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ბაზოს წარმოქმნის, წვეთოვანი სისტემის მონტაჟის და მულჩირების 
სამანქანო ტექნოლოგიები

ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, კარტოფილის და კენკროვანი (მარწყვი, ჟოლო, მაყვალი, ლურჯი მოცვი და სხვა) კულტურების   
წარმოებაში ამჟამად ფართოდ გავრცელდა შემაღლებული ბაზოკვლების,  ე.წ. «ბედების» მომზადება, რომლებიც აგრარული 
დარგის სპეციალისტებისთვის ბაზოების სახითაა ცნობილი. 

ბაზო, ტრაპეციის, ნახევარწრის, ოვალის  და სხვა ფორმის ნიადაგის შემაღლებული ზოლებია, რომლებიც ერთმანეთისგან 
კვლებითაა გამოყოფილი. ბაზოს  ფორმას და ზომებს განაპირობებს ნიადაგის ტიპი, წინააღმდეგობა, მოსაყვანი კულტურის სახე, 
მცენარეთა განლაგების წესი და სხვ. (სურ. 1.1., 1.2.,1.3., 1.4.).

სურ 1.1. ფართომწკრივული ბაზოები სურ.1.2. ნახევარცილინდრის  ფორმის მაღალი ბაზოები

სურ. 1.3. ტრაპეციის ფორმის მაღალი  ბაზოები სურ. 1.4. ვიწრო ბაზოები

2



ნაკვეთზე, მცენარეთა ტრადიციულ განლაგებასთან შედარებით, ბაზოკვლებზე განლაგებას შემდეგი უპირატესობები გააჩნია:

ნიადაგში მყარდება  აერაციისა და ტენიანობის ოპტიმალური რეჟიმები;

თითქმის გამორიცხულია თესლისა და მცენარის ფესვის დაზიანება ზედმეტი ტენისგან და ლპობა;

ფერდობებზე განივი მიმართულებით ბაზოების მოწყობისას იქმნება მიკროტერასები, რითაც უმჯობესდება ნიადაგის 
ტენშეკავება და წყლის შეთვისების ხარისხი;

ადვილდება რიგთაშორისების სამუშაოების ჩატარება და მცენარეთა გამოკვება ვეგეტაციის პროცესში მექანიზაციის 
საშუალებებით;

ნიადაგის წინასწარი  მომზადება ძალზე მნიშვნელოვანია დასარგავი შემაღლებული ბაზოკვლების სათანადოდ მოსაწყობად. 
აქედან გამომდინარე,  ბაზოკვლების მოსაწყობად წინასწარ  კარგად უნდა გაფხვიერდეს ნიადაგი და შემდეგ მოეწყოს ბაზო. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ბაზოს მომზადება საკმაოდ რთულია მძიმე, თიხნარ ნიადაგზე.  ასეთ ნიადაგებს სჭირდება  აქტიურ მუშა 
ორგანოებიანი მანქანებით დამუშავება, იმისთვის, რომ კარგად დაიშალოს  ბელტები და მიწის გამაგრებული კოშტები. ამასთან, 
კვლევებით დადგენილია, რომ მძიმე და თიხნარ ნიადაგებში უკეთეს შედეგს იძლევა ჰორიზონტალური ფრეზებით დამუშავება, 
ხოლო საშუალო, მსუბუქ და ქვიან ნიადაგებში  - ვერტიკალური ფრეზებით დამუშავება.(სურ. 2,1, 2,2)

ქვეყანაში არსებულ ტექნიკის მომწოდებელ კომპანიებს შეუძლიათ ნებისმიერი ფორმის, სიმაღლის და სიგანის მქონე ბაზოების 
მომწყობი როგორც მარტივი, ასევე ისეთი კომბინირებული მანქანების შემოყვანა, რომლებიც ერთი გავლით უზრუნველყოფს 
ნიადაგის გაფხვიერებას, ბაზოს ფორმირებას  და დატკეპნას.  ( სურ 2,3.)

აღსანიშნავია, რომ  მოსაყვანი კულტურა სხვადასხვა საწარმოო პირობებში  განსხვავებულ  მოთხოვნებს უყენებს ბაზოკვლის 
ფორმას და ზომებს. კერძოდ, რაც უფრო ტენიანია ნიადაგი, მით უფრო მაღალი ბაზო-კვლების მოწყობაა საჭირო. სილიან და 
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სურ. 2,1  ჰორიზონტალური ფრეზა მომსწორებელ ფართან ერთად სურ. 2,2. ვერტიკალური ფრეზა მომშანდაკებელთან ერთად



მშრალ ნიადაგებში უფრო ცილინდრული ფორმის და 
დაბალ ბაზოკვლებს ანიჭებენ უპირატესობას.

მაგალითად,  ლაგოდეხის რაიონში ჩატარებული 
ცდებით,  მოცემულ საწარმოო პირობებში მარწყვის 
ბაზოკვლის ოპტიმალური ზომებია 80 სმ სიგანის 
კვალი საფუძველთან, რომელსაც 75 სმ სიგანე აქვს 
ზედა ნაწილში, სიმაღლე კი - 25 სმ. მანძილი კვლე-
ბის ცენტრებს შორის 1.5 მეტრია.  ნიადაგი ასეთ 
პირობებში ინარჩუნებს აერაციისა და ტენიანობის 
ოპტიმალურ რეჟიმებს.  ტრაპეციის ზედაპირი  თანა-
ბარი უნდა იყოს,  რათა მიღწეული იქნეს  მორწყვისა 
და მცენარეთა ზრდის ერთგვაროვნება.

ბაზოებზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
მოყვანის პრაქტიკამ კარგი შედეგები აჩვენა მას 
შემდეგ, რაც დაიწყეს ბაზოზე წვეთოვანი რწყვის 
სისტემის გამოყენება.

წვეთოვანი სარწყავი სისტემის  დამონტაჟების ტექნოლოგია

წვეთოვანი სარწყავი სისტემები უკვე მრავალი წელია გავრცელებულია ისრაელის, ინდოეთის, ჩინეთის, იაპონიის, გერმანიის, 
ესპანეთის, ჩეხეთის ფერმერულ მეურნეობებში და მსხვილ სასოფლო-სამეურნეო ცენტრებში. 

წვეთოვანი სარწყავი სისტემები ინტენსიურად გავრცელდა საქართველოში, როგორც ღია, ასევე დახურულ გრუნტში. მორწყვის 
ეს სახე  ძირითადად გვხვდება კახეთში, მარნეულში, გორში, ახალციხეში, ასპინძაში (ღია გრუნტში), ასევე  ქობულეთის, 
ქარელის, ზუგდიდის, სენაკის და ქუთაისის სასათბურე მეურნეობებში, რომლებსაც ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი 
გამოცდილება დაუგროვდათ. 

მორწყვის ეს სახე  ძირითადად გამოიყენება მაღალ რენტაბელურ კულტურებში, როგორიცაა: კენკროვნები, ბოსტნეული, 
კარტოფილი და სხვა, ასევე ინტენსიური ხეხილის ბაღებსა და ვენახებში. ეს გამოწვეულია იმით, რომ წვეთოვან მორწყვას 
ერთეულ ფართობზე   საკმაოდ დიდი დანახარჯები აქვს თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით, მაგრამ,  როგორც მოგების 
თვალსაზრისით, ისე ეკოლოგიური მიზანშეწონილებით იგი უალტერნატივოა და ეფექტურად გამოიყენება როგორც სათბურებში, 
ისე ღია  გრუნტში, მათ შორის, ეროზირებულ ფართობებზეც.

წვეთოვანი მორწყვის დროს წყალი მცენარეებს მიეწოდება ფესვებთან, წვეთების სახით სპეციალურად გაყვანილი 
მრავალჯერადი გამოყენების პოლიმერული ან სხვა სახის მილებით. ამასთან, ხშირად წყალთან ერთად მცენარეს მიეწოდება 
წყალში გახსნილი მინერალური სასუქები. აღნიშნულ პროცესს ფერტიგაცია ეწოდება.  თვით  წვეთოვანი რწყვის სქემა ქანობის, 
კულტურის, ფართობის სიდიდისა და რიგ სხვა ფაქტორთა  გათვალისწინებით, ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს. წვეთოვანი 

სურ. 2,3. ჰორიზონტალური ფრეზით აღჭურვილი ნიადაგის გამაფხვიერებელი და  
                   ბაზოწარმომქმნელი კომბინირებული მანქანა
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მორწყვის კლასიკური სქემა, ძირითადად, შემდეგში მდგომარეობს (სურ. 3,1.):

1.  სარწყავი წყლის წყაროდან (მდინარე, არხი, წყალსაცავი, ჭა, აუზი და. ა.შ.) მცირე მოცულობის ტუმბოთი, ან თუ 
შესაძლებელია, თვითდინებით სათანადო ფილტრებში ფილტრაციის შემდეგ წყალი მაგისტრალურ მილსადენს 
მიეწოდება.

2. მაგისტრალური მილსადენიდან  წყალი გამანაწილებელ მილსადენში გადადის, რომლის დიამეტრიც უმეტესად 30-40 
მმ-ია.

3. გამანაწილებელი მილსადენიდან წყალი 12-25 მმ დიამეტრის სარწყავ მილსადენებში ნაწილდება, რომლებშიც 
ჩამონტაჟებულია საწვეთურები. ეს მილები ვენახებში, პალმეტურ ბაღებში და შპალერზე  გაზრდილ კულტურებში ქვედა 
სამაგრ მავთულზე იჭიმება, ან მცენარეთა ძირების გასწვრივ ეწყობა ისე, რომ საწვეთურები ფესვებიდან 0-5 სმ 
სიმაღლეზე იყოს განთავსებული.

სიმინდის, ბოსტნეულისა და კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში კი - მიწაზე ლაგდება (სურ. 3,3.). 

სურ    3,1.  ფერტიგაციისა და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის პრინციპული სქემა



ნაკვეთებში,  სადაც მულჩირება პოლიმერული ფირით ტარ-
დება, ჯერ ხდება მილების დაგება დასათესად გამზადებულ ნია-
დაგის ზედაპირზე, შემდეგ კი მათი და ნიადაგის ზედაპირის 
მულჩით დაფარვა.

მორწყვის ეს სისტემა გამორიცხავს დროებითი სარწყავი და 
წყალშემკრები ქსელების საჭიროებას. ამით თავიდან არის 
აცილებული სარწყავი წყლით ნიადაგის ირიგაციული ერო-
ზიაც. წვეთოვანი მორწყვა არ იწვევს მწკრივთაშორისებში 
სარეველების ზრდას, ტენის დანაკარგი კი 5%-ზე ნაკლებია.

წვეთოვანი მორწყვისას პრაქტიკულად გამოირიცხება ნიადა-
გის დახრამვა, დაჭაობება, დამლაშება, დამჟავება, მორწყვით 
გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები და ა.შ. სარწყავი 
წყლის ეკონომია  თვითდინებით მორწყვასთან შედარებით 
50-60 %-ის ტოლია. ამასთან წვეთოვანი მორწყვის დროს შე-
საძლებელია მცენარეთა გამოკვებისა და დაცვის ღონისძიე-
ბების კომპლექსურად განხორციელებაც. აღსანიშნავია, რომ 
ამ დროს მცენარეების მიერ სასუქების ათვისება 75-80 %-ს 
აღემატება.

იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე განვითარებულია წვეთოვანი 
რწყვის ტექნოლოგიები,  ნაკვეთში წყლის მიწოდება ნიადა-
გის ტენიანობის საზომი სპეციალური ხელსაწყოების  მაჩვენე-
ბლების საფუძველზე  წარმოებს კომპიუტერული პროგრამებ-
ის მეშვეობით.

ფერტიგაცია

ბოლო  დროს მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში ფართოდ 
ინერგება ფერტიგაცია - რწყვა  წყალში ადვილად  ხნადი 
სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა  და 
წვეთოვანი რწყვის სისტემის გამოყენებით.

წყალში ადვილად ხსნადი მინერალური საკვები ნივთიე-
რებების  წვეთოვანი მორწყვის სისტემის მეშვეობით ნია-
დაგში შეტანა ამცირებს სასუქის დანაკარგს და მნიშვნე-
ლოვნად ზრდის მათი გამოყენების მარგი ქმედების კოე-
ფიციენტს. ეს კი,  პირდაპირ გავლენას ახდენს  წარმო-

სურ. 3,2 წვეთოვანი სისტემისა და მულჩის განლაგება ვენახებში

სურ. 3,3.  ბაზოკვლებზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის განლაგების სქემა
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ების ეკონომიკურ ეფექტურობაზე. ამ თვისებების გამო, ფერტიგაციის ფართობების სიდიდემ  მთელ მსოფლიოში  3 5 
მილიონ ჰა-ს გადააჭარბა. მაგალითად ისრაელში სარწყავი ტერიტორიების 70%-ზე ტარდება ფერტიგაცია. ინდოეთში 
- სარწყავი ტერიტორიების 60% -ზე ,  ხოლო  ამერიკის შეერთებულ შტატებში - ერთ მილიონ ჰა-ზე. 

წვეთოვანი რწყვისა და ფერტიგაციისთვის განკუთვნილი  მილების 
ძირითადი ტიპები და მათი მახასიათებლები.

1. თხელკედლიანი წვეთოვანი (დახვეული შეფუთვით) 
ხაზები წყლის ფილტრებით. საწვეთურების ხარჯი: 
0 25-0 5-0 75-1 0 ლ/სთ; ნომინალური წნევა - 0 5 ატმ.   
სამუშაო დიაპაზონი  0 3-1 ატმ. განკუთვნილია 2-3 
წლიანი წარმოების ციკლის მცენარეებისათვის -  მარ-
წყვის, სადედეს, სანერგის,  მრავალწლიანი ხეხილის 
წარმოებისთვის. კარგი მოვლის შემთხვევაში კი მე-4 
წელსაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

ხანგრძლივი  წარმოების ციკლისთვის იყენებენ უფრო 
სქელკედლიან მილებს და  მათ მცენარეთა შორის ალა-
გებენ. თუ ნაკვეთზე იწარმოება ერთწლიანი ბოსტნეუ-
ლი და  რწყვა მიზანშეწონილია ერთ წელზე მცირე 
ხნით, მაშინ ფერტიგაციისათვის იყენებენ უფრო 
თხელკედლიან სისტემებს. ისინი უფრო იაფია და 
ეკონომიკურად მიზანშეწონილია. ამასთან გასათვა-
ლისწინებელია, რომ თუ საწარმოო ფართობები  50 და 
100 ჰექტარს აღემატება, მაშინ გამოყენებული უნდა იქ-
ნეს მილგამყვანი სპეციალური ტექნიკა, როგორც მი-
ლების  გასაშლელად, ისე მათი ახვევისათვის. 

2. წვეთოვანი ხაზები კომპენსირებული წნევის გარეშე. მათი გამოყენება შესაძლებულია 15 წლის განმავლობაში, 
თუმცა ნორმალურ ვადად  10 წელი ითვლება. მას იყენებენ თანაბარი ქანობისა და სწორზედაპირიან ნაკვეთებზე.

3. წვეთოვანი მორწყვის ხაზები კომპენსირებული წნევით. მათი გამოყენება ასევე შესაძლებულია 15 წლის 
განმავლობაში. იყენებენ არათანაბარი ქანობისა და უსწორმასწორო ზედაპირის შემთხვევაშიც.  
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სურ  3,4.  ფერტიგაციის დანადგარი წვეთოვან სისტემასთან ერთად



სარწყავ სისტემაში სასუქების მიწოდების თანამედროვე სისტემები.

თანამედროვე პირობებში სასუქების მიწოდების სამი სისტემა გამოიყენება:

1. წნევით მომუშავე სისტემები;

2. ვენტური სისტემა;

3. სხვადასხვა ტიპის ინჟექტორული ტუმბოების სისტემა.

წნევით მომუშავე სისტემები წყალში ხსნადი სასუქების შეტანის სისტემა 60-220 ლიტრიანი ბალონების მეშვეობით 
ხორციელდება. ბალონებში მოთავსებული მშრალი სასუქები იხსნება მაგისტრალური წყალსადენიდან ბალონებში 
შემოსული წყლის მცირე ნაკადის მეშვეობით. აქედან კი წყალხსნარი უკან უბრუნდება მაგისტრალურ წყალსადენს და 
ნაწილდება სარწყავ, საფერტიგაციო  ნაკვეთზე.

ამ სისტემებს უმეტესად იყენებენ მძიმე და საშუალო მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგებში. განსაკუთრებით 
ეფექტიანია  მრავალწლიან კულტურებში.

ვენტური სისტემა  ეს სისტემა მუშაობს ინჟექტორული ტიპის ტუმბოს საფუძველზე. იწოვს წყალხსნარს და აწოდებს 
წყალგამანაწილებელს ფართობზე გასანაწილებლად. ამ სისტემაში გამოიყენება მხოლოდ თხევადი სასუქები მაღალი 
კონცენტრაციის დედო ხსნარის სახით. ეს უფრო რთული სისტემაა, მაგრამ უფრო მარტივია მომსახურებისა და 
გამოყენების თვალსაზრისით.

სხვადასხა ტიპის ინჟექტორული ტუმბოების სიტემა. ეს სისტემა ყველაზე თანამედროვე და ზუსტია. ინჟექტორული 
სისტემა გათვალისწინებულია თხევადი კონცენტრირებული სასუქების მისაწოდებლად სარწყავ სისტემაში. ტუმბო 
იწოვს სასუქების წყალხსნარს და შეაფრქვევს წნევის ქვეშ მაგისტრალურ წყალსადენში. შესატანი ხსნარის 
რაოდენობა ადვილად რეგულირდება. აგრონომიული, სამეურნეო და ეკონომკური თვალსაზრისით ამ სისტემის 
გამოყენება შესაძლებელია ყველა ტიპის ნიადაგზე, ყველა კულტურაში, მიუხედავად ფართობის ქანობისა და 
კონფიგურაციისა, როგორც დახურულ, ისე ღია გრუნტში.

ფერტიგაციები იწყება სავეგეტაციო პერიოდის დასაწყისში და მთავრდება მის დასრულებამდე, რაც ასევე მთელი 
სარწყავი სისტემის გამორეცხვის საშუალებასაც იძლევა. თანამედროვე   წარმოებაში ფერტიგაციების დანერგვისას 
ეფექტურად  გამოიყენება სპეციალური დანადგარი - დოზატრონი. დოზატრონი ჰიდრავლიკური დანადგარია, 
რომელიც გამოიყენება   სასუქების დოზების  რეგულირებისათვის. ის უზრუნველყოფს მაღალ სიზუსტეს და 
მონტაჟდება უშუალოდ სარწყავ სისტემაში, არ საჭიროებს დამატებით ენერგიას და მუშაობაში მოდის უშუალოდ 
სისტემაში განვითარებული წყლის წნევის მეშვეობით. დოზატრონი შეიწოვს დოზირებული სასუქის რაოდენობას, 
ხსნის მას გარკვეული რაოდენობის წყალში, შერევის კამერაში ქმნის დედო ხსნარს და სისტემის წნევის საფუძველზე 
აფრქვევს სარწყავ სისტემაში.  საკმარისია დოზატრონის ერთხელ დარეგულირება. ამის შემდეგ შეწოვილი ხსნარის 
რაოდენობა ყოველთვის წყლის მოცულობის პირდაპირპროპორციულია, შესაბამისად, გამორიცხულია დოზის 
დარღვევა. 
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წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გაყვანის შემდეგ ხდება ნიადაგის ზედაპირზე  პლასტიკური მულჩის დაგება. დაგებული 
პლასტიკური მულჩის ორივე გვერდი იდება კვალში და მიწის მიყრით ხდება მულჩის ბოლოების ჩამარხვა-ჩამაგრება. 
მულჩებს  შორის, ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის საწვეთურებს შორის მანძილი ძირითადად დამოკიდებულია 
წარმოებულ კულტურაზე. 

ამჟამად შექმნილია და საქართველოშიც არის შემოყვანილი რამოდენიმე ერთეული კომბინირებული მანქანა, 
რომელიც ერთი გავლით უზრუნველყოფს ნიადაგის გაფხვიერებას, ბაზოების წარმოქმნას, მის ზედაპირზე  წვეთოვანი 
სარწყავი სისტემის გაყვანას, პლასტიკური მულჩის დაგებას და  ბოლოებზე მიწის შემოყრას. 

მულჩირების ტექნოლოგია

მულჩირება გულისხმობს  ნიადაგის დაფარვას სხვადასხვა საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს  ნიადაგის დაცვას მავნე 
მეტეოროლოგიური ზემოქმედებისაგან. მულჩირება ხელს უწყობს ნიადაგში ტენისა და თერმული რეჟიმების 
რეგულირებას, სასარგებლო მიკროორგანიზმების  გამრავლებას. განსაკუთრებით დიდია მისი ეფექტი გვალვისა და 
სარწყავი წყლის დეფიციტის შემთხვევაში. ასევე უალტერნატივოა მულჩი ძლიერი ქარების, ნიაღვრების და წვიმების 
დროს. კერძოდ, ძლიერი წვიმები ვერ აზიანებენ მულჩით დაცულ ზედაპირს და ასევე  ჩატარებული გამოკვლევებით 
დადგენილია, რომ მულჩირება მინიმუმამდე ამცირებს ნიადაგის ქარისმიერ ეროზიას.

სამულჩე მასალად შეიძლება გამოყენებული იქნეს მოსავლის აღების შემდგომი ნარჩენები, თივა, ნამჯა, ნახერხი, 
წვრილი ნაფოტი, სხვადასხვა ბალახეულ მცენარეთა ფოთლები,  გადამწვარი ნაკელი, ტორფი, ქაღალდი, ტოლი და 
ა.შ. 

ბოლო პერიოდში ბოსტნეული, ბაღჩეული და კენკროვანი კულტურების წარმოებაში ფართოდ გამოიყენება 
პლასტიკური, სხვადასხვა ფერის  სპეციალური პოლიმერული  მასალისგან დამზადებული ფირები. მათი  გამოყენების 
შემთხვევაში ნიადაგის ზედაპირიდან სინათლის არეკვლის ხარჯზე საგრძნობლად იზრდება განათება, რაც  ზრდის 
მცენარეში მიმდინარე ფოტოსინთეზის ინტენსივობას, ორგანულ ნივთიერებათა წარმოქმნასა და შედეგად 
მოსავლიანობას. დამულჩული ნიადაგის ზედა ფენიდან მცირდება ტენის აორთქლება.  მეორე მხრივ,  ქვედა ფენიდან 
ნიადაგის ტენი უფრო ინტენსიურად  ამოდის ზედა ფენაში კაპილარული ზეაწევის ძალით. მუქი ფერის ფირით 
დამულჩვის შედეგად როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში სამულჩე მასალა შთანთქავს მზის 
სხივურ ენერგიას, ანელებს სითბოს დაკარგვას. იქმნება ნიადაგის ოპტიმალური ტემპერატურული რეჟიმი. ასევე 
მყარდება მცენარის ზრდა-განვითარების ტემპერატურული, აერაციისა და ტენიანობის ოპტიმალური რეჟიმები, რაც 
არახელსაყრელ ბუნებრივ კლიმატური პირობებში ხელს უწყობს მცენარის რეზისტენტობის ამაღლებას.

ნიადაგის ზედაპირის  მულჩით დაფარვა ზრდის მის ინფილტრაციულ თვისებასა და პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში 
ამცირებს ეროზიულ დანაკარგებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მულჩირების მეთოდის გამოყენება გაძნელებულია 
სათოხნი კულტურების მოყვანისას. მულჩი ხელს უშლის ნიადაგის მომზადების სამუშაოების ჩატარებას თესვის წინ, 
ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მულჩის შეტანა უშუალოდ თესვის წინ უნდა მოხდეს.
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სურ.4,1. ხის ნარჩენებისგან დამზადებული მულჩი სურ. 4,2. ბზის მულჩი

სურ.4,3. კომბინირებული მასალისგან (ცელოფანი და 
                  ხის ნახერხი) შექმნილი მულჩი

სურ. 4,4. სიმინდის ჩალის მულჩი
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მულჩირება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნიადაგის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ მდგომარეობაზე. როდესაც 
ნიადაგის ზედაპირს მულჩით ფარავენ, ნიადაგში მაინც  შეიმჩნევა მცენარის ზრდა-განვითარებისთვის საჭირო 
სხვადასხვა ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური მოვლენები. მულჩირებული და არამულჩირებული ნიადაგების 
შედარების შედეგები ცხადყოფს, რომ მულჩირების მეთოდი დადებით გავლენას ახდენს ნიადაგის სტრუქტურული 
თვისებების შენარჩუნებაზე  და მკვეთრად ამცირებს  ეროზიული მოვლენების წარმოქმნის  შესაძლებლობას. აქედან 
გამომდინარე, მულჩირება აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული დახრილ ნაკვეთებზე საქართველოს მთიან 
რეგიონებში.

სურ. 4,5.  შავი ფერის პლასტიკური მულჩი სურ. 4,6. თეთრი ფერის პლასტიკური მულჩი

სურ. 4,7. პლასტიკური მულჩი მრავალწლიანი კულტურების ნერგისთვის
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მულჩის გამოყენება შეიძლება როგორც ნიადაგის ზედაპირის მთლიანად, ასევე მისი ზედა ფენის ნაწილობრივი 
დაფარვისთვის. პირველ შემთხვევაში იგი უფრო ეფექტიანად იცავს ნიადაგს წყლის წვეთების პირდაპირი 
დარტყმებისგან, ხოლო მეორე შემთხვევაში, უფრო სწრაფად იხრწნება და ხელს უშლის ნიადაგის ზედა ფენის დაშლას.

ნიადაგის ზედაპირზე შეტანილმა სამულჩე მასალამ უნდა მოიცვას მისი ზედაპირის 2/3-დან  3/4-მდე.  ეს სრულიად 
საკმარისია, რათა დავიცვათ ნიადაგი წყლის ეროზიული ქმედებისგან. მულჩის ასეთი ფენა მნიშვნელოვნად ამცირებს 
ნიადაგიდან წყლის აორთქლებას, ტემპერატურულ გადახრებს, მოყინვას და ა.შ. მეორე მხრივ, მულჩის ასეთი 
რაოდენობა ხელს არ უშლის  მცენარეთა უმრავლესობის ზრდას და ჰაერის ნიადაგისთვის მიწოდებას კარგი 
აერაციისათვის.  სამულჩე მასალების საჭირო რაოდენობაა 3,75-5,0 ტ. თივა 1 ჰა-ზე, ან 10,0-12,5ტ. ნაკელი 1ჰა-ზე.

ორგანული სამულჩე მასალების უმრავლესობა ნახშირბადით ძლიერ მდიდარი ნარჩენებია აზოტის მცირე 
შემცველობით. ასეთი მულჩის შეტანიდან მცირე დროში მკვეთრად იზრდება ნიადაგში აზოტის საჭიროება, რომელიც 
აუცილებელია ამ ნარჩენების გახრწნისათვის. როდესაც ეს პერიოდი ემთხვევა კულტურის აქტიური ზრდის პერიოდს, 
აზოტის ნაკლებობა ხელს უშლის მცენარის ზრდას. ამის გამო, მიზანშწონილია ნიადაგში შეტანამდე ნარჩენების 
ნაწილობრივი გახრწნა, როგორც ეს ხშირად ხდება ნაკელისა და კომპოსტის შემთხვევაში.

თუკი  ნიადაგი კულტურის გამოთესვამდე გაშიშვლებულია, საჭიროა მულჩის დაუყოვნებლივ შეტანა ნიადაგის 
ეროზიისაგან დაცვის მიზნით.

მულჩი ასევე სარეველებთან ბრძოლის საუკეთესო ბიოლოგიური საშუალებაა. მულჩის ქვეშ არ მიმდინარეობს 
ფოტოსინთეზი. შედეგად სიბნელეში აღმოცენებული სარეველები სუსტდებიან და იღუპებიან. მულჩი ამცირებს, ზოგ 
შემთხვევაში კი სრულად გამორიცხავს სარეველების წინააღმდეგ ჰერბიციდების გამოყენებას, რაც თავის მხრივ 
განაპირობებს ადგილობრივი გარემო პირობების  დაცვას და  ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას.

ამჟამად საქართველოში რეალიზაციაშია სხვადასხვა სისქისა და ფერის პლასტიკური მულჩის ფირები, რომელთა სისქე  
იცვლება 20, 30, 40, 50-100 მიკრონის ფარგლებში, ხოლო ფერების მიხედვით შემდეგია:

1.   მულჩის გამჭვირვალე (ვერცხლისფერი) ფირი, რომელიც უზრუნველყოფს:

- ნიადაგის მიერ მზის ენერგიის   შთანთქმას სითბოს სახით და ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებას;

- ნიადაგში ტენის შენარჩუნებას;

- დაავადებათა რისკის შემცირებას.

2.  მულჩის შავ-თეთრი ფირი, რომელიც გამორიცხავს:

- სარეველების აღმოცენებას ფოტოსინთეზის არარსებობის გამო;

- ზედმეტი სითბოს მიღებას და მცენარის სითბურ დაზიანებას, ვინაიდან თეთრი ზედაპირი კარგად ირეკლავს 
სითბოს;
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- ამასთან ერთად, მნიშვნელოვნად იზღუდება მწერების 
აქტიურობა.

3. მულჩის შავი ფირი, რომელიც:

- გამორიცხავს სარეველების აღმოცენებას;

- შთანთქავს მზის ენერგიას, რის ხარჯზეც ათბობს 
ნიადაგს და მცენარეთა ფესვებს;

- რეკომენდირებულია მრავალწლიანი კულტურები-
სათვის, სადაც მაღალი ტემპერატურა აუცილებე-
ლია ფესვთა სისტემის განვითარებისათვის;

- გამორიცხავს ნიადაგის ეროზიას.

4. მულჩის მწვანე გამჭვირვალე ფირი, რომელიც:

- სხვა ფერებზე მეტად აჩქარებს ფოტოსითეზის 
პროცესს;

- მარცვლოვან კულტურებში გამოყენებისას 2-3 
კვირით აჩქარებს მოსავლის მიღებას;

- რეკომენდირებულია ბაღჩეული კულტურების და 
მარწყვის წარმოებისათვის.

5.  მულჩის შავ-ვერცხლისფერი ფირი

- გამოყენება რეკომენდირებულია იმ რეგიონებში, 
სადაც   გაზაფხული და ზაფხული შედარებით 
ცხელია;

- შავ და შავ-თეთრ ფირზე უკეთესად იცავს მცენარეს;

- მისი გამოყენების დროს არ იზრდება სარეველები;

-  მზის სხივებს ირეკლავს მცენარის მიმართულებით 
და აჩქარებს მოსავლის მიღებას;
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სურ. 4,8 კომბინირებული ბაზოწარმომქმნელ-მულჩატორი

სურ.4,9. მულჩირება სათბურში



- კარგად ინარჩუნებს ნიადაგის ტენიანობას.

იმ დიდი უპირატესობების მიუხედავად, რაც გაჩნია დამულ-
ჩული ნიადაგის ზედაპირს ღია ზედაპირთან შედარებით, გა-
მოვლინდა მულჩირების უარყოფითი მხარეც - დამულჩულ 
ბაზოკვალს სათანადო რაოდენობის წყლის მიღება გვერდით 
გამავალი  კვლებიდან არ შეუძლია, ამიტომ პლასტიკური მუ-
ლჩის დაგება თითქმის ყოველთვის ითხოვს დაბაზოებული 
ნიადაგის ზედაპირზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის განთავ-
სებას.   ამჟამად სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებელი 
ფირმები უშვებენ ისეთ კომბინირებულ მანქანებს, რომლე-
ბიც ერთი გავლით უზრუნველყოფენ ნიადაგის გაფხვიერე-
ბას, ბაზოს წარმოქმნას, წვეთოვანი სისტემის გაყვანას და 
მულჩის დაგებას.

ღია გრუნტისგან განსხვავებით, სათბურებში პლასტიკურ 
მულჩს  ხშირად მთლიან ფართობზე აგებენ, ვინაიდან სათბუ-
რის სპეციფიკის გამო აქ რიგთაშორისები ვიწროა, რის გა-
მოც ნიადაგის დასამუშავებლად და სარეველების მოსასპო-
ბად ტექნიკური საშუალების გამოყენება შეუძლებელია. 

ფერმერებმა, რომლებიც რამოდენიმე წლის განმავლობაში 
იყენებდნენ პლასტიკურ მულჩს ღია გრუნტზე,  გამონახეს მულჩის ნაკვეთიდან აღების შემდეგ მისი გამოყენების სხვა გზა 
- სპეციალური სარეცხი ხსნარით დამუშავების შემდეგ მას იყენებენ საწყობებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
დასაფარავად. ფირი უზრუნველყოფს ფოტოსინთეზის შეწყვეტას და აქედან გამომდინარე პროდუქციის ხარისხის 
შენარჩუნებას. (სურ. 4,10.)
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სურ.4,10. ნახმარი მულჩის გამოყენება სასაწყობო მეურნეობაში
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