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mandarinis warmoebis agroteqnologia 
 

kulturis zogadi daxasiaTeba 
laTinuri dasaxeleba Citrus reticulata   

botanikuri ojaxi Rutaceae - teganisebrTa  

sicocxlis xangrZlivoba mravalwliani  

ganviTarebis optimaluri temperatura 20-25°С  

haeris optimaluri tenianoba 74-85%  

niadagis optimaluri tenianoba 70-75%  

niadagis ares optimaluri reaqcia  pH 6,5-7,0  

gavrcelebis areali zRvis donidan  40-350 მ  

saWiro aqtiur temperaturaTa jami 3500-5000°С   

kritikuli temperaturuli minimumi -10°С  

kritikuli temperaturuli maqsimumi 35-36°С  

sasurveli winamorbedi kulturebi parkosnebi, marcvlovnebi  

arasasurveli winamorbedi kulturebi 
Warxali, kartofili, 
stafilo 

 

 
 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 
 
mandarini farTod aris kultivirebuli bevr subtropikul da tropikul qveynebSi, 
gansakuTrebiT ki aSS-s samxreTiT (kalifornia, florida), xmelTaSua zRvis qveynebSi 
(espaneTi, italia, maroko da sxva), brazilia, argentina, iaponia, CineTi (centr. da 
samxreTi raionebi), indoeTi, pakistani, indoCineTi, avstralia da sxva.  
mandarini miekuTvneba citrusebis gvaris maradmwvane mcenareTa jgufs, teganisebrTa 
ojaxs. ZiriTadad mcire zomis xeebi an buCqebia priala, mkvrivi, muqi mwvane  
foTlebiT. foTlis firfita ovaluria, lanceturi an mogrZo, mTliani kideebiT, 
xerxkbila an mrgvalad dakbiluli. axasiaTebs TeTri  surnelovani yvavilebi 4-dan 8 
gvirgvinis furcliT da mtvrianaTa didi raodenoba. nayofi mravalbudiani kenkraa, 
narinjisferi gluvi kaniT, rbilobi tkbili, specifikuri gemoTi. Cvens subtropikebSi 

pirvelad Semotanili iqna italiuri mandarini (Citrus deliciosa) 1885 wels, xolo Semdeg 

mogvianebiT (1894-1897ww.) a. krasnovis mier mandarini unSiu (Citrus unshiu Marcow), Tumca 
mandarinma farTo gavrceleba hpova meoce saukunis dasawyisSi, kerZod 1901 wlidan 
daiwyo mandarinis samrewvelo gavrceleba. maRali yinvagamZleobis gamo mandarinma 
unSium swrafad daiwyo gavrceleba da gandevna adre Semotanili italiuri mandarini. 
1940 wlisaTvis saqarTveloSi introducirebuli iqna mandarinis 85 jiS-nimuSi. 
saqarTveloSi gavrcelebuli mandarinis kulturuli jiSebi ZiriTadad uTesloebi 
arian (nayofSi iSviaTad gvxvdeba ramodenime Tesli) da ZiriTadad vegetatiurad 
mravldebian. mandarinis nayofmsxmoiarobisaTvis saWiro ar aris damtverianebis 
procesi, mas axasiaTebs Zvirfasi sasoflo-sameurneo Tviseba - TviTdamtverva 
(parTenokarpia), rac gamowveulia mtvrianebisa da mdedrobiTi organoebis 
defeqturobiT. 
 



damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. mandarinis   movla-moyvana   Ria   
guntSi, saqarTveloSi SesaZlebelia Savi zRvis sanapiro, SezRudul niadagur-
klimatur zonaSi, dReisaTvis igi ZiriTadad gavrcelebulia aWaris (qobuleTi, 
xelvaCauri), guriis, samegrelos da afxazeTis agroekologiur zonebSi. Cvens 
pirobebSi mandarinis mcenaris sasicocxlo nulad miRebulia temperatura -10°С 
qvemoT. optimalur temperaturad, romlis drosac mimdinareobs mandarinis aqtiuri 
zrda, iTvleba 20-25°С. zrdis pirvel periodSi, kritikuli maqsimaluri temperatura 
Seadgens 28-30°С-s, xolo zrdis meore periodSi 35-36°С-s. temperaturis ufro maRali 
done iwvevs sasicocxlo procesebis Seferxebas da nayofis Camocvenas. citrusisaTvis 
aqtiur temperaturaTa jami 3500-5000°С-s Seadgens. foTlebis gaSlisaTvis optimaluri 
temperaturaa 15°С, xolo ufro dabali temperaturis pirobebSi, es faza yovndeba. 
yvaviloba normalurad mimdinareobs 17-19°С pirobebSi. am  fazis gavlisaTvis ufro 
maRali temperatura (25-30°С) Zalian saSiSia, radgan is iwvevs foTlebis gadaxurebas, 
wylis transpiracias da naskvebis mometebul cvenas. 
naskvebis warmoSobisa da nayofis formirebis periodisaTvis niadagisa da haeris 
optimaluri temperaturaa 16-18°С, xolo maTi zrdis periodSi ki 21-22°С. ufro maRali 
temperatura uaryofiTad moqmedebs fazebis normalur gavlaze. nayofis momwifeba 
mimdinareobs ufro dabal temperaturaze (12-18°С). 
tenisadmi moTxovnilebis mixedviT mandarini mezofit mcenareTa jgufs miekuTvneba. 
mandarinis gavrcelebis ZiriTad raionebSi, savegetacio periodSi, haeris SefardebiTi 
tenianoba aWarbebs 74%-s, xolo zogierT raionSi ki 80-85%-ia. mandarini maRal 
moTxovnilebas uyenebs niadagis tens. zafxulis periodSi tenis ukmarisoba 
uaryofiTad moqmedebs ylortebis warmoqmnis procesze, aZlierebs naskvebis cvenas da 
amcirebs mosavals. 
mandarini gansakuTrebul moTxovnilebas ar uyenebs niadagur pirobebs da 
damakmayofileblad izrdeba niadagis yvela tipze, rac warmodgenilia saqarTvelos 
subtropikuli zonis raionebSi. is kargi mosavlianobiT xasiaTdeba neSompala-
karbonatul niadagebze, romelic mdidaria kiriTa da humusiT, wiTelmiwa niadagebze, 
aseve kargad izrdeba SedarebiT mJave niadagSi, dabali mJavianobis mqone niadagSi, 
sadac pH 5.5-ze dabalia. saerTod, niadagis optimaluri reaqcia mandarinisaTvis 
Seadgens 6,5-7,0-s. misi gaSeneba ar aris rekomendirebuli damlaSebul niadagebze. 
mandarini regularuli mosavlis misaRebad saWiroebs damatebiT niadagur kvebas. is 
yvelaze kargad reagirebs, organuli da mineraluri sasuqebis Setanaze. niadagisadmi 
misi moTxovnileba yvelaze kargad ganisazRvreba niadagSi fesvTa sistemis 
gavrcelebiT. gatenianebul, sustad gaewrebul niadagze fesvTa sistema viTardeba 
sustad, ZiriTadad, zedapirul fenaSi.  
qimiuri Semadgenloba. nayofi gamoirCeva dieturi da samkurnalo TvisebebiT, Seicavs 
limonmJavas, Saqars, C (60 mg-ze mets), P, B jgufis vitaminebs, peqtins da sxva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

mandarinis gavrcelebuli jiSebi 
 

mravali saxeobisa da formis mandarinTagan, Cvens subtropikebSi, yvelaze farTod 
gavrcelebulia mandarinis Semdegma saxeobebi: 
 

iaponuri mandarini unSiu (tiaxara unSiu) 
 
 

 
 

mcenare saSualo an mcire simaRlisaa, gaSlili varjiT. mcenares eklianoba ar 
axasiaTebs. foToli SeferviT muqi mwvanea, didi an saSualo zomis, wverosken 
Seviwroebuli, foTlis zedapiri gluvi an odnav talRisebria. daZarRva mkafio. 
foToli grZelyunwiania, viwrofTiani. yvavili _ wvrili, erTeula an ori-xuTi cali 
erTad, iRliuri an kenwruli, surnelovani. yvavili iviTarebs mraval mtvrianas. 
mtveri steriluria. tiaxara unSius nayofi saSualo zomisaa, momrgvalo-
Sebrtyelebuli. nayofis kani yviTel-narinjisferia, adviladmocilebadi nayofis 
rbilobisagan. nayofis kani mdidaria eTerzeTovani jirkvlebiT, romelTa ganlageba 
nayofis zedapiris mimarT sxvadasxvanairia. rbilobi uxvwvniania, uTeslo. nayofis 
guli  - Rrua. segmentebis raodenoba saSualod 9-dan 13 calia, adviladmocilebadi 
erTmaneTisagan. zogjer, nayofSi SeiZleba Segxvdes 1-3 cali Tesli. 
mcenare SedarebiT yinvagamZlea. mandarin unSiusaTvis damRupvelia temperaturis 

daweva -12°C-ze qvemoT. foTlebi da erTwliani totebi ziandeba -7°C-ze, xolo 

temperaturis dawevisas  -9-10°C-ze ziandeba 2-3 wliani totebi. am kulturisaTvis 
kvebis ared miRebulia 2×5 metri. mandarinis mosavalis miReba igegmeba 6 wliani 
plantaciidan. 10 wliani plantacia iTvleba srulmosavlianad. masiurad mwifdeba 10 
oqtombridan, Sualeduri adgili uWiravs adremwifadsa da saSualomwifad jiSebs 
Soris, ZiriTadad mravldeba mynobiT, gvxvdeba naTesarebic, xasiaTdeba regularuli 
msxmoiarobiT. 

 
farTofoTlovani unSiu 

 
mcenare Zliermzardia, simaRle 3-5 m-ia, farTo, ovaluri xSirad datotvili, Zlier 
SefoTlili varjiT. ConCxis totebi da erTwliani ylortebi swori, ueklo, foTlebi 
ovaluri formis, yunwi grZeli, viwrofrTiani. yvavilebi kaSkaSa TeTri, 21-24 
steriluri mtvrianaTi. nayofi msxvili (60-63 gr.), momrgvalo-mobrtyo formis, kani 
gluvi, narinjisferi. rbilobi wvniani, uTeslo, motkbo-momJavo gemoTi, yinvagamZle. 
msxmoiarobaSi Sedis me-3-4-e wels, 12-15 wlis nargavebi heqtarze 25-30 tona mosavals 
iZleva. mwifdeba oqtombris mesame dekadaSi, mosavlianobiT sWarbobs tiaxara unSius, 
xasiaTdeba kargi transportabelobiT. 



 
kovano vase 

 
xasiaTdeba zrdis dabali energiT, nagala jiSia. ovaluri varjis mqone juja ueklo 
xea. jiSisaTvis damaxasiaTebelia nayofis adre momwifebis unari (saadreo jiSia). 
mcenaris foTlebi patara an saSualo zomisaa, blagvwveriania. yunwi ufrToa, 
iSviaTad viwrofrTiani. totebisaTvis damaxasiaTebelia mokle muxlTSorisebi. 
yvavilebi kaSkaSa TeTri feris, mtvriana  18-20 cali, marcvali steriluri. isxams 
didi zomis nayofebs (saSualo wona 75-90 gr.), romlebic homologiurad axlos dgas 
mandarin unSius nayofTan. nayofis forma varirebs momrgvalo-brtyelidan 
mrgvalamde. nayofis wveri Zlier CaWyletilia da axasiaTebs radialuri Rarebi. 
nayofi mowiTalo-narinjisferia, gluvi, priala zedapiriT. nayofisaTvis 
damaxasiaTebelia uxvwvnianoba. gemoTi is momJavo-tkbilia, uTeslo. SesaZloa, 
iSviaTad, Segvxvdes Teslic. msxmoiarobaSi Sedis me-3-4-e wels,  damaxasiaTebelia 
regularuli da uxvi msxmoiaroba. mwifdeba oqtombris pirvel dekadaSi (20-25 dRiT 
adre vidre mandarini unSiu). yinvagamZleobiT unSius identuria.  

 
 

okicu vase 
 
mcenare saSualod mzardia, 2.1-2.5 m.,  kompaqturi varjiT. erTwlian totebze gvxvdeba 
wvrili, xolo ZiriTad totebze msxvili eklebi, muqi mwvane feris, saSualo zomis, 
ovaluri formis foTlebiT, yunwi - ufrTo, yvavili - saSualo zomis, TeTri, 
aromatuli, mtvrianebi steriluri, nayofi msxvili, saSualo masa- 70-80gr., momrgvalo, 
odnav Sebrtyelebuli, nayofis kani Txeli, narinjisferi, advilad scildeba 
rbilobs, rbilobi narinjisferi, wvniani, uTeslo, segmenti 10-11, momJavo-motkbo 
gemosi. momwifebas iwyebs oqtombris I naxevridan. jiSi maRalmosavliania. mravldeba 
mynobiT. 
 

Mmandarini qarTuli saadreo 
 
mcenare xasiaTdeba nagala zrdiT. misi zrdasruli mcenaris simaRle 1,8-2,5 metria, 
xSiri totebiT, Zlier kompaqturi, farTo-ovaluri varjiT. ZiriTadi totebi swori, 
erTwliani totebi odnav moxrili, mokle muxlTaSorisebiT, ueklo. foTlebi patara 
zomis, rombisebri, dagrexili, muqi mwvane. foTlis yunwi odnav SesamCnevi frTiT 
xasiaTdeba. yvavili gayofilsqesiania, didi zomis, TeTri feris, 17-18 cali 
mtvrianaTi, mtveri steriluri. nayofi feriT muqi narinjisferia, formiT - msxvili 
(saSualo masa-82-85 gr.), momrgvalo an momrgvalo-Sebrtyelebuli. misTvis 
damaxasiaTebelia Txelkanianoba da rbilobisagan kanis advilad mocileba. jiSis 
nayofi momJavo-tkbili gemosia. nayofSi Tesli araa. mcenare msxmoiarobas iwyebs me-2-3 
wels. axasiaTebs nayofis adre momwifeba. am maxasiaTebliT is, sjobs mandarin unSius 
da nayofebs amwifebs, masTan SedarebiT 25 dRiT adre. mcenares axasiaTebs SedarebiTi 
yinvagamZleoba. jiSi regularulad msxmoiarea. gvxvdeba  mynobiT  gamravlebuli 
mcenareebi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



klementini 
 

 
 

zogadi aRwera. bunebrivi hibridia italiuri mandarinisa da tiriffoTola narinjs 
Soris. Semotanilia amerikis SeerTebuli Statebidan.  
xe saSualo simaRlisaa - izrdeba 3,5-dan 4 metramde. iviTarebs bevr tots da 
foTlebs. ar aqvs eklebi. 
foToli mcire zomisaa da aqvT mokle yunwebi. 
nayofi momrgvalo formisaa, aqvs mowiTalo-narinjisferi kani, romelic advilad 
scildeba rbilobs. xe msxmoiarobaSi Sedis gaSenebidan meoTxe wels. nayofi mwifdeba 
noembris bolos-dekembris dasawyisSi. 
damatebiTi informacia - sakmaod yinvagamZle da maRalmosavliani jiSia. 

 
 
 

adgili TeslbrunvaSi 

mandarinis plantaciis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad 
sasurvelia iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda Warxali, 
stafilo da ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgeneli sasoflo-sameurneo 
kulturebi.  
mandarinisaTvis optimaluri winamorbedi kulturebia parkosani da marcvlovani 
sasoflo-sameurneo mcenareebi.  
 
 

niadagis da nakveTis SerCeva 
 

 
       mandarinis baRis gaSenebisas didi mniSvneloba aqvs adgilis optimaluri 
pirobebis SerCevas da mis swor organizacias. mandarinis baRis gasaSeneblad 
gamoyenebuli unda iqnas Tbili nakveTebi, zRvis donidan 250 m simaRlemde. niadagur 
pirobebs didi mniSvneloba aqvs uxvi da myari mosavlianobisaTvis. sasurvelia Rrma, 
neSompala–karbonatuli, humusiT mdidari wiTelmiwebi, saSualo da msubuqi 
Sedgenlobis karbonatuli an aluviuri niadagebi. principuli mniSvneloba aqvs 

reliefs. arCeven vake da mcire daqanebis (0-50), saSualo daqanebis (5-200) ferdobebs, 

Zlier daqanebuli ki 20-300-s ar unda aRematebodes.   

saSualo daqanebis nakveTebze (5-200) mandarinis mcenares aSeneben konturulad. am 
SemTxvevaSi eroziuli movlenebis acileba SesaZlebelia wyalgamyvani terasebiT, 
romlebic ewyoba erTimeorisagan 20-40 m dacilebiT imis mixedviT, Tu rogori 
daqaneba aqvs nakveTs. meti daqanebis farTobebze saWiroa terasebis axlo-axlos 
mowyoba. magaliTad Tu nakveTis daqaneba 20 graduss uaxlovdeba, wyalgamyvan 
terasebs Soris unda iqnes aRebuli 20 m, 50 daqanebis SemTxvevaSi ki 40 metri.  



mandarinis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,5-dan 7,0-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu mandarinis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia anu niadagis mandarinis warmoebisaTvis 
SeuTavseblad mJave, an piriqiT tute reaqciisaa, am dros kulturis gaSenebamde 
saWiro iqneba niadagis mJavianobis ares xelovnuri regulireba Sesabamisi 
RonisZiebebis ganxorcielebiT. fiziologiurad mJave niadagebze pH-is regulirebis 
mizniT gamoiyeneba niadagis mokirianeba, xolo tute reaqciis ares mqone niadagebze ki 
pH regulirdeba moTabaSirebis saSualebiT. 

mokirianebis an moTabaSirebis aucileblobis dadgena da zusti dozebis 
identificireba saWiroa ganxorcieldes Sesabamisi laboratoriuli analizis 

Sedegad, SerCeuli meliorantis saxeobis, foრmis da agreTve, misi qimiuri da 
meqanikuri Semadgenlobis gaTvaliswinebiT. 

 
 
 

niadagis ZiriTadi damuSaveba 
niadagis momzadebas iwyeben plantaciis gaSenebamde 1-2 wliT adre. 
mandarinis gasaSeneblad nakveTis ZiriTadi damuSaveba xdeba plantaJis wesiT. misi 
daqanebis xasiaTis mixedviT mimarTaven mTlian damuSavebas an ewyoba terasebi.   
niadagi mzaddeba dargvamde 1–2 wliT adre. nakveTi unda ganTavisufldes xeebisa da 
buCqnarebisagan. darCenili fesvebi unda amoiZirkvos 50–60 sm siRrmeze da damuSavdes 
mTel siRrmeze, aucilebelia niadagis agroqimiuri gamokvleva, plantaJi da niadagis 
Rrma damuSaveba-gafxviereba. analizis Sedegebidan gamomdinare unda moxdes saWiro 
organuli Tu mineraluri sasuqebis Setana-CakeTeba. amis Semdeg iTeseba sasideracio 
kulturebi (umjobesia parkosnebi).  

Tu mandarinis plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels 
iwarmoeboda mandarini, am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis dacva 

mandarinis axali baRis gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa 
minimumamde iqnas Semcirebuli mavnebel-daavadebebis gavrcelebis riskebi. 

 
 
 

niadagis dargviswina damuSaveba 
 

 ZiriTadi damuSavebis Semdeg xdeba niadagis dargviswina damuSaveba – niadagis 
gafxviereba da mosworeba Sesabamisi teqnikuri saSualebebiT. momzadebul nakveTSi 

saWiroa dasargavi ormoebis winaswari amoReba 2x5 m kvebis ariT. ormo unda iyos erTi 
metri diametrisa da 0,4–0,5 m siRrmis. ormodan amoRebuli miwis fenebi iwyoba cal–
calke. dargvamde 2–3 kviriT adre ormoebs avseben Semdegnairad: miwis zeda fenas 
ureven organul sasuqs 20–25 kg raodenobiT; 0,6–0,8 kg superfosfats, mZime niadagebs 
30 kg–mde qviSas da mJave niadagebs - kirs. 
 

 
Ddargva 

 
dasargavi ormos momzadeba-ganoyiereba da dargvis wesi.  
mandarinis dasargavad momzadebul ormoebSi xdeba nergis dargva Semdegi pirobebis 
dacviT:  
nergi.. dargva warmoebs 1–2 wliani, standartuli nergebiT - dasargavad gamzadebul 
mandarinis xarisxian nergebs unda hqondeT 15-20 sm. simaRlis Stambi, 2-3 ZiriTadi 
toti da kargad ganviTarebuli fesvTa Sistema. dargvis win, nergze unda moiWras 
dazianebuli fesvebi da totebi. dargvamde fesvebs amoavleben wunwuxSi, aTavseben 
ormoSi, ayrian miwas da tkepnian. aucileblad gasaTvaliswinebelia, rom darguli 



nergis fesvis yeli iyos niadagis zedapiridan 3–4 sm simaRleze. dargvisTanave 
mcenare unda moirwyas da aikras individualur sayrdenze.  
dargvis sqemebi. 10°–ze meti daqanebis nakveTebze mandarins rgaven 4 m manZilze rigebs 
Soris da 2 metri rigebSi. am SemTxvevaSi 1 ha–ze Tavsdeba 1250 mcenare.  
nargavebis meqanizirebuli wesiT mosavlelad vake adgilebSi da 10°–mde daqanebis 
ferdobebze kvebis are unda iyos 5X2 m (1000 mcenare 1 ha–ze).  
dargvis dro. Tu yinvebiT mcenareTa dazianebis saSiSroeba ar aris, rgvas awarmoeben 
20 oqtombridan, yinvebis saSiSroebis arsebobis SemTxvevaSi ki rgaven gazafxulze, 25 
martidan 15 aprilamde.  
Semodgomaze dargul nergs fesvis yelTan ayrian fxvier miwas da ase azamTreben. 
konteineruli wesiT gamoyvanili nergi SeiZleba dairgos wlis nebismier dros. 
  
 

 
niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 
mandarinis axalgazrda nargavebs saWiroa hqondes gaZlierebuli movla. 
araxelsayrel pirobebSi nergebi sustad viTardeba, agvianeben msxmoiarebas. 
miuxedavad SemdgomSi movlis gaumjobesebisa isini didi xnis ganmavlobaSi 
dakninebuli rCebian. Tanamedrove teqnologiiT ar aris rekomendirebuli, rogorc 
axalgazrda, ise msxmoiare baRSi niadagis damuSaveba–dabarviT, vinaidan mandarinis 
mkvebavi-Semwovi fesvTa sistemis umravlesoba mdebareobs varjis qveS 30 sm–mde 
siRrmeze, barvis dros xdeba maTi  dazianeba, romelTa aRdgena moSuSebas sWirdeba 
dro da is sakvebi maragi, romelic gamoyenebuli unda yofiliyo  axalgazrda 
ylortebisa da nayofis warmoqmnaze ixarjeba travmis moSuSebaze.  garda amisa 
dazianebul adgilebze saxldebian daavadebis gamomwvevi mikrobebi da aavadeben 
fesvTa sistemas. amitom mizanSewonilia warmoebdes niadagis mulCireba organuli 
nivTierebebiT. mizanSewonilia mulCirebis wriuli forma an 2 metrian zolad, Tumca, 
is ar unda exebodes xes, daSorebuli unda iyos minimum 10 sm–iT. Zalian axlos misma 
moTavsebam SeiZleba gamoiwvios sokovani, paTogenebis gamravleba da zamTarSi 
mRrnelebis TavSesafari gaxdes. danarCen 2–3 metrian zolze iTeseba sideratebi, anu 
egreTwodebuli safari kulturebi. mulCirebaSi igulisxmeba: nakelis, kompostis, 
naxerxis da sxva masalis Setana. Zroxis, cxenis, Txis da cxvris nakelis narevi kargi 
mulCia. frinvelis nakelis gamoyenebis SemTxvevaSi unda moxdes misi kompostireba 
mcenareul masalasTan, radgan is meti raodenobiT Seicavs azots, vidre mcenares 
sWirdeba. organuli sasuqi, romelic Tavad aris niadagis mikrobebis matarebeli, 
saSualebas aZlevs niadags nel–nela miiRos sakvebi elementebi. is aumjobesebs 
Setanili sasuqebis efeqturobas, aregulirebs tenisa da temperturul reJims da 
xels uwyobs jansaRi fesvTa sistemis Camoyalibebas. daSlisas is warmoadgens azotis 
wyaros, ris gamorecxva wyliT, martivad ar xdeba. imis mixedviT, Tu rogoria tenis 
Semcveloba mulCSi 1ha-ze, saWiroa misi raodenoba gansazRvruli iqnes 10–40 tonamde. 
meti raodenobiT Setana saWiroa im SemTxvevaSi, roca manamde organuli sasuqi ar 
iyo, an mcire doziT iyo Setanili. im SemTxvevaSi roca organuli sasuqis Setana 
xdeba sistematurad, Sesabamisad mcirdeba Sesatani dozis  raodenoba, Tumca amis 
dadgena xdeba niadagis analizis safuZvelze.  komposti mzaddeba Semdegnairad: 
nakels, torfs, mcenareul anarCenebs, naxerxs da sxva sayofacxovrebo anarCenebs 
yrian erT grovad. sasurvelia yovel 1m3 masalas daematos 2kg. superfosfati, 1kg. 
kaliumis sulfati an 3kg. nacari. awyoben Stapelebad 1,2 – 1,6 m simaRlemde. zafxulis 
ganmavlobaSi miRebul narevs 3–4 jer ureven da atenianeben. 12–18 Tvis Semdeg miiReba 
muqi–Savi feris erTgvarovani komposti.  
baRis niadagobrivi pirobebis gaumjobesebisaTvis da mcenaris sijansaRisaTvis 
saWiroa daiTesos sideratebi - safari kulturebi, romlebic saSualebas aZlevs 
mcenaris fesvebs ifunqcioniros niadagis zedapirTan axlos. amravlebs sasargeblo 
mikrobebs, kargia sasargeblo mwerebisaTvis, neqtrisa da mtvris misaRebad, abalansebs 
niadagis temperaturas, amcirebs mcenaris stresebs (temperaturis, tenis mkveTri 



ryeva). misi saSualebiT niadagi iRebs met sakveb elementebs da icavs sarevelebis 
gamravlebisagan. safari kulturebi iTeseba niadagis gasaumjobeseblad da ara misgan 
mosavlis (Tiva) miRebisaTvis. safar kulturebad iTeseba marcvlovnebidan Svria, Wvavi 
da sxva, parkosnebidan–samyura, ionja, cercvela da sxva. es mcenareebi didi odenobis 
organuli sakvebis matareblebi arian, rac nela iSleba. safari kulturebis Tesva 
warmoebs Semodgomaze. isini aRmocenebas da gazrdas amTavreben pirveli yinvebis 
dadgomamde, rac niadags TavisTavad icavs yinvebisagan da misgan gamowveuli 
eroziisagan. gazafxulze agrZeleben zrdas da xdeba moTibva, xeebis qveS niadagis 
zedapiris dasafaravad. parkosani safari 1 heqtarze iZleva daaxloebiT 100–150 kg 
azots, xolo Sereul marcvlovnebTan daTesili 35–75 kg–s. es ki azotis Setanis 
Zalze moxerxebuli da iafi xerxia. amrigad safari kulturis Tesva sakmaod 
momgebiania da am xerxiT xorcieldeba grZelvadiani organuli nivTierebebiT 
niadagis uzrunvelyofa. igi erTxel daiTeseba da iqceva mudmiv safar kulturad. 
periodulad SeiZleba saWiro gaxdes misi gamoTesva. 
mandarinis SemTxvevaSi misi sakvebi elementebiT momarageba, rogorc wesi gulisxmobs 
kompostis, kompostirebuli nakelis gamoyenebas an konkretuli elementebis Setanas 
niadagSi. umravles SemTxvevaSi, baRSi saWiroa yovelwliurad Setanili iqnas azoti 
da TuTia, zog SemTxvevaSi saWiroa iseTi mikroelementebis Setana, rogoricaa 
magniumi, manganumi, bori da rkina. mJave niadagebSi SeiZleba saWiro iyos 
makroelementebis - fosforisa da kaliumis Setana, romelic unda warmoebdes 
niadagis da mcenaris qimiuri analizis Sedegad. axalgazrda baRSi niadagis analizi 
keTdeba misi sasuqebiT ganoyierebamde. mZime niadagebSi analizi keTdeba 
yovelwliurad dargvidan ori wlis Semdeg. msxmoiare baRSi analizi tardeba yovel 
4–5 weliwadSi erTxel. 
azoti – xels uwyobs axalgazrda nazardebis warmoqmnas da zrdas. Tumca misi  
zedmetad gamoyeneba piriqiT, vnebs mandarinis nayofis xarisxs da zrdis rogorc 
moyinvis, ise mavneblebisagan mcenaris daRupvis risks, gviandeba mcenarisa da nayofis 
momwifebis periodi. azotis Setana unda Seesabamebodes misi, im periodis saWiroebas, 
romelic mcenares sWirdeba. farTobSi Tu safar kulturebad gamoyenebulia parkosani 
kulturebi an Setanilia nakeli, maSin azotis dozis gansazRvra unda xdebodes 
niadagis agroqimiuri analizis Semdeg. azotis ZiriTadi dozis (ara nakleb 50%)Setana 
unda xdebodes gazafxulze, gamomdinare iqedan rom, mcenares es ZiriTadad 
esaWiroeba pirveli vegataciidan nayofis Camoyalibebamde. azotis Setana xdeba maSin, 
roca dasruldeba yinvebis saSiSroeba da niadagi Tbeba. Tu niadagi sveli da civia 
azotis SeTviseba mcenaris mier xdeba Zalian rTulad da Sesabamisad misi didi 
nawili, ikargeba. gamomdinare iqedan, rom azoti mcenarem efeqturad da maqsimalurad 
gamoiyenos mizanSewonilia misi Setana moxdes mcire dozebiT (savegetacio periodSi 
minimum 4-jer) varjis qveS da daifaros mulCiT.   
azotis Setana unda dasruldes ivlisis dasawyisSi. misma Semdgomma Setanam 
SesaZlebelia gamoiwvios nayofis xarisxis gauareseba da mcenaris dazianeba. 
azotis dozebi axalgazrda baRSi: 
– pirvel wels erT xeze saWiroa 50 gr. sufTa elementi; 
– meore wels erT xeze saWiroa 100 gr. sufTa elementi; 
– mesame wels erT xeze saWiroa 100–200 gr. sufTa elementi (damokidebulia xis 
sidideze); 
– meoTxe wels erT xeze saWiroa 250 gr. sufTa elementi; 
msxmoiare baRSi erT xeze sSualod 250–500 gr. sufTa elementi (damokidebulia xis 
sidideze). 
SeniSvna: susti mcenare azotis did raodenobas ver SeiTvisebs. 
fosforis deficitis mqone mcenareebi isxamen ufro metad sqelkanian da naklebad 
wvnian nayofebs.  
kaliumi exmareba nayofs dauzianebeli kanis SenarCunebaSi, aumjobesebs gemos, axdens 
simJavisa da Saqrianobis balansirebas da zrdis nayofis Senaxvis vadas. SesaZlebelia 
kaliumis 1%–iani xsnaris mcenareze Sesxureba simwifis periodSi. fosforovani da 
kaliumiani sasuqebis Setana, mandarinis baRSi xdeba mxolod, niadagis qimiuri 



analizis Sedegad. mikroelementebis: TuTiisa da manganumis Setana unda moxdes 
yovelwliurad gazafxulze foTlebze SesxurebiT, Semdegi nareviT: TuTia (500 –1000 
mg/lit).+manganumi (300–700mg/lit), SesaZlebelia maTi cal–calke Sesxureba.  

mandarini kargad izrdeba saSualo mJavianobis pirobebSi, roca pH=5,5–6. maRali 
mJavianobis dros xdeba mokirianeba dolomitis, defekaciuri talaxis an kiris 
SetaniT. maTi dozebis gansazRvra xdeba qimiuri analizis safuZvelze da Seitaneba 
gacvliTi mJavianobis eqvivalentiT. 
mandarinis organuli da mineraluri sasuqebiT  gamokvebis sqema 
 

სასუქის სახე საშუალო რაოდენობა ხნოვანების მიხედვით  

1-5 წლამდე 6-10 წლამდე ზემოთ 

ორგანული 25კგ. 40კგ.   60 კგ. 

აზოტი 30-80გრ. 100-150გრ.   200-250გრ. 

ფოსფორი 150გრ.   300გრ. 

კალიუმი 50გრ. 100-120გრ. 

მაკროელემენტები                   30-50 გრ. 80-150 გრ. 200-250 გრ. 

 
sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT 
 

 
mandarinis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 
mavneblebisa da daavadebebis intergrirebuli marTva moicavs : 
– mavne organizmebiT gamowveuli problemebis prevencias; 
– mavne organizmebis swor identifikacias da mosavlis riskis Sefasebas; 
– mavne organizmebis populaciis monitorings, Sewamvlis aucileblobasa da 
drois gansazRvras; 
– marTvis sxvadasxva saSualebebis gamoyenebas : biologiuri, agroteqnikuri, 
fiziko–meqanikuri da qimiuri. 
– azotovani sasuqebis sworad gamoyenebas; 
– gasxvlas; 
– niadagis ganoyierebas; 
– safari kulturebis gamoyenebas; 
– drenaJis gaumjobesebas; 
– mavneblebis gamravlebis SeCerebis mizniT agro RonisZiebebis droul 
Catarebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მანდარინის ძირითადი მავნებლები 

 

ციტრუსოვანთა ღინღლიანი ბალიშა ცრუფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chloropulvinaria aurantii SKll. 

აღწერილობა. მავნებლის სხეული ოვალური ფორმისაა, ამოზნექილი, მომწვანო ან ყავისფერი 

შეფერილობის. ზედა მხრიდან მთელ სიგრძეზე შუაზე მისდევს ყავისფერი ზოლი, რომელიც შუაში 

განიერია. სხეულის ირგვლივ კი მწვანე ან ყავისფერი რკალი აქვს შემოვლებული.  

მამალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა. 

დედალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 3,5 მმ-ს შეადგენს, სიგანე 2,5-3 მმ-ია. 

ზიანი. მავნებელი მანდარინს უზიანებს ფოთლებს, ნაყოფებს, ყლორტებს და ღეროებს. გარდა ამისა, 

ციტრუსოვანთა ბალიშა ცრუფარიანას მიერ დაზიანებული მცენარის ორგანოები იფარება შავი 

ფერის ნადებით.  

ამ ფორმით დაზიანებული ნაყოფები ვერ აგროვებენ შაქრების საკმარის რაოდენობას.    

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მავნებლის წინააღმდეგ წამლობისათვის ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება ზეთოვანი ემულსიები. 

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდში კი მავნებლის განვითარების მიხედვით ტარდება 

წამლობები. ამ მიზნით გამოიყენება სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, ქლორპირიფოსის, 

ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Dialeurodes citri  Riley et How. 

აღწერილობა. მწერის ორივე წყვილი ფრთა თეთრია. სხეული მკრთალი ყვითელი ფერისაა,  

ზიანი. მავნებელი მანდარინის ფოთლებიდან იღებს წვენს, რის შედეგადაც ხდება მცენარის 

დასუსტება. გარდა ამისა, მავნებელი მცენარეს აყენებს არაპირდაპირ ზიანსაც - მისი მოქმედება 

იწვევს სიშავის გამომწვევი სოკოს გაჩენას, რის შედეგადაც მცენარის ფოთლები იფარება შავი 

ფიფქით, რაც დამატებით აზიანებს მას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის,  

იმიდაკლოპრიდის, ესფევალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნარინჯოვანთა (ჩაის) ბუგრი 

 

 
  

ლათინური დასახელება: Toxoptera aurantii Boyer de Fons. 

აღწერილობა. ფრთიანი ბუგრის სხეული ოდნავ წაგრძელებულია. მკრთალი ყავისფერია. 

უფრთო ბუგრის სიგრძე 2 მმ-მდეა, აქვს მომრგვალებული მუცელი სამი წყვილი მარგინალური 

ბურცობით. მუცლის ბოლოში მოთავსებულია საწვნე მილები. სხეული მუქი-ყავიფერი 

შეფერილობისაა.  

მატლი ბაცი-ყვითელი ფერისაა. 

ზიანი. ნარინჯოვანთა ბუგრი განვითარების ყველა ფაზაში აზიანებს მანდარინის ფოთლებს და 

მწვანე ყლორტებს. ბუგრები ჩხვლეტენ ფოთლებს და იწვევენ მათ დახუჭუჭებას და გაყვითლებას. 

გარდა ამისა, ბუგრებით დასახლებული ფოთლები იფარება ბუგრის მატლების გამონაცვალი კანით, 

რაც იწვევს სხვადასხვა სოკოვანი დაავადების გაჩენას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: დელტამეტრინის, 

იმიდაკლოპრიდის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, თიაკლოპრიდის, თიამეთოქსამის და სხვ. 

ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა, ანუ ცრუმაგნოლიუმის ცრუფარიანა 

 

 
  

ლათინური დასახელება:  Coccus pseudomagnoliarum Kuw. 

აღწერილობა. აღწერილობა. ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე 6-7 მმ-ია, სიგანე – 3 მმ-მდე.  იგი 

ნაცრისფერი მწერია. 

ზიანი. მავნებელი მანდარინს ძირითადად უზიანებს მწვანე ორგანოებს – ფოთლებს და 1-2 წლიან 

ყლორტებს. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის,  

პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რბილი ცრუფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Coccus hesperidum L. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 5-4 მმ-ია. სხეული მოყვითალო-

ყავისფერია, ზურგზე აქვს ყავისფერი ლაქები. სხეულის ფორმა კვერცხისებრია, ბრტყელი და ოდნავ 

ამობურცული.  

ზიანი. რბილი ცრუფარიანა მანდარინს უზიანებს ფოთლებს, ახალგაზრდა ყლორტებს, ტოტებს და 

ზოგჯერ ნაყოფებსაც. ახალგაზრდა პლანტაციებსა და სანერგეებში მავნებელს შეუძლია  

კულტურათა ღეროებსაც მიაყენოს დაზიანებები. პირდაპირი ზიანის გარდა, მავნებლის მიერ 

დაზიანებულ ორგანოებზე შესაძლოა განვითარდეს სოკოვანი დაავადებები.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ხარისხიანი და დროული სხვლა-ფორმირება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის,  

პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ვერცხლისფერი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Phyllocoptruta oleivorus Ashm. 

აღწერილობა. ვერცხლისფერი ტკიპას მატლი მკრთალი ფერისაა.  

ზრდასრული ტკიპას სხეული მოყვითალოა. სხეული წაგრძელებულია, მკერდის არეში განიერი, 

მუცლის ბოლოში კი-შევიწროებული და მომრგვალებული. ვერცხლისფერ ტკიპას ორი წყვილი ფეხი 

აქვს.  

ზიანი. მავნებელი მანდარინს უზიანებს ფოთოლს, კვირტს, მწვანე ყლორტს და ნაყოფს. მისი 

ინტენსიური გამრავლებისას შემოდგომასა და გაზაფხულზე, ფოთლებს დამახასიათებელი 

ცვილისებური ფიფქი სრულიად აღარ გააჩნიათ. მავნებლის მიერ დაზიანებული ყლორტები და 

ტოტები მურა ფერს ღებულობენ. ნაყოფი იფარება სქელი კორპით და აღარ იზრდება.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და მცენარეული 

ნარჩენებისაგან. 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და სხვა, მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Panonychus citri McGreg. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 0,3 მმ-ს აღწევს. სხეულის ფორმა 

კვერცხისებრია, მუქი-წითელი ფერისაა. სხეულის ზედაპირზე აქვს გაფანტული ბურცობები 

ბეწვებით. 

ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებული მანდარინის ფოთლები უფერულდება და დეფორმირდება. 

ფოთლების დაზიანების გამო, ნაყოფები და ყლორტები ვერ ვითარდებიან და იმ შემთხვევაში თუ 

მავნებელი მასობრივადაა გავრცელებული, მოსალოდნელია მცენარეების, განსაკუთრებით 

ახალგაზრდა ნერგების ზრდაში შეფერხება. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მიხაკისებრი ფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chrysomphalus dicyospermi Morg. 

აღწერილობა. ფარიანას სხეული მოყვითალო ფერისაა. ფარი მრგვალი ფორმისაა. ფარის დიამეტრი 2 

მმ-მდეა.  

მატლის პირველი გამონაცვალი კანი ყავისფერია, მეორე კი მოყვითალო ყავისფერი. 

ზიანი. მავნებელი მანდარინს უზიანებს მწვანე ორგანოებს (ფოთლები, ყლორტები) და ნაყოფებს. 

მისი მატლები ხორთუმს უშვებენ მცენარეთა მწვანე ორგანოების და ნაყოფების ზედაპირში და იქ 

რჩებიან მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ამ დროს ისინი იკვებებიან ორგანოთა წვენით, რაც 

აქვეითებს კულტურათა მოსავლიანობას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-

მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტკიპა ბრევიპალპუსი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Brevipalpus obovatus Donn. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი პირველად ღია-წითელი ფერისაა, შემდგომ კი უფრო 

მუქდება. სხეული ოვალური ფორმისაა.  

ზიანი. ბრევიპალპუსი მანდარინს უზიანებს ფოთლებს, მწვანე ყლორტებს და ნაყოფებს. მავნებლის 

მოქმედების შედეგად ფოთლები და ყლორტები უფერულდება. ტკიპას მასობრივი გამრავლების 

შემთხვევაში მოსალოდნელია მცენარეების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ნერგების ზრდაში 

შეფერხება. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მანდარინის ძირითადი დაავადებები  
 

ციტრუსოვანთა ანთრაქნოზი ანუ ნაცრისფერი სილაქავე 

 

 
  

გამომწვევი სოკო – Colletotrichum gloeosporioides  Penz. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 10-15°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ანთრაქნოზით ავადდება მანდარინის ყლორტები, ფოთლები, ნაყოფები.  

უმთავრესად ზრდასრულ ფოთლებზე ჩნდება ლაქები. თავდაპირველად ლაქა ბაცი-მომწვანოა. 

დროთა განმავლობაში იგი მუქი ფერის ხდება, იზრდება და იკავებს ფოთლის თითქმის ნახევარს. 

ლაქა მომრგვალო ფორმისაა, აქვს წვრილი ყავისფერი გარსი. ლაქის ზედაპირზე კი შეინიშნება შავი 

წერტილები ან მოწითალო ფერის მეჭეჭები.  

ლაქის ადგილას ფოთოლზე ქსოვილები იშლება. 

ანთრაქნოზით დაავადებული მანდარინის ზრდასრული ტოტები იცვლის ფერს – ნაცრისფერი 

ხდება და ისევე როგორც ფოთლებზე, ტოტების ზედაპირზეც ჩნდება შავი წერტილები. დაავადება 

ადვილად ერევა ყინვით დასუსტებულ ტოტებს. ძლიერ დაზიანებული ტოტები ხმება. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ხმობა იწყება ტოტების წვეროდან.  

ნაყოფი შავდება და ცვივა.   

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

 კულტურათა ბალანსირებული გამოკვება ორგანული და მინერალური სასუქებით. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი. ასევე კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელია პროპინების, მანკოცების, მეთირამის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.  

 



 

 

ვერუკოზისი, ანუ ციტრუსოვანთა დამეჭეჭება 

(სკები) 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Sphaceloma Fawsetii Jem. Elsinoe Fawsetii.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.  

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე, ყლორტებსა და ნაყოფებზე ჩნდება მოყვითალო მეჭეჭები, 

რომლებიც ხავერდოვანი ფიფქით იფარება.  

ტოტები ხმება.  

ფოთოლი დეფორმაციას განიცდის – ხუჭუჭდება. ხოლო ნაყოფს კი სასაქონლო ღირებულება 

ეკარგება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი.  ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით  მიზანშეწონილია პროპინების, 

მანკოცების, დიფენოკონაზოლის, ტრიფლოქსისტრობინის და სპილენძის შემცეველი 

ფუნგიციდების გამოყენება.  

 

 

 

 

 



Aalternariozi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gavrcelebulia mecitruseobis yvela raionSi, mniSvnelovnad amcirebs mosavlianobas. 
infeqcia iwyeba mindvris pirobebSi da Zlierdeba sawyobebSi Senaxvis dros. avaddeba 
rogorc moumwifebeli, ise momwifebuli nayofebi, nayofis yunwTan Cndeba muqi 
yavisferi an muraferis laqebi. naleqebis dros igi ifareba wengosferi fifqiT. laqa 
vrceldeba nayofis sigrZis mimarTulebiT centrSi, Semdeg nayofis rbilobic lpeba 
da dampal nayofs feri ecvleba. igi kontaqtis saSualebiT gadadis erTi nayofidan 
meoreze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ციტრუსოვანთა მელანოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Diaporthe citri (Faw) Wolf. Phomopsis citri 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 27°C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ავადდება ახალგაზრდა ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. ფოთლებზე 

ჩნდება მუქი მწვანე ფერის ჩაზნექილი ლაქები, რომლებიც შემდეგ ფისით ივსება და ამობურცული 

ხდება. დროთა განმავლობაში ლაქები წითლდება, შემდეგ იძენს ყავისფერ შეფერილობას, ბოლოს კი 

შავდება. ამ სახით დაზიანებული ფოთლები დეფორმირდება და ცვივა.  

ყლორტებზე ჩნდება ამობურცული წერტილები ღია ფერის გარსით. მოგვიანებით ყლორტები 

იბზარება.  

ნაყოფზე ლაქები ჩნდება, რომლებიც შემდეგ იბზარება და ნაყოფის ზედაპირზე ფორმირდება 

მორუხო-თეთრი ჩაზნექილი ადგილები. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა საწყობებში. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი.  

 

 

 



 

ციტრუსების ლურჯი ობი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –  Penicillium italicum Wehmer. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფზე ინფექციის ადგილას ქსოვილი რბილდება და წყლიანდება, 

შემდეგ ეს ადგილები იფარება თეთრი ფიფქით. მოგვიანებით ფიფქი ლურჯდება, 3-4 დღეში 

ნაყოფის მთელ ზედაპირს ფარავს და ალპობს.  

დაავადებას უმთავრესად ხელს უწყობს მექანიკური დაზიანებების არსებობა ნაყოფების ზედაპირზე 

და შენახვის არასათანადო პირობები. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაყოფების მექანიკური დაზიანებების თავიდან აცილება კრეფის, ტრანსპორტირების და 

დასაწყობებისას. 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ციტრუსების მწვანე ობი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Penicillium digitatum (Pers.) Sacc. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფებზე ჯერ თეთრი ფიფქი ჩნდება, რომელიც შემდეგ მწვანე  ფერს 

ღებულობს. საბოლოოდ, ნაყოფი ლპება. შედარებით მშრალ პირობებში დამპალი ნაყოფი ჭკნება, 

წვიამიანი ამინდების პირობებში კი მისი ქერქი იშლება და ნაყოფს მწარე გემო ეძლევა. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ციტრუსების ნაყოფების ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Botrytis cinerea Pers. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. მანდარინის ნაყოფებზე, ყუნწის მიმაგრების ადგილას, ჩნდება წვრილი 

მოყავისფრო ლაქები. მათ ზედაპირზე კი ვითარდება ნაცრისფერი ფიფქი. ამ სახით დაზიანებული 

ნაყოფი ლპება.  

ნაცრისფერი სიდამპლით დაზიანებული მანდარინის ყვავილები ხმება, ყლორტებზე კი შეინიშნება 

წებოვანი სითხის დენა. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია პირიმეთანილის, ტრიფლოქსისტრობინის და პათოგენის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ციტრუსების შავი ლაქიანობა 

 

 
  

გამომწვევი სოკო –Guignardia citricarpa Kiely. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე ნაცრისფერი ცენტრის მქონე უფერული ლაქები წარმოიქმნება, 

რომელთაც აქვთ მუქი-ყავისფერი არშია. ნაყოფზე მოყავისფრო-შავი ლაქები ჩნდება, ნაყოფს 

სასაქონლო ღირებულება ეკარგება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების 

გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მანდარინის ნერგების ფიტოფტოროზი 

 

 
გამომწვევი სოკო –Phytophthora citrophthora (Smith et Sin) Leon. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 25-27°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნამყენების ღეროზე ჩნდება ყავისფერი ლაქები, რომლებიც გამოიბერება და 

იზრდება როგორც ზედა, ასევე ქვედა მიმართულებით. დაზიანებული ქსოვილებიდან ზოგჯერ 

წებოვანი სითხის დენას აქვს ადგილი. ამ ფორმით დაზიანებული ღერო ხმება.  

ფიტოფტოროზით დაავადებული ყლორტები ფოთლებიანად შავდება და იმტვრევა. ფოთლები 

ცვივა, ხოლო ნაყოფი თავდაპირველად იძენს ყავისფერ შეფერილობას, შემდგომ ლპება და ცვივა. 

დამპალ  ნაყოფს აქვს ახლად გამოყვანილი ტყავის სუნი. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ძლიერ დაზიანებული ნერგების განადგურება. 

 საღი სარგავი მასალის გამოყენება. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია ნარგაობის სპილენძის ჰიდროქსიდის 

შემცველი ფუნგიციდებით, ან 3%იანი ბორდოს ნარევით დამუშავება.  მიზანშეწონილია - 

პროპინების, მანკოცების და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ციტრუსების სიშავე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –  Capnodium citri Berk. et Desm. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 20-30°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 60%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ავადდება მანდარინის ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. დაავადებულ 

ორგანოებზე მონაცრისფრო ფიფქი ჩნდება. დროთა განმავლობაში ფიფქი შავდება და დაავადებული 

ქსოვილები ჭვარტლისებური მასით იფარება.   

გამომწვევი არ პარაზიტობს, მხოლოდ მექანიკურადაა მიმაგრებული მცენარეზე და იკვებება 

ფარიანებისა და ბუგრების მიერ გამოყოფილი წვენით. ანუ მცენარეს პირდაპირ არ აზიანებს, მაგრამ 

ამავე დროს მანდარინს სასაქონლო ღირებულებას უქვეითებს. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 ბრძოლა მავნებელი მწერების წინააღმდეგ. 

ქიმიური კონტროლი. ფარიანების და ბუგრების წინააღმდეგ ინსექტიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

baqteriuli nekrozi–citrusblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
daavadeba gamowveulia baqteriiT. aavadebs umTavresad 1–3 wlian totebs, iSviaTad 
nayofsac. daavadeba iwyeba foTlis yunwidan, Savdeba da gadadis foTlis ubeze. 
dazianebuli foToli Wkneba, deformirdeba, cviva. xSirad aseTi foTlebi SerCenilia 
xeze. aris iseTi SemTxvevebi, rodesac foTlis firfita Camovardnilia da totze 
mxolod gaSavebuli yunwia SerCenili. avadmyofoba muxlze gadadis ris gamoc qerqze 
patara laqa warmoiqmneba.Semdeg muxlTaSorisebze warmoiqmneba muqi yavisferi, didi 
laqebi. toti daavadebuli adgilidan wverosken swrafad xmeba, rodesac avadmyofobis 
gavrcelebisaTvis xelSemwyobi pirobebia, rogoricaa: xSiri wvimebi; Rrubliani 
dReebi; dabali temperatura da qari. imdenad Zlierad vlindeba limonze, rom TiTqos 
mcenareze cecxldakrulia. ziani vlindeba gazafxulze daTbobisTanave. brZolis 
RonisZiebebia: unda gaisxvlas gamxmari totebi dazianebuli adgilidan 10–15 sm-is 
dacilebiT da Seiwamlos bordos 1 %iani xsnariT, raTa ar moxdes mcenaris yviTeli 
lpoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
brZolis qimiuri meTodi mandarinis 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

mandarinis wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi 
 

wamlobebis tabulas umTavresს daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-
sameurneo kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro 
preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli, aseve kombinirebuli 
wamlobis Casatareblad. garda amisa, tabulas gamoyenebiT SesaZlebelia mTeli sezonis 
ganmavlobaSi gansaxorcielebeli profilaqtikuri wamlobebis sqemis Sedgena.  
arakombinirebuli wamloba. arakombinirebuli wamlobis Catareba SesaZlebelia 
tabulaSi mocemuli erTi konkretuli preparatis gamoyenebiT, konkretuli daavadebis, 
mavnebeli mweris an tkipas winaaRmdeg. am dros aucilebelia tabulaSi mocemuli 
wamlobis periodis, kulturis ganviTarebis fazis, pesticidis moqmedebis speqtris 
gaTvaliswineba da miTiTebuli dozebis dacva.   
kombinirebuli wamloba. kombinirebuli wamloba tardeba kulturaze erTze meti 
daavadebis an mavneblis arsebobis, an maTi gaCenis prevenciis mizniT. 
kombinirebuli wamlobebis Casatareblad pesticidebis martivad SerCevis mizniT, 
tabulaSi preparatebi moqmedebis tipebis mixedviT dayofilia Sesabamisi ferebiT:  
yviTeli – fungicidi. 
lurji - inseqticidi. 
TeTri – akaricidi. 
Sindisferi – fungicidebi, romelTa erTmaneTSi Sereva SesaZlebelia 
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 inseqticidis Sereva inseqticidTan, akaricidis Sereva akaricidTan, an 
fungicidis Sereva fungicidTan, garda Sindisfer zolebSi arsebuli 
fungicidebisa). 

 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 
mandarinis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

mandarinis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula 

 
pirveli wamloba 

wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 
gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 
tipi 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 

vegetaciis 
dawyebamde 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da 
sxva mozamTre 
stadiebi  

inseqto-
akaricidi 

parafinis zeTi 830 
g/l 

qei, ek 15 l 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da 
sxva mozamTre 
stadiebi  

parafinis zeTi 80 
% 

sipkamoli 
e ek 

30-35 l 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da 
sxva mozamTre 
stadiebi  

imidaklopridi 4 
g/l+min. zeTi 704 g/l 

kompradori 
oili 004, 
sk 

15 l 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, 
mura sidample 

 fungicidi 

spilenZis 

hidroqsidi 400 გ/კგ 
iroko 40, 
wdgr 

2 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, 
mura sidample 

meTirami+ spilenZis 
dihidroqsidi 810 g/kg 

kauritili, 
wdgr 

3 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, 
mura sidample 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, 
spilenZis mixedviT 
220g/kg 

bordos 
narevi 22 
ku sf 

20 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, 
mura sidample 

samfuZiani 
spilenZis sulfati 
345 g/l 

kuproqsati 
sk 

8-10 l 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, 
mura sidample 

spilenZis 
sulfati+kalciumis 
hidroqsidi 200 g/kg 

kupervali 
20 sf 

2 kg 

 



 

 

 

 

meore wamloba 

wamlobis 
Catarebis periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 
gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 
tipi 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 

yvavilobis 
dasawyisi 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

inseqticidi 

Tiaklopridi 480 
g/l 

kalifso 
sk 480 

0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

imidaklopridi 200 

გ/ლ 

konfidori 

წხკ 200 
0,2-0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

pirimifos 
meTili 500 
gr/l 

aqteliki, 
ek 

2 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

alfa-
cipermetrini 
100 gr/l 

fastaki, ek 0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

alfa-
cipermetrini 

100 გ/ლ 
alpaki, ეკ 0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

esfenvalerati 50 

გლ 

sumi-alfa 

5 ეკ 
0,7-1 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

mesame wamloba 

wamlobis 
Catarebis periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 
gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 
tipi 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 

gamonaskva. nayofebi 
Txilis odenaa  

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxv. 

fundicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxv. 

trifloqsistrobini 

500 გ/კგ 

zato wxgr 
50 

0,2 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxv. 

difenokonazoli 250 

გ/ლ skori, ეკ 0,5 l 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxv. 

krezoqsim-

meTili  500 გ/კგ 
strobi 500 
wdgr 

0,2 kg 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 
48 ek 

2 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

lambda-
cihalotrini 50 
gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,4 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

dimeToati 400 
g/l 

bi-58 
axali, ek 

1,5 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

esfenvalerati 50 

გლ 

sumi-alfa 
5 ek 

2-2,5 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

dimeToati 400 

გ/ლ 

safagori, 

ეკ 
1,5 l 

tkipebi akaricidi 

spirodiklofeni 
240 g/l 

envidori, 

სკ 240 
0,6 l 

abameqtini 18 

გ/ლ 
vertimeki 
018 ek 

1,5 l 

propargidi 570 
g/l 

omaiti 570 
we 

4,5 l 

tebufenpiradi 

200 გ/კგ 
masai, წხფ 0,5 kg 

 

 



 

 

 

meoTxe wamloba 

wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 
gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 
tipi 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 

nayofebis aqtiuri 
zrda-formireba 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

fungicidi 

propinebi 700 გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

trifloqsistrobini 

500 გ/კგ 

zato wxgr 
50 

0,2 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

meTirami+ 
spilenZis 
dihidroqsidi 810 
g/kg 

kauritili, 
wdgr 

3 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTan m-45, 
sf  

2 kg  

meWeWianoba 
(qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

difenokonazoli 

250 გ/ლ 
skori, ek 0,5 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 
48 ek 

2 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

qlorpirifosi 
500 
g/l+cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, 
ek 

2 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

dimeToati 400 
g/l 

bi-58 
axali, ek 

1,5 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

dimeToati 400 

გ/ლ 

safagori, 

ეკ 
1,5 l 

 

 

 

 



 

 

 

mexuTe wamloba 

wamlobis 
Catarebis periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 
gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 
tipi 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 

simwifis dasawyisi 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

fungicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

krezoqsim-

meTili 500 გ/კგ 
strobi 500 
wdgr 

0,2 kg 

koqcidebi da 
sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

spirotetramati 

100 გ/ლ 
movento სკ 
100 

1,5 l 

koqcidebi da 
sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

pirimifos 
meTili 500 
gr/l 

aqteliki, 
ek 

2 l 

koqcidebi da 
sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

dimeToati bi-58 axali 1,5 l 

koqcidebi da 
sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

esfenvalerati 50 

გლ 

sumi-alfa 
5 ek 

2-2,5 l 

koqcidebi da 
sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

dimeToati 400 

გ/ლ 

safagori, 

ეკ 
2 l 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
mandarinis plantaciaSi gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli 

wamlobebis SesarCevi sqema 
 

sqemis gamoyenebis wesebi. mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg wamlobebis 
tabulebis msgavsad, sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis sqemac 
iZleva arCevanis saSualebas, TiToeuli kulturisaTvis. 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. 

aRsaniSnavia, rom sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva 
herbicidebi, romelTa gamoyeneba aseve efeqturia mandarinis plantaciebSi 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

wamlobebi mandarinis sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis 
stadia 

sarevelebis 
saxeobebi 

herbicidi dozebi

herbicidis 
moqmedebis tipi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

ვეგეტაციაში 

მყოფი 

სარეველebi 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

სარეველების ფართო 

სპექტრი 

totaluri 
ganadgurebis 
herbicidi 

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

rumbo wx 36 3 l  

glifosatis 
izopropilaminis marili 
480 g/l, (glifosatis 
mJavaze gadaangariSebiT 
360 g/l) 

klini, wx 3 l 

glifosati 500 g/l, 
kaliumis marilis 
mixedviT 

uragan forte 
wx 

3 l 

glifosatis mJava, 
izopropilis spirti 360 
g/l 

dominatori, wx 3 l 



mandarinis teniT uzrunvelyofa 
 
mandarinis morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod nakveTSi 
arsebul klimatur pirobebze da niadagis tenianobaze. zogadad, unda aRiniSnos rom 
mandarini ver egueba tenis naklebobas, misTvis aucilebelia rom niadagSi 
SenarCunebuli iqnas 60%-mde tenianoba. amitom aucilebelia SefardebiTi tenianobis 
amaRleba, risTvisac zafxulSi, yvavilebis warmoqmnisas da naskvebis ganviTarebisas 
aucilebelia da maRalefeqturia dawvimebiTi, gamagrilebeli da wveTobrivi morwyva. 
iq, sadac morwyvis gamoyenebisaTvis pirobebi ar arsebobs, gvalvebis periodSi 
citrusovanTa baRebSi rekomendirebulia organuli da mcenareuli mulCis gamoyeneba 
da niadagis fxvier mdgomareobaSi yofna. 
 

mosavlis aReba-Senaxva 
nayofi ikrifeba, roca misi zedapiris 75% gayviTlebulia da kani advilad scildeba 
rbilobs, specialuri nayofsaWreli makratliT, kanis dauzianeblad.  
sokovani daavadebebis gavrcelebis Tavidan asacileblad krefis win nakveTs aSoreben 
daavadebul  nayofebs.  
mokrefili nayofi frTxilad unda Caewyos yuTSi. yuTebi nayofiT ar unda gadaivsos. 
yuTSi mSrali nayofi Tavsdeba 3 – 4 rigad. 
mandarinis Sesanaxi sacavi unda niavdebodes haeris nakadiT. Senaxvis win sasurvelia 
sacavis da yuTebis damuSaveba specialuri fungicidiT. 
mandarinis krefis dros daculi unda iqnas krefis wesebi, raTa ar moxdes xarisxiani 
nayofis dazianeba. sarealizaciod ar unda moikrifos iseTi nayofi, romelsac gaaCnia 
vizualuri dazianebebi. nayofis xarisxis ganmsazRvrelia simwife, Saqrianoba,  wvenis 
Semcveloba, simkrive, nayofis zoma da mJavianoba. nayofi mosakrefad mzadaa, roca 
misi zedapiris 75% gayviTlebulia. ar aris qvasaviT magari, TiTis daWeriT igrZnoba 
mcire sirbile, kani advilad scildeba rbilobs. adreul sezonze gemo SeiZleba iyos 
momJavo an motkbo–momJavo. unda moikrifos mSrali nayofi, sveli xili xels uwyobs 
sokovani daavadebebis ganviTarebas. unda moikrifos rac SeiZleba frTxilad, ar unda 
dauziandes kani. mkrefavi nayofis dauzianeblad krefisTvis iyenebs xelTaTmanebs. 
mokrefili nayofi frTxilad unda Caewyos yuTSi an kalaTSi. nayofi ikrifeba mWreli 
sekatoriT, rac SeiZleba mokle yunwze. nakveTSi, krefis win pirvel rigSi unda 
moSordes daavadebuli nayofebi, raTa ar moxdes sokovani daavadebebis gavrceleba. 
miwaze davardnili nayofi ar unda SeurioT xeze mokrefil nayofebs. daavadebul 

nayofze xelis Sexebis Semdeg, saWiroa gamoyenebuli iqnas xelsawmendi. ar moxdes 
yuTebis gadavseba, romelic SemdgomSi gamoiwvevs nayofis Wyletas.  
nayofebs sididis mixedviT akalibreben sam jgufad: msxvili – diametriT 60 mm–ze 
meti, saSulo – 60-dan 48mm–mde, wvrilebi – 48-dan 38 mm–de.  SefuTvisas  
nayofebs aTavseben nayofis yunwiT qveviT.yuTSi nayofebis rigebi unda iyos 3 an 4. 
inaxeba mxolod mSrali nayofi. Senaxvis optimaluri temperaturaa 7,2 gradusi. 
optimaluri tenianoba 85–90%. kargia Senobis dezinfeqciis Catareba kiriani wyliT, 
xis nawilebis gaTeTrebiT.  xSirad unda ganiavdes sacavi haeris nakadiT. ar unda 
moxdes eTilenis dagroveba sacavSi. nayofi inaxeba maqsimum 20–25 sm–is simaRleze 
iatakidan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



sxvla-formireba 
 

mcenaris formireba iwyeba sanergedan. nergis gadaWra xdeba dargvis dros. Tu Rero 
wvrili da grZelia am SemTxvevaSi gadaWra xels uwyobs ganivi da dabali varjis 
ganviTarebas, romlis movla da mosavlis aReba ufro advilia. axalgazrda mcenaris 
sworad formirebisaTvis miwisken mimarTuli totebi unda moiWras, raTa ganviTardes 
zemoT mimarTuli totebi. amisaTvis toti unda gadaiWras im iRliis kvirtis Semdeg, 
romelic zemoT aris mimarTuli,rac xels Seuwyobs kompaqturi varjis warmoqmnas, 
romlis totebi miwidan dacilebuli iqneba 55–75 sm simaRleze. sasurveli formis 
varjis miRebis mizniT regularulad unda tardebodes arasworad ganviTrebuli da 
varjis gamaxSirebeli, zedmeti totebis mocileba. 
 dargvidan me-2-3 wels pirveli zrdis ylortebi isxvleba 34-40 sm. simaRleze. 
msxmoiare baRebSi mTeli vegetaciis manZilze sasurvelia Zlierad mzardi ylortebis 
1/2-1/3-iT damokleba, radgan varji zedmetad ar CaxSirdes. msxmoiare xeebis ZiriTad 
gasxvlas atareben gazafxulze, rodesac aSkarad Cans zamTriT gamowveuli 
dazianebani. tots Wrian rgolze. sxlaven (gamoxSiraven) yvela gamxmar, meqanikurad 
dazianebul, daavadebul da sxva zedmet totebs.  
anasxlavi baRidan iqnas gatanili da daiwvas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

mandarinis warmoebis agroteqnologiuri ruka 
farTobi 1ha, dagegmili mosavali 50 tona 

 

სამუშაოს/მასალის 

დასახელება 

შესრულების დრო ერთეუ

ლი 

რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებუ

ლება 

შენიშვნა

პლანტაციის გაშენების პირველი წელი 

ტერიტორიის 

გათავისუფლება 

ამორტიზირებული 

ნარგაობებისაგან 

ნოემბერი-

თებერვალი 
ჰა 1 500 500 

 

ნაკვეთის შემოღობვა(შესასრ. 

სამუშაობის ჩათვლით) 

თებერვალი
ჰა 1 

750 750  

ეკალ მავთულის შეძენა გრძ.მ 3000 0.3 900  

ბოძების შეძენა ცალი 200 4 800  

ნაკვეთის პლანტაჟი 

(მთაგორიან პირობებში) 
თებერვალი ჰა 1 1000 1000 

 

ნიადაგის ანალიზი თებერვალი ცალი 1 200 200  

ქიმიური მელიორაცია 

(დეფეკატის შესყიდვა) 
თებერვალი ტონა 10 100 1000 

 

ორგანული სასუქის შეტანა 

დარგვისას (ბიოსასუქი - 

მცენარის პრობიოტიკი) 

მარტი 

ტონა 3.5 700 2450 
 

კომბინირებული 

მინერალური სასუქი NPK 
კგ 300 1.5 450 

 

დახვნა, გაფხვიერება ჰა 1 150 150  

ნაკვეთის აგეგმარება ჰა 1 120 120  

გადამწვარი ორგანული 

სასუქის ნაკელის შეტანა 

მთლიან ნაკვეთში 

გაკულტურებისა და 

დამულჩვისათვის 

მარტი-აპრილი

ტონა 50 60 3000 

 

მინერალური და 

ორგანული სასუქების, 

დეფეკატის, შეტანა 

კაც/დღე 15 30 450 
 

ორმოების ამოღება დარგვა ცალი 1000 1 1000  

ნერგის შესყიდვა ცალი 1000 8 8000  

ხეების შესაკრავი მასალა კგ 10 10 100  

საყრდენი ბოძების შეძენა ოქტომბერი ცალი 1000 0.5 500  

საყრდენ  ბოძებზე აკვრა ნოემბერი ძირი 1000 0,3 300  



ხეების გახსნა და შესაკრავი 

მასალის გამოტანა 
მარტი ძირი 1000 0.2 200 

 

ფუნგიციდები ორჯერადი მაისი კგ/ლ 5 20 100  

ინსექტოაკარიციდები 

ორჯერადი 

ივნისი-აგვისტო
კგ/ლ 2 40 100 

 

ბიოპრეპარატები კგ/ლ 2 50 200  

პესტიციდების შესხურება - 

შეფრქვევა 
ჰა 1 100 100 

 

ცელვა, დამულჩვა ჰა 1 600 600  

სულ  ბაღის გაშენების 

ხარჯი 

 22870  

პლანტაციის გაშენების მეორე წელი

გასხვლა-ფორმირება თებერვალი, 

მარტი 

ჰა 1 300 300  

კომბინირებული 

მინერალური სასუქი NPK  
კგ 100 1.5 150 

 

აზოტიანი მინერალური 

სასუქი 
კგ 150 1 150 

 

ორგანული სასუქი 

(ბიოსასუქი - მცენარის 

პრობიოტიკი) 

ტონა 2.5 700 3500 
 

მინერალური და 

ორგანული სასუქების 

შეტანის ხარჯი (დამულჩვა) 

კგ 2750 0.1 275 
 

ხეების შესაკრავი მასალა სექტემბერი კგ 20 10 200  

მანდარინის  ნარგაობის 

აკვრისა და გახსნის 

სამუშაოები 

ნოემბერი-მარტი

კაც/დღე 10 30 300 
 

ფუნგიციდები ორჯერადი თებერვალი, 

მარტი, მაისი, 

ივნისი აგვისტო 

კგ/l 5 20 100  

ინსექტოაკარიციდები 

ორჯერადი 
კგ/l 2 40 80 

 

ბიოპრეპარატები კგ/l 2 50 200  

პესტციდების შესხურება 

შეფრქვევა  2 ჯერ 
ჰა 2 100 200 

 

გაცელვა დამულჩვა ივნისი-აგვისტო ჰა 1 600 600  

სულ ხარჯი  6055  

პლანტაციის გაშენების მესამე წელი

აგროღონისძიებები და 

ხარჯები იგივე 

    6055  

მანდარინის კრეფა, 

პირველი მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 1500 0.6 900  

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 1500 0.1 150  



პლანტაციის გაშენების მეოთხე წელი

აგროღონისძიებები და 

ხარჯები იგივე 

    6055  

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 6500 0.6 3900  

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 6500 0.1 650  

პლანტაციის გაშენების მეხუთე წელი

გასხვლა- ვარჯის 

ფორმირება 
თებერვალი, 

მარტი 
ჰა 1 600 600  

კომბინირებული 

მინერალური სასუქი NPK 
NPNPKK 

კგ 600 1.5 900 
 

აზოტიანი მინერალური 

სასუქი 
კგ 750 1 750  

ორგანული სასუქი 

(ბიოსასუქი - მცენარის 

პრობიოტიკი) 
ტონა 3.5 700 2450 

 

მინერალური და 

ორგანული სასუქების 

შეტანის ხარჯი (დამულჩვა) 
კგ 4750 0.1 475 

 

პლანტაციის თოვლის 

საფარისაგან და სხვა 

არახელსაყრელი გარემო  

პირობებისაგან დაცვის 

სამუშაოები 

ნოემბერი, 

დეკემბერი, 

იანვარი 
კაც/დღე 15 30 450 

 

ფუნგიციდები ოთხჯერადი თებერვალი, 

მარტი, მაისი, 

ივნისი აგვისტო 

კგ/l 20 20 400  

ინსექტოაკარიციდები 

ოთხჯერადი 
კგ/l 4 40 160  

ბიოპრეპარატები კგ/l 4 50 200  

პესტციდების შესხურება 

შეფრქვევა ხარჯი  
ჰა 4 100 400  

გაცელვა, დამულჩვა ივნისი-აგვისტო ჰა 1 600 600  

აგროტექნიკური 

ღონისძიებების ხარჯი 
 7385  

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 12 000 0.6 7200  

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 12 000 0.1 1200  

სულ ხარჯი მოსავლის 

აღების ჩათვლით 
 8585  

 პლანტაციის გაშენების მეექვსე წელი   

აგროღონისძიებები და 

ხარჯები იგივე  
 

7385  

ლარი 
 

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 20 000 0.6 12 000  

კრეფის ხარჯი ოქტომბერ - კგ 20 000 0.1 2000  



ნოემბერი 
სულ ხარჯი მოსავლის 

აღების ჩათვლით 
  
  

9385  

პლანტაციის გაშენების მეშვიდე წელი

აგროღონისძიებები და 

ხარჯები იგივე 

 
   

7385 

ლარი 
 

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 30 000 0.6 18 000  

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 30 000 0.1 3000  

სულ ხარჯი მოსავლის 

აღების ჩათვლით 
  10 385  

პლანტაციის გაშენების მერვე წელი

აგროღონისძიებები და 

ხარჯები იგივე 

 
   7385 

 

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 30 000 0.6 18 000 

 

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 30 000 0.1 3 000 

 

სულ ხარჯი   10 385  

პლანტაციის გაშენების მეცხრე წელი

აგროღონისძ. და ხარჯები 

იგივე 

 
   7385 

 

მანდარინის კრეფა, 

მოსავალი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 40 000 0.6 24 000  

კრეფის ხარჯი 
ოქტომბერ -

ნოემბერი 
კგ 40 000 0.1 4 000  

სულ ხარჯი      11 

385 
 

მოსავალი(ტონა) 40 ტონა   

მოსავლის 

ღირებულება(ლარი) 

40 ტონა * 0.6 ლარი 24 000  

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 12 615 

ლარი

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Semdgenlebi 

 
 

roland kopaliani – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 
 
avTandil mesxiZe – biologiis mecnierebaTa akademiuri doqtori 
 
mziuri gabaiZe – soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiuri doqtori 
 
 


