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უეკლო მაყვლის warmoebis  agroteqnologia   

kulturis zogadi daxasiaTeba 

laTinuri dasaxeleba Rubus fruticosus  

botanikuri ojaxi  Rosacease - ვარდისებრნი 

sicocxlis xangrZlivoba 
mravalwliani (saeqspluatacio xangrZlivoba 

15-20 weli) 

ganviTarebis optimaluri temperatura 20-25°С 

haeris optimaluri tenianoba 60-70% 

niadagis optimaluri tenianoba 55-60% 

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

gavrcelebis areali zRvis donidan  30-1200m 

saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 2500-3000 

kritikuli temperaturuli minimumi -23°С-dan 

kritikuli temperaturuli maqsimumi >40°С-ze meti 

sasurveli winamorbedi kulturebi teqnikuri kulturebi, marcvleuli 

arasasurveli winamorbedi kulturebi 
ZaRlyurZenasebrTa botanikuri ojaxis 

warmomadgeneli kulturebi 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

mayvali farTod gavrcelebuli mcenarea, umetesad buCqebia, aqvs eklebiT an 

jagrebiT mofenili grZeli Reroebi. pirveli wlis ylortebze mxolod foTlebia, 

meore wlis ylortebze ki — yvavilebi da nayofebi. yvavilebi martoulia, ufro 

iSviaTad yvaviledebad Sekrebili. cnobilia kulturuli mayvlis daaxloebiT 300-

mde jiSi. mayvlis 200-mde saxeoba gavrcelebulia evraziasa da CrdiloeT 

amerikaSi. saqarTveloSi 37 saxeoba gvxvdeba, maTgan 27 saqarTvelos endemia.  

izrdeba tyeebSi, buCqnarebSi, xarobs zomier CrdilSi. yvavis maisidan agvistomde. 

nayofi mwifdeba dayvavilebidan daaxloebiT 1 TveSi. 

Reros  zrdis  Taviseburebebis  mixedviT  ganasxvaveben mayvlis sam formas. 

esenia: swormdgomi, naxevrad swormdgomi da mxviara. msxmoiarobis maxasiaTeblebis 



safuZvelze mayvlis jiSebi  jgufdeba  or  nawilad,  esenia:  meore  wlis 

totebze msxmoiare (floricane) da pirveli wlis totebze msxmoiare (Primocane). 

damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. mayvlis maRali mosavali miiReba 

nayofier, humusiT mdidar niadagebze, mZime Tixnar da maRalkarbonatul 

niadagebze mosavlianoba klebulobs. mayvali momTxovnia niadagis tenianobis 

mimarT, amitom igi sarwyav nakveTebSi unda gavaSenoT. mayvlis gasaSeneblad unda 

gamovyoT Rrma da nayofieri niadagebi, saukeTesoa, rodesac niadagis  pH-is 

maCvenebeli meryeobs 6.0- 7.0-s Soris. 

mayvali kargad xarobs Savmiwa niadagzec, romlis karbonatuli fena 1,2-1,3 metriT 

dabla gadis. qveniadagi unda atarebdes haersa da wyals. Zalze mZime Tixnari 

niadagebi mayvlis samrewvelo warmoebisTvis ar gamodgeba. 

qimiuri Semadgenloba. mayvlis Rero da foTlebi didi raodenobiT Seicavs 

mTrimlav nivTierebebs. nayofi Seicavs 4-8% Saqrebs, 0,6—1,4% mJavebs, C vitamins da 

karotins.  

 

 

mayvlis gavrcelebuli jiSebi 

ჯიში სიმწიფის პერიოდი ნაყოფის 

პომოლოგიური 

მახასიათებლები 

ღეროს ფორმა 

ნავაჰო საშუალო საადრეო მსხვილ, მკვრივ 

კენკრას შესანიშ-ნავი 

არომატით. 

უეკლო სწორმდგომი 

აპაჩე საშუალო საადრეო მსხვილ,  ტკბილ 

კენკრას. 

უეკლო 

სწორმდგომი 

ჩესტერი საგვიანო პერიოდი მკვრივი, მსხვილი, 

ნაკლებად ტკბილი, 

 უეკლო, ნახევრად 

სწორმდგომი 

შავი სატინი საადრეო პერიოდი მსხვილ, მკვრივ,  

ტკბილ ხილს.  

 

ნახევრად სწორმდგომი 

ტორნ ფრი საგვიანო პერიოდი საშუალო, პრიალა შავი 

არომატიანი  

 

ნახევრად სწორმდგომი 



ტრიპლ ქრაუნ საშუალო საგვიანო მსხვილი ტკბილ 

კენკრას. 

უეკლო, ნახევრად 

სწორმდგომი 

ლოხნესი საადრეო საშუალო,  შავი 

არომატიანი  

 

ნახევრად სწორმდგომი 

მარიონი საშუალო საგვიანო მკვრივი, საშუალო, 

ნაკლებად ტკბილი, 

მხვიარა 

ბლეკ დაიმონდი საშუალო საგვიანო საშუალო,  ტკბილი, 

არომატული 

მხვიარა 

 

apaCe 

 

saSualo-saadreo  periodis simwifis   ueklo  jiSia,  romelic iZleva  maRali 

xarisxis, msxvil, tkbil kenkras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



loxnesi 

 

ueklo mayvlis saadreo jiSia. axasiaTebs kargi gemuri Tvisebebi da aqvs priala, 

mimzidveli Sesaxedaobis, aromatuli, tkbili nayofi. 

 

Tornli 

 

sagviano mayvlis maRalmosavliani jiSia. aqvs saSualo zomis priala da 

aromatuli nayofebi.  

 

 

 

 

 

 



Cesteri 

 

maRalmosavliani sagviano jiSia. axasiaTebs mkvrivi, naklebad tkbili, magram 

yinvagamZle da kargi transportabeluri nayofebi. 

 

adgili TeslbrunvaSi 

mayvlisaTvis sasurveli winamorbedi kulturebia: marcvleuli da teqnikuri 

kulturebi, araa rekomendirebuli parkosani mcenareebis gaSeneba rigTaSorisebSi. 

mayvlis dargva mizanSewonili ar aris iseT adgilebze,  sadac  manamde darguli 

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

virusuli daavadebebisa da mavneblebis gadatana axal nargavebSi 

Tu mayvlis plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels iwarmoeboda 

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

plantaciis gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa minimumamde iqnas 

Semcirebuli mavnebel-daavadebebis gavrcelebis riskebi. 

 

niadagis da nakveTis SerCeva 

reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). mayvlis gasaSeneblad unda SeirCes 

kargad ganaTebuli, swori an odnav daqanebuli miwis nakveTi. aucilebelia 

nargavebis garSemo  uzrunvelyofili  iyos  haeris saTanado moZraoba. haeris  

moZraoba amcirebs tenianobas  mcenareTa garSemo da xels uSlis foTlebis  

daavadebis xelSemwyobi pirobebis Seqmnas. haeris moZraoba, aseve, amcirebs 

gazafxulze mcenareebis moyinvis safrTxes.  borcvian da mTian nakveTebSi mayvali, 

rogorc wesi, yvelaze kargad izrdeba dacul CrdiloeT ferdobebze, 

SesaZlebelia aseve samxreTis ferdobebis gamoyenebac. 

mayvlisTvis xelsayrelia qviSnari an Tixnari niadagi, Tumca is kargad xarobs, 

aseve, kargi drenaJis mqone Tixian niadagzec. nakveTis SerCevisas  wylis  drenaJis  

sakiTxi  Zalian  mniSvnelovania,  vinaidan  mayvlis  fesvTa sistema niadagSi 1 



metris an met siRrmezea ganviTarebuli. mizanSewonili ar aris mayvlis gaSeneba 

qveda SeuRwevi Sris mqone niadagis nakveTze. nargavebze daavadebis gavrcelebis 

profilaqtikisTvis nakveTidan 300 metris farglebSi saWiroa tyis kenkris 

nargaobis mocileba. axali nergebi unda dairgos rac SeiZleba Sors veluri 

mayvlisa da Jolosgan. 

mayvali ar unda dairgas xeebis rigebis an Senobebis CrdilSi. saukeTesoa 

drenaJirebis kargi sistemis mqone, bunebrivad nayofieri, maRali organuli 

nivTierebebiT mdidari (2-4%-iani) niadagi, sadac pH-is maCvenebeli meryeobs 6.0-sa 

da 7.0-s Soris.  

im SemTxvevaSi, Tu mayvlis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 

aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis mayvlis 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 

niadagis ZiriTadi damuSavebisTvis - mayvlis  plantaciis  gasaSeneblad -  nakveTi,  

saukeTeso  SemTxvevaSi, unda SeirCes mcenareebis dargvamde erTi wliT adre. 

nakveTis mosamzadeblad da niadagis dasamuSaveblad saWiroa saTanado dro. miwis 

momzadebis samuSaoebi SeiZleba  moicavdes  niadagis  drenaJis  gaumjobesebas,  

phH-is  Secvlas,  niadagSi sakvebi nivTierebebis da organuli sasuqis Setanas da 

mravalwlian sarevelebTan brZolas.  mayvlis dargvamde nakveTi unda gaiwmindos 

wina kulturis darCenili nebismieri narCenebisgan. niadagi unda moixnas an 

damuSavdes Semodgomaze, momaval gazafxulze mayvlis dasargavad. 

mayvlis gasaSenebeli nakveTi unda moixnas, daifarcxos, safuZvlianad damuSavdes 

(rotaciuli kultivatoriT)  sul mcire 30 santimetris siRrmeze. im SemTxvevaSi 

Tu qveniadagi garkveulwilad SeuRwevadia, qveniadagis siRrmiseuli gafxviereba 

moxvnamde, gazrdis mis SeRwevadobas. qveniadagis damuSaveba xdeba sas. sam. iaraRis  

(Cizeli, Rrmad gamafxvierebeli ) gamoyenebiT, romelic amuSavebs niadags da qmnis 

75-100 sm siRrmis viwro arxs. Cizeli, Rrmad gamafxvierebeli Slis niadagis qveda 

nawilSi ganlagebul gamkvrivebul  Sres. qveniadagis damuSaveba nakveTze orjer 

unda Catardes 90 gradusiani kuTxiT.  

 



 

niadagis dargviwina momzadeba  

mayvlis plantaciis gasaSeneblad, mayvlis dargvamde, unda dairgas teqnikuri 

kulturebi an daiTesos marcvleuli. es, gansakuTrebiT, rekomendebulia im 

SemTxvevaSi, Tu nakveTze manamde mohyavdaT kordi an Sinauri cxovelebisTvis 

sakvebad gankuTvnili parkosani mcenareebi.   

nakveTis momzadebis da niadagSi saWiro danamatebis Setanis Semdeg ewyoba 

gasaSenebeli rigebi an kvlebi. mayvali SeiZleba dairgas swor zedapirze, kargi 

drenaJis pirobebSi.  

arasasurveli drenaJisas mayvali unda dairgas SemaRlebul kvlebze, romlebic 

ewyoba, daaxloebiT, 25 sm-is simaRlis da minimum 75 sm. siganis mqone zolebad. 

kvlebis centrebs Soris manZili, sul mcire, 3.0 metrs unda Seadgendes. amis 

Sedegad sakmarisi farTobi darCeba rigTaSorisebis dasamuSaveblad da 

agroteqnikuri RonisZiebebis Casatareblad (ganoyiereba, Sesxureba, mosavlis 

aReba). manZili rigebs Soris,  aseve damokidebulia  nargavis  movlisTvis  

gamoyenebuli  sas.  sam.  teqnikis gabaritebze, magram imis gaTvaliswinebiT, rom  

SesaZlebeli iyos  mcire modebis ganis kultivatoris  gamoyeneba. daqanebul 

farTobze nargavebi konturulad unda daigegmos  da rigebi ganlagdes  ferdobis 

perpendikularulad, niadagis eroziis Sesamcireblad. 

 

gaSenebisas nakveTSi Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena SesaZlebelia 

mxolod niadagis agroqimiuri/laboratoriuli analiziT. 

 

mayvlis plantaciis gaSeneba 

mayvlis nakveTis gaSenebis ramdenime   meTodi   arsebobs. sargav masalad 

SeiZleba  nergis  saxiT  standartuli nergis,  fesvebis, invitro nergebis an 

mwvane nergis gamoyeneba. nergi yovelTvis unda iyos sertificirebuli,  uviruso 

da  miRebuli  unda  iyos  mxolod  sando sanergeebidan . 

mayvlis sargavi masalis fesvTa sistema dargvamde tenian   mdgomareobaSi unda 

SenarCundes. nergis fesvis gamoSroba mniSvnelovnad Seamcirebs mis 

sicocxlisunarianobas. fesvTa sistemis gauwyloebis prevencia SesaZlebelia 

nergis  mTlianad  wyalSi  dasvelebiT,  zogjer  dargvamde  fesvebis  drodadro 

dasvelebiT da Reros mzis pirdapiri Suqisgan dacviT. mayvlis dasargavi masala 

dargvamde  unda  CaeSvas fungicidur xsnarSi (mag. rodomil goldi), raTa 

minimumamde Semcirdes  fesvis sidamplis ganviTareba. 

 

 



nergis xarisxi. rekomendirebulia sertificirebuli, saRi da uviruso sargavi 

masalis gamoyeneba. umetesad gamoiyeneba 1 wlis nergebi, 25 sm. sigrZis fesvebiT. 

dargvis sqemebi:  

 naxevrad-amarTuli mayvlis jiSebisaTvis: rigebs Soris 0,9-1,2 metri da 
mcenareebs Soris ki 1,2-1,8 metri. 

 xviara mayvlis jiSebisaTvis: rigebs Soris 2,5 metri da mcenareebs Soris ki 
1,2-1,8 metri. 
 
 
 mayvlis dargvis sqema da rigebs Soris rekomendebuli manZili 
gansxvavebulia nergis tipis, formirebis meTodebis da xelmisawvdomi 
sasoflo- sameurneo teqnikis gabaritebidan gamomdinare. Rodesac mayvlis 
nergebs Soris manZili rigebSi 0,9-1,2 metris daSorebiT xdeba, axal 
Reroebs, romlebic amodian mTavari nargavis varjidan an fesvTa sistemidan, 
eZlevaT buCqebis uwyveti rigis Camoyalibebis    SesaZlebloba.    naxevrad    
amarTuli    mayvlis    jiSebs    Soris distancia rigSi 1,2-1,8 metrs unda 
Seadgendes. mTavari nargavis varjidan amosuli Reroebi mogvianebiT 
SeirCeva buCqebis rigis Sesavsebad. mxviara mayvlis SemTxvevaSi nargavebs 
Soris saWiroa 2.4 metri distanciis SenarCuneba rigSi, raTa mcenares 
hqondes saTanado sivrce, am saxeobisTvis damaxasiaTebeli gaSlili da 
Zalian grZeli Reroebidan gamomdinare, mayvali unda dairgas 1,2 metri 
daSorebiT mTavar nargavebs Soris. rigis centrebs Soris manZili  unda 
iyos sul mcire 3,0 metri mayvlis yvela tipisTvis. pirveli  wlis  
ganmavlobaSi yvelaze Zlieri Reroebi, romlebic warmoqmnilia fesvTa 
sistemidan an varjidan unda SeirCes da damuSavdes momdevno wels 

msxmoiarobisTvis. floricane tipis jiSebSi rigis sigane unda SenarCundes 75-100 
sm-is farglebSi, xolo vegetatiuri amonayari, romelic viTardeba buCqebis 
rigis siganis 100 sm-ze gareT, unda amoiWras. amas garda, unda mocildes 
dazianebuli, damWknari an aSkarad susti Reroebi. 

dargvis dro. nergi unda dairgas gazafxulis dasawyisSi rac SeiZleba adre, 

rogorc ki SesaZlebeli iqneba niadagis damuSaveba. saqarTvelos SedarebiT grili 

klimatis regionebSi es periodia martis dasawyisidan   aprilis Sua periodamde, 

rodesac temperatura sakmarisad maRalia da ar dgas mkacri  yinvis saSiSroeba. 

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

dargvamde amave qsoviliT faraven, raTa daculi iqnas gamoSrobisagan.  

dargvamde nakveTSi akeTeben 25 sm-is simaRlis da 75 sm. siganis rigebs an kvlebs. 

rigebs Soris manZili gansxvavebulia nergis tipis, formirebis meTodebis da 

teqnikis gabaritebidan gamomdinare. 

nergis fesvebi kargad unda gaiSalos niadagSi - unda Cairgas 5 -7 sm-is siRrmeze, 

ise, rom Rero Caiflas miwaSi 2-3 sm-iT ufro Rrmad, vidre igi iyo sanergeSi. 

dargvisas fesvebis garSemo niadagi TiToeuli Reros garSemo  kargad unda 

daitkepnos, Semdeg ki safuZvlianad unda moirwyas. Rero unda damokldes 10-15 sm 

sigrZemde. 



 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

mineraluri da organuli sasuqebis zusti dozebis dadgena saWiroa moxdes 

niadagis laboratoriuli agroqimiuri analizis safuZvelze.  

niadagis  analizis  Catareba saWiroa dargvamde,   raTa  dadgindes    yvela  

makro  da  mikro sakvebi nivTierebis Semcveloba  da niadagis phH. garda amisa, 

periodulad, savegetacio periodis ganmavlobaSi unda Catardes foTlis analizi.  

mayvlis ganoyiereba SesaZlebelia ramdenime meTodiT, maT Soris: 1) nakeli, 2) 

granulirebuli  sasuqi, 3) Txevadi sasuqis Setana wveTovani sarwyavi sistemiT da 

4) mikroelementebis foTlebze Sefrqveva. TiToeuli meTodis gamoyenebisas 

damatebuli mTliani sasuqis moculoba damokidebulia konkretul sakveb 

nivTierebaze, niadagis bunebriv nayofierebaze da wveTovani sarwyavi sistemis 

arsebobaze. wveTovani sarwyavis gareSe, sasuqis damateba SeiZleba Semdegi 

kombinaciiT: nakeli, marcvlovani formebi da foTlebze Sefrqveva. 

mayvlis nargavebisTvis yvelaze metad saWiroa sami ZiriTadi elementi azoti, 

fosfori P da kaliumi. zrdis pirvel wels (roca mcenare zrdas daiwyebs) unda 

daematos faqtobrivi azoti 35kg/ha-ze, Semdgom wlebSi 75-110 kg/ha-mde. amasTanave 

plantaciaSi yovelwliurad unda SevitanoT faqtobrivi fosfori 30kg/ha-ze da 

kaliumi 50-60 kg/ha-ze. marcvlovani sasuqebis Setana xdeba 3-jeradad. pirveli adre 

gazafxulze, roca mcenare iwyebs zrdas, meore maisis bolos da mesame ivlisis 

Sua ricxvebSi. Tu plantaciaSi Segvaqvs nakeli, maSin gasaTvaliswinebelia 

nakelSi azotis Semcveloba da Sesatani raodenoba unda dakoreqtirdes. wveTovani 

sistemis gamoyenebis SemTxvevaSi umjobesia aRniSnuli elementebis sruli 

moculoba SevitanoT mcire dozebiT yovel 15-20 dReSi gazafxulidan zafxulis 

Sua ricxvebamde. aseve karg Sedegs iZleva foTlovani gamokveba konkretuli 

mikroelementebis deficitis dadasturebis SemTxvevaSi. foTlebze ramdenjerme 

damateba sakmarisi unda iyos simptomebis mosaxsnelad. sidamwvris Tavidan 

asacileblad ar SeiZleba foTlovani kveba mcenaris yvavilobis dros. 

sasuqebidan mizanSewonilia grogrin vegetacia NPK-27-27-27, grogrin vegetacia NPK-

19-19-19, grogrin nayofi NPK-10-5-40, foTlovani kvebisTvis grogrin mikro -geli, 

amoniunis nitrati, amoniumis sulfati, karbamidi, kaliumis nitrati, kalciumis 

nitrati, amoniumis fosfati 

saorientaciod ki mayvlis plantaciaSi erT heqtarze yovelwliurad unda 

Setanili iqnas mineraluri da organuli sasuqebis Semdegi raodenobebi: 

 pirutyvis nakeli: 10-20 t/haze. 

 frinvelis nakeli: 5-10 t/haze. 

 azoti N: gaSenebis pirvel wels 35 kg/ha-ze (sufTa nivTiereba) da orwlian 
plantaciaSi ki 75-90 kg/haze (sufTa nivTiereba). 

 fosfori P: 25-30 kg/ha-ze (sufTa nivTiereba). 

 kaliumi K: 50-60 kg/ha-ze (sufTa nivTiereba).   



sasuqebis Setanis optimaluri periodebi: 

 pirutyvis nakeli: Seitaneba gasxvlis Semdeg. 

 frinvelis nakeli:  Seitaneba gasxvlis Semdeg. 

 azoti N: Seitaneba samjeradad 33-33 kg-is odenobiT pirvelad -maisSi, 
meored - ivnisSi da mesamed ivlisSi. 

 fosfori P: mTliani doza iyofa sam nawilad da Seitaneba wiladobrivad: 
pirveli Setana xdeba aprilSi, meored SeaqvT mais-ivnisSi da mesame Setana ki 
saWiroa ganxorcieldes ivlisSi.  

 kaliumi K: mTliani doza iyofa sam nawilad da Seitaneba wiladobrivad: 
pirveli Setana xdeba aprilSi, meored SeaqvT mais-ivnisSi da mesame Setana ki 
saWiroa ganxorcieldes ivlisSi. 

  
nakveTSi Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod 
niadagis agroqimiuri/laboratoriuli analiziT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mayvlis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

მაყვლის ძირითადი მავნებლები 

მარწყვის ცხვირგრძელა 

 

ლათინური დასახელება: Anthonomus rubi Hbst. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი შავი შეფერილობისაა, სხეული დაფარულია ხშირი 

მონაცრისფრო ბეწვით. აქვს გრძელი, ოდნავ მოღუნული ხორთუმი. სხეულის სიგრძე 2,5 მმ-

მდეა.  

საქართველოს პირობებში მავნებელ წელიწადში სავარაუდოდ ერთ გენერაციას იძლევა.  

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. 

წამლობები უნდა ჩატარდეს ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. პესტიციდებიდან 

გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ქლორპირიფოსის, დელტამეტრინის, 

ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინის კომბინაციის შემცველი და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური 

სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „დურსბანი ეკ“. 

 “პირინექსი”. 

 “დეცის პროფი”. 



ბუგრები 

 

აღწერილობა. ბუგრები მცირე ზომის მწერებია. მათი სხეული მსხლისებრი ფორმისაა, აქვთ 

პატარა თავი და წყვილი ულვაში. ისინი იკვებებიან მაყვლის ახალი ამონაყარით, კვირტებით და 

ახალგაზრდა ფოთლებით. გარდა პირდაპირი ზიანისა, ბუგრები ასევე ავრცელებენ მაყვლის 

ვირუსულ დაავადებებსაც. 

წამლობები: 

ვეგეტაციის ეტაპების და ბუგრების განვითარების ფაზების გათვალისწინებით გამოიყენება: 

იმიდაკლოპრიდის, ესფენვალერატის და ბუგრების წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები.   

მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „კონფიდორ მაქსი“. 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა 

 

ლათინური დასახელება:  Dialeurodes citri  Riley et How. 

აღწერილობა. ფრთათეთრას სხეული მკრთალი ყვითელი ფერისაა, ფრთები თეთრი აქვს. 

მავნებლის პუპარიუმის სხეული ბრტყელი და განიერ-ოვალურია, ოდნავ ამობერილი, ყვითელი 

ან მოყავისფრო შეფერვით, ძნელად შესამჩნევად აქვს დაკბილული სხეულის ნაპირები, ასევე 

ოდნავ აქვს განვითარებული ცვილისებრი მილები. 

ზიანი. ფრთათეთრა თავის მკვებავი მცენარეების ფოთლებიდან იღებს წვენს, რის შედეგადაც 

ხდება მცენარის დასუსტება. გარდა ამისა, მავნებელი მცენარეს აყენებს არაპირდაპირ ზიანსაც - 

მის მიერ გამოყოფილ ექსკრემენტებზე სახლდება სიშავის გამომწვევი სოკო, რომელიც შავი 

ფიფქით ფარავს მცენარის მწვანე მასას და ხელს უშლის ფოტოსინთეზს, უარყოფითად 

მოქმედებს მცენარის ცხოველქმედების ხარისხზე. შედეგად კი ნაყოფების სასაქონლო 

ღირებულება მკვეთრად ეცემა. 

წამლობები: 

 ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის განვითარების მიხედვით გამოიყენება: პირიმიფოს-

მეთილის, იმიდაკლოპრიდის, ესფევალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური 

სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „კონფიდორ მაქსი“. 

 “აქტელიკი” 

 



მაყვლის ძირითადი დაავადებები 

მაყვლის ჭრაქი 

 

გამომწვევი სოკო – Peronospora sparsa. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95% და მეტი. 

სიმპტომები. ჭრაქით დაავადებული მაყვლის ფოთლების ზედაპირზე ჩნდება ყვითელი ლაქები. 

ფოთლის ქვედა მხარეს კი წარმოიქმნება ღია-ვარდისფერი, ან ბაცი-ყავისფერი უბნები. დროთა 

განმავლობაში დაზიანების არეალი იზრდება და ფოთოლი იღებს ყავისფერ შეფერილობას. ამ 

სახით დაზიანებული ფოთლები ხშირად ნაადრევად ცვივა. 

დაავადებით დაზიანებული ყვავილებიდან ხშირად ვითარდება დეფორმირებული ნაყოფი. 

ასეთი ნაყოფები სიმწიფის მიღწევამდე ჭკნებიან.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 მსხმოიარე ტოტებიდან ზედმეტი ფოთლების შეცლა. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 დაავადებული ფოთლების მოცილება და განადგურება. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ   

გამოიყენება: სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.   

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „იროკო“. 



მაყვლის სეპტორიოზი 

 

 

გამომწვევი სოკო –Septocyta ruborum. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25°C-ის ფარგლებში.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95% და მეტი. 

დაავადების სიმპტომები. სეპტორიოზით დაავადებული მაყვლის ღეროებზე ჩნდება სხვადასხვა 

ფორმის მუქი მწვანე შეფერილობის დაზიანებები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული უბნები 

იღებენ ალისფერ შეფერილობას და აღენიშნებათ წითელი ფერის კონტური-გარსი. მოგვიანებით 

მაყვლის ღეროზე ვითარდება დანეკროზებული არეალები. ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში 

ღეროები ხმება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზამთარი. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება: კაპტანის და  სპილენძის შემცველი ფუნგიციდები. 

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „იროკო“. 

 ბორდოს ნარევი 

 



მაყვლის ღეროს წყლულოვანი ლაქიანობა 

 

გამომწვევი სოკო – Leptospaeria coniothyrium. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 26°C-ის ფარგლებში.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი. 

სიმპტომები. ღეროებზე ჩნდება ყავისფერი წყლულოვანი წარმონაქმნები. დროთა განმავლობაში 

დაზიანებული ადგილები იზრდება და ახმობს ღეროს მთლიანად ან ნაწილობრივ.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ოპტიმალური კვების არეების დაცვა. 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 მცენარეთა მინერალური და ორგანული ელემენტებით გამოკვების ოპტიმალური 

რეჟიმის დაცვა.  

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება: სპილენძის შემცეველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „იროკო“. 

 ბორდოს ნარევი 

 



მაყვლის ჟანგა 

 

გამომწვევი სოკო – Kuehneola uredinis. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

ტემპერატურა: 17-19°C.  

ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. 

სიმპტომები. ჟანგათი დაავადებული მაყვლის ფოთლების ქვედა მხარეს წარმოიქმნება 

მოყვითალო-მონარინჯისფრო ფხვნილოვანი მასით სავსე ბუშტუკები. ანალოგიური სახის 

სიმპტომები ჩნდება ნაყოფებზეც. ამ სახით დაზიანებული ნაყოფი კარგავს სასაქონლო ხარისხს. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ, ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება 3% - იანი 

ბორდოული სითხე, ვეგეტაციის პერიოდში  ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი – 

ტრიფლოქსისტრობინის, პენკონაზოლის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე 

სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.  

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „ზატო“. 

 „ფლინტი“. 

 „ტრიდე“. 

 “კობუზი”. 



მაყვლის ნაცარი 

 

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20◦C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%. 

სიმპტომები. ნაცრით დაავადებული მაყვლის ფოთლების ზედაპირზე ჩნდება ღია-მწვანე ფერის 

ლაქები. ასევე ხშირ შემთხვევებში ფოთლის ზედაპირი იფარება თეთრი ფერის ფხვნილისებრი 

ნადებით.  

დაავადებით დაზიანებული მაყვლის ყლორტი ივითარებს ჩვეულებრივზე უფრო მცირე ზომის 

ფოთლებს. ასეთი ფოთლები იხვევა.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება: ტრიფლოქსისტრობინი, დიფენოკონაზოლი, პენკონაზოლი და  სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „ზატო“. 

 „ფლინტი“. 

 „ტრიდე“. 

 “კობუზი”. 



მაყვლის ანთრაქნოზი 

 

გამომწვევი სოკო –  Elsinoe veneta. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

ტემპერატურა: 21-30◦C. 

ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ანთრაქნოზი აზიანებს მაყვლის ღეროებს, ფოთლებს და ნაყოფს. შესაბამისად, 

დაავადების სიმპტომებიც აღნიშნულ ორგანოებზე ჩნდება. 

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. 

დაავადების განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობების არსებობის შემთხვევაში აღნიშნული 

სახის დაზიანებული უბნები მრავლდებიან ღეროს ზედაპირზე ერთმანეთს უერთდებიან და 

წარმოიქმნება დიდი ზომის დაზიანებული ადგილები.  

ფოთლებზე ჩნდება მცირე ზომის ლაქები ღია-რუხი წერტილით და ალისფერი გარსით. 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ ლაქები ცვივა ფოთლიდან და ფოთოლზე ლაქის ადგილას 

წარმოიქმნება ნახვრეტები.  

ანთრაქნოზით დაავადებული მაყვლის ნაყოფები მცირე ზომისაა და მწიფდება არათანაბრად. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 

გამოიყენება: კაპტანის, პროპიკონაზოლის, აზოქსისტრობინის, პირაკლოსტრობინის და 

პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული 

ფუნგიციდები.  

 

 



 

ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

გამომწვევი სოკო –  Botrytis cinerea. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-24°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%. 

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს უმთავრესად მაყვლის ნაყოფს და ასევე ღეროს და ყვავილებს. 

ნაცრისფერი სიდამპლით დაზიანებულ მაყვლის ნაყოფებზე ჩნდება რუხი ფერის ნადები და 

ნაყოფი იწყებს ლპობას. ამ სახით დაზიანებული ნაყოფი გამოსაყენებლად უვარგისია და გარდა 

ამისა, იგი ხდება სხვა ინფექციის გავრცელების წყარო ნაკვეთებში. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის. 

 დაზიანებული ნაყოფების მოკრეფა და მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 მოსავლის აღების ვადების დაცვა. 

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ, სიმწიფის დაწყებამდე გამოიყენება:  

 ფენჰექსამიდის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 ფლუდიოქსონილი+ციპროდინილის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 ბოსკალიდი+პირაკლოსტრობინის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული 

ფუნგიციდები.  



დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება: 

 „ტელდორი“. 

brZolis qimiuri meTodi mayvlis 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. 

 

mayvlis 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, 

tabulიs 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 mayvlis 
mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  

 



mayvlis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula 

პირველი წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

მავნე ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის ტიპი 
მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

ვეგეტაციის 

დაწყებამდე 

გადაჭრის 

შემდეგ 

 დაავადებების 

მოზამთრე 

სტადიები 

        ფუნგიციდი 

 მეთირამი + 

სპილენძის 

ჰიდროქსიდი 

 კაურიტილი    3 კგ 

 

 

მეორე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

მავნე ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 
მოქმედი ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

კვირტების 

გაშლისას 

ანთრაქნოზი, 

ლაქიანობა 
ფუნგიციდი 

სამფუძიანი 

სპილენძის სულფატი 
კუპროქსატი 5 ლ 

ნაცარი, 

ლაქიანობა 
პენკონაზოლი ტოპაზი 0,6 ლ 

ჟოლოს 

ცხვირგრძელა,  

ხოჭო, ჟოლოს 

ბუგრი 

ინსექტიციდი 

დელტამეტრინი დეცის ფლუქსი 1 ლ 

ლამბდაციჰალოტრინი კარატე 0,2 ლ 

 

 



 

 

მესამე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

მავნე ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის ტიპი 
მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

უშუალოდ 

ყვავილობის წინ 

ტკიპები აკარიციდი 
სპიროდიკლოფენი ენვიდორი 0,6 ლ 

აბამექტინი ვერტიმეკი 1 ლ 

ჟოლოს 

ცხვირგრძელა,  

ხოჭო, 

ინსექტიციდი 

პირიმიფოს 

მეთილი 
აქტელიკი 1,5 ლ 

ციპერმეტრინი არივო 0,35 ლ 

 

მეოთხე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

მავნე 

ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 
მოქმედი ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

ყვავილობაში, 

სიმწიფის 

დაწყების წინ 

ნაცრისფერი 

სიდამპლე 
ფუნგიციდი 

ფენჰექსამიდი ტელდორი 1 კგ 

ფლუდიოქსონილი+ციპროდინალი სვიტჩი 1 კგ 

 

 

 



 

 

 

 

მეხუთე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

მავნე ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის ტიპი მოქმედი ნივთიერება 
სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

მეორე მოსავლის 

ყვავილობის 

დაწყების წინ 

ანთრაქნოზი, 

ლაქიანობა 
ფუნგიციდი 

სამფუძიანი სპილენძის 

სულფატი 
კუპროქსატი 5 ლ 

პროპინები ანტრაკოლი 2,0კგ 

ჟოლოს 

ცხვირგრძელა,  

ხოჭო, ინსექტიციდი 

ლამბდაციჰალოტრინი კარატე 0,2 ლ 

დელტამეტრინი დეცის ფლუქსი 1 ლ 

ჟოლოს ბუგრი იმიდაკლოპრიდი კონფიდორ მაქსი 0,15 კგ 



mayvlis 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 mayvlis 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 mayvlis plantaciaSi gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg 

 

განვითარების სტადია 
სარეველების 

სახეობები 

ჰერბიციდი დოზები 

მოქმედების 

ტიპი 
მოქმედი ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

ახალი პლანტაციის  

გაშენების შემთხვევაში, 

გაშენებამდე 15 დღით 

ადრე, ხოლო არსებულ 

პლანტაციებში 

რიგთაშორისების 

დამუშავება (კულტურის 

დაცვით) 

ვეგეტაციაში მყოფი 

სარეველები 
ტოტალური 

გლიფოსატი 

იზოპროპილამინის 

მარილი 486 გ/ლ, 

გლიფოსატის მიხედვით 

360 გ/ლ 

რუმბო 3 ლ 

ან 

გლიფოსატი 500 გ/ლ, 

კალიუმის მარილის 

მიხედვით 

ურაგან ფორტე 3 ლ 

ან 

გლიფოსატის მჟავა, 

იზოპროპილის სპირტი 

360 გ/ლ 

დომინატორი 3 ლ 

ან 

გლიფოსატის 

იზოპროპილამინის 

მარილი 480 გ/ლ, 

(გლიფოსატის მჟავაზე 

გადაანგარიშებით 360 გ/ლ) 

კლინი 3 ლ 

 

 

 

 



mayvlis teniT uzrunvelyofa 

morwyvis intensivoba da normebi damokidebulia uSualod farTobSi arsebul 

situaciaze. zogadad ki, mayvali unda moirwyas yovel 5-10 dReSi erTxel. morwyvis 

optimaluri variantia wveTovani sistemis gamoyeneba, kompensirebuli drekadi milebiT 

mTiani adgilebisTvis da arakompensirebuli drekadi milebiT vakeze gaSenebuli 

nakveTebisTvis. mayvlisTvis saWiroa 25-38 mm. wyali kviraSi wvimis an morwyvis saxiT. 

teniT uzrunvelyofis es norma unda SenarCunebuli iqnas mayvlis ayvavilebidan 

mosavlis aRebis dasrulebamde. 

mayvlis mosarwyavad sasurveli meTodia wveTovani sistemiT morwyva. misi 

upiratesobebia wylis da energiis moxmarebis dabali maCvenebeli, tenianobis 

standartuli done, romelic ar uwyobs xels nayofis sidamplis ganviTarebas. 

naklovanebebi moicavs sufTa wylis wyaros saWiroebas, perioduli gamocvlis 

saWiroebas, kultivaciis Sedegad sairigacio sistemis SesaZlo dazianebas da 

mRrRnelebis mier dazianebisadmi daucvelobas. zemodan SesxurebiT  irigaciis 

sistemis gamoyeneba ar aris rekomendebuli, vinaidan aman SeiZleba xeli Seuwyos 

foTlebis daavadebebis da nayofis sidamplis warmoqmnas. 

varjis formireba 

mosavlis aRebis Semdeg meore wlis Reroebi kargaven siZlieres da iwyeben 

biologiurad daberebas. yvela 2 wlis Rero, romlebzec gamosxmuli iyo nayofi, unda 

gaisxlas varjamde an niadagis doneze mosavlis aRebidan cota xanSi. es amcirebs 

nakveTSi daavadebis gavrcelebas. amas garda, gasxvla aumjobesebs haeris moZraobas da 

mzis Suqis SeRwevas mcenaris SigniT da darCenil pirveli wlis Reroebs aZlevs ukeT 

ganviTarebis saSualebas. rodesac gaisxvleba 2 wlis Reroebi, romlebidanac mosavali 

ukve aRebulia, es xels Seuwyobs mcenaris saburvelis gaSrobas da im daavadebebis 

Semcirebas, romlebisTvisac xelsayrelia teniani pirobebi. amas  garda,  saWiroa    

zamTaris  bolos  mosvenebuli  ori  wlis  totebis gasxvla. Tebervlis Sua 

periodidan bolomde saWiroa varjidan an fesvTa sistemidan amosuli Warbi 

amonayrebis SeTxeleba, raTa Semcirdes mcenareTa Soris an SigniT konkurencia. 

sasurvelia am proceduris gadadeba Tebervlamde, rodesac SesaZlebeli iqneba 

zamTris dazianebis gansazRvra. TiToeuli mcenare unda gaisxlas ise, rom darCes 6-7 

ZiriTadi ylorti anu Rero, daaxloebiT 1,5 metrze. garda amisa, meoradi gverdiTi 

totebi unda gaisxlas  daaxloebiT  30  sm-ze.  meoradi  gverdiTi  totebi  unda  

gaisxlas aseve savegetacio periodis ganmაvlobaSi, 30 sm-ze. zamTris dazianebis 

SemTxvevaSi saWiroa yvela Reros moWra zamTris dazianebis wertilis qvemoTamde.  

Reroebis damokleba ar aris rekomendebuli saqarTvelos SedarebiT gril regionebSi, 

vinaidan es daaxloebiT 3 kviriT Seaferxebs ayvavilebas da nayofis warmoebas. aman 

SeiZleba gamoiwvios nayofis mosavlis mniSvnelovani danakargi SemodgomiT yinviT 

dazianebis gamo. rekomendebuli ar aris zafxulSi ylortebis wverebis  damokleba;  

wverze  yvavilebis  ganviTarebis  Semdeg,\  an  Tu sasurvelia      saadreo      

mosavali.      zafxulSi      Tbil    regionSi rekomendebulia wverebis damokleba. 

aman SeiZleba gazardos mosavlianoba 2-3-jer. mimdinare nazardze msxmoiare 



jiSebisTvis rigis yovel metrSi daaxloebiT  3-4  ylorti  unda  SenarCundes  

nayofis  gamosasxmelad.  yvela sxva ylorti unda mocildes. 

sayrdeni sistema 

yvela  tipis  mayvlisTvis  saWiroa  sayrdeni sistema. sayrdeni sistema zrdis movlis 

operaciebis efeqturobaefeqtianobas,  xels  uwyobs  gasxvlis, mcenareTa  dacvisa  

da  mosavlis  aRebis  procesebis ganxorcielebas. garTxmulReroiani  mayvlis  

jiSebisTvis  unda  gavakeToT Spaleri. 

yvelaze ufro gavrcelebulia martivi tipis I—sebri Spaleruli sayrdeni sistema da 

an T-sebri sayrdeni sistema. 

I—sebri Spaleruli sayrdeni sistema 

 

ormavTuliani I saxis sayrdeni sistema gamoiyeneba mayvlis misamagreblad. sayrdeni 
sistema unda moewyos nergis dargvisas an dargvidan mokle xanSi. sayrdeni sistema, 
rogorc wesi, Sedgeba 2 metri simaRlis xis an liTonis sayrdeni boZebisgan, 
romlebic ganTavsebulia yovel 4-5 metrSi da oriarusiani sqeli moTuTiebuli 
mavTulebis (10 an meti) boZisgan, romelic rigis sigrZes gasdevs. TiToeuli boZi 
Casmulia niadagSi, daaxloebiT, 30 sm siRrmeze, xolo miwiszeda simaRle mTlianad, 
daaxloebiT, 1,7 metria. qveda sayrdeni mavTulebi unda miemagros rigis boZebs 
niadagis donidan 75 sm-ze. zeda sayrdeni mavTulebi nidagis donidan 135 sm-ze unda 
iyos. TiToeuli rigis bolos saWiroa ufro mZlavri boZebis Cadgma, raTa sayrdeni 
sistema damatebiTi simZlavriT iyos uzrunvelyofili.                 

 

T –sebri Spaleri 

 



 T - sebr sayrden sistemaSi nergebi individualuradaa mibmuli orive mavTulze, maT 

zrdasTan erTad. zrdis pirvel wels mayvlis mTavari mcenaris varjidan unda SeirCes,  

daaxloebiT,  6-7  mTavari  ylorti  anu  Rero,  meore  wels  msxmoiarobisTvis 

mcenaris struqturis Camosayalibeblad. es 6-7 mTavari Rero unda moewyos maraos 

formiT, raTa Seavson sivrce mimdebare mcenaresTan da Camoyalibdes uwyveti rigi. 

ylortebis zrda-wagrZelebasTan erTad saWiroa maTi mibma qveda da zeda mavTulebze, 

Sesabamisad saWiroa gasxvla, calkeuli  ylortebi  unda  gaisxlas  zeda  nawilSi,  

rodesac  maTi  simaRle  miaRwevs, daaxloebiT, 1.8 metrs. saWiroa boloebis gasxvla 

ylortis merqnian monakveTamde, wverodan, daaxloebiT, 10 sm-iT dabla. ylortebis 

kenweroebis gasxvla xels uwyobs meoradi gverdiTa ylortis formirebas, romelic 

momdevno zafxulSi gamoisxams nayofs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mayvlis warmoebis agroteqnologiuri ruka 

1 ha. - gaSenebis sqema 2.5 X 1,2 metri, saSualo mosavlianoba 8-9tona/ha 

N სამუშაოს/მასალის დასახელება შესრულების 

დრო 

რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებულება 

პლანტაციის გაშენება 

1 პლანტაციის გასუფთავება-მოსწორება აგვისტ-დეკემბ 1 250 250 

2 გადახვნა 
სექტემბ-

იანვარ 
1 200 200 

3 დაფარცხვა,  გაფხვიერება  ფრეზით 
სექტემბ-

იანვარ 
1 200 200 

4 
სადრენაჟო სისტემის მოწყობა (საჭიროების 

შემთხვევაში) 

ოქტომბერ-

თებერვ 
1 500 500 

5 ბაზოკვლების მოწყობა ნოემბ-თებერვ 3000 0.2 600 

6 წვეთოვანი სარწყავი სისტემა + მონტაჟი ნოემბ-თებერვ 3000 2.5 7500 

7 ორგანული სასუქი (ნაკელი) ნოემბ-თებერვ 30 20 600 

8 სანერგე ორმოების ამოღება და განოყიერება ნოემბ-თებერვ 3000 0.1 300 

9 ნერგის შეძენა  ნოემბ-თებერვ 3000 2.5 7500 

10 ნერგის დარგვა+მორწყვა ნოემბ-მარტი 3000 0.1 300 

11 ტრანსპორტირება (ნერგის და მასალების)       500 

  სულ ჯამი       18450 

საყრდენი სისტემის მოწყობა 

1 აკაციის ბოძები  იანვარი 750 3 2250 

2 მავთული (3მმ) იანვარი 700 3 2100 

3 ლურსმანი იანვარი 10 3 30 

4 მასალების ტრანსპორტირება თებერვალი     300 

5 საყრდენების მონტაჟი თებერვალი 750   300 

  სულ  ჯამი       4980 

მსხმოიარე პლანტაციის მოვლა 

1 მინერალური სასუქები NPK - ფერტიგაცია მარტ-ივლისი 200 1,2 240 

2 აზოტოვანი სასუქი - ფერტიგაცია მარტი 250 0.9 225 

3 პესტიციდები 
მარტი-

აგვისტო 
    400 

4 რიგთშორისებში სარეველების კონტროლი მაისი-აგვისტო 3-ჯერ 100 300 

5 მცენარეების გარშემო სარეველების მოცილება მაისი-აგვისტო 3-ჯერ 50 150 

6 მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა-შესხურება 
მარტი-

აგვისტო 
3-ჯერ 50 150 

7 გასხვლა,აკვრა,  ნასხლავის გამოტანა  იანვარი 3000 0,1 300 

8 კრეფა +  დასაწყობება 
ივნისი-

აგვისტო 
9000 0.4 3600 

  სულ ჯამი       5365 

  სულ ხარჯი (ლარი)   28795 

  მოსავალი (ტონა) 9 ტონა   

  მოსავლის ღირებულება (ლარი) 9ტ * 4000 ლარი 36000 

  მოგება  (ლარი)   7205 



Semdgenlebi 

vaxtang goliaZe – soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori  

cisana cecxlaZe - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori 

nino yifiani - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori  

manana  SalamberiZe – teqnikur mecnierebaTa akademiuri doqtori  

 


