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Jolos warmoebis  agroteqnologia   
 

kulturis zogadi daxasiaTeba 
 

laTinuri dasaxeleba Rubus idaeus  

botanikuri ojaxi  Rosaceae ვარდისებრნი 

sicocxlis xangrZlivoba 
მრავალწლოვანი 

 12-15 წელი 

ganviTarebis optimaluri temperatura 20-300C

haeris optimaluri tenianoba 70-80%

niadagis optimaluri tenianoba 60-70%

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

gavrcelebis areali zRvis donidan  350მ-1500მ

saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 2500-3000

kritikuli temperaturuli minimumi <-100 

kritikuli temperaturuli maqsimumi >380

sasurveli winamorbedi kulturebi 
პარკოსანი კულტურები, მინდვრის ია, 

მარცვლოვანი კულტურები 

arasasurveli winamorbedi kulturebi 
მარწყვი,პომიდორი, ბადრიჯანი, 

კარტოფილი, წიწაკა, მაყვალი 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

botanikuri aRwera. Jolo foTolmcvivani buCqbalaxia, misi simaRles 1-3 metrs aRwevs. 

warmoSobilia evropidan, kultivirebulia mraval evropul qveynebSi, aseve farTodaa 

kultivirebuli ruseTSi, a.S.S-Si, serbeTSi. jer kidev mesame saukuneSi veluri saxiT 

gavrcelebuli iyo saberZneTSi, romSi. veluri formebi gvxvdeba tyeebSi, mdinaris 

pirebze da mTis ferdobebze.  

Jolos miwisqveSa nawili mravalwlovani fesuraa, misi fesvTa sistema Rrmad 

viTardeba da 1,0 metris siRrmeze vrceldeba. 

nayofi wiTelia an muqi mewamuli. krebiTi, Sedgeba 30-60 nayofakisagan. Jolos 

saxeobebSi nayofis simwifis mixedviT aris zafxulSi msxmoiare da SemodgomiT 

msxmoiare remontatuli jiSebi.  

Jolos mcenare ganviTarebis orwliani cikliT xasiaTdeba, sicocxlis pirvel wels 

Reroebi balaxovania, mwvane, eklebiani. zamTris win isini merqniandeba da eklebi 

qreba. me-2 wels ylortebi warmoqmnian yvavileds, isxamen nayofs, xmeba da amTavrebs 

vegetacias. arseboben jiSebi romlebic imave wels msxmoiaroben da SemodgomiT 

mwifdeba nayofebi. 

damokidebuleba agroklimatur pirobebTan. JolosTvis Sesaferisia qviSnari an 

msubuqi Tixnari struqturis mqone niadagi. kargad xarobs mzian, qarisgan dacul 



dernirebul niadagebzec, gruntis wylebis done ar unda aRwevdes niadagis 

zedapiridan 1,0 metris siRrmeze. gamoirCeva samkurnalo TvisebebiT. 

Jolos  ganviTarebis optimaluri temperaturaa 20-30°C, haeris tenianoba 60-70%, xolo 

niadagis optimaluri tenianoba 70-80%. Jolos moyvanisaTvis niadagis ares 

optimaluri reaqcia pH 5,6-6,5-is farglebSia. kritikuli temperaturuli minimumi aris 

-10°C, xolo kritikuli temperaturuli maqsimumi ki +38°C-ia. 
qimiuri Semadgenloba. Jolos nayofebi Seicavs vaSlis, limonis, kapronis, WianWvelis 

mJavebs, A, C, E da jgufis vitaminebs, saqarozas, glukozas, fruqtozas,  karotins, 

mTrTimlav nivTierebebs, makro da mikroelementebs (Ca, Mg, P, Fe, Cu, Zn, da sxv.). Tesli 

Seicavs cximovan zeTs da sitosterins. mravldeba TesliT (axali jiSis misaRebad) da 

vegetatiurad. cnobilia Jolos 120-ze meti saxeoba. 

 

 

Jolos gavrcelebuli jiSebi 

 

msxmoiarobis mixedviT jiSebi iyofa or jgufad: zafxulSi msxmoiare (tuleimini, 

kenbi, nova, enkori, kilarni da sxva) da Semodgomaze msxmoiare (heriteji, polka, 

polana, otman blisi, karolina, otman briteni da sxva). 

zafxulSi msxmoiare Jolo mosavals iZleva ivnisis bolodan agvistos dasawyisamde. 

Semodgomaze msxmoiare remontatuli Jolo nayofs iZleva 6-dan 8 kviris ganmavlobaSi 

gvian zafxulze da Semodgomaze. 

 

ჯიში სიმაღლე ნაყოფის წონა ნაყოფის 

მომწიფება 

მოსავალი 

ტულეიმინი 2მ 3,5-4,1გრ ივნისი-

ივლისი 

1,5-2,2 

კგ/ბუჩქზე 

კენბი 2მ 2,9-3,2გრ ივნისი-

ივლისი 

1,5-2კგ/ბუჩქზე 

ჰერიტეჯი 3მ 3,5-4,2გრ. აგვისტო-

სექტემბერი, 

ოქტომბერი 

1,7კგ/ბუჩქზე 

კაროლინა 1-3მ 3,5-4,5გრ ივლისი 

აგვისტო 

სექტემბერი 

2-2.4კგ/ბუჩქზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jolos zogierTi gavrcelebuli jiSis daxasiaTeba 

 

nova 

 

 
 

jiSis mosavlianoba Seadgens 1,5-dan 2 kg-mde erT buCqze. 

mwifdeba ivnisis bolodan. 

 

 

 

heriteji 

 

 
 

buCqis simaRle 3 metramde, nayofis wona 3,5-dan 4,2 gramamdea, mwifdeba seqtember-

oqromberSi. 

jiSis mosavlianoba Seadgens 1,7kg-mde erT buCqze. 

Semodgomaze msxmoiare, Zalian Zlieri zrdis, vertikaluri totebiT, daavadebebis 

mimarT SedarebiT gamZle, uxvmosavliani. nayofi: Ria wiTeli, didi zomis, mkvrivi, 

kargi aromatiT, gankuTvnilia nedlad moxmarebis mizniT. sakrefi simwife iwyeba 

agvistos meore naxevarSi da grZeldeba oqtombris meore dekadamde. 

  

 

 

 



karolina 

 

 
 

 

buCqis simaRle 1-dan 3 metramdea, nayofis wona 3,5-dan 4,5 gramamdea, mwifdeba 

seqtember-oqromberSi. 

jiSis mosavlianoba Seadgens 2-dan 2,4kg-mde erT buCqze. 

axali remontatuli,  jiSia, gamosadegia aseve saTburebSi warmoebisaTvis. nayofi: 

muqi wiTeli ferisaa, konusuri moyvanilobis, mkvrivi, muqi wiTeli, gamoirCeva kargi 

sagemovno TvisebebiT. nayofi – msxvili, damwifebas iwyebs ivlisidan da grZeldeba 

seqtembramde. 

 

 

adgili TeslbrunvaSi 

 

Jolos  dargva  mizanSewonili  ar  aris iseT adgilebze,  sadac  manamde  darguli  

iyo  marwyvi,  pomidori,  kartofili, badrijani, wiwaka da mayvali, radgan ar moxdes 

virusuli daavadebebisa da mavneblebis gadatana axal nargavebSi. JolosaTvis 

sasurveli parkosani, teqnikuri da marcvleuli kulturebis naTesi adgilebi. 

niadagSi mwerebis populaciis Sesamcireblad rekomendirebulia nakveTze Jolos 

dargvamde mindvriis ias an marcvlovani kulturebis daTesva. 

 

Tu Jolos plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels 

iwarmoeboda Jolo an mayvali, am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis 

dacva Jolos plantaciis gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa 

minimumamde iqnas Semcirebuli mavnebel-daavadebebis gavrcelebis riskebi. 

 

 

 

 

 

 



 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 

reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). Jolos  dasargavad  SerCeul  adgils  

mTlianad  unda  xvdebodes  mzis sinaTle. aseve nakveTis SerCevisas   unda SeirCes   

drenaJis kargi unaris  mqone, bunebrivad  nayofieri,  organuli  nivTierebebis  

maRali  Semcvelobis  (2-4%) niadagi,  JolosTvis  ufro xelsayrelia  qviSnari an 

msubuqi Tixnari  struqturis  mqone  niadagebi,  Tumca kargad xarobs karg drenaJian  

Tixian  niadagebzec.  

Jolo unda gaSendes swor an odnav daqanebul  (<8 0)   miwis farTobebze.  niadagis  

eroziis  Tavidan  asacileblad  rigebi  unda  moewyos  daqanebis sawinaaRmdego 

mimarTulebiT. Zalian mniSvnelovania, aseve nargavebis irgvliv  haeris saTanado 

moZraoba.  haeris moZraoba xels uwyobs foTlebis zedapiris gaSrobas da amcirebs 

daavadebis xelSemwyobi pirobebis warmoqmnas.  haeris  cirkulacia aseve amcirebs 

mcenareebis gayinvis safrTxes. rodesac mcenareebi dargulia SedarebiT maRal, 

daqanebul  nakveTze, civi haeri ferdobidan miemarTeba yvelaze dabali wertilisken. 

Tu ar moxdeba civi haeris dagubeba qveda adgilebSi,  nakleb savaraudoa gviani 

gazafxulis yinvebiT nargavebis dazianeba. meores mxriv, Jolo daculi unda iyos 

Zlieri qarisagan, romelic amcirebs mcenareTa siZlieres da aferxebs Reros zrdas.  

aseve saWiroa nakveTis adgilmdebareobis gaTvaliswineba dasargavad adgilis 

gansazRvrisas. rogorc wesi, Jolo ukeTesad izrdeba  CrdiloeT ferdobebze, 

misaRebia Crdilo-aRmosavleTisa da Crdilo-dasavleTis daqanebac. 

 

Jolos warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 7,0-mdea.  

im SemTxvevaSi, Tu Jolos gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 

aRniSnul parametrebze meti an naklebia anu niadagis Jolos 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, formis da agreTve, misi qimiuri da 

meqanikuri Semadgenlobis gaTvaliswinebiT. 

 

niadagis ZiriTadi damuSaveba 

 

Tavdapirvelad, nakveTis gasufTavebis Semdeg, saWiroa saplantaJe an naxevrad 

saplantaJe xvnis Catareba sabaRe nakveTze. saplantaJo xvna tardeba 60-80 sm. siRrmeze, 

xolo naxevrad-saplantaJo xvna unda Catardes 40-60 sm. siRrmeze. imave wlis 

Semodgomis bolo periodSi, an momdevno wlis gazafxulze unda ganxorcieldes 

sabaRe nakveTis gadaxvna 4 frTiani guTniT da Semdeg mZime diskebiT gafxviereba. am 

samuSaoebis Semdeg ki saWiroa nakveTis frezireba rotaciuli kultivatoriT.   



niadagis dargviswina damuSaveba 

 

Jolos dargvamde nakveTis mTel farTobze unda gaiSalos organuli sasuqi (nakelTan 

Sereuli Cala, mwvane mcenareuloba - sudanura, saSemodgomo xorbali da sxv.) an 

komposti, 30-50t/ha. Aseve mineraluri sasuqebis (fosfori, kaliumi) saWiro raodenoba 

da xnulis mdgomareobis gaTvaliswinebiT moxdes maTi CakeTeba niadagSi Sesabamisi 

teqnikiT(guTani, kultivatori da sxva). 

 

dargvis Semdeg, Jolos plantaciaSi niadagi yovelTvis fxvier mdgomareobaSi unda 

iyos. ar unda ganviTardes farTobSi sarevela balaxebi. am mizniT saWiroa 

perioduli gamargvla-gaToxvna-gafxviereba. niadagis kultivacia ar aris sasurveli, 

radgan mcenareebis araRrma fesvTa sistema iolad SeiZleba daziandes. amitom 

saWiroebis SemTxvevaSi mcenareTa rigebs Soris sarevelebi unda gaiTibos, xolo 

uSualod buCqebis qveS arsebuli sarevelebi ki xeliT unda gaimarglos. aseve, 

sarevelebis gavrcelebis sawinaaRmdego efeqturi saSualeba aris niadagis mulCireba. 

 

 
Jolos plantaciis gaSeneba 

nergi - Jolos nakveTis gasaSeneblad   SesaZlebelia mosvenebul mdgomareobaSi 

myofi  SiSvelfesviani nergebis, fesvebis naWrebis(kalmebis), in vitro - dan miRebuli  an  

mzardi  mwvane      nergebis      gamoyeneba. ZiriTadad gamoiyeneba mosvenebuli 

sargavi masala, 1 wlis mcenare, romelsac aqvs kargad ganviTarebuli 25 sm. sigrZis 

fesvTa sistema.  

Jolos  plantaciis  gaSeneba      SesaZlebelia  agreTve,  aqtiurad  mzardi „mwvane“  

sargavi  masalis gamoyenebiT, romelic manamde darguli rigebidanaa amoRebuli.    

gadasargavi  masala  unda  iyos  daaxloebiT  15  sm  simaRlis  da hqondes  kargad 

Camoyalibebuli fesvTa  sistema.  SeiZleba  nakveTidan maTi  amoReba  gvian  

gazafxulze  an  zafxulis  dasawyisSi  da  pirdapir  axal nakveTze  dargva. mwvane 

nergebi SeiZleba moTavsdes nasvretebian konteinerebSi  da aseTi formiT Seinaxos 

garkveuli droiT, gruntSi dargvamde. 

dargvis sqemebi: gaSenebis miRebuli sqema aris 2.5 — 3.0 m. X 0.5 — 0.6 m-ze (anu rigebs 

Soris 2,5-3 metri da rigSi mcenareebs Soris 0,5-0,6 metri). Jolo SeiZleba dairgas 

swor niadagze, Tu niadagis drenaJi  kargia.  arasakmarisi drenaJis    mqone 

niadagebSi Jolo unda dairgas SemaRlebul, daaxloebiT 25 sm-is simaRlis da 60 sm 

siganis mqone  baZo–kvlebze "bedebze".   kvlebis    centrebs Soris daSoreba    2,2-

idan 2,5 metramdea.  Sedegad,  sakmarisi  sivrce  darCeba  agroteqnikuri    

RonisZiebebis Casatareblad  (ganoyiereba,  Sesxureba,  krefa). 

dargvis dro - gviani Semodgoma, foTolcvenidan yinvebis dawyebamde, an adre 

gazafxulze martSi an aprilis dasawyisSi. 

dargvis wesi - dargvisas fesvs atenianeben sveli tiloTi, an msgavsi qsoviliT da 

dargvamde amave qsoviliT faraven, raTa daculi iqnas gamoSrobisagan. Jolo irgveba 

30-40 sm siRrmis da 50-60 sm siganis kvlebSi/tranSeebSi. nergi irgveba ise, rom fesvis 

yeli 2-3 sm-iT dabla aRmoCndes niadagis zedapiridan. dargvis Semdeg nergis garSemo 

niadagi unda daitkepnos da moirwyos, ris Semdgomac nergi gadaiWreba niadagis 

zedapiridan 10-12 sm-ze.  

niadagis ganoyiereba dargvisas. Jolos dargvamde nakveTis mTel farTobze unda 

gaiSalos organuli sasuqi (nakelTan Sereuli Cala, mwvane mcenareuloba - sudanura, 

saSemodgomo xorbali da sxv.) an komposti, 30-50t/ha. 



 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 

Jolos niadagis ganoyierebis programa gansxvavebulia nakveTis adgilmdebareobis, 

niadagis struqturis, moyvanis sistemis mixedviT. mcenaris zrdisTvis sasargebloa: 

nakeli, granulirebuli sasuqi, Txevadi sasuqis damateba wveTovani sarwyavi sistemiT 

(fertigacia), foTlovani gamokveba da sxva. 

mineraluri da organuli sasuqebis zusti dozebis dadgena saWiroa niadagis 

laboratoriuli agroqimiuri analizis safuZvelze. saorientaciod ki, Jolos 

plantaciaSi yovelwliurad Setanil unda iqnas mineraluri da organuli sasuqebis 

Semdegi raodenobebi: pirutyvis nakeli: 10-20 t/haze, azoti N: 150 kg/ha-ze (sufTa 

nivTiereba), fosfori P: 50-60 kg/ha-ze (sufTa nivTiereba), kaliumi K: 100-120 kg/ha-ze 

(sufTa nivTiereba).   

 

sasuqebis Setanis optimaluri periodebi 

 

 pirutyvis nakeli: Seitaneba nebismier dros. 

 azoti N: Seitaneba wiladobrivad, pirveli Setana xdeba aprilSi da am dros 

Seitaneba wliuri normis 2/3. xolo meore Setana ki zafxulSi, ivnisis pirvel 

dekadaSi. 

 fosfori P: Seitaneba adre gazafxulze. 

 kaliumi K: Seitaneba adre gazafxulze. 

 

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jolos integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

ჟოლოს ძირითადი მავნებლები 

 

 

მარწყვის ცხვირგრძელა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Anthonomus rubi Hbst. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი შავი შეფერილობისაა, სხეული დაფარულია ხშირი 

მონაცრისფრო ბეწვით. აქვს გრძელი, ოდნავ მოღუნული ხორთუმი. მისი სხეულის სიგრძე 

2,5 მმ-მდეა.  

ზიანი. მავნებლის ზრდასრული ხოჭოები თავდაპირველად იკვებებიან კულტურათა 

ყვავილებზე – ხვრეტენ კვირტებს. გარდა ამისა, მდედრი მავნებელი კვერცხს დებს კვირტის 

შიგნით, რის გამოც კვირტები ვერ იშლება. კვირტში გამოჩეკილი მატლები იკვებებიან 

კვირტის შიგთავსით. ასევე მდედრი მავნებელი ღრღნის ყუნწს და კვირტები ცვივა. ხოლო 

მცენარეზე შერჩენილი დაზიანებული კოკრები კი ჭკნებიან.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები, ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობებისათვის გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ქლორპირიფოსის, დელტამეტრინის, 

ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი კომბინაციის შემცველი და მავნებლის წინააღმდეგ 

ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ხოჭო 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Byturus tomentosus F. 

აღწერილობა. მავნებლის ხოჭო მონაცრისფრო-შავი ფერისაა, თუმცა მისი სხეულის ფერი 

საკმაოდ ცვალებადია. სხეული დაფარულია მონაცრისფრო-ყვითელი ან ჟანგა-ყვითელი 

ბეწვებით. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 3,5-4,3 მმ-ის ფარგლებშია. 

ზიანი. მავნებლის მატლი აზიანებს ჟოლოს ნაყოფს – იგი იკვებება რბილობით და 

წარმოქმნის ნაღმებს ნაყოფში. ამ ფორმით დაზიანებული ნაყოფი ჩვეულებრივზე უფრო 

მცირე ზომისაა და იწყებს ლპობა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ნაყოფების გადარჩევა და მოცილება სათავსოებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები, ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობებისათვის გამოიყენება: ალფა-ციპერმეტრინის, ლამბდა-ციპერმეტრინის, 

ქლორპირიფოსის, დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ძირითადი დაავადებები 

 

ჟოლოს ფიტოფტორა 

 

 
 

გამომწვევი სოკოები – Phytophthora spp.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25-27°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. დაავადების უმთავრეს სიმპტომს წარმოადგენს ყლორტების ბოლოების ხმობა 

და ღეროს სწრაფი ჭკნობა. დაზიანებული ღეროების ფოთლები ნაადრევად ყვითლდება ან 

კიდეებზე და ძარღვებს შორის დამწვრობა აღენიშნება. გაყვითლებულ უბნებში ზოგჯერ 

წარმოიქმნება წითელი ლაქები.  

დაავადებული მცენარის ფესვები იღებს მოწითალო-მოყავისფრო შეფერილობას და ხდება 

მათი კვდომა. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების სისტემატური მონიტორინგი და დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში 

დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. აღსანიშნავია, რომ თუ 

დაავადება მოიცავს ნაკვეთის მთლიანი ფართობის 10%-ზე მეტ არეალს, საწარმოო 

თვალსაზრისით მსგავსი ნაკვეთის შენახვა არახელსაყრელია. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის კულტურის განვითარების ეტაპების 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მეფენოქსამის და სპილენძის 

ოქსიქლორიდის კომბინაციის შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 

 

 



ჟოლოს დიდიმელა 

 
 

გამომწვევი სოკო – Didymella applanata.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 22-25°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. ახალგაზრდა ღეროებზე და ყუნწებზე ჩნდება მუქი-ყავისფერი, ან მუქი 

ლურჯი ლაქები და ზოლები. დროთა განმავლობაში ეს დაზიანებები იზრდება და ხდება 

ღეროს დასკდომა. 

დაავადებული მცენარე სუსტდება, ზრდაში ჩამორჩება და ქვეითდება მისი ყინვებისადმი 

გამძლეობის უნარი. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ღეროების შემცირება და ჰაერაციის გაუმჯობესება. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები, ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობებისათვის გამოიყენება: პირაკლოსტრობინის, აზოქსისტრობინის, სპილენძის 

ჰიდროქსიდის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ანთრაქნოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Elsinoe veneta. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 21-30°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ანთრაქნოზით დაავადებული ჟოლოს ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის 

მოყვითალო-თეთრი ფერის ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქა იზრდება ზომაში და მის 

ირგვლივ ყალიბდება მოწითალო ალისფერი გარსი. ამ პერიოდისათვის ლაქის ცენტრი 

იღებს  მორუხო შეფერილობას. დაზიანებული ქსოვილი იშლება და შედეგად, ფოთლებზე 

ჩნდება ნახვრეტები. ამ ფორმით დაზიანებული ფოთლები ნაადრევად ცვივა.   

დაავადებულ ღეროზე ჩნდება მცირე ზომის მოწითალო, ან ალისფერი დაზიანებული 

უბნები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული არეალი იზრდება, ოდნავ ამოიზნიქება, მისი 

ცენტრი იღებს მორუხო შეფერილობას, შემდეგ დაზიანებული უბნის ცენტრი ჩაღრმავდება 

და სკდება.  

ამ ფორმით დაზიანებული ღეროები კარგავენ სიცივისადმი გამძლეობის უნარს და ხმებიან. 

მათზე განვითარებული ნაყოფი მცირე ზომისაა, მკვრივია, აქვს ჟანგისფერი შეფერილობა 

და კარგავს სასაქონლო ღირებულებას.    

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ოპტიმალური კვების არეების დაცვა. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

ეფექტურია ადრე გაზაფხულზე 3% - იანი ბორდოს სითხის შესხურება. ვეგეტაციის 

პერიოდში ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ მიზანშეწონილია კაპტანის და 

სპილენძის შემცველი  ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 



ჟოლოს მეწამული ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Leptospaeria coniothyrium.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 26°C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.  

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს ჟოლოს ღეროებს. თავდაპირველად ღეროს ზედაპირზე 

ჩნდება სხვადასხვა ზომის ყავისფერი უბნები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული 

ადგილები ზომაში იზრდება, ჩადის ღეროს ძირამდე, ან გარს ერტყმის ღეროს. დაავადების 

ადგილის ზედა მხარეს არსებული ყლორტები ჭკნება. ვითარდება დაზიანებული ღეროს 

ქერქის ნეკროზი და ქერქი იძენს მუქ-ყავისფერ შეფერილობას.  

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში დაავადება სრულად 

აჭკნობს მცენარეს. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ღეროების შემცირება და ჰაერაციის გაუმჯობესება. 

 ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ.  

 მინერალური და ორგანული ნივთიერებების შეტანის ოპტიმალური პერიოდების და 

დოზების დაცვა. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

პესტიციდებიდან შესაძლებელია ადრე გაზაფხულზე 3% - იანი ბორდოს სითხის 

შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში - ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ საჭიროა 

სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 



 

ჟოლოს ყვითელი ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Phragmidium rubi-ideae.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 14-21°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.  

სიმპტომები. ყვითელი ჟანგას სიმპტომები ყველაზე თვალსაჩინოა ჟოლოს ფოთლებსა და 

ნაყოფებზე. დაავადება ასევე აზიანებს ყვავილების ჯამებს და ყუნწებს.  

დაინფიცირებულ ფოთლებზე ჩნდება მცირე ზომის მეჭეჭები. მათი შიგთავსი გავსებულია 

მოყვითალო მონაჯინჯისფრო ფხვნილისებრი ნივთიერებით. ანალოგიური სახის მეჭეჭები 

ყალიბდება ნაყოფების ზედაპირზე, რის შედეგადაც ნაყოფი კარგავს სასაქონლო ხარისხს.   

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

პესტიციდებიდან შესაძლებელია ადრე გაზაფხულზე საჭიროა 3%-იანი ბორდოს სითხის 

შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში - ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს სეპტორიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Septoria rubi.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-25°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.  

სიმპტომები. დაავადებული ფოთლის ზედაპირზე ჩნდება თეთრი, რუსი, ან მოყვითალო 

შეფერილობის ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქის მიერ დაკავებული ფოთლის ქსოვილი 

იშლება და ფოთლებზე წარმოიქმნება ნახვრეტები. დაავადების მიერ ძლიერ დაზიანებული 

ფოთლები ნაადრევად ცვივა. ფოთლების ნაადრევი დაცვენა ასუსტებს მცენარეს და 

ქვეითდება მისი სიცივისადმი გამძლეობის უნარი. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

პესტიციდებიდან შესაძლებელია ადრე გაზაფხულზე 3% - იანი ბორდოს სითხის 

შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი 

მიზანშეწონილია კაპტანის და  სპილენძის შემცველი  ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ვერტიცელიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Verticillium dahalie.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.  

სიმპტომები. ვერტიცელიოზური ჭკნობის თვალსაჩინო სიმპტომი არის ფოთლების ჭკნობა. 

თავდაპირველად ფოთლები უფერულდება – იღებს ღია-მწვანე შეფერილობას, შემდეგ კი 

იწყებს ჭკნობას. ეს სიმპტომი იწყება ქვედა იარუსის ფოთლებიდან და შემდეგ ვრცელდება 

მცენარის ზედა არსებულ ფოთლებზე. საბოლოოდ შესაძლებელია ფოთლების უმრავლესი 

ნაწილი დაჭკნეს და მცენარეზე დარჩეს მხოლოდ ღეროს წვერში არსებული რამდენიმე 

ფოთოლი. 

ვერტიცელიოზით დაინფიცირებული მცენარე ზრდაში ჩამორჩება და შესაძლოა სრულად 

დაჭკნეს. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.  

 მორწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დაცვა. 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს სფერულინა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –  Sphaerulina rubi.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 23°C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.  

სიმპტომები. ფოთლებზე ვითარდება მცირე ზომის ყავისფერი ლაქები. დაავადების 

განვითარებისათვის ოპტიმლური პირობების არსებობის შემთხვევაში, დაავადებული 

ფოთლები ყვითლდება, იღებს მოყავისფრო შეფერილობას. ეს სიმპტომები უპირატესად 

თავდაპირველად ჩნდება მცენარის ხნიერ ფოთლებზე და შემდეგ ვრცელდება ახალგაზრდა 

ფოთლებზეც, სადაც ლაქები მუქი-მწვანე შეფერილობისაა.  

დაავადებული ფოთლები ნაადრევად ცვივა. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 მცენარეთა შორის ოპტიმალური კვების არეების დაცვა.  

პესტიციდებიდან შესაძლებელია ადრე გაზაფხულზე 3% - იანი ბორდოს სითხის 

შესხურება.  

ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ სპილენძის შემცველი  

და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული 

ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%. 

სიმპტომები. ნაცრით დაავადებული მცენარის ფოთლების ზედაპირზე ჩნდება ღია-მწვანე 

ფერის ქლოროზული ლაქები. ფოთლის ქვედა მხარეს, ლაქის გასწვრივ, ხშირ შემთხვევებში 

ვითარდება თეთრი ფერის ნადები. გარდა ამისა, დაავადებას ახასიათებს ფოთლების 

დახვევა.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 დაავადებული ყლორტების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 ბაღის გაშენებისას რიგებს და მცენარეებს შორის ოპტიმალური მანძილების დაცვა. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება: ტიფლოქსისტრობინის, პენკონაზოლის, დიფენოკონაზოლის და პათოგენის 

წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჟოლოს ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Botrytis cinerea. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-24°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%. 

სიმპტომები. ნაცრისფერი სიდამპლე უპირატესად ვითარდება მოსავლის აღების შემდეგ. ამ 

დროს ჟოლოს ნაყოფებზე ჩნდება ნაცრისფერი ნადები და ნაყოფი იწყებს ლპობას. 

დაავადება სწრაფად ვრცელდება და შეიძლება გამოიწვიოს მოსავლის უდიდესი ნაწილის 

დალპობა. 

ნაცრისფერი სიდამპლისათვის ასევე დამახასიათებელია ყავისფერი დაზიანებული უბნების 

გაჩენა ღეროს ზედაპირზე.   

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 მოსავლის აღების ოპტიმალური ვადების დაცვა – დაუშვებელია ჟოლოს 

გადამწიფება. 

 დაავადებული ნაყოფების დროული მოცილება საწყობებიდან. 

 ჟოლოს შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა.  

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ სიმწიფის დაწყებამდე გამოიყენება:   

ფენჰექსამიდის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 



brZolis qimiuri meTodi Jolos 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. 

 

 

 

 



Jolos wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi 

 

wamlobebis tabulas umTavres daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-

sameurneo kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro 

preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli, aseve kombinirebuli 

wamlobis C იasatareblad. 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. 

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. იseve, 

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 

ჟოლოს mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  
 

 

 

 

 

 



Jolos 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 

gadaWris Semdeg 

daavadebebis 

mozamTre 

stadiebi 
fungicidi 

spilenZis 

sulfati 

kuprosulfi 30 kg. 

kiri 30 kg. 

meTirami + 

spilenZis 

hidroqsidi 
kauritili 3 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meore wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

 kvirtebis 

gaSlisas 

 anTraqnozi, 

laqianoba 

 fungicidi 

samfuZiani 

spilenZis sulfati 
kuproqsati 5 l 

 spilenZis sulfati 
Sabiamani 30 kg.  

 kiri 30 kg.  

propinebi antrakoli 2,0 kg 

spilenZis 

hidroqsidi 
iroko 4,5 kg 

nacari trifloqsistrobini zato 300 gr 

nacari, 

laqianoba 
penkonazoli topazi 0,6 l 

 Jolos 

cxvirgrZela,  

xoWo, Jolos 

bugri 

inseqticidi 

deltametrini 
decis 

fluqsi 
1 l 

lambdacihalotrini karate  0,2 l 

cipermetrini  arivo  0,35 l 

qlorpirifosi pirifosi 1,5 l 

 

 

 

 

 



mesame wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis tipi moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

 uSualod 

yvavilobis win 

 tkipebi akaricidi 

spirodiklofeni envidori 0,6 l 

abameqtini vertimeki 1 l 

tebufenpiradi masai 0,5 kg 

Jolos 

cxvirgrZela,  

xoWo,  inseqticidi 

pirimifos meTili aqteliki 1,5 l 

cipermetrini  arivo  0,35 l 

alfacipermetrini fastaki 0,3 l 

deltametrini 
decis 

fluqsi 
1 l 

Jolos bugri imidaklopridi 
konfidor 

maqsi 
0,15 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meoTxe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne 

obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

yvavilobaSi, 

simwifis 

dawyebis win  

 nacrisferi 

sidample 
fungicidi 

fenheqsamidi teldori 1 kg 

fludioqsonili+ciprodinali svitCi 1 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mexuTe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

 meore 

mosavlis 

yvavilobis 

dawyebis win 

 anTraqnozi, 

laqianoba 

fungicidi 

samfuZiani 

spilenZis sulfati 
kuproqsati 5 l 

propinebi antrakoli 2,0 kg 

spilenZis 

hidroqsidi 
iroko 4,5 kg 

nacari trifloqsistrobini zato 300 gr 

nacari, 

laqianoba 
penkonazoli topazi 0,6 l 

Jolos 

cxvirgrZela,  

xoWo,  inseqticidi 

lambdacihalotrini karate  0,2 l 

cipermetrini  arivo  0,35 l 

alfacipermetrini fastaki 0,3 l 

deltametrini 
decis 

fluqsi 
1 l 

Jolos bugri imidaklopridi 
konfidor 

maqsi 
0,15 kg 

 

 

 

 

 



meeqvse wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

 simwifis 

dawyebis win 
nayofis 

sidample 
fungicidi 

fenheqsamidi teldori 1 kg 

fludioqsonili+ciprodinali svitCi 1 kg 



Jolos 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 Jolos plantaciaSi 

gavrcelebuli sxvadasxva saxeobis sarevelebis winaaRmdeg. 

 

herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri 

teqnikis swori SerCeva da herbicidis mwarmoeblis mier gansazRvruli wesebis 

dacviT Sesxureba, kulturis ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis 

gaTvaliswinebiT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wamlobebi Jolos sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis stadia 
sarevelebis 

saxeobebi 

herbicidi dozebi 

moqmedebis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

axali plantaciis gaSenebis 

SemTxvevaSi, gaSenebamde 15 

dRiT adre xolo arsebul 

plantaciebSi 

rigTaSorisebis damuSaveba 

(kulturis dacviT)  

 vegetaciaSi 

myofi sarevelebi 
totaluri 

glifosati 

izopropilaminis 

marili 486 g/l, 

glifosatis 

mixedviT 360 g/l 

rumbo 3 l 

an 

glifosati 500 g/l, 

kaliumis marilis 

mixedviT 

uragan forte 3 l 

an 

glifosatis mJava, 

izopropilis 

spirti 360 g/l 

dominatori 3 l 

an 

glifosatis 

izopropilaminis 

marili 480 g/l, 

(glifosatis 

mJavaze 

gadaangariSebiT 360 

g/l) 

klini 3 l 



 

Jolos teniT uzrunvelyofa 

 
Jolos wylaze moTxovnileba gansxvavebulia amindis, nargavebis  sixSiris da siZlieris 

mixedviT. Tumca, maqsimaluri an pikuri tenianobis maCveneblad iTvleba dReSi 0,5-dan 0,8 

sm mde. Jolo praqtikulad mTel tens iRebs niadagis zeda 60 sm-idan. sxvadasxva niadagi 

zeda 60 sm-Si wylis sxvadasxva moculobas inarCunebs. magaliTad, kargad drenaJirebul  

qviSovan niadagebs mxolod 5 sm wylis  SenarCuneba  SeuZliaT,  Tixnar  niadagebs  ki  - 

10 sm-isa.  sazogadod iTvleba, rom morwyva unda daiwyos maSin, rodesac niadagSi 

xelmisawvdomi tenis  50%-a  gamoyenebuli.  pikuri  gamoyenebis  SemTxvevaSi  es  moxdeba  

wina irigaciidan 5-10 dReSi, niadagis tipis da wvimis faqtorebis mixedviT. 

 Jolos  mosarwyavad  sasurveli  meTodia  wveTovani  sistemiT  morwyva, amdenad,  

saWiroa  dargvidan  mokle  xanSi  misi  mowyoba.  misi  upiratesobebia wylis da 

energiis moxmarebis dabali maCvenebeli, tenianobis standartuli done, ar uwyobs xels 

nayofis sidamplis ganviTarebas. Jolos mosarwyavad ar aris  rekomendebuli  zemodan  

dasawvimi  sairigacio  sistemis  gamoyeneba, vinaidan  aman  SeiZleba  xeli  Seuwyos  

foTlebis  daavadebebis  da  nayofis sidamplis warmoqmnas. tenis SenarCunebis mizniT 

sasurvelia mulCireba 6-8sm sisqe: foTlebiT, naxerxiT, torfiT. 

saSualod, JolosTvis saWiroa 2,5-3,8 ml. wyali kviraSi, wvimis an morwyvis saxiT,  

yvavilobidan  mosavlis  aRebis  dasrulebamde.  nayofis  ganviTarebis periodSi  ki  

aucilebelia  ufro  meti  moculoba  3,8 ml.  kviraSi. dacul struqturebSi moyvanil 

Jolos, mag., saTburebSi an maRal gvirabebSi moyvanisas saWiroaa meti wyali, vidre Ria 

gruntSi gaSenebuli JolosTvis. 

morwyvis vadebi: pirveli morwyva - yvavilobis win, meore morwyva - gamonaskvis periodSi, 

mesame da meoTxe - simwifis periodSi, mexuTe mosavlis aRebis Semdeg. 

 

mosavlis aReba Senaxva 

 

Jolos simwifis ZiriTadi maniSnebelia gare feri. Jolo unda daikrifos maSin,  rodesac  

nayofi  mTlianad  wiTelia,  Tumca sxvadasxva kultivarebs odnav gansxvavebuli wiTeli 

feris toni aqvT. ar SeiZleba Jolos dakrefa, vidre nayofi srulad ar miiRebs wiTel 

Seferilobas. nayofSi Saqris Semcveloba dakrefis Semdgom ar izrdeba da damwifebamde 

mokrefil Jolos ugemuri  aromati eqneba. amas garda, damwifebamde mokrefili Jolos 

mocileba yvavilsajdomidan SeuZlebeli iqneba, vinaidan am dros Camocviva an daziandeba 

nayofis marcvlebi. Jolos nayofi iolad unda scildebodes yvavilsajdoms,  mowyvetis 

Semdeg gvrCeba nayofi romelsac aqvs Rrmuli,  Jolo  Zalian  faqizi  kenkraa, 

dakrefisas an misi Semdgomi  sasaqonlo  damuSavebisas ar SeiZleba  misi dazianeba da/an 

daWyleta. krefisas nayofis dazianebis Sedegad Jonavs siTxe da sitkbo, rac iwvevs 

mosavlis swraf gafuWebas. nayofebi ikrifeba xeliT da frxilad ewyoba im taraSi 

saidanac igzavneba sawyobSi an sarealizaciod. 

Jolo  unda  daikrifos  dRis  yvelaze  gril  periodSi,  Cveulebriv, diliT. 

moveridoT dakrefas, rodesac rbilobis temperatura  27°C-ze maRalia da nayofi Zalian 

aramdgradia daWyletiT dazianebisadmi. Jolos mosavlis  aReba  ar  SeiZleba  maSin,  

rodesac  nayofi svelia. es gazrdis obis ganviTarebis SemTxvevebs. vinaidan nayofebi 

araTanabrad mwifdeba, krefa unda ganmeordes yovel meore-mesame dRes, simwifis periodi 

gansxvavebulia jiSebis mixedviT da grZeldeba 2-3 kviris ganmavlobaSi. Jolo Zalian  

malfuWebadi kenkraa da dakrefis Semdegi  Senaxvis periodi  mxolod 4-7 dRes Seadgens. 



mokrefis Semdeg unda ganxorcieldes  nayofebis rbilobis  swrafi gagrileba 0-1° C-mde, 
raTa  Senaxvisunarianoba gaizardos.   

aucilebelia civad Senaxvis ciklis SenarCuneba xilis gasaRebis bazarze 

transportireba-ganawilebis procesSi. SesaZloa Jolos nayofebs mokrefis Semdeg  

ganuviTardeT nacrisferis sidample, an fuzoriozi. nayofis zedapirze SeiZleba 

gamoCndes sokos bambisebri nazardi Rhizopus soko ar izrdeba 5°C-ze dabal 

temperaturaze. 

Jolos mosavlianoba damokidebulia niadagobriv pirobebze, movlis agroteqnikur fonze 

da jiSur Taviseburebaze, Sesabamisi movlis pirobebSi SesaZlebelia 1 ha-ze saSualod 8-

10 tona mosavlis aReba 

 

 

sxvla-formireba 

 

Jolo mosavals ZiriTadad iZleva gasuli wlis totebze, romlebic mosavlis mocemis 

Semdeg xmeba. imave wels fesvis kvirtebidan amodis axali erTwliani totebi. Jolos am 

Tvisebidan gamomdinare, gasxvla tardeba gvian Semodgomaze an adre gazafxulze. am dros 

xdeba yvela Zveli totis amoWra da axali nazardebis gamoxSirva. 

aucilebelia, rom rigis sigane ar aRematebodes 40 sm-s, radgan farTo rigebSi matulobs 

daavadebebis gavrcelebis albaToba. plantaciis yovel 1 metrze unda darCes araumetes 16 

– 20 Zlieri erTwliani toti. darCenil totebs amokleben erT meoTxediT. 

aseTi tipis gasxvla gamoyenebulia zafxulSi msxmoiare jiSebze, rac Seexeba Semodgomis 

msxmoiare jiSebs, maTi gasxvla ufro martivia: yovel Semodgomaze an adre gazafxulze 

xdeba plantaciis mTliani gadaWra Ziramde 3-4 sm datovebiT. 

 

Jolos sxvadasxva jiSebs sWirdebaT gansxvavebuli movla. ar unda davuSvaT rom misi 

totebi gaizardon Zalian da daCrdilon qveda totebi. buCqebi, romlis fesvebmac 

ganicades mutacia, jobia amovZirkvoT. yvelaze ukeT es Cans Jolos yvavilobisas, Tu 

Jolos foToli araa mis yvavilze orjer didi, e.i. misma fesvebma ganicades mutacia da 

nayofic iqneba wvrili. 

 

 

sayrdeni sistema 

Jolos totebi sustia da advilad izniqeba nayofebis simZimiT, amitom Jolos plantaciis 

gaSenebisas aucilebelia sayrdeni sistemis mowyoba, yvelaze ufro gavrcelebulia 

sayrdeni sistemis ori saxeoba: 

1. martivi tipis Spaleruli sayrdeni sistema  

2. T-sebri sayrdeni sistema.  
martivi tipis Spaleri Sedgeba xis boZebisagan da 0.9 — 1.0 metr simaRleze gabmuli erTi 

mavTulisagan. boZebs Soris manZili 10 — 12 metria, boZis diametri 70-80 mm-mde unda iyos,  

simaRle ki 1.30 -1.50 metri. mavTuli unda gaebas orive mxridan. 

Spaleri T-sebri tipis Spaleri ki  Sedgeba xis an liTonis boZebisagan, romlebzec T-
seburad, 1 metr simaRleze horizontalurad damagrebulia 40-60 sm sididis Zeli an 

ficari. boZebs Soris manZili 10-12 metria, boZebis simaRle – 1.30 — 1.50 m. 

orive saxeobis sayrden sistemaze mcenareebis damagreba xdeba kanafis an polieTilenis 

bawaris meSveobiT. 

 

 



 

martivi tipis Spaleri 

 

 
 
 

T-sebri tipis Spaleri 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jolos warmoebis agroteqnologiuri ruka 

farTobi 1ha; dagegmili mosavali 9 tona/ჰა 

 

სამუშაოს/მასალის დასახელება შესრულების დრო 
ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებულება 
შენიშვნა 

ნიადაგის ანალიზი ოქტომბერი 100 100   

ნიადაგის  დამუშავება და 

გაფხვიერება 
ოქტომბერი ნოემბერი მარტი 140 280   

ჟოლოს ნერგი ოქტომბერი-აპრილი 3 2400   

წვეთოვანი სისტემა ირიგაცია 

ვეგეტაციის პერიოდი 

ყვავილობიდან მოსავლის 

აღების დასრულებამდე 

5000 5000   

პრეპარატები მავნებელ 

დაავადებების წინააღმდეგ 
მოთხოვნილებისამებრ   200   

ჰერბიციდები ოქტომბერი ან მარტი   100   

ტრანსპორტი მოთხოვნილებისამებრ 100 500   

დაქირავებული მუშახელი 
ნერგების დარგვა, სასუქების 

შეტანა, მოვლითი სამუშაოები 
20 300   

მოსავლის აღება ივლისი-სექტემბერი 20 200   

მინერალური სასუქი 
აპრილი ივნისი  

1.2 360   
ივლისი აგვისტო 

ორაგნული სასუქი(ნაკელი) 

სიდერატები 
ოქტომბერი ან  მარტი 40 1200 

დარგვამდე ნიადაგის 

განოყიერება 

პლასტმასის ყუთები მოთხოვნილებისამებრ 2 200 მოსავლის აღებისათვის 

ბოძი წელიწადში ერთხელ 2 1500 
საყრდენი 

სისტეემისთვის 

მავთული წელიწადში ერთხელ 0,1 1500 
საყრდენი 

სისტეემისთვის 

მულჩირება წელიწადში ერთხელ 1.2 6000 

პლასტიკური ნაქსოვი 

მულჩის შესყიდვა და 

გადაკვრა 

სხვა ხარჯი     400   

პირველ წელს პლანტაციის 

გაშენების და აგროტექნიკის 

ხარჯი 

    17 840ლ   

მეორე, მესამე და მეოთხე წლის  

აგროტექნიკის ხარჯი 
    10920 3640ლX3წ 

სულ ხარჯი(ლარი) ოთხი წლის განმავლობაში   28 720   

მოსავალი(ტონა) სრულ 

მსხმოიარობამდე 

1 ლი წელი 1ტ   

მე-2 წელი 4ტ   

მე-3 წელი 6ტ   

მოსავალი(ტონა) ოთხი წლის შემდეგ   9ტ   

სრულმსხმოიარე პლანტაციის 

მოსავლის ღირებულება (ლარი) 
 1კგ=4 ლ 36000ლ 

 

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 36000-28720 7280 

 

შენიშვნა: წითლად არის აღნიშნული ყოველწლიური ხარჯი აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე. 



 

 

Semdgenlebi 

 

ნინო ყიფიანი - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori  

 

მანანა  შალამბერიძე - teqnikur mecnierebaTa akademiuri doqtori  

 


