
 

 

 

 

 

 

 

ქერის წარმოების  
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USAID/REAP პროექტმა, პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასთან ერთად შეიმუშავა 
აგროტექნოლოგიური რუკების სერია, რომელიც მოიცავს  საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებულ და/ან წარმოების 

პოტენციალის მქონე 51 სასოფლო-სამეურნეო კულტურას. მასალას არა აქვს იურიდიული ძალა და გამოქვეყნებულია არაკომერციული 
მიზნით. ავტორების მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ან აშშ მთავრობის 

მოსაზრებებს.   



 

 

 

 

 

qeris warmoebis agroteqnologia  

 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

 

laTinuri dasaxeleba Hordeum sativum  

botanikuri ojaxi Cramineae 
sicocxlis xangrZlivoba erTwliani 

ganviTarebis optimaluri temperatura 3-50  da 15-300 
haeris optimaluri tenianoba 65-70% 
niadagis optimaluri tenianoba 60-75% 
niadagis ares optimaluri reaqcia, pH 5.5 -7.5 
gavrcelebis areali zRvis donidan  500-2200 m. 
saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 28000C-38000C 
kritikuli temperaturuli minimumi -8-120 
kritikuli temperaturuli maqsimumi 35-430 

sasurveli winamorbedi kulturebi 
sxvadasxva aneuli da 
saToxni kulturebi 

arasasurveli winamorbedi kulturebi TavTavianebi 
 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

 

qeri marcvlovanTa ojaxis  warmomadgenelia. qeri mokle vegetaciis mcenarea, misi 
geografiuli gavrcelebis areali metad farToa. saqarTveloSi qeris kultura adis 2000-
23000 metramde zRvis donidan. qeris kulturis moyvanas farTod misdeven ruseTSi, CineTSi, 
indoeTSi, a.S.S.-Si, kanadaSi da evropis qveynebSi, uralSi, cimbirSi, belorusiaSi, litvaSi, 
yazaxeTsa da yirgizeTSi. 
qeris fesvTa sistema funjanairia, Reros sigrZe aRwevs 60-dan 120 sm-mde. foTlebi norC 
asakSi naTeli mwvane ferisaa, Semdeg periodSi xSirad Cndeba masze cvilisebri nafifqi. 
foTlis Rarisa da firfitis sazRvarze Zlier ganviTarebulia kauWebi. 

qeris TavTavis struqturis Tavisebureba imaSia, rom TavTavis Rerakis amonakveTze zis sami 
TavTuni, TavTunSi TiTo yvavilia. yvavilis orive kili umetes SemTxvevaSi mWidrod 
Sezrdilia marcvalTan da galewvisas ar scildeba mas. zogierT formebSi yvavilis kilebi 
ar aris Sezrdili marcvalTan da maSin saqme gvaqvs SiSvelmarcvlian qerTan. yvavilis 
qveda kilze ganviTarebulia sakmaod grZeli fxa, romelic mTel sigrZeze dakbilulia.  
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. qeri grZeli dRis mcenarea xangrZlivi  
ganaTebis pirobebSi intensiurad mimdinareobs yvaviloba da marcvlis dasruleba, qeris 

aRmoceneba iwyebs 3-4°С siTbos pirobebSi, siTbos matebasTan erTad naxSirorJangis 

SeTvisebac izrdeba. qeris aRmoceneba da bartyoba normalurad mimdinareobs 12-15°С siTbos 
pirobebSi, qeris aRmocenebisa  da bartyobis energiaze gadamwyvet gavlenas  axdens niadagis 
teni, bartyobaze Tavisebur gavlenas axdens agreTve Teslis xarisxi. wvrili Tesli sust 
nabartyebs iZleva. mcenaris zrda-ganviTareba didad aris damokidebuli fesvTa sistemis 
siZliereze, siTbosa  da sinaTlis nakleboba, niadagSi tenis ukmarisoba fesvTa sistemis 
ganviTarebas Zlier abrkolebs, niadagis fxvieri struqturiT mdgomareoba, sakvebi 
nivTierebebiT uzrunvelyofa da normaluri teni aZlierebs mcenaris fesvebis ganviTarebas. 

naTeli da mziani amindebis dros, 18-20°С pirobebSi, mcenare aCqarebs TavTavis amotanas, 
Rrubliani amindi anelebs am process. daTavTavebze Tavisebur gavlenas axdens niadagis 
nayofiereba da sasuqebi. azotiani sasuqebi da nakeli aCqarebs aRmocenebas. agrZelebs 
periods aRerebidan daTavTavebamde, xolo fosforiani da kaliumiani sasuqebi ramdenime 



dRiT amokleben. yvaviloba xelsayrel garemo pirobebSi erTi kviris ganmavlobaSi 
mTavrdeba, xolo Tbil da mSral amindSi es periodi 2-3 dRiT mcirdeba. 

rogorc yvaviloba, ise damtverianeba da ganayofiereba normalurad mimdinareobs 12-20°С 
siTbos pirobebSi. dabal temperaturaze gaWianurebulia yvaviloba. amis gamo marcvali 
gamodis bJiri da mosavali mkveTrad ecema.  
marcvlis Camoyalibeba-dasruleba-momwifeba grZeldeba saSualod 30 dRe da damokidebulia, 
rogorc jiSze, ise amindis pirobebze. mSral amindSi marcvlis momwifeba 20-25 dRemde 
mcirdeba, xolo wvimiansa da grili amindis dros SeiZleba 40 dRemde gagrZeldes. 
qimiuri Semadgenloba. qeri mohyavT rogorc sasursaTo da safuraJe kultura, farTo 
gamoyeneba aqvs kvebis  mrewvelobaSi. misi marcvlisgan amzadeben burRuls, misi marcvali 
mcire raodenobiT Seicavs cilas, amis gamo mas farTo moxmareba aqvs ludis warmoebaSi. 
ufro farTo moxmareba aqvs qers pirutyvis sakvebad. farTod gamoiyeneba cxenebis sakvebad, 
Rorebis gasasuqeblad. qeris namja kargi uxeSi sakvebia pirutyvisaTvis. am mxriv es 
aRemateba xorblisa da Wvavis namjas. qeris marcvlis qimiuri Sedgeniloba absoluturad 
mSral nivTierebaze angariSiT Semdegia: cila - 12,0-14,0%, ujredana - 4,7-4,79%, cximi - 2,28-
2,50%, nacari - 2,52-2,37%, xolo saxamebeli ki 52,20-54,60%-s Seadgens. mineraluri sasuqebis 

yvela formis gamoyenebis Sedegad mecnierulad damtkicebulia, rom marcvalSi izrdeba 
cilis, cximis raodenoba da mcirdeba nacris, saxameblis Semcveloba, ujredianas 
Semcveloba faqtiurad ucvleli rCeba. 

 
 

qeris gavrcelebuli jiSebi 

 
ZvelTesli 

 

 
 
 
ekuTvnis saxesxvaoba palidums, eqvsmwkriviania, TavTavi moCalisfro yviTeli, marcvali 
dakbiluli, ovaluri formis. 1000 marcvlis masa 40-45 gr. zamTargamZlea, ar wveba, 
axasiaTebs Zlieri produqtiuli bartyoba. Zveli qarTuli jiSia. 

 
 
 
 
 
 
 



trebi 
 
gamoyvanilia aSS-Si. TavTavi mravalmwkriviania, fxiani, Calisferi, fxa grZeli da uxeSi, 
Zlier dakbiluli. miekuTvneba saxesxvaoba palidums. 1000 marcvlis masa 33-38 gr. Rero 
saSualo simaRlisaa, saSualo saadreoa, gvalvagamZle, ar wveba, gamZlea daavadebebisa da 
mavneblebis mimarT. maRalmosavliania saqarTvelos sarwyavi regionebisaTvis. 

 
 
 
 
 
 

axalTesli (javaxeTis) 
 

 
 

miekuTvneba saxesxvaoba nutans, TavTavi ormwkriviania, Calisfer-yviTeli. mTiani zonis 
formaa. adreulia. gamZlea gazafxulis wayinvebisadmi. dabalmozardia da ar wveba. 1000 
marcvlis masa 45 gr. Zveli jiSia. perspeqtiulia mTiani zonisaTvis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
kolxikumi 10-30 

 

 
 

gamorCeulia raWis qerebidan, TavTavi ormwkriviania, Ria yviTeli feris, fxiania, marcvali 
elifsuri formisaa, saSualo zomis. 1000 marcvlis masa 25-33 gr. sagazafxulo formaa, 
kargad bartyobs, Rero saSualo simaRlisaa, gamZlea daavadebebisadmi, rekomendirebulia 
saqarTvelos urwyavi zonebisaTvis. 

 
nutansi 032-28 

 

 
 

miRebulia gamorCevis meTodiT. TavTavi ormwkriviania, Ria yviTeli feris, ekuTvnis 
saxesxvaoba nutans. xasiaTdeba maRali da mtkice ReroTi. 1000 marcvlis masa 44 gr. 
rekomendirebulia saqarTvelos yvela regionisaTvis. 

 

 

 



adgili TeslbrunvaSi 

 

qeris mosavlianobis gazrdisa da xarisxis gaumjobesebis mraval RonisZiebaTa Soris erT-
erTi mTavari adgili ukavia kulturaTa swor morigeobas da saukeTeso winamorbedebis 
SerCevas. 
aRmosavleT saqarTvelos sarwyav miwebze qeris SemodgomiT dasaTesad sasurveli 
winamorbedebia: samarcvle simindi (mokle vegetaciis), sasilose simindi, bostneul-baRCeuli 
kulturebi, mravalwlovani balaxebis kordi, sanawveralo kulturebi, samarcvle-parkosani 
kulturebi (lobio, soia, muxudo), moTesili aneuli. sagazafxulo qerisaTvis saukeTesi 
winamorbedia samarcvle parkosani kulturebi. qeris imave nakveTze Tesva iwvevs fesvis 
sidamplis ganviTarebas da amitom ar unda davuSvaT ganmeorebiTi Tesva. 
 

 

 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 
qeri momTxovnia fxvieri, struqturiani, sakvebi elementebiT mdidari niadagis, qeri karg 
mosavals iZleva Savmiwa, aluviur da yomral niadagebze. 

qeri cudad itans, rogorc mJave ise damlaSebul niadagebs. igi kargad viTardeba 
gakulturebul nayofier  niadagebze. 
qeris warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 7,5-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu qeris warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia aRniSnul 
parametrebze meti an naklebia, anu niadagis qeris warmoebisaTvis SeuTavseblad mJave, an 
piriqiT tute reaqciisaa, am dros kulturis dargvamde saWiro iqneba niadagis mJavianobis 
ares xelovnuri regulireba Sesabamisi RonisZiebebis ganxorcielebiT.  
fiziologiurad mJave niadagebze pH-is regulirebis mizniT gamoiyeneba niadagis 
mokirianeba, xolo tute reaqciis ares mqone niadagebze ki pH regulirdeba moTabaSirebis 
saSualebiT. 

 
 

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

meliorantis saxeobis, foრmis da agreTve, misi qimiuri da meqanikuri Semadgenlobis 
gaTvaliswinebiT 

 
 

 

 

niadagis ZiriTadi damuSaveba 

 

 

niadagis damuSaveba warmoebs winamorbedis xasiaTisa da mdgomareobis mixedviT. winamorbedi 
kulturisgan ganTavisuflebuli mindori unda aiCeCos da moixnas. sagazafxulos 
SemTxvevaSi mzralad. Semdeg Catardes Tesviswina kultivacia da daifarcxos. Tesviswina 
dafarcxvasa da kultivacias Soris didi periodis daSveba ar aris rekomendirebuli, 
radgan SesaZloa sarevelebma moaswros qeris amosvlas da daCagros.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teslis momzadeba dasaTesad da Tesva 

 

maRalxarisxovani TesliT Tesva maRali mosavlis miRebis umniSvnelovanesi pirobaa. 
dasaTesad da gansakuTrebiT intensiuri teqnologiis dros gamoyenebuli unda iqnes 
saTesle nakveTebidan miRebuli, gasavrceleblad daSvebuli jiSis qeris Tesli unda 
akmayofilebdes serTificirebis dawesebul moTxovnebs Teslis sisufTavesa da gaRivebis 
unarze. aseTi Teslidan miRebuli mcenareebi ufro Zlieri da produqtiulia, ufro Rrmad 
da ukeTesad iviTarebs bartyobis naskvs da fesvTa sistemas.  
qeris Teslis Tesviswina damuSavebas sokovani daavadebebisa (gudafSuta, Janga, nacara) da 
fesvis sidamplis sawinaaRmdegod  gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. 
saSemodgomo qeris Tesvis vadebi qarTlsa da kaxeTSi emTxveva xorblis Tesvis vadebs. 
sagazafxulo qeris Tesvis vadebi kaxeTSi da qarTlSi 25 martamdea, samxreT saqarTveloSi 
10 maisamde. 
qeri iTeseba xorblis  saTesi specialuri  manqanebiT. viwro 15 sm-ian mwkrivebad. mimarTaven 
jvaredin daTesvasac. 

niadagur-klimaturi pirobebis mixedviT, erT ha-ze daiTeseba 160-200 kg. Tesli.  
CaTesvis siRrme msubuq niadagebze 7-8, teniT uzrunvelyofil niadagebze 4-5 sm-iT 
ganisazRvreba. qarian adgilebSi qeri urfo Rrmad, 8-9 sm-ze daiTeseba. 
maRalefeqturia naTesebis motkepvna. igi xels Seuwyobs naTesis Tanabarzomier ganviTarebas. 
naTesebs daicavs qarismieri eroziisgan. 
daTesva unda emTxveodes periods, roca dRe-Ramuri temperatura 12-15°С –ia. 
 
 
 
 
 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 

qeris nakveTSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa niadagis 
agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.  
saorientaciod, 1 ha-ze 5 tona mosavlis misaRebad saWiroa nakveTSi Setanili iqnas:  

 azoti N – 186 kg. (sufTa nivTiereba). 

 fosfori P  – 113 kg.(sufTa nivTiereba). 

 kaliumi K – 216 kg. (sufTa nivTiereba). 
mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi: 

 azoti N — vegetaciis periodSi ramdenimejer Setana, gamokvebis saxiT; 

 fosfori P — 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT, vegetaciisas. 

 kaliumi K — 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT, vegetaciisas. 
mzralad moxvnis win Tu 1 ha-ze 20 tona gadamwvari nakels SevitanT, mineraluri 
sasuqebidan saWiro iqneba: azoti 86kg, fosfori 63kg, kaliumi 96 kg. (sufTa nivTierebebi). 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



qeris mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva 

 

ქერის ძირითადი მავნებელი მწერები 

 

აზიური კალია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Locusta migratoria  L.  

აღწერილობა. დედალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 55 მმ-მდეა, მამლის სხეული სიგრძე- 50 მმ. 

მავნებელი მუქი შეფერილობის ან მწვანეა. აქვს გამჭვირვალე ფრთები. 

ზიანი. ქერს აზიანებს როგორც მავნებლის მატლები, ასევე ზრდასრული კალიები. მასობრივი 

გამრავლების შემთხვევაში მავნებელმა შესაძლოა სრულად გაანადგუროს ქერის ნათესები.    

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ქლორპირიფოსის, ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მავნე კუსებურა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Eurygaster integriceps Put. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულს მომრგვალო-ოვალური კუსმაგვარი ფორმა აქვს. 

მისი სიგრძე 2მმ-ს აღწევს. იგი მოყვითალოა, რუხი ელფერით. თავი სამკუთხა ფორმისაა.     

ზიანი. მავნებლის ახლად გამოჩეკილი მატლები ჯერ ქერის ნაზი ფოთლებით იკვებებიან, შემდეგ 

კი გადადიან მის სხვა ორგანოებზეც და მათაც აზიანებენ. ასევე მცენარეთა მწვანე ნაწილებით 

იკვებება ზრდასრული მავნებელიც. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ესფევალერატის, თიამეთოქსამის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მერომიზა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Meromyza saltatrix L. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 3-4 მმ-ია. იგი ღია-ნაცრისფერი ან 

ყვითელი ფერისაა.   

მატლი მუქი მწვანე ფერისაა, ცილინდრული ფორმის.   

ზიანი.  მავნებელი უმთავრესად ქერის საგაზაფხულო ნათესებს აზიანებს. იგი აზიანებს როგორც 

ახალგაზრდა ჯეჯილს, ისე აღერებაში შესულ ღეროს, რომელსაც უზიანებს გულს და თავთავის 

ჩანასახს. საგაზაფხულო ნათესების დაზიანებული ღეროები ვერ ივითარებენ თავთავს და 

იღუპებიან. 

საშემოდგომო ნათესებზე კი მერომიზას მატლი აზიანებს დათავთავიანებული ჯეჯილის ყუნწს და 

იკვებება თავთავის ღერძით და თავთუნებით, რის გამოც თავთავზე მარცვლები სანახევროდ 

ნადგურდება.  

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

დელტამეტრინის, ქლორპირიფოსის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მწვანეთვალა ბუზი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chlorops pumilionis Bjerk. 

აღწერილობა. მავნებლის სიგრძე 3-დან 5 მმ-მდეა. იგი ღია-ყვითელი ფერისაა. ზურგზე აქვს სამი 

სიგრძივი ზოლი, თავზე კი სამკუთხებრი შავი ლაქა. თვალები მუქი მწვანე ფერისაა. 

ზრდასრული მატლის სხეულის სიგრძე 7 მმ-ია. იგი ცილინდრული ფორმისაა, ფერად თეთრია, 

ოდნავ მოყვითალო ელფერით. 

ზიანი. მწვანეთვალება ბუზს მნიშვნელოვანი ზარალი მოაქვს გვალვიანი გაზაფხულისა და 

შემოდგომის წლებში. მავნებლის მოქმედების შედეგად ქერის თავთავი ფოთლის ხალთიდან 

ვეღარ ამოდის და მისი ჩანასახი იბერება, ბოლოს წვეტიანდება. ასევე მოკლდება მცენარის ღეროს 

მუხლთაშორისები. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში თუ მავნებელი მოხდება თავთავზე იმ პერიოდში, 

როდესაც თავთავის განვითარების პროცესი დაწყებულია, თავთავს მარცვლებიც ერთ მხარეს 

უნვითარდება. 

მავნებელი ასევე აზიანებს ახლად აღმოცენებულ ჯეჯილს, რის შედეგადაც მცენარის ღერო 

ფუძესთან გამსხვილებულია, ხოლო ფოთლები, ნორმალურთან შედარებით, ფართოა.   

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ესფევალერატის, დიმეთოატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა 

შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 



 

თავწვეტა ბაღლინჯო 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Aelia rostrata Boh. 

აღწერილობა. მავნებელს აქვს ოვალური ფორმის სხეული. იგი მონაცრისფრო-ყვითელი ფერისაა 

და სხეულზე აქვს სიგძრივი, ან სხვადასხვა ფორმის ნაცრისფერი და შავი ლაქები. 

ზიანი. მავნებლის ახლად გამოჩეკილი მატლები ჯერ ქერის ნაზი ფოთლებით იკვებებიან, შემდეგ 

კი გადადიან მის სხვა ორგანოებზეც და მათაც აზიანებენ. ასევე მცენარეთა მწვანე ნაწილებით 

იკვებება ზრდასრული მავნებელიც. 

მავნეობის პერიოდი -  ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ესფევალერატის, დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხორბლის ხერხია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Cephus pygmaeus L. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სიგრძე 8-9 მმ-ია. სხეული შავია, ფეხები კი მოყვითალო. 

მატლის სხეული მკრთალი-ყვითელია, თავი ღია-მურა ფერის აქვს. სხეულზე მეჩხერად აქვს 

გაფანტული მოკლე ბეწვები.  

ზიანი. მავნებლის ახლადგამოჩეკილი მატლები იწყებენ ღეროს კედლებისა და ღეროს მუხლებს 

შორის ღრღნას და მიემართებიან ღეროს ფუძისაკენ.  მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში 

მავნებელს შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ქერის ნათესებს. 

მავნეობის პერიოდი -  გასაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ალფა-

ციპერმეტრინის, ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჭია-წურბელა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Lema melanopus L. 

აღწერილობა. მავნებლის ხოჭოს სიგრძე 4-5 მმ-ია. მისი  სხეული ლურჯი ან მწვანეა ლითონის 

ელფერით.  

მატლის სხეული განიერი და ამობურცულია. მისი სიგანე და სიმაღლე 4 მმ-ია, სიგრძე კი 5 მმ-დე 

აღწევს. სხეული დაფარულია მურა ფერის ლორწოთი, რომელიც იცავს მას მზისგან, მწერიჭამია 

ფრინველებისა და მტაცებელი მწერებისაგან.  

ზიანი. მავნებელი იკვებება ფოთლის კანით და კვების შედეგად ფოთოლზე წარმოშობს მოთეთრო 

ფერის წაგრძელებულ ლაქებს და გამჭოლ ხვრელებს წარმოშობს.  დაზიანებული მცენარე 

სუსტდება და მცირდება მისი მოსავლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.    

მავნეობის პერიოდი -  გასაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ესფევალერატის, დიმეთოატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა 

შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

იტალიური კალია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Calliptamus italicus L. 

აღწერილობა. დედალი კალიის სიგრძე 41 მმ-ს აღწევს, მამლისა - 23-24 მმ-ს. 

იტალიური კალიას სხეული მურა ფერისაა, ზოგჯერ კი ნაცრისფერი. მისი ბარძაყები შიგნიდან 

ვარდისფერია, უკანა წვივები კი - წითელი. 

ზიანი. მავნებლის მატლები იჭრებიან მცენარეთა ნათესებში და რიგ შემთხვევებში მთლიანად 

ანადგურებენ მათ. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ზეტა-

ციპერმეტრინის, ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

შვედური ბუზი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Parapholidopters noxia Ramme. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 1,5-3 მმ-ია. იგი მწერი შავია, ოდნავ 

ბრჭყვიალა ელფერით. ფეხები შავი ან მოშავო-ყავისფერია.  

ფრთები გამჭვირვალეა და პრიალა.  

ზრდასრული მატლი სიგრძეში 4,5 მმ-ს აღწევს. იგი ცილინდრული ფორმისაა. ფერად ოდნავ 

მოყვითალოა. 

ზიანი. შვედური ბუზის მატლების მიერ მიყენებული დაზიანების შედეგად მცენარის ღერო 

იღუპება. ამ შემთხვევაში მოსავალს მხოლოდ მეორადი და გვერდითი ღეროები იძლევიან.  

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: 

ესფევალერატის, დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

უფრთო კუტკალია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Parapholidopters noxia Ramme. 

აღწერილობა. მავნებლის სხეულის სიგრძე 30 მმ-მდეა. სხეული მოყვითალო-ყავისფერია. შუბლი 

ყვითელია და ზედ აღენიშნება 4 შავი ფერის ლაქა.  

ზიანი. მცირე ხნოვანების მატლები კულტურებს აზიანებენ ფოთლების კანს, შემდეგი ხნოვანების 

მატლები კი ფოთლებში გამჭოლ ხვრელებს წარმოშობენ, უფროსი ხნოვანების მატლები და 

ზრდასრული კუტკალიები ანადგურებენ მცენარის ფოთლებს და ღეროს, რის შედეგადაც 

ძლიერად კლებულობს ქერის მოსავლიანობა. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ზეტა-

ციპერმეტრინის, ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის ძირითადი დაავადებები 

 

ქერის მტვრიანა გუდაფშუტა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Ustilago nuda (Jens.) Kell. et  Sw. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-100%. 

სიმპტომები. ქერის მტვრიანა გუდაფშუტა მცენარეს აავადებს  ყვავილობის ფაზაში და აქვს 

განვითარების ორწლიანი ციკლი. პირველ წელს დაავადება ფარულია და გარეგნულად საღი 

მარცვალი მიიღება, მეორე წელს კი დაავადება თავს იჩენს ყვავილობის დროს და მურა ყავისფერ  

მტვრად შლის  მთელ თავთავს, გარდა მთავარი ღერძისა. 

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

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 პირაკლოსტრობინი+ტრიტიკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის შავი მტვრიანა გუდაფშუტა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Ustilago nigra Tapke 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-100%. 

სიმპტომები. მცენარე ავადდება ღივის ფაზაში დაავადებული მცენარის თავთავი იშლება და შავ 

მტვრად იქცევა, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს დაავადების გავრცელების წყაროს.  

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

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 პირაკლოსტრობინი+ტრიტიკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის მყრალი გუდაფშუტა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Tilletia pancicii Bub. et Ran. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 1-5°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 10-50%. 

სიმპტომები. აავადებს მარცვალს და შავ მტვრად აქცევს მის შიგთავსს. დაუშლელი რჩება მხოლოდ 

მარცვლის კანი. თავდაპირველად დაავადებული თავთავი საღისგან ძნელი გასარჩევია. იგი  

საღთან შედარებით უფრო მუქი მწვანეა და თავი აწეული აქვს ფშუტე მარცვლების გამო. 

მარცვალი ადვილად სკდება  ხელის მოჭერისას და  გარეთ გამოდის სველი, მყრალი შავი მტვერი 

რომელიც ეკვრის  საღ მარცვლებს. ასეთი მარცვლის დათესვისას, ისევ დაავადებული თავთავი 

მიიღება. 

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

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის ღეროს ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Puccinia graminis Pers 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-31°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

სიმპტომები. დაავადება აჩენს მოგრძო ფორმის ჟანგისფერ მეჭეჭებს, მცენარეზე რომლებიც დროთა 

განმავლობაში მუქდებიან.  

დაავადება იწვევს მცენარის ხმობას. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის ჯუჯა ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Puccinia simplex (Korn.) Er. et Henn. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

სიმპტომები. აავადებს ქერის ფოთლებსა და თავთავებს, რომლებზეც მოყვითალო ფერის მეჭეჭები 

ჩნდება,  შემდეგ კი შავდება. დაავადების ძლიერი განვითარებისას, მცენარე იღუპება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ქერის ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Erysiphe graminis D.C. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 10-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 97-100%. 

სიმპტომები. დაავადებას ახასიათებს ნაცრისფერი ფიფქის და შავი წერტილების გაჩენა მცენარეზე. 

დაზიანებული ადგილები შრება. დაავადების მოქმედების შედეგად მცენარე შესაძლოა დაიღუპოს. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ქერის ზოლური ჰელმინთოსპორიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Helminthosporium gramineum (R.) Eria 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. 

სიმპტომები. ქერის ფოთლებზე მუქი არშიით შემოვლებული ღია ფერის მოგრძო ლაქები ჩნდება, 

ხშირად ლაქის ადგილას ფოთლები იფლითება. ლაქის ზედაპირზე მოშავო ფერის ფიფქია 

განვითარებული. ძლიერი დაავადებისას  აფშრუკული მარცვლები ვითარდება.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბაზალური ბაქტერიოზი 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია - Pseudomonas syringe pv. atrofaciens (McCulloch)Young et al. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. 

სიმპტომები. დაავადება ჩნდება თავთავის კილის ზედა ნაწილზე, რომელიც ჯერ ყავისფერდება, 

შემდეგ კი შავდება. ფერის შეცვლა ზოლების სახით ხდება, შემდეგ კი ეს ზოლები ერთიანდება და 

თავთავის კილის ზედა ნაწილი მთლიანად შავდება. კილიდან  სიშავე გადადის ფხაზეც. მარცვალი 

იფშრუკება, კლებულობს წონაში და იფარება მოყვითალო ფერის წვრილი ბუშტებით, რომლებიც 

ბაქტერიებითაა სავსე.  

შესაძლოა, ზოგჯერ ფოთლებზეც  გაჩნდეს მოყვითალო ლაქები,  ღეროზე კი ადგილი ჰქონდეს 

ზრდაში ჩამორჩენას და ჯუჯიანობას. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 მოსვენების პერიოდში ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება.  

 სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

qimiuri brZolis meTodi qeris mavnebel-daavadebebis da sarevelebis winaaRmdeg  

 

 

 
pesticidebis usafrTxo gamoyenebis ZiriTadi principebi 

 
pesticidis usafrTxod da efeqturad gamoyenebisaTvis aseve aucilebelia: 

 gamoyenebis jeradobebis da dozebis dacva. 

 mowamvlisagan Tavdacvis saSualebebis gamoyeneba. 

 pesticidis Senaxvis wesebis codna. 

 wamlobis usafrTxod Catarebis ZiriTadi wesebis codna. 

pesticidebis umravlesobas gaaCnia kanoniT gansazRvruli gamoyenebis jeradoba, rac 

gvaZlevs informacias imis Sesaxeb, Tu ramdenjer SegviZlia gamoviyenoT konkretuli 
pesticidi erTi sezonis ganmavlobaSi. pesticidis jeradobis darRveva zrdis mcenareSi 
mavne nivTierebaTa dagrovebis riskebs da safrTxe eqmneba rogorc sasoflo-sameurneo 
produqcias, aseve adamianis janmrTelobas. wamlobisas aseve mniSvnelovania dozebis zusti 
dacva. pesticidis dozas gansazRvravs saxelmwifo, pesticidis mwarmoebeli da 
realizatori. Sesabamisad pesticidis SeZena unda moxdes mxolod specializirebul 
maRaziebSi, sadac SesaZlebelia miviRoT pesticidis dozebTan dakavSirebiT kvalificiuri 
konsultaciebi.  

pesticidiT mowamvlis Tavidan asacileblad, aucilebelia Sesabamisi spectansacmlis, 
saTvalis da pirbadis gamoyeneba. tansacmeli, romliTac moxdeba wamlobis Catareba, unda 
gairecxos calke. 

pirvel rigSi sasurvelia moxdes pesticidis im raodenobiT SeZena, ramdenic saWiro iqneba 

kulturis erT savegetacio periodSi gamosayeneblad. amiT fermeri Tavidan aicilebs Warbi 
da narCeni raodenobis pesticidebis Senaxvis (dasawyobebis) aucileblobas. pesticidebis 
Senaxvis SemTxvevaSi aucilebelia daculi iqnes Sesabamisi wesebi. maT Sesaxeb informacia 
mocemulia pesticidis taris etiketze. pesticidis Senaxva saWiroa Tavisive, mWidrod 
Tavdaxurul taraSi. igi unda inaxebodes kvebis produqtebis, medikamentebis, cxovelTa 
sakvebis, sayofacxovrebo qimiuri saSualebebisgan gancalkevebiT – gril, mSral, 
sinaTlisgan dacul, kargad ganiavebad, daxurul SenobaSi, bavSvebisaTvis miuwvdomel 
adgilas, adamianebisa da cxovelebisgan moSorebiT. 
uSualod wamlobis Catarebisas aucilebelia gaTvaliswinebuli iqnas Semdegi mniSvnelovani 
sakiTxebi: 

 wamloba saWiroa Catardes mxolod uqaro amindSi dilis, an saRamos saaTebSi. 

 dauSvebelia qimiur preparatis (fxvnilis, xsnaris) Sexeba daucveli xelebiT, 

 akrZalulia wamlobis dros pesticidiT dabinZurebuli xelebiT sigaretis 
moweva, sakvebisa da sasmelis miReba. 

 dauSvebelia pesticidis carieli taris gamoyeneba Semdgomi moxmarebisaTvis. 

 wamlobis dasrulebis Semdeg saWiroa gamoyenebuli Semasxurebeli aparaturis 
guldasmiT garecxva da narecxi wylis gaxarjva damuSavebul nakveTSi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

wamlobaTa tabulis gamoyenebis wesebi 
 

tabulebSi mocemulia kulturis ganviTarebis TiToeuli etapebis mixedviT Casatarebeli 
wamlobebi, is mavne obieqtebi, romelTa gavrceleba mosalodnelia mocemuli periodisaTvis, 
Sesabamisi preparatebi da maTi gamoyenebis reglamentebi. 
tabula iZleva wamlobis preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli, aseve 
kombinirebuli wamlobis 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. 
iisferi – rodenticidi. 

kombinirebuli wamlobis dagegmvisas, TiToeul wamlobaSi mocemuli TiToeuli tipis 

preparati SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas, kombinaciaSi imave wamlobaSi mocemul 
gansxvavebuli tipis nebismier pesticidTan, anu SesaZlebelia TiToeul cxrilSi arsebuli 
fungicidis Sereva inseqticidTan da kombinirebuli wamlobis Catareba. iseve rogorc 
SesaZlebelia TiToeul cxrilSi mocemuli fungicidis, inseqticidis da akaricidis 
erTmaneTSi Sereva, sokovani daavadebebis, mavnebeli mwerebisa da tkipebis winaaRmdeg.  
damatebiTi instruqciebi:  

 dauSvebelia erTi moqmedebis tipis, anu ferSi arsebuli preparatebis erTmaneTSi 
Sereva (anu fungicidis Sereva fungicidTan, inseqticidis Sereva inseqticidTan, an 
akaricidis Sereva akaricidTan). 

 aucilebelia wamlobebis periodebis dacva. 

 mkacrad unda iqnas daculi tabulebSi miTiTebuli pesticidebis gamoyenebis 
reglamentebi – dozebis da gamoyenebis periodebis Secvla dauSvebelia 
specialistTan konsultaciebis gareSe. 

Sesxurebisas aucilebelia pesticidebis usafrTxo gamoyenebis wesebis dacva. 
miuxedavad imisa, rom tabulebi moicavs preparatebis farTo speqtrs, aRsaniSnavia rom 
pesticidebis bazarze arsebobs sxva, pesticidebi, romelTa gamoyenebac aseve efeqturia 
qeris mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



qeris wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula 
 

pirveli wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 

Teslis Tesviswina 
damuSaveba 

magari da  mtvriana 
gudafSuta, 
helminTosporiozi, 
septoriozi, fuzariozi 

da sxvა daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

tebukonazoli 120 

გ/ლ 

რაქსილ 

ულტრა სდკ 
120 

0,2 l 1 tona 
marcvalze (Tesli) 

fesvis sidample, 
gudafSutebi, nacris 
pirveladi infeqciebi 

დიფენოკონაზოლი 30 

გ/ლ+ციპროკონაზოლი 

6,3 გ/ლ 

დივიდენდი 

სტარი 036 კს 

1 l 1 tona marcvalze 
(Tesli) 

gudafSutebi, fuzariozi, 
Teslis obi, 
helminTosporiozi. 

tebukonazoli 60 
g/l 

gizmo, sk 
0,4-0,5 l 1 t 
marcvalze (Tesli) 

fuzariozuli fesvis 
sidampleebi, gudafSutebi 
da septoriozi da sxv. 

თიამეთოქსამი 262,5 

გ/ლ+ფლუდიოქსონილი 

25 

გ/ლ+დიფენოკონაზოლი 

25 გ/ლ 

სელესტ ტოპი 

312,5 სკ 

2 l 1 tona marcvalze 
(Tesli) 

gudafSutebi, septoriozi, 
wiTeli Wvavis rqa da sxv. 

პირაკლოსტრობინი 40 

გ/ლ+ტრიტიკონაზოლი 

80 გ/ლ 

ინშურ 

პერფომი, კს 

0,5 l 1 tona 
marcvalze (Tesli)  

gudafSutebi da sxv. 
დინიკონაზოლი  10 

გ/კგ 
კონილი ფთშ 

1,5 kg 1 t marcvalze 
(Tesli) 

gudafSutebi, fuzariozi, 
Teslis obi, 
helminTosporiozi. 

tebukonazoli 60 

გ/ლ 
ტებიკური 

ფთშ 060 

0,5 kg 1 t marcavlze 
(Tesli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

meore wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

aRmocenebis Semdeg 1-2 
foTlis faza (Semodgoma) 

puris bzuala da 
mavnebelTa kompleqsi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 480 
g/l 

pirifosi 48 
ek 

1,2 l 

puris bzuala, puris 
xoWoebi da mavnebelTa 
kompleqsi 

bifentrini 100 g/l 
talstari 10, 
ek 

0,1-0,3 l 

puris bzuala da 
mavnebelTa kompleqsi 

qlorpirifosi 500 
g/l +cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, ek 1,2 l 

puris bzuala da 
mavnebelTa kompleqsi 

qlorpirifosi 480 
g/l 

dursbani, ek 1,5 l 

 
 

mesame wamloba – mRrRnelebis winaaRmdeg 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

Semodgoma-gazafxuli 

memindvriebi 

rodenticidi 

brodifakumi 0,05 

გ/კგ 
კლერატი, გრ 3 kg 

memindvriebi 
flokumafeni 0,05 

გ/კგ 
შტორმი, ბრ 1,5 kg 

memindvriebi 
TuTiis fosfidi 800 

გ/კგ 

TuTiis 

fosfidi, ფ 
2-3 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

meoTxe wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

Semodgoma, barტyobis faza 
wamloba tardeba 
saWiroebis mixedviT 

septoriozi, obi, 
fuzariozi da sxva 
daavadebebis kompleqsi 

fungicidi 

სპიროქსამინი 250 

გ/ლ+ტებუკონაზოლი 

167 გ/ლ+ 

ტრიადიმენოლი 43 

გ/ლ 

ფალკონი ეკ 
460 

0,6 l 

septoriozi, obi, 
fuzariozi da sxva 
daavadebebis kompleqsi 

პროპიკონაზოლი 250 

გ/ლ + 

ციპროკონაზოლი 80 

გ/ლ 

ალტო სუპერი, 

ეკ 
0,4 l 

septoriozi, obi, 
fuzariozi da sxva 
daavadebebis kompleqsi 

ეპოქსიკონაზოლი 187 

გ/ლ+თიოფანატ-

მეთილი 310 გ/ლ 

რექს დუო, სკ 0,5 l 

fesvis sidample, Cawola 
karbendazimi 500 

გ/ლ 
ფინალი, ეკ 0,5 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

mexuTe wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

aRereba 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 480 
g/l 

pirifosi 48 
ek 

1,5 l 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

დელტამეტრინი 25 

გ/ლ 

დეცის 

ფლუქსი ეკ 25 
0,25 l 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

qlorpirifosi 500 
g/l +cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, ek 1,5 l 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

esfenvalerati 50 
g/l 

sumi alfa 
5% ek 

0,2-0,3 l 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

dimeToati 400 g/l 
bi-58 axali, 
ek 

1,5 l 

bugrebi, Trifsebi, mavne 
kusebura, Wiawurbela, da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

dimeToati 400 გ/ლ საფაგორი, ეკ  2 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

meeqvse wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

aTavTavebamde 

Janga, septoriozi, 
fuzariozi, nacari 

fungicidi 

სპიროქსამინი 250 

გ/ლ+ტებუკონაზოლი 

167 გ/ლ+ 

ტრიადიმენოლი 43 

გ/ლ 

ფალკონი ეკ 
460 

0,6 l 

Janga, septoriozi, 
fuzariozi, nacari 

პროპიკონაზოლი 250 

გ/ლ + 

ციპროკონაზოლი 80 

გ/ლ 

ალტო სუპერი, 

ეკ 
0,4 l 

Janga, septoriozi, 
fuzariozi, nacari 

ეპოქსიკონაზოლი 187 

გ/ლ+თიოფანატ-

მეთილი 310 გ/ლ 

რექს დუო, სკ 0,5 l 

Janga, foTlis laqianoba 
qlorotanoli 500 

გ/ლ 
ბრავო, კს 2,5 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

meSvide wamloba 

wamlobis Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

(daavadebebi, mavneblebi) 

pesticidis 

tipi 

pesticidebi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

yvavilobis damTavrebis 
Semdeg 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

inseqticidi 

qlorpirifosi 480 
g/l 

pirifosi 48 
ek 

1,5 l 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

დელტამეტრინი 25 

გ/ლ 

დეცის 

ფლუქსი ეკ 25 
0,25 l 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

lambdacihalotrini  

50 გ/ლ  
კარატე ზეონი, 

მკს 
0,2 l 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

esfenvalerati 50 
g/l 

sumi alfa 
5% ek 

0,2-0,3 l 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

Tiametoqsami 250 

გ/კგ 
 აქტარა წდგრ 0,15 kg 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

dimeToati 400 გ/ლ საფაგორი, ეკ  1,5 l 

mavne kusebura, Trifsi, 
bugri 

alfacipermetrini 
ფასტაკი ეკ 

100 გ/ლ 
0,3 l 



 
 
 

qeris sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis SesarCevi sqema  
 

sqemis gamoyenebis wesebi 
 
 

mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg wamlobebis tabulebis msgavsad, sarevelebis winaaRmdeg 
Casatarebeli wamlobebis sqemac iZleva arCevanis saSualebas. am SemTxvevaSi mocemulia 
konkretuli herbicidebi, maTi moqmedebis speqtri, gamoyenebis vadebi, sarevelaTa saxeobebi 
da herbicidebis gamoyenebis reglamentebi (dozebi erT ha-ze da 100 l. wyalSi.). 
sqemis saSualebiT SesaZlebelia konkretuli wamlobisaTvis saWiro herbicidis SerCeva da 
wamlobis Catareba.  

wamlobisaTvis herbiციdis SerCevisas gaTvaliswinebuli unda iqnas Semdegi mniSvnelovani 
faqtorebi: 

 erTi wamlobisaTvis saWiroa mxolod erTi herbicidis SerCeva  

 dauSvebelia sqemaSi mocemuli herbicidebis erTmaneTSi Sereva 

 aucilebelia sqemaSi mocemuli wamlobebis periodebis da dozebis dacva. maTi Secvla 
dasaSvebia mxolod specialistTan konsultaciebis Sedegad. 

 Sesxurebisas aucilebelia pesticidebis usafrTxo gamoyenebis wesebis dacva. 
sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva herbicidebi, romelTa gamoyeneba aseve 
efeqturia qeris 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 qeris sarevelebis winaaRmdeg 

განვითარების სტადია 
სარეველების 

სახეობები 

herbicidi dozebi 

ჰერბიციდის 

მოქმედების ტიპი 
მოქმედი ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

gazafxuli. 3-4 foTlis fazidan 
muxlSi Sesvlamde. Setana 
SesaZlebelia Semodgomazec 
saWiroebis mixedviT 

orlebniani 
sarevelebi 

seleqciuri 
herbicidi 

2,4 დ დიმეთილამინის 

მარილი 720 გ/ლ 
ფენიქს გოლდი 

720 წხ 
1,0-1,2 
l 

an 

ამიდოსულფურონი100 

გ/ლ+ნატრიუმის 

იოდოსულფურონ-მეთილი 

25 გ/ლ+ანტიდოტი 250 გ/ლ 

გროდილ მაქსი 

ზდ 375 
10 gr 

gazafxuli. 3-4 foTlis fazidan 
aRerebamde 

orlebniani 
sarevelebi 

triasulfuroni 750 გ/კგ ლოგრანი წდგრ 10 gr 

an 

2,4 დ მჟავას რთული 2-

ეთილჰექსილის ეთერი 600 

გ/ლ  

esteroni  600, 

ეკ  
1 l 

an 

dikamba 480 გ/ლ დიანატი, წხ 0,4 l 

an 

2,4 დ მჟავა 500 გ/ლ დიამინი, წხ 1,5 l 

marcvlovani 
sarevelebi maT 
Soris Svriuka. 
sarevelebis 2-3 
foTlis fazaSi 

ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი 69 

გ/ლ +75 გ/ლ ანტიდოტი 
პუმა სუპერი წზე 
144 

1 l 

an 

კლოდინაფოპ პროპარგიტი 

80 +ანტიდოტი 20 გ/ლ 
ტოპიკი, ეკ 0,5 l 

an 

fenoqsaprop-p-eTili 75 
g/l 

igl superi 1 l 

pinoqsadeni 45 გ/ლ აქსიალი, ეკ  0,7 l 



qeris teniT uzrunvelyofa 

 
qeri wylisadmi yvelaze momTxovnia Teslis gaRivebis, bartyobis da tanis ayris fazebSi. 
misi morwyvis jeradoba da normebi damokidebulia niadagis tenianobis maCvenebelsa da 
mcenaris ganviTarebis calkeul fazebze.  
zogadad, vegetaciis ganmavlobaSi qeri saSualod 2-jer unda moirwyas. 
morwyvis erTiani, anu sezonis ganmavlobaSi dasaxarji wylis saorientacio raodenoba erT 
ha-ze aris 1800-2100 kub./m.  
morwyva SesaZlebelia rogorc kvalSi miSvebiT, aseve dawvimebiT.   
 
 

mosavlis aReba-Senaxva 

 

qeris mosavlis aReba unda moxdes,  rac SeiZleba SemWidroebul vadebSi sruli 
simwifis periodSi, 16-18% tenianobis dros. qeri cviliseburi simwifis periodis 
Semdeg xuT dReSi Sedis srul simwifeSi da marcvalsa da mcenares Soris wydeba. am 
dros is gadadis intensiur sunTqvaze, romlis drosac ixarjeba didi raodenobiT 
naxSirwylebi, rac moqmedebs  mosavlis xarisxze. 
aReba xdeba kombainiT da marcvali inaxeba mSral da advilad ganiavebad sawyobSi. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kulturis warmoebis agroteqnologiuri ruka 

 
farTobi 1ha, dagegmili mosavali 5 t. 

 

სამუშაოს დასახელება ერთეული რაოდენობა 
ერთეულის  

ფასი, ლარი 

სულ თანხა, 

ლარი 

 სათესლე მასალა კგ 200 1,5 300 

ნიადაგის მოხვნა  ჰა 1 115.0 115 

ხნულის დადისკვა  ჰა 1 55.0 55 

ხნულის კულტივაცია  ჰა 1 55.0 55 

მინერალური სასუქი (NPK)  კგ 200 1,8 280 

სასუქის შეტანა  ჰა 1 25.0 25 

მარცვლეულის თესვა  ჰა 1 35.0 35 

მღრნელების საწინ. პრეპარ. შეძენა  ჰა 1 10.0 10 

მღრნელების საწინააღმდეგო 

პრეპარატი  ჰა 1 10.0 10 

ამონიუმის გვარჯილა  კგ 300 0.8 240 

ამონიუმის გვარჯილის შეტანა  ჰა 1 13.0 13 

ჰერბიციდის შეძენა  ლიტრი 1 12.0 12 

ჰერბიციდის შეტანა  ჰა 1 15.0 15 

მოსავლის აღება  ჰა 1 92.0 92 

ტრანტპორტირება  ჰა 1 25.0 25 

ნამჯის დაპრესვა-გამოტანა  ჰა 1 80.0 80 

მიწის გადასახადი  ჰა 1 82.0 82 

სხვა ხარჯი  

   

100 

დანახარჯები სულ (ლარი/ჰა)  

   

1544 

შემოსავალი: 

   

2100 

მარცვალი ტონა 4.0 50,0 2000 

ნამჯის პრესი ცალი 100 1,0 100 

 მოგება დაბეგვრამდე(ლარი/ჰა)  

   

566 

 

 

 

 

 

 
Semdgenlebi 

nugzar Sengelia – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 
cotne samadaSvili - soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 
riva liparteliani - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori  
 
 

 


