიფოსი +
ციპერმეტრინი
ციპერმეტრინი

ინსექტიციდი აცეტამიპრიდი
ტებუფენპირადი

სავაჭრო
დასახელება
რიდომილი
გოლდი
კოსაიდი 2000
საკოზები

პრეპარატის გამოყენების
რეგლამენტები
2.5 კგ/ჰა
2.5–3 კგ/ჰა
3 კგ/ჰა

ნურელ დე

1.5კგ/ჰა

არივო

1.6ლ/ჰა

მოსეტამი

0.1კგ/ჰა

მასაი

0.3ლ/ჰა

სპირომეზიფენი

ობერონი

0.35–0.4ლ/ჰა

დიმეტოათი

საფეგორი

0.5ლ/გა

wamloba cerecos sarevelebis winaaRmdeg

წამლობები ცერეცოს სარეველების წინააღმდეგ
წამლობის
პერიოდი

დათესვიდან 3-4
დღის შემდეგ

ჰერბიციდი
მავნებელ/დაავადებები

სარეველების
წინააღმდეგ

ჰერბიციდის
ტიპი

ტოტალური

მოქმედი
ნივთიერება

პენდიმეტალინი

სავაჭრო
დასახელება

სტომპი

პრეპარატის
გამოყენების
რეგლამენტები
3კგ/ჰა.
ნიადაგის
შესხურება
კულტურის
აღმოცენებამდე.

aRsaniSnavia, rom cxrilSi mocemuli herbiciდიs garda, arsebobs sxva herbicidebi,
romelTa gamoyeneba aseve efeqturia vaSlis baRebSi gavrcelebuli sxvadasxva
saxeobis sarevelebis winaaRmdeg.
herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri teqnikis
swori SerCeva da herbicidis mwarmoeblismier gansazRvruli wesebis dacviT
Sesxureba, kulturis ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis
gaTvaliswinebiT.
mcenaris teniT uzrunvelyofa
cerecos kultura tenis moyvarulia, regularuli morwyva mniSvnelovnad gazrdis
mosavals. garda amisa, tenis nakleboba iwvevs mcenaris gayviTlebas. Tumca gadaWarbeba
iwvevs eTerzeTebis Semcvelobis Semcirebas da amasTan izrdeba daavadebebis riski.
morwyva aucilebelia kviraSi 1-2, raodenobiT - 6 litri 1m²-ze.

mosavlis aReba-Senaxva
mwvanilad cerecos iReben daTesvidan 35-50 dReSi, rodesac mcenare miaRwevs 10 sm simaRles.
mwnilebis dasamzadeblad ki cerecos iReben daTesvidan 85-90 dRis Semdeg, rodesac mcenare
yvavilobs an dayvavilebulia.
mosavals iReben mTel mcenarიs Zirze SeWriT an foTlebis mokrefiT. kraven patara konebad
da ise agzavnian daniSnulebisamebr. mwnilebis dasamzadeblad iReben daTesvidan 85-90 dRis
Semdeg, rodesac mcenareebi ukve yvaviloben an dayvavilebuli arian.
.

cerecos warmoebis agroteqnologiuri ruka
daxuruli grunti farTobi 1ha; dagegmili mosavali 40t.
სამუშაოს მასალის დასახელება

შესრულების
დრო

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის
ღირებულება

VIII

ჰა

1

140

სულ
ღირებულება
100
140

VIII
II

ჰა
კგ

1
10

100
50

100
500

IX
VIII

–
ჰა

–
1

–
100

–
100

7

თესლის დათესვა
ნიადაგის კულტივაცია მოტობლოკური
აგრეგატით (1 დღე)
ორგანული სასუქის შეძენა

VIII

ტ

20

75

1500

8

ორგანული სასუქის შეტანა

VIII

ჰა

1

70

70

9

აზოტიანი სასუქი (ამონიუმის
გვარჯილა)
ფოსფორიანი სასუქი (სუპერფოსფატი)
კალიუმიანი სასუქი (კალიუმის
მარილი)
ბიოლოგიური პრეპარატი ორგანიკა
ფუნგიციდები
ინსექტიციდები
ჰერბიციდი
ორგანიკა
მორწყვა წვეთოვანით
პლასმასის ყუთები
სათბურის კონსტრუქცია
ელ.ენერგია
ტრანსპორტი
სამუშაოზე დამხმარე მუშახელი:
დათესვა
ჩითილის დარგვა
შესხურება
მინერალური სასუქის შეტანა
მოსავლის აღება

IX –X

კგ

750

1

750

IX –X
IX –X

კგ
კგ

280
600

1
1

280
600

IX –X
IX –X
IX –X

ლ
კგ
კგ

5
–
–

7
–
–

IX –XII

მ/კვ
ცალი
ჰა
თვე
თვე

7000
200
1
30
1

0, 17
100

35
338
130
75
60
3500
400
20000
600
600

კაც/დღე

1
10
5
5
50

20
20
20
20
20

20
200
100
100
1000

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28

ნიადაგის ანალიზი
ნიადაგის მოხვნა მოტობლოკური
აგრეგატით (1 დღე 8 სთ)
ხნულის ფრეზირება
თესლის შეძნა

გაუთვალისწინებელი სამუშაოს
შესრულება)

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

0.50
2

300
31938

ლარი

ტონა
ტონა/ლარი

40
40000

მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი

8062

*Ria gruntis SemTxvevaSi mocemul xarjTaRricxvas saWiroa gamoakldes saTburis
konstruqciis Rirebuleba da Sesabamisad dakoreqtirdes mosavlis fasebi.

Semdgenlebi

nunu CaCxiani-anasaSvili – soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori
maka yubaneiSvili -

soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori

