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lobios warmoebis agroteqnologia  
 

kulturis zogadi daxasiaTeba  

laTinuri dasaxeleba  Phaseolus vulgaris 
botanikuri ojaxi parkosanTa 

sicocxlis xangrZlivoba erTwliani 

ganviTarebis optimaluri temperatura 22±7 °С  
haeris optimaluri tenianoba 60-65% 
niadagis optimaluri tenianoba 70-75% 
niadagis ares optimaluri reaqcia, pH 6,5-7,0 
gavrcelebis areali zRvis donidan 20 – 1500-1700 metramde

ტsaWiro aqtiur tempera uraTa jami 1700-3600°С 

kritikuli temperaturuli minimumi               -1°С 
kritikuli temperaturuli maqsimumi 40°С 

sasurveli winamorbedi kulturebi 
saSemodgomo xorbali da qeri, 
simindi, baRCeuli kulturebi

arasasurveli winamorbedi kulturebi parkosnebi 
     
 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 
 
zogadi aRweriloba. lobios axasiaTebs mravalRerZiani fesvi, romelic sakmaod kargad 
aris datotvili. fesvis mTavari masa moTavsebulia saxnav fenaSi. fesvi sakmaod uxvad 
iviTarebs koJrebs, romelSiac arsebuli koJris baqteriebi haerSi myofi Tavisufali azotis 
fiqsacias awarmoeben.  
aRmocenebis dros, lobios daTesili Teslis lebnebi Cveulebriv miwis zeviT amoaqvs. isini 
monawileoben asimilaciaSi, gamonaklisia Phaseolus angularus - sakadrisa, Phaseolus multiflorus (virgla-
lobio), romlebsac lebnebi miwis zeviT ar amoaqvs. lobios swormdgomi Rero axasiaTebs, 
naxevrad xviara an xviara. Reros xveva yovelTvis marcxnidan marjvniv xdeba - saaTis isris 
sawinaaRmdegod. swormdgom formebSi datotva SedarebiT ufro Zlieria, ris gamoc 
muxlTaSorisebi Semoklebulia. 
foToli rTuli aqvs-samfoTolakiani. foTolakebi sakmaod didi zomisaa da gvxvdeba 
yovelgvari gardamavali safexuri-lanceturi formiT dawyebuli, TiTqmis momrgvalo 
formiT damTavrebuli. TiToeul foTols aqvs eqvsi cali patara zomis TanafoToli, 
romelTagan ori cali moTavsebulia yunwis ZirSi, ori-Sua foTolakis ZirSi, xolo 
danarCeni ori aqeT-iqiT gverdis foTolakebis ZirSi. 
yvavilebi Sekrebilia jgufad 3-5 calis raodenobiT. iSviaTad amaze meti. qmnis mtevans. 
calkeuli yvavili saSualo zomisaa, xuTtipiani zigomorfuli agebulebis. navis furclebs 
SeerTebis daboloebis adgilas niskartisebri moRunva emCneva. ferad gvxvdeba TeTri, 
vardisferi, wiTeli, moiisfro da sxva. lobio TviTgamanayofierebeli mcenarea. nayofi-parki 
swori aqvs an xmlisebri, namglisebri, krialosnisebri da sxv. parkSi marcvlebis raodenoba 
meryeobs 2-7-dan (Cveulebrivi lobio) 15-mde an meti (maSa lobio). Tesli momrgvaloa an 
grZeli cilindruli, mravali gardamavali formiT, sigrZiT 3,5-6 mm-dan (maSa lobio) 16-26 
mm-mde meryeobs. 1000 marcvlis wona 25-60 g-dan 1250 g-mde meryeobs. Tesli TeTridan Savamde 
TiTqmis yvela feriT xasiaTdeba da am ZiriTad fonze sxvadasxvanairi siWrele Tan sdevs. 
damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. lobio siTbos moyvarulia. Tesli 

aRmocenebas +8-10°С iwyebs. niadagis optimaluri tenianobisa (70-75%)da optimaluri 



temperaturis (23-24°С) pirobebSi aRmonaceni 6 dReSi miiReba. amave dros aRsaniSnavia, rom 
temperaturis Semdgomi momateba aRmonacenis miRebas ar aCqarebs. 8°С-ze dabali 
temperaturisas Teslis gaRiveba da aRmoceneba Seferxebulia. Teslis mniSvnelovani nawili 

lpeba gansakuTrebiT niadagis maRali tanianobisas (95-100%). aRmonaceni 0,5°С-sa da -1°С-ze 
ziandeba. ufro didi mcenareebi mcire xniT -2°С dacemas gadaitans. 4°С-ze mcenaris zrda-
ganviTareba ferxdeba. lobio siTbos met raodenobas yvavilobisa da msxmoiarobis periodSi 
saWiroebs. 
lobio sinaTlis momTxovnia. miekuTvneba mokle dRis mcenares. ganaTebisadmi metad 
momTxovnia sicocxlis pirvel periodSi. Semdeg ki kargad xarobs gabneuli Crdilis 
pirobebSi. 
lobio momTxovnia niadagis da haeris tenianobisadmi. tenis deficiti iwvevs pergamentis 
Sris warmoqmnas da parkebis gauxeSebas. kargad moiyvaneba lobio maRalmozardi 
kulturebis simindi, mzesumzira, kulisur naTesebSi. lobios 10-12  mwkrivis Semdeg saWiroa 
kulisis 2-3 mwkrivi. kulisuri naTesebisas lobio naklebad ziandeba qar-sicxeebisgan.  
lobio niadagisadmi didi moTxovnilebiT ar gamoirCeva. lobios Rirseba mdgomareobs imaSi, 
rom igi  fesvebze arsebuli koJris baqteriebis meSveobiT axdens atmosferodan azotis 
fiqsacias, nawilobriv ikmayofilebs azotze moTxovnilebas da amave dros amdidrebs 
niadags azotiT. 
lobio moiyvaneba rogorc sufTa naTesis, aseve simindTan SeTesili saxiT.  
qimiuri Semadgenloba. lobio mdidaria cilebiT (28,0-30,0%), romlis mixedviTac igi 
uaxlovdeba cxoveluri warmoSobis cilas. Seicavs 2,0% cxims da 49,0% naxSirwylebs. 
lobios marcvali da mwvane, nedli, parkebi Seicaven  aminomJaveebs, sxvadasxva saxis 
vitaminebs da mineralur marilebs. lobios foTlebi mdidaria limonmJavaTi, 10-13% da 
warmoadgens limonmJavas misaRebad saWiro nedleuls.  
 

 
 

lobios gavrcelebuli saxeobebi da jiSebi 
 

lobios saxeobebi 
 

Phaseolus multiflorus. saxeoba saqarTveloSi cnobilia virgla-lobios saxelwodebiT. 
gamoiyeneba, rogorc dekoraciuli mcenare. axasiaTebs xviara Rero. foTolakebi 
kvercxisebria, farTo kvercxisebri an rombuli. TanafoTlebi sustad ganviTarebulia, 
solisebri. yvavilebi didi zomisaa, TeTri, wiTeli an mewamuli feris. yvavilebi Sekrebilia 
sakmaod didi zomis yvaviledad, romlis sigrZe im foTlis sigrZes sWarbobs, romlis 
iRliaSic aris moTavsebuli. parki msxvilia, farTo, uxeSi nervaciiT 10-26 sm. mwvane parks 
Sebusuli zedapiri aqvs. parkSi 3-7 Teslia. Tesli sufTa TeTri ferisaa, TeTri SavadWreli 
an iisferi. SavadWreli didi zomisaa. 1000 Teslis wona 720-dan 1350 g-mde meryeobs. 
 
Phaseolus lunatus. qarTulad limur lobios uwodeben. gvxvdeba rogorc swormdgomi (kuti), ise 
xviara formebi. foTolakebi Txelkaniania, TiTqmis Seubusavi. TanafoTlebi sustadaa 
ganviTarebuli, solisebri. foTlis iRliaSi moTavsebuli yvavilebi Sekrebilia jgufebad. 
yvavilebis didi raodenobis gamo xSirad qmnis patara zomis mtevans. yvavilebi wvrilia, 
afris (ialqnis) sigrZe 9 mm-mde aRwevs, ulamazo momwvano-TeTri ferisaa. parki moklea, 
farTo, 2-3 Tesliani, mTvariseburad moRunuli, Tesli brtyelia, etyoba radialuri 
nervacia, TeTri an sxva ferisaa, iSviaTad gvxvdeba Wrelic. 
 
Phaseolus acutifolius. qarTulad teparis uwodeben. axasiaTebs swormdgomi (kuti), Zlier 
datotvili, zeda nawilSi xviara Rero, foTolakebi wvrilia, zevidan gluvi, qvemodan 
sustad Sebusuli. TanafoTlebi sustad ganviTarebulia, wvrili, solisebri. yvavilebi 
wvrilia, TeTri feris, foTlis iRliaSi jgufad aris moTavsebuli, jgufSi 2-4 yvavilia, 
parki brtyelia, mokle, sigrZiT 6-8 sm. parkSi 4-6 marcvalia. marcvali metwilad TeTria an 
an momwvano TeTri ferisaa, wvrili-elifsuri, SeWyletili, sigrZiT 8-11 mm. 1000 Teslis wona 
105-dan 140 g-mde meryeobs. 



 
Phaseolus aureus. saqarTveloSi icnoben maSa lobios (wilobio) saxelwodebiT. 
axasiaTebs patara aRmonaceni. lebnebi miwis zeviT amoaqvs da isisni asimilaciaSi 
monawileoben. pirveladi foTlebi martivia, viwro, lanceta siganiT 7-14 mm. foTlebi Zlier 
Sebusulia, foTolakebi fartoa. gvxvdeba rogorc swormdgomi formebi, ise naxevrad 
xviarac. didi datotvis gamo xSirad garTxmulia. TanafoTlebi dezisebria. yvavilebi 
msxvili, oqrosfer-yviTeli, iisferi elferiT. parki cilindrulia, sigrZiT 6-18 sm. Teslis 
raodenoba parkSi 3,5-6 mm. aqvs brtyeli Wipi. ferad mwvanea, wiTeli, yviTeli, Sindisferi an 
sxva ferisaa. 1000 Teslis wona 25-dan 60 g-mdea. 
 
Phaseolus angularis. saqarTveloSi icnoben sakadrisas saxelwodebiT. axasiaTebs patara 
aRmonaceni. lebnebi miwis zeviT amoaqvs. pirveladi foTlebbi farTo lancetaa. 
TanafoToli dezisebri moyvanilobisaa. yvavilebi oqrosfer-yviTelia. parki cilindrulia, 
wvrili, mravalTesliani, Tesli wvrilia, aqvs brtyeli Wipi, erTferi an Wreli. 
 
Phaseolus vulgaris. saqarTveloSi icnoben Cveulebriv lobios saxelwodebiT. 
am lobios lebnebi miwis zeviT amoaqvs. lebnebi met SemTxvevaSi mwvane ferisaa, gvxvdeba 
moyviTalo-mwvane da yviTeli ferisac. xSirad antocianuri laqebi emCneva. 

 
 

lobios jiSebi 
canava 3 

 

 
 

vegetaciis xangrZlivoba Seadgens 85-dan 100 dRemde. saSualo mosavlianoba aris 1,3-1,7 t/ha-
ze. 
 

Citikvercxa 
 

 
 

vegetacia grZeldeba 125-130 dRis ganmavlobaSi mosavlianoba - 1,4-2,0 t/ha-ze. gamoiyeneba 
nedli saxiT, sakonservod da marcvlad 



 
wiTeli 41 

 

 
 

saadreo jiSia, vegetacias asrulebs 65-75 dReSi, xolo mosavlianoba ki Seadgens 1,5-1,9 
tonas 1 ha-ze. 
 
 

wiTladWreli 
 

 
 

vegetacia grZeldeba 85-90 dRe. mosavali 2 tonamdea 1 ha-ze. 
 
 

 
mindvris lobio 

 
 

vegetaciis xangrZlivoba Seadgens 85-110 dRes idealuria simindSi SesaTesad. 1 ha-ze iZleva 
1,2-1,5 tona mosavals. 

 
 



adgili TeslbrunvaSi 
 

lobio ver egueba erTsa da imave adgilze ganmeorebiT daTesvas. am SemTxvevaSi igi 
metad ziandeba mavneblebiT da daavadebebiT.  
maRali Sedegebi miiReba, roca lobio daiTeseba saSemodgomo TavTaviani 
kulturebis Semdeg.  
saqarTvelos pirobebSi lobio SesaZlebelia warmatebiT iqnas moyvanili sinidis, 
kartofilis, Warxlis, baRCeuli kulturebis Semdeg.  
lobio saukeTeso winamorbedia TavTaviani da bostneul-baRCeuli kuturebisaTvis. 
lobios Semdeg daTesili saSemodgomo xorblis mosavali ar Camouvardeba sufTa 
aneulebs. 
 
 

lobiosaTvis gansazRvruli nakveTis SerCeva 
 
lobios daTesvamde saWiroa Catardes niadagis agroqimiuri da entomologiuri Seswavla. 
igi saSualebas mogvcems zustad ganvsazRvroT Sesatani sasuqebis raodenoba dagegmili 
mosavlis mixedviT, xolo entomologiuri gamokvlevis safuZvelze SesaZlebloba gveqneba 
niadagis mavneblebis winaaRmdeg  ganxorcieldes zusti agroteqnikuri da brZolis qimiuri 
an sxv. RonisZiebebi.  
meqanikuri Sedgenilobis mixedviT lobiosaTvis saukeTesoa msubuqi meqanikuri 
Sedgenilobis yvela tipis da eqspoziciis  niadagi. ver egueba mZime pirSekrul, agreTve 
bicob da Zalian mJave niadagebs.  
sakmao mosavals iZleva dasavleT saqarTvelos wiTelmiwa niadagebzec. 
lobios warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,5-dan 7,0-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu lobios warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis lobios 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 ZiriTadi damuSaveba 
 

lobio, rogorc saToxni kultura ver egueba niadagis dasarevlianebas. lobiosaTvis 
niadagis momzadeba winamorbedi kulturebis mosavlis AaRebisTanave iwyeba. anarCenebisagan 
ganTavisulebis Semdeg saWiroa moxdes nawveralis aCeCva. sarevela balaxebis aRmocenebis 
SemTxvevaSi ki - gamoyenebuli iqnas totaluri moqmedebis  herbicidi.         
lobios dasaTesad  gankuTvnili niadagi aRmosavleT saqarTveloSi moixvneba  mzralad 
Semodgomaze 25-30 sm. siRrmeze winmxvneliani guTniT.  dasavleT saqarTveloSi  moxvna 
SesaZlebelia gvian Semodgomaze, zamTarSi, an gazafxulze.  
moxvnis win Seitaneba saWiro fosfor-kaliumiani da organuli sasuqebi niadagis analizis 
Sesabamisad. 

 
 

 



 
niadagis momzadeba lobios dasaTesad 

 
lobio ver egueba niadagis gamkvrivebas. Tu niadagi Tavsxma wvimebis Sedegad gamkvrivda da 
qerqi warmoiqmna aucilebeblia Catardes rigTaSorisebis zedapiruli kultivacia qerqis 
daSlis mizniT, raTa  Tesls da fesvTa sistemas daubrkoleblad miewodos sakmarisi haeri.  
vegetaciis periodSi naTesis Sekvramde saWiro iqneba 2-3 kultivaciis Catareba. pirvelad 
kultivacia Catardeba 3-4 namdvili foTlis fazaSi, Semdeg ki – 12-14 dRis intervaliT. 
 

 
 
 

Tesva 
          
niadagis Tesviswina damuSaveba. gazafxulze moxdeba mzralis Tesviswina damuSaveba. 
daTesvamde Catardeba 2 kultivacia Cveulebrivi TaTebiani an diskoebiani kultivatorebiT 
10-12 sm siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT. daTesvamde sarevela balaxebis aRmocenebis 
SemTxvevaSi saWiroa totaluri herbicidis gamoyeneba.  
dasaTesi niadagi sufTa unda iyos sarevela balaxebisagan.                  
Tesvis vadebi. Tesvis vadebis dacvas didi mniSvneloba aqvs lobios swrafi da 
Tanabarzomieri aRmonacenis misaRebad. im motiviT, rom efeqturad iqnas gamoyenebuli 
atmosferuli naleqebi da lobio adreul vadebSi daiTesos ar mogvcems dadebiT Sedegebs. 
am SemTxvevaSi miiReba araTanabarzomieri aRmonaceni, zogjer ki – Tesli ar aRmocendeba da 
niadagSi dalpeba. aRmocenebis SemTxvevaSi siciveebis gamo aRmonaceni avadobs. arasakmarisi 
siTbos gamo mcenare stresSi vardeba da ver viTardeba, Sedegad mniSvnelovnad mcirdeba 
mosavali.  
lobio sxva kulturebTan SedarebiT gvian vadebSi unda daiTesos, roca niadagSi CaTesvis 
siRrmeze myarad damyardeba 12-15 gradusi temperatura. 
Tesvis wesebi, CaTesvis siRrme.Alobio iTeseba mwkrivebad. manZili mwkrivebs Soris 60, xolo 
mcenareebs Soris 12-15 sm-ia. aseve mimarTaven zolebriv Tesvasac. zolebs Soris 60-70 sm, 
xolo zolSi mwkrivebs Soris 15 sm. karg Sedegebs iZleva mwkrivebs Soris 45 sm manZiliT 
daSoreba da 1 ha-ze 250 aTasi (1 m2 – ze 25 mcenare) mcenaris ganTavseba. sufTad daTesvisas, 
Teslis zomis da kvebis ares mixedviT, saWiroa 70-80 an 100-120 kg Tesli, CaTesvis siRrme 
mZime niadagebze 3-4 sm, xolo msubuqi Sedgenilobis niadagze 5-6 sm-ia. Tesva umjobesia 
punqtirebuli saTesebis gamoyenebiT, rac uzrunvelyofs Tanabar aRmonacens. gavrcelebuli 
wesia lobios SeTesva simindTan. am dros 1 ha-ze sakmarisia 7-8 kg Tesli.                    
Teslis xarisxi. dasaTesad gankuTvnili saTesle masala unda iyos maRali samurneo 
vargisianobis, msxvili,  Tanabarzomieri,  Sewamluli da  serTificirebuli. am SemTxvevaSi 
mosavali 15-20% izrdeba.  
 
 

Teslis xarisxis standarti 
Teslis kategoria siwminde % aRmoceneba % sameurneo 

vargisianoba % 
pirveli 99,0 97,0 96,0 
meore 98,0 96,0 95,0 

 
maRalefeqturia Teslis baqteriuli preparatiT (nitrageni) daTesvis win damuSaveba. 
nitrageni  xels Seuwyobs fesvebze koJris baqteriebis intensiur ganviTarebas, Sesabamisad 
gaZlierdeba mcenaris azotiT kveba, marcvalSi gaizrdeba cilebis Semcveloba. 
 
 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 
 

lobios nakveTSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa niadagis 
agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.  



saorientaciod, 1 ha-ze 2 tona mosavlis misaRebad saWiroa nakveTSi Setanili iqnas:  

 azoti N – 15 kg. (sufTa nivTiereba). 

 fosfori P  – 18 kg.(sufTa nivTiereba). 

 kaliumi K – 32 kg. (sufTa nivTiereba). 
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. 
mzralad moxvnis win 1 ha-ze 10 tona gadamwvari nakelis Setanis SemTxvevaSi sxva sasuqebis 
Setana aRar iqneba saWiro. 

konkretuli nakveTisaTvis Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena xdeba niadagis 
agroqimiuri analizis safuZvelze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lobios mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva 
 

ლობიოს 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 ლობიოს 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 ლობიოს მწვანე პარკებსა და შემოსულ მარცვლებს, მანამდე კი ანადგურებს 

ყვავილებს. მავნებლის მიერ დაზიანებული ლობიოს 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. მავნებელი აზიანებს ლობიოს როგორც მინდვრად, ასევე საწყობებში. 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 მმ-

მდეა.  

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 ლობიოს 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, ალფა-

ციპერმეტრინის 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 ლობიოს 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 მომწვანო-

მოყვითალოა. თავი სამკუთხა ფორმისაა. ფეხები მუქი-ყვითელია, ბარძაყებზე აქვს მუქი ფერის ლაქები.  

ზიანი. მავნებლის მატლი იკვებება ლობიოს 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, ალფა-

ციპერმეტრინის 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 ლობიოს 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 მოყვითალო-

მწვანე 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 ლობიოს 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 მონაცრისფრო-

მოყვითალო, მუქი გასწვრივი ზოლებით. 

ზიანი. მავნებელი მნიშვნელოვნად აზიანებს ანადგურებს ლობიოს 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, ალფა-

ციპერმეტრინის 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 კალიას 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ლობიოს ძირითადი დაავადებები 

 

ლობიოს ანთრაქნოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Colletotrichum lindemutianum  Sacc.. 
ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 13-26°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ლობიოს უმთავრესი ავადმყოფობაა. აავადებს ყველა ორგანოს, ყველაზე მნიშვნელოვანია 

პარკების დაავადება. თავდაპირველად ჩნდება ყავისფერი ან ჟანგისფერი ლაქების სახით, რომელიც 

თანდათან დიდდება. ლაქა შუაში ჩაღრმავებულია,  გარშემო კი მოწითალო ფერის არშია აქვს 

შემოვლებული. ძლიერი დავადებისას ლაქები ერთდება,  დაწყლულებულ იერს იღებს და  ზოგჯერ 

თესლამდეც აღწევს. ფოთოლზე მხოლოდ ძარღვები და ფოთლის ყუნწებია დაავადებული. ლაქებზე 

მოწითალო ლორწოიანი მეჭეჭები ვითარდება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნათესების დამუშავება 1%-იანი ბორდოული სითხით. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს ფოთლების კუთხოვანი სილაქავე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Jsariopsis griseola Sacc. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 16-28°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ლობიოს ფოთლებზე წარმოიქმნება ყავისფერი კუთხოვანი ლაქები, თუ ლაქები ბევრია, 

ფოთლის ფირფიტა ყვითლდება, ფოთოლი სუსტდება, ხმება და ცვივა. ლაქები თითქოს ჯაგრით არის 

დაფარული, რაც სოკოს ნაყოფიანობას წარმოადგენს. გვხვდება ნესტიან, დაბლობ ადგილებში. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნათესების დამუშავება 1%-იანი ბორდოული სითხით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Uromyces plaseoli Pers. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 17-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ადრე გაზაფხულზე ფოთლის ქვედა მხარეს ვითარდება ეციდიუმები, შუა ზაფხულში 

ფირფიტის ორივე მხარეს ჩნდება ყავისფერი მეჭეჭები, რომლებიც შემდეგ შავდება. ფოთოლი ყვითლდება 

და ცვივა, ძლიერი დაავადებისას ღეროსა და პარკზეც გადადის. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

დაავადების წინააღმდეგ უნდა ჩატარდეს წამლობები, რისთვისაც გამოიყენება 1%-იანი ბორდოს ნაზავი, 

1%-იანი კოლოიდური გოგირდი ან სხვა გოგირდშემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს ფუზარიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25-32°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-100%. 

სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ფესვის ყელი და ღერო მუქდება, ფესვები ლპება, ფოთლები და 

პწკალები ყვითლდება და მცენარე ნაადრევად ხმება.   

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლის ღონისძიებები: 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Erysiphe polygoni D.C. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 30-100%. 

სიმპტომები. ლობიოს 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. 

 გოგირდის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბაქტერიული ჭკნობა 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია -  Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25-28°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

ფოთლებზე შეინიშნება უფერული ლაქები. დაავადებულ მცენარეზე პარკების რაოდენობა შემცირებულია, 

მცენარე ზრდაში ჩამორჩება და ჭკნება.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბაქტერიული ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია - Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

ფოთლებსა და პარკებზე ვითარდება ყავისფერი ლაქები, რომელთაც ყვითელი გარსი აქვთ შემოვლებული. 

დაზიანებული ადგილები ვარდება ფოთლის ფირფიტიდან და ფოთოლი იცხრილება. 

 სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



qimiuri brZolis meTodi lobios 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 იCasatareblad. garda amisa tabul 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 
lobios mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
lobios wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula 

 

pirveli wamloba 
ganviTarebis 

stadia 
(wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 
(daavadebebi, 
mavneblebi) 

pesticidis 
tipi 

 pesticidi pesticidis 
gamoyenebis 

reglamenti 1 
ha-ze l/kg 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

aRmocenebis 
Semdeg 1-2 

foTlis fazaSi 

mavneblebi 
(xvatari da 

sxv.) 
inseqticidi 

qlorpirifosi 
pirifosi 1,5 

dursbani 1,5 

qlorpirifosi
+cipermetrini  

nurel d 1,5 

dimeToati bi-58 1,5 
 
 

 

meore wamloba 
ganviTarebis 

stadia (wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 
(daavadebebi, 
mavneblebi) 

pesticidis 
tipi 

 pesticidi pesticidis 
gamoyenebis 
reglamenti 
1 ha-ze l/kg 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleb

a 

4-5 foTlis 
fazaSi 

anTraqnozi, 
Janga 

fungicidi 

bordos narevi 
kupervali 5 

bordofl
o 

6 

spilenZis 
hidroqsidi 

iroko 1,5 

kosaidi 2,5 

bugrebi, 
memarcvlia 
xvatari da 
sxv. 

inseqticidi 

deltametrini 
decis 
blu 

0,3  

Tiametoqsami aqtara 0,12 

alfacipermetr
ini 

fastaki 0,3  

 

 

 

 

 



mesame wamloba 
ganviTarebis 

stadia (wamlobis 
Catarebis periodi 

mavne obieqti 
(daavadebebi, 
mavneblebi) 

pesticidis 
tipi 

 pesticidi pesticidis 
gamoyenebis 

reglamenti 1 
ha-ze l/kg

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

6-8 foTlis 
fazaSi 

antraqnozi, 
Janga da sxv. 

fungicidi 

bordos 
narevi 

kupervali 5 

bordoflo 6 

spilenZis 
hidroqsidi 

iroko 1,5 

kosaidi 2,5 

memercvlia, 
bugrebi da 
sxv. 

inseqticidi 

deltametrini decis blu 0,3  

Tiametoqsami aqtara 0,12 

alfa-
cipermetrini 

fastaki 0,3  

tkipebi akaricidi 
spirimizofeni oberoni 0,5 

abameqtini vertimeki 0,75 

saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia 10-12 dRiani intervalebiT mesame wamlobis ganmeoreba 

 

 

 
lobios 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 lobios 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 lobios sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis faza herbicidis tipi 
moqmedi 

nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 
l/kg 

kulturis daTesvamde 
vegetaciaSi myofi 
sarevelebi 

totaluri glifosati 

rumbo 3 

an 

uragan forte 3 

an 

klini 3 

aRmocenebamde 2-3 dRiT 
adre orlebniani 
sarevelebi 

seleqciuri prometrini gezagardi 3 

aRmocenebis Semdeg 
marcvlovani 
sarevelebi 

seleqciuri 
fluazifop-p-
buTili 

fiuzilad 
forte 

1,5 

 

 

 
lobios teniT uzrunvelyofa 

 
lobio 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 lobio 4-5-jer unda moirwyas. morwyvis saorientacio norma erT ha-ze aris 
2000-3000 kub.m.  
morwyva SesaZlebelia rogorc kvalSi miSvebiT, aseve dawvimebiT an wveTovani sistemis 
gamoyenebiT.   
 
 
 

mosavlis aReba/Senaxva 
 

mosavlis aReba xdeba parkebis gayviTlebis da macvlebis  gamagrebis fazaSi. dilis 
saaTebSi, roca mcenare namiania. sicxeSi aRebisas parkebi skdeba da lobios marcvali 
advilad gamoibneva parkebidan.  
mosavlis aReba warmoebs xeliT, an meqanizirebulad. Senaxvamde marcvals aSroben da 
aniaveben. 

 
 
 

Senaxvis optimaluri pirobebi 
 

mSrali lobios (marcvlis) Senaxva mwvane lobios (parki) Senaxva
optimaluri tenianoba: 40-50% optimaluri tenianoba: 95-100% 
optimaluri temperatura: 4-10°С optimaluri temperatura: 5-7.5°С
mocemul pirobebSi inaxeba 6-10 Tve mocemul pirobebSi inaxeba 8-12 dRe

 
 
 
 
 
 



lobios warmoebis agroteqnologiori ruqa 
farTobi – 1 ha. dagegmili mosavali: 2 tona 

სამუშაოს/მასალის დასახელება 
შესრულების 

დრო 
ერთეული 

ერთეულის 

ღირებულება 
სულ ღირებულება 

niadagis moxvna mzralad XI-I ha 120 120 

Tesvis wina kultivacia  II-III ha 60 60 

daTesva sasuqis SetaniT 
(kombinirebuli saTesiT) 

IV-V ha 50 50 

sasuqis datvirTva, 
gadmotvirTva, gadazidva 15 km-
ze 

IV-V kg 20 20 

kultivacia 3 - jer V-VII ha 50 150 

herbicidebis 3-jer IV-VI ha 30 90 

wamloba mavnebel-daavadebebze 
4-jer 

V-VII ha 30 90 

morwyva 4-jer V-VII ha 50 200 

lobios moWra xeliT VII-VIII ha 300 300 

galewva manqaniT VII-VIII t 50 100 

mosavlis gadazidva 15 km-ze VII-VIII t 50 50 

sul samuSaoebis xarji       1030 

masalebi         

Tesli        kg 3 300 

herbicidebi, inseqticidebi, 
akaricebi fungicidebi 

  l, kg.. 50 370 

kompleqsuri sasuqi super agro 
(8.24.24)  

  kg 1,5 150 

amoniumis gvarjila    kg 1,0 50 

wylis xarji 1 ha-ze       70 

muSis xelfasi       100 

gauTvaliswinebeli xarji +10% 330

სულ ხარჯი   3630

მოსავალი (ტონა) 2

1 tonis Rirebuleba 3000

მოსავლის ღირებულება 6000

მოგება mosavlis Rirebulebas - danaxarjebi 2370

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semdgenlebi 
 

nugzar Sengelia – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori  
 
cotne samadaSvili - soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 
 
emzari kilasonia – agroinJineriis akademiuri doqtori  
 
natalia sanTelaZe - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori 
 
 
 
 
 
 


