
 

 

 

 

 

 

 

ქლიავის წარმოების  

აგროტქნოლოგია 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   



 

 

 

 

 

 

qliavis warmoebis agroteqnologia 

 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

 

laTinuri dasaxeleba  Prunus domestica, Prunus salicina  spp. 

botanikuri ojaxi Rosaceae - vardisebrni  

sicocxlis xangrZlivoba 
20 – 35  weli (intensiur sawarmoo 

ciklSi) 

haeris optimaluri tenianoba 
60-65%,   

 
niadagis optimaluri tenianoba 70-80%,  
niadagis ares optimaluri reaqcia  pH 6,0-7,0 
gavrcelebis zeda zRvari 1700 metri zRvis donidan 

kritikuli temperaturuli minimumi - 26 – 31  °С (mosvenebis periodSi, 
damokidebulia saZireze, saxeobaze) 

kritikuli temperaturuli maqsimumi 40 - 42  °С ( viTardeba nayofebis 
amwvroba, foTlis dawva) 

arasasurveli winamorbedi kultura pomidori, badrijani, kartofili,  
 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

  

qliavi uZvelesi droidan gavrcelebulia msoflios TiTqmis yvela mxareSi. igi yovel 
wels msxmoiarobs, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT gamonaklis SemTxvevebs, rodesac 
raime xelis SemSleli faqtoris zegavleniT mewleobaSi Cavardeba.  
damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. qliavi aris sinaTlis, siTbos da 
tenis moyvaruli, yinvagamZle kultura - igi itans   -25°C–mde yinvas. misi sicocxlis 
xangrZlivoba sxva xilTan (vaSli, msxali) SedarebiT dabalia. xolo sawarmoo 
ciklSi qliavis sicocxlis xangrZlivoba aris 20-35 weli. qliavis warmoebisaTvis 
haeris optimaluri tenianoba aris 60-65%-is farglebSi, niadagis optimaluri 
tenianoba ki 70-80%-ia. niadagis ares optimaluri reaqcia (pH) qliavisaTvis 6,0-dan 7,0-
mdea. kritikuli temperaturuli minimumi qliavisTvis iwyeba -26°C-dan, xolo 
kritikuli temperaturuli maqsimumi aris 40-42°C.  

ganaTebisadmi momTxovnia da saWiroebs kargad ganaTebul adgilebs. 
qimiuri Semadgenloba. nayofi mdidaria B da PP vitaminebiT, romelic aris nervuli 
sistemis gamajansaRebeli. qliavi aseve Seicavs natriums, kaliums, rkinas da spilenZs 
qliavis  nayofi gamoiyeneba rogorc nedlad, aseve gadamuSavebis mizniTac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

qliavis gavrcelebuli jiSebi 

 
 

stenli 
 

 
 

Savi qliavis tipis,  muqi lurji, saSualo-didi zomis, universaluri moxmarebis. 
simwifis periodi: agvistos meore naxevari – seqtemberi.   
 
 

prezidenti 
 

 
 

Savi qliavis tipis, msxvili, lurji-wiTeli feris. gankuTvnilia umTavresad nedlad 
moxmarebisTvis. 
simwifis periodi: ivlisis meore naxevari-agvisto 
 

 
 
 
 
 
 
 



anjeleno 
 

 
 

Savi qliavis tipis,  muqi lurji, didi zomis, gankuTvnilia upiratesad nedlad 
moxmarebisTvis. 
simwifis periodi: seqtemberi. 
 
 

empresi 
 

 
 

Savi qliavis tipis,  muqi lurji, didi zomis, upiratesad nedlad moxmarebisTvis. 
simwifis periodi: agvistos meore naxevari – seqtemberi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



adgili TeslbrunvaSi 

 
qliavis baRis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad 
sasurvelia iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda 
ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgeneli sasoflo-sameurneo kulturebi.  
 

 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 
reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). qliavis baRis gasaSeneblad saWiroa 
SerCeuli iqnas qarebisagan daculi adgili, an msgavsi pirobis ararsebobis 
SemTxvevaSi saWiroa moxdes specialuri qarsacavi zolebis gaSeneba. aseve 
mniSvnelovania im faqtoris gaTvaliswineba, rom samxreTis ferdobebi ufro Tbilia 
da amitom baRis gaSeneba rekomendebulia samxreTis an samxreT-dasavleTi mxares 
arsebul ferdobebze. amave dros, niadagi unda iyos struqturuli, msubuqi meqanikuri 
Sedgenilobis, kargi haeraciis da wyalgamtari.  

qliavis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,0-dan 7,0-mdea.  

im SemTxvevaSi, Tu qliavis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia anu niadagis qliavis 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 damuSaveba qliavis baRSi. qliavis baRSi niadagi yovelTvis fxvier 
mdgomareobaSi unda iyos. ar unda moxdes xeebis garSemo sarevela balaxebis 
ganviTareba. Tavdapirvelad, axalgazrda xexilis baRSi e.w. „Savi aneuli“ aris 
niadagis movlis yvelaze rekomendirebuli wesi. am dros Semodgomaze baRSi SeaqvT 
fosfor-kaliumiani sasuqebis rekomendirebuli normebi da xdeba baRis moxvna. 
vegetaciis periodSi ki Catardeba 4-5-jeradi kultivacia. aseT mdgomareobaSi niadagi 
SesaZlebelia iyos 6-8 wlis manZilze, Semdeg ki aucilebelia baRSi niadagis 
xanmokle dakordeba, mravalwliani balaxebiT. am miznisaTvis saukeTeso variantia 
sideratebis (mwvane sasuqi) Tesva. sideratebad gamoiyeneba barda, xanWkola, 
culispira, cercvi, soia. maTi Tesva xdeba Semodgomaze, Caxvna ki gazafxulze 
yvavilebisa da parkebis formirebisas. 

 

 

 



qliavis baRis gasaSebeli niadagis damuSaveba 

 
niadagis momzadeba baRis gasaSeneblad. Tavdapirvelad, 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.  

Tu qliavis baRis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels iwarmoeboda 
qliavi, am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis dacva qliavis axali baRis 
gaSenebamde da Semdeg plantaJis Catareba, raTa minimumamde iqnas Semcirebuli 

mavnebel-daavadebebis gavrcelebis riskebi. 
 
 

qliavis baRis gaSeneba 

dasargavi ormo. nergis dasargavad, saWiroa momzaddes ormoebi, romelTac eqnebaT 40 sm. 
sigane, 30 sm. sigrZe da 40 sm siRrme.  

nergi. nergi unda iyos jansaRi, dauzianebeli fesvTa sistemiT da kargad Sexorcebuli 
namyeni adgiliT. 

dargvis sqemebi: 

 Zlier saZireebze (tyemlis naTesari) damynili nergebi – rigTaSoris 6-7 metri, 
mcenareebs Soris - 4-5 metri. 

 saSualod-Zlieri zrdis saZireebze (mir 29 C) — rigTaSoris 5-6 metri, mcenareebs 
Soris - 3-4 metri. 

 saSualo zrdis saZireebze (iStara) - rigTaSoris 5 metri da mcenareebs Soris 2,5-3 
metri (am saZireebisaTvis aucilebelia sayrdeni sistema). 

dargvis dro. Semodgoma, foTolcvenis damTavrebisTanave yinvebis dawyebamde. an adre 
gazafxuli. 

dargvis wesi. dargvisas nergis namyeni adgili unda moeqces niadagidan 4-5 sm. simaRleze. 

niadagis ganoyiereba dargvisas. sasuqebi SeaqvT ormoebSi. am dros ormos fskerze iyreba  

azotis, kaliumis da fosforis Semcveli sasuqebi, TiToeuli maTgani saSualod 30-50 
gramis odenobiT. ormoSi sasuqis Cayris Semdeg, aucilebelia sasuqis 5-10 sm. sisqis miwiT 
dafarva. 

garda amisa, dargvisas nergisaTvis Semosayrel miwas unda Seerios 10-15 kg. gadamwvari 
nakeli. es operacia (nakelis Setana) saWiroa ganxorcieldes mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
plantaJis dros ar iqna nakeli Setanili. plantaJis dros ki saWiroa 30-40 tona nakelis 
Setana erT heqtarze.  

niadagis am saxiT ganoyierebis Semdeg, sami wlis ganmavlobaSi axalgazrda baRSi ar aris 
saWiro nakelis da mineraluri (fosforiani da kaliumiani) sasuqebis gamoyeneba. 
gamoiyeneba mxolod azotiani sasuqebi yovelwliurad adre gazafxulze.   



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

 
niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 

qliavis ganoyierebis saorientacio sistema. zogadi informacia: rekomendebulia 
ganoyiereba Catardes niadagis da foTlis analizis da niadagis agriqimiuri gamokvlevis 
Sedegebis mixedviT.  
foTlebSi sakvebi elementebis optimaluri Semcvelobebia:  

 N—2,4-3,2 (%/mSral nivTierebaze).  

 P—0,15-0,22 (%/mSral nivTierebaze). 

 K—1,9-2,3 (%/mSral nivTierebaze).  

 Mg—0,27-0,70 (%/mSral nivTierebaze). 

 Ca—1,5-2,5 (%/mSral nivTierebaze). 
 
 

ganoyierebis saorientacio sqema 
 

sakvebi nivTiereba Setanis norma 
(kg) 

Setanis vada 

N - azoti 90-120 vegetaciis periodSi, kvirtebis daberva, 
mosavlis aRebis Semdeg 

P - fosfori 80-100 xsnadi forma — vegetaciis periodSi, 
uxsnadi forma — Semodgoma, gvian 
zamTari 

K - kaliumi 80-100 xsnadi forma — vegetaciis periodSi, 
uxsnadi forma — Semodgoma, gvian 
zamTari 

komposti 20-30 ტონა Semodgoma, adre gazafxuli 

 
 

 
sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
qliavis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

ქლიავის ძირითადი მავნებელი მწერები 
 

ქლიავის ნაყოფჭამია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Laspeyresia funebrana Tr. 

აღწერილობა. მავნებლის პეპელას ფრთები ნაცრისფერი შეფერილობისაა (მურა-

მონაცრისფრო). 

მატლი მოწითალოა. სხეული დაფარულია თხლად გაფანტული ვერტიკალურად მდგომი 

ბეწვებით. 

ზიანი. მავნებლის მატლები იჭრებიან კულტურათა ნაყოფებში და აზიანებენ მათ. მატლის 

შეჭრის ადგილზე, ნაყოფის დაზიანებული ზედაპირიდან იწყება ფისის ჟონვა. ასევე 

დაზიანებული უბანი მუქდება და ხდება ყავისფერი ლაქის ფორმირება.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 წებოვანი რგოლების გაკეთება ხეების შტამბების ფუძეებთან. 

მასობრივი გამრავლებისას საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის გავრცელების 

მიხედვით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის, 

დიმეთოატის, თიაკლოპრიდსი, დელტამეტრინის, პირიმიფოს-მეთილის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

ქლიავის აბლაბუდიანი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება:  Schizotetranychus pruni Oud. 

აღწერილობა. მამალი ტკიპას სიგრძე დაახლოებით 0,3 მმ-ია, დედლისა - 0,5 მმ. ტკიპა 

მოყვითალო ფერისაა, ზამთრის პერიოდში კი მოწითალო ელფერი გადაჰკრავს.  

ზიანი. ტკიპა გაზაფხულზე ჯერ ახლადგაშლილ კვირტებს აზიანებს, ხოლო შემდეგ 

ფოთლებსა და ყლორტებს. ნაწუწნ ადგილებში ფოთოლსა და ყლორტზე ჩნდება მოშავო-

ყავისფერი წერტილოვანი ლაქები. დაზიანებული ყლორტი მთლიანად შავდება და 

იღუპება. დაზიანებული ფოთოლი არათანაბრად ვითარდება, იკრუნჩხება და ცვივა, 

ხშირად კი ქვედა მხრიდან ჯამის მსგავსად იზნიქება. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 შტამბის მოვლითი სამუშაოების განხორციელება. 

 დაზიანებული ფოთლების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის გავრცელების მიხედვით. წამლობებისათვის 

გამოიყენება: სპიროდიკლოფენის, ტებუფენპირადის, ფენპიროქსიმატის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

კალიფორნიის ფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus Comst. 

აღწერილობა. ფარიანას სხეულის სიგრძე დაახლოებით 1,25 მმ-ია. მავნებლის დედალი 

ინდივიდი მოყვითალო ფერისაა.  

მატლი მოთავსებულია შავი ფერის წაგრძელებულ ოვალურ ფარში.  

ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებულ ნაყოფებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის მოწითალო 

ლაქები, ნაყოფის კანი შესაძლოა გაშავდეს. ზიანდება ასევე ახალგაზრდა ტოტები და 

ყლორტები: მავნებლის მოქმედების შედეგად მათზე ჩნდება მოთეთრო ფერის ნადები და 

დაზიანებული, გაშავებული უბნები. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ხის ღეროსა და დედატოტების ჩამოფხეკა და დაწვა. 

მავნებლის წინააღმდეგ საჭიროა მცენარეების დამუშავება ზეთოვანი პრეპარატული ფორმის 

მქონე ინსექტიციდებით. დამუშავება უნდა ჩატარდეს გვიან შემოდგომაზე ან ადრე 

გაზაფხულზე.  

შემდგომ პერიოდში კი კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის განვითარების 

ფაზების გათვალისწინებით, ტარდება წამლობები. ამ დროს წამლობებისათვის გამოიყენება: 

სპიროტეტრამატის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, იმიდაკლოპრიდის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ატმის დიდი ბუგრი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Pterochloroides persicae Holodk. 

აღწერილობა. ზრდასრული უფრთო ბუგრის სხეული წაგრძელებულია, მის ზედა მხარეს 

აღენიშნება სწორად განლაგებული შავი ლაქები. 

ფრთიან ბუგრს აქვს მუქი ფერის ფრთები, რომელთაც გარდიგარდმო მუქი ზოლები 

გასდევს. 

ზრდასრული ბუგრის სხეულის სიგრძე 4 მმ-მდეა. 

ზიანი. მავნებელი კულტურათა ახალგაზრდა ყლორტებიდან და ტოტებიდან წოვს წვენს და 

ართმევს მათ განვითარებისათვის საჭირო მინერალებს. მავნებლის მოქმედების შედეგად 

დაზიანებული ადგილები იფარება წებოვანი გამონადენით, ფოთლები იხვევა, იღებს 

მოწითალო შეფერილობას და ხშირად ხდება მათი ნაადრევი დაცვენა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ყლორტების და ტოტების მოცილება მცენარეებიდან. 

მასობრივი გამრავლებისას საჭიროა წამლობების ჩატარება მავნებლის გავრცელების 

მიხედვით. წამლობებისათვის გამოიყენება: იმიდაკლოპრიდის, პირიმიფოს-მეთილის, 

დელტამეტრინის, ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის, ლამბდა-ციჰალოტრინის, 

თიაკლოპრიდის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კუნელის დიდი ცრუფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Palaeolecanium bituberculatum Targ. 

აღწერილობა. მავნებელი მკრთალი ყავისფერი შეფერილობისაა და ახასიათებს ნაცრისფერი 

ან მოყავისფრო ლაქები და ზოლები. იგი ოვალური ფორმისაა.  

ცრუფარიანა სიგანეში  4-6,5 მმ-ია, სიმაღლეში - 2,5 მმ-მდე. 

ზიანი. მავნებლის მატლები წოვენ მცენარის ფოთლებიდან წვენს და ტოვებენ 

ექსკრემენტებს ფოთლების ზედაპირზე. ამ ექსკრემენტებზე ვითარდება სოკოვანი 

მიკროორგანიზმები, რის შედეგადაც ფოთლის ზედაპირი იფარება მუქი ფერის ნადებით. ამ 

სახით დაზიანებულ ფოთოლს უმცირდება საასიმილაციო აპარატი და შედეგად მცირდება 

კულტურათა პროდუქტიულობა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ფოთლების მოცილება და განადგურება. 

მავნებლის წინააღმდეგ საჭიროა ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი პრეპარატების გამოყენება. 

შემდგომ პერიოდში კი მავნებლის გავრცელების მიხედვით ტარდება წამლობები, 

რისთვისაც გამოიყენება: ქლორპირიფოსის, სპიროტეტრამატის, დიმეთოატის და 

მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ვაშლის მინაფრთიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Synanthedom myopaeformis Borkh. 

აღწერილობა. პეპელას ფრთები ძირითადად გამჭვირვალეა, მხოლოდ ზოგიერთ 

ადგილებშია დაფარული ქერცლით.  

მატლი ღია-ყვითელი ან თეთრი ფერისაა, შესაძლებელია აღენიშნებოდეს მოწითალო 

ელფერი. მატლის თავი მოწითალო-ყავისფერია, სხეული დაფარულია წვრილი ბეწვებით.  

მატლის სხეულის სიგრძე 20-30 მმ-ს შეადგენს. 

ზიანი. მავნებელი ვითარდება ძირითადად მობერებულ და ცუდი მოვლის შედეგად 

დასუსტებულ ხეებზე, რომელთაც მავნებელი უზიანებს გამერქნიანებულ ორგანოებს. 

მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში, თუ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები 

არ იქნა გატარებული, მისი მოქმედების შედეგად მოსალოდნელია ხე-მცენარეთა დაღუპვა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოცილება. 

ეფექტურია ხის ღეროებზე არსებული დაზიანებული უბნების წამლობების ჩატარება 

მავნებლის განვითარების ფაზების  გათვალისწინებით. წამლობისათვის გამოიყენება: 

თიაკლოპრიდის, პირიმიფოს-მეთილის,  დელტამეტრინის, ციპერმეტრინის, დიმეთოატის 

და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ალუბლის ბუგრი 

 

 
 

ლათინური დასახელება:  Myzus cerasi F. 

აღწერილობა. ზრდასრული ბუგრის სხეული ბრჭყვიალა-მურა ან შაფი ფერისაა. ფორმით 

მავნებელი განიერ-კვერცხისებრია. ზრდასრული ბუგრის სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა. 

ზიანი. მავნებლის მატლები აზიანებენ კვირტებს, ყვავილის ყუნწს, ფოთლებს და მწვანე 

ყლორტებს. მათ მიერ დაზიანებული ფოთლები იკრუნჩხებიან, ყლორტის წვეროები კი აღარ 

ვითარდებიან და ქვეითდება მათი სიცივისადმი გამძლეობის უნარი. 

ბრძოლის ღონისძიებები: 

მასობრივი გამრავლებისას მავნებლის წინააღმდეგ ტარდება წამლობები, კულტურის 

ვეგეტაციის ეტაპების და მავნებლის განვითარების ციკლის გათვალისწინებით. 

წამლობისათვის გამოიყენება: დიმეთოატის, დელტამეტრინის, თიაკლოპრიდის, 

იმიდაკლოპრიდის, ლამბდა-ციჰალორტინის, ალფა-ციპერმეტრინის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქლიავის ძირითადი დაავადებები 

კლასტეროსპოროზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Clasterospotium carpophuilum (lev.) Ader. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 19-26°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავდებული მცენარის ფოთოლი განიცდის დაფაცხავებას და ნაადრევად 

ცვივა.   

კლასტეროსპოროზით დაავადებული ნაყოფისათვის დამახასიათებელია მრგვალი, 

ყავისფერი ლაქები და მეჭეჭები. ხე სუსტდება, უჩნდება ბზარები ტოტებზე და ხდება წებოს 

დენა დაზიანებული ქერქიდან.    

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული მცენარეული ნარჩენების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

ადრე გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება (ე.წ. 

“ცისფერი წამლობა”).  

შემდგომ პერიოდში კი დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები, რისთვისაც 

გამოიყენება:   კაპტანის, მანკოცების, პროპინების, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ 

ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნაადრევი ხმობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკოები - Cytospora liocostoma da C. cinerea. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს ქლიავის ქერქს და ფოთლებს. დაავადებული ფოთლები 

ყვითლდება, ხის ქერქი შრება, ტოტებზე კი შეინიშნება ქერქის დანაოჭება. მცენარის ნაწილი 

იწყებს ხმობას.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის ღონისძიებები: 

 დაავადებული ტოტების მოცილება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

კურკოვნების ბოყი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Taphrina pruni Fuck. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 10-15°C-ზე მეტი.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს ძირითადად ქლიავს და ალუბალს. დაავადების დროს 

ხდება ნაყოფის კედლის ინტენსიური ზრდა, ნაყოფს არ გააჩნია კურკა, შესაბამისად ვერ 

ვითარდება და ხმება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ნაყოფების მოცილება და განადგურება. 

ადრე გაზაფხულზე ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება (ე.წ. “ცისფერი 

წამლობა”). შემდგომ პერიოდში კი ტარდება წამლობები სპილენძის შემცველი 

ფუნგიციდებით ან პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

შემცველი ფუნგიციდებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფოთლების დაწვა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო -  Polystigma rubrum D.C. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 10-12°C -ზე მეტი.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავადება დაავადებული მცენარის ფოთოლი იფარება მოწითალო-

ნარინჯისფერი ლაქებით, რომელთაც ქვედა მხარეებზე მცირე ზომის ნაჩხვლეტებივით 

წერტილები აქვთ. დროთა განმავლობაში ლაქები იზრდება ზომაში, მათი ფერი იცვლება და 

იღებს მუქ-ყავისფერ შეფერილობას. გარდა ამისა, ზოგიერთ ადგილებში ფოთლის 

ლაქებიანი ზედაპირი სქელდება. ამ სახით დაზიანებული ფოთოლი ვერ ასრულებს 

ფუნქციებს და შედეგად ზიანდება მცენარე. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისაგან. 

დაავადების წინააღმდეგ საჭიროა ადრე გაზაფხულზე ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით 

დამუშავება (ე.წ. “ცისფერი წამლობა”).  

შემდგომ პერიოდში კი ტარდება წამლობები სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით ან 

პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ფუნგიციდებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

კურკოვანთა ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Tranzschelia pruni-spinosae Diet.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-22°C-ზე მეტი.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავადებულ ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ზომის ყავისფერი მეჭეჭები. 

დროთა განმავლობაში ფოთოლი ყვითლდება, სუსტდება და ცვივა. მცენარე სუსტდება.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდი: ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისა და ჩამოცვენილი 

ფოთლებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება (ე.წ. “ცისფერი 

წამლობა”). შემდგომ პერიოდში კი ტარდება წამლობები სპილენძის შემცველი 

ფუნგიციდებით ან პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

შემცველი ფუნგიციდებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო -  Stromatinia cinerea Aderh.   

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 24-28°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. ნაცრისფერი სიდამპლე აზიანებს ნაყოფს, ყვავილს და ხეს. დაავადებულ 

ნაყოფზე ჩნდება ნაცრისფერი მეჭეჭები. საბოლოოდ, ნაყოფი ჭკნება.  დაავადებული 

მცენარის ყვავილები და ტოტები ჭკნებიან და შვეულად ეშვებიან.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისა და ჩამოცვენილი 

დამპალი ნაყოფებისაგან. 

 საწყობის მონიტორინგი და დამპალი ნაყოფების მოცილება. 

 დაავადებული ტოტების გასხვლა. 

 გამძლე ჯიშების წარმოება. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ჩატარდეს ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება 

(ე.წ. “ცისფერი წამლობა”).  

შემდგომ პერიოდში კი ტარდება წამლობები სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით, 

ფენჰექსამიდის ბაზაზე შექმნილი ფუნგიციდებით ან პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე 

სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდებით. 

 

 

 

 

 



ფესვის ბაქტერიული კიბო 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია - Pseudomonas tumefaciens Stevens.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-23°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 40-60%.  

სიმპტომები. ფოთოლი, ნაყოფი და ტოტები მუქდება, ხმება და ცვივა. ტოტებზე შეინიშნება 

გუმის გამოყოფა და ქერქის სკდომა. ხოლო ფესვებზე კი წარმოიქმნება კორძები. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლების და დაზიანებული 

მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 საღი სანერგე მასალის გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბაქტერიული სიდამწვრე 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია -  Erwinia amylovora Winslow.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-23°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 40-60%.  

სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ნაყოფზე ჩნდება მუქი წითელი ან შავი ლაქები. 

შეინიშნება სითხის დენა. ნაყოფი მუმიფიცირდება/ჭკნება. ტოტებზე და ქერქზე ჩნდება 

წყლულები და ამ წყლულებიდან იწყება სითხის დენა.  ყვავილები და ტოტები ჭკნება და 

ცვივა. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლების და დაზიანებული 

მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

კულტურის განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, დაავადების წინააღმდეგ 

წამლობისათვის შესაძლებელია სპილენძის ჰიდროქსიდის ბაზაზე წარმოებული 

ფუნგიციდების გამოყენება. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



brZolis qimiuri meTodi qliavis 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



qliavis 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 Casatareblad. garda amisa, tabulis 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 
qliavis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
qliavis 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 

კვირტების 

დაბერვა, 

მოსვენების 

პერიოდი 

farianebi, 
bugrebi, tkipebi 
da sxva mozamTre 
stadiebi 

inseqto-
akaricidi 

parafinis 
zeTi 830 g/l 

qei, ek 15 l 

farianebi, 
bugrebi, tkipebi 
da sxva mozamTre 
stadiebi 

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

kompradori 
oili 004, sk 

15 l 

farianebi, 
bugrebi, tkipebi 
da sxva mozamTre 
stadiebi 

parafinis 
zeTi 80 % 

sipkamoli e 
ek 

30 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
foTlebis dawva  
da sxva mozamTre 
stadiebi 

ფუნგიციდი 

samfuZiani 
spilenZis 
sulfati 345 
g/l 

kuproqsati 
sk 

10 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
foTlebis dawva da 
sxva mozamTre 
stadiebi 

spilenZis 
sulfati 

kuprosulfi  30 kg 

kiri 30 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
foTlebis dawva da 
sxva mozamTre 
stadiebi 

meTirami 420 

გ/კგ + 
spilenZis 
dihidroqsidi 

390 გ/კგ 

kauritili 
wdgr 

3 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
foTlebis dawva da 
sxva mozamTre 
stadiebi 

spilenZis 
sulfati 

Sabiamani 30 kg 

 kiri 30 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

meore wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

მწვანე კონუსი 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
moniliozi, 
foTlebis dawva da 
sxv.  

fungicidi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 

hidroqsidi 200 გ/კგ 

kupervali 
20 sf 

10 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
moniliozi, 
foTlebis dawva da 
sxv.  

ciprodinili 750 

გ/კგ 
xorusi, 
wdgr 

0,3 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
moniliozi, 
foTlebis dawva da 
sxv.  

spilenZis sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, spilenZis 

mixedviT 220გ/კგ 

bordos 
narevi 22 
ku, sf 

20 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi, 
moniliozi, 
foTlebis dawva da 
sxv.  

samfuZiani 
spilenZis sulfati 

345 გ/ლ 

kuproqsati 
sk 

10 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi  

inseqticidi 

deltametrini 25 
g/l 

decis blu 
25, ek 

1 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi  

lambdacihalotrini 
50 gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,2 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi  

cipermetrini 250 
g/l 

arivo 25 ek 0,16-0,35 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi  

alfacipermetrini 
100 gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

mesame wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

უშუალოდ 

ყვავილობის 

წინ 

klasterosporiozi, 
moniliozi, boyi 
da sxv. 

fungicidi 

fluopirami 250 

გ/ლ+trifloqsistrobini 

250 გ/ლ 

luna 
senseiSeni, 
ks 500 

0,3 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi da 
sxv. 

difenokonazoli 250 გ/ლ skori, ek 0,3 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi da 
sxv. 

diTianoni 700 გ/კგ 
delani 70, 
wdgr 

0,7 l 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi da 
sxv. 

spilenZis hidroqsidi 
770 g/kg 

Cempioni, 
sf 

7-8 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, boyi da 
sxv. 

cirami 760 გ/კგ 
ziraflo, 
wdgr 

2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

meoTxe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

დაყვავილების 

შემდეგ, 

ნაყოფების 

გამონასკვა 

klasterosporiozi, 
kokomikozi, 
citosporozi 

fungicidi 

fluopirami 250 

გ/ლ+trifloqsistrobini 

250 გ/ლ 

luna 
senseiSeni, 
ks 500 

0,3 l 

klasterosporiozi, 
kokomikozi, 
citosporozi 

difenokonazoli 250 გ/ლ skori, ek 0,3 l 

klasterosporiozi, 
kokomikozi, 
citosporozi 

diTianoni 700 გ/კგ 
delani 70, 
wdgr 

0,7 kg 

klasterosporiozi, 
kokomikozi, 
citosporozi 

cirami 760 გ/კგ 
ziraflo, 
wdgr 

2 kg 

klasterosporiozi, 
kokomikozi, 
citosporozi 

mankocebi 800 g/kg 
mankozati 
mc, sf 

2-2,5 kg 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 480 g/l 
pirifosi 
48 ek 

2 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

qlorpirifosi 500 g/l+ 
cipermetrini 50 g/l 

nurel-d, 
ek 

2 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

dimeToati 400 g/l 
bi-58 
axali, ek 

1,5 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

200 g/l metomili 
lanati 20 
s wxk 

2-2,5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mexuTe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

ნაყოფების 

ფორმირება 

klasterosporiozi, 
citosporozi, 
kokomikozi 

 fungicidi 

spilenZis 
hidroqsidi 400 

გ/კგ 

iroko 40, 
wdgr 

4 kg 

klasterosporiozi, 
citosporozi, 
kokomikozi 

difenokonazoli 

250 გ/ლ + 
propikonazoli 
250 g/l 

taspa, 500 ek  0,3 l 

klasterosporiozi, 
citosporozi, 
kokomikozi 

diTianoni 700 

გ/კგ 
delani 70, 
wdgr 

0,7 kg 

klasterosporiozi, 
citosporozi, 
kokomikozi 

mankocebi 800 გ/კგ 
mankozati, 
mc sf 

2-2,5 kg 

klasterosporiozi, 
citosporozi, 
kokomikozi 

mankocebi 800 გ/კგ 
sakozebi მ-
45, sf 

4 kg 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

Tiaklopridi 480 
g/l 

kalifso sk 
480 

0,3 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

pirimifos meTili 
500 gr/l 

aqteliki, ek 2 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

alfacipermetrini 
100 gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

200 g/l metomili 
lanati 20 s 
wxk 

2-2,5 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

imidaklopridi 
350 g/l 

kompradori 
350 sk  

0,3 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

meeqvse wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

ნაყოფების 

ზრდა 

klasterosporiozi, 
gomozi, boyi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

fungicidi 

propinebi 700 გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

klasterosporiozi, 
gomozi, boyi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

boskalidi 267 

გ/კგ+piraklostrobini 

67 გ/კგ 

signumi, 
wdgr 

1,2 kg 

klasterosporiozi, 
gomozi, boyi da 
sxva daavadebaTa 
kompleqsi 

cirami 760 გ/კგ 
ziraflo, 
wdgr 

2 kg 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

Tiaklopridi 480 g/l 
kalifso sk 
480 

0,3 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

lambdacihalotrini 
50 gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,4 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

alfacipermetrini 100 
gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

cipermetrini 250 g/l arivo 25 ek 0,16-0,35 l 

nayofWamia, bugrebi 
da sxva mavnebelTa 
kompleqsi 

alfacipermetrini 100 

გ/ლ 
alpaki, ek 0,4 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

meSvide wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

სიმწიფის 

დასაწყისი 

nayofis 
didample 

fungicidi 

fenheqsamidi 500 გ/კგ 
teldori 50, 
wxr 

1 kg 

nayofis 
didample 

ციპროდინილი 375 

გ/კგ+ფლუდიოქსონილი 

250 გ/კგ 

sviCi 62,5 
wdgr 

1 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

merve wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

მოსავლის 

მოკრეფის 

შემდეგ 

klasterosporiozi, 
gumozi, 
citosporozi 

fungicidi 

spilenZis 

hidroqsidi 400 გ/კგ 
iroko 40, 
wdgr 

4 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, 
citosporozi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, 
spilenZis mixedviT 

220გ/კგ 

bordos 
narevi 22 
ku, sf 

10 kg 

klasterosporiozi, 
gumozi, 
citosporozi 

spilenZis 

hidroqsidi 770 გ/კგ 
Cempioni, sf 7-8 kg 

bugrebi, foTlis 
mRrRneli 
mavneblebi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 480 
g/l 

pirifosi 48 
ek 

2 l 

bugrebi, foTlis 
mRrRneli 
mavneblebi 

lambdacihalotrini 
50 gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,4 l 

bugrebi, foTlis 
mRrRneli 
mavneblebi 

dimeToati 400 g/l 
bi-58 axali, 
ek 

1,5 l 

bugrebi, foTlis 
mRrRneli 
mavneblebi 

200 g/l metomili 
lanati 20 s 
wxk 

2-2,5 l 

bugrebi, foTlis 
mRrRneli 
mavneblebi 

qlorpirifosi 500 
g/l+cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, ek 2 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



qliavis baRSi 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 herbicidis 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 qliavis baRebSi 
gavrcelebuli sxvadasxva saxeobis sarevelebis winaaRmdeg. 
 

herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri 
teqnikis swori SerCeva da herbicidis mwarmoeblismier gansazRvruli wesebis 
dacviT Sesxureba, kulturis ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis 

gaTvaliswinebiT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

wamlobebi qliavis sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis stadia 

herbicidi dozebi 

herbicidis 
moqmedebis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

1 ha-ze 
100 l. 
wyalSi 

vegetaciaSi myofi yvela 
saxeobis sarevela 

araseleqciuri 
herbicidi 

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

rumbo wx 36 3 l 1 l 

    an 

vegetaciaSi myofi yvela 
saxeobis sarevela 

glifosati 500 g/l, kaliumis 
marilis mixedviT 

uragan 
forte wx 

3 l 1 l 

    an 

vegetaciaSi myofi yvela 
saxeobis sarevela 

glifosatis mJava, 
izopropilis spirti 360 g/l 

dominatori, 
wx 

3 l 1 l 

    an 

vegetaciaSi myofi yvela 
saxeobis sarevela 

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

klini, wx 3 l 600 ml 



qliavis teniT uzrunvelyofa 

 
morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia klimatur pirobebze, niadagis 
tenianobaze.  
zogadad, nayofis ganviTarebis fazebis gaTvaliswinebiT, saSualod: wveTovani 
morwyviT — 15-20-jer/sezonis ganmavlobaSi, moRvarviT morwyviT — 4-5-jer/sezonis 
ganmavlobaSi. 
morwyvis saorientacio  norma 1 ha-ze: 60 – 80 m3 /wveTovani morwyva, 500 – 700 m3 
moRvarviT an kvalSi miSvebiT morwyva. 
tenze moTxovnis maqsimumi: yvavilobis dasasruli, nayofebis  damsxvileba. 
 
 

mosavlis aReba-Senaxva 

 

qliavis krefis periodi dgeba maSin, rodesac igi miaRwevs jiSisaTvis damaxasiaTebel 
zomas, Sefervas da yunwi advilad scildeba nayofsajdoms, aseT stadiaSi mokrefil 
nayofs axasiaTebs jiSisaTvis damaxasiaTebeli gemo, aromati da konsistencia. qliavis 
jiSebis sakrefi da mosaxmari simwife TiTqmis erTdroulad dgeba. qliavis nayofis 
mokrefis vada damokidebulia mosavlis daniSnulebaze. Tu nayofi nedlad moixmareba 
da gaTvaliswinebulia transportirebisaTvis, qliavs krefen 3-6 dRiT adre, 
moxmarebis simwifis dadgomamde. qliavis mokrefa xorcieldeba dRis pirvel 
naxevarSi, nayofis mokrefis Sedgom sasurvelia rom moxdes msoavlis winaswari 
gaciveba. qliavis SenaxvisaTis optimaluri haeris tenianobaa 90-95%, Senaxvis 
optimaluri temperatura: 0-1°C. xolo Senaxvis vada mocemul pirobebSi 20-60 dRes 
Seadgens. 

sxva movliTi samuSaoebi 

 
sxvla-formireba 

 
qliavis gasxvlisaTvis umTavresad gamoiyeneba jamiseburi da centralur-lideruli 
formireba, zogjer - Spindeli. 
qliavis mcenare lideruli wesis dros formireba Semdegnairad xdeba: gamoyofen 
lider-centralur tots, mas acileben an amokleben gverdiTa anu konkurent totebs 
da axdenen maT lider totTan daqvemdebarebas. 
gasxvlisas gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces totebis damoklebas. Tu qliavis 
jiSs midrekileba aqvs Zlieri datotvisaken da CaxSirebisaken, am dros gasxvlisas 

unda moსcildes mxolod CaxSirebuli totebi. datotvis nakleb unarian jiSebSi ki 
totebs amokleben 1/3-iT an 1/4-iT. 
 

gasxvlis meTodis SerCevisas, aseve mxedvelobaSia misaRebi nakveTis 
adgilmdebareoba, qarisagan daculobis TvalsazrisiT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spindeli 

 

centralur-lideruli 

 

jamiseburi 

 



qliavis warmoebis agroteqnologiuri ruka 

farTobi 1ha; dagegmili mosavali 15 t. 

სამუშაოს/მასალის დასახელება 
შესრულების 

დრო 
რაოდენობა 

ერთეულის 

ღირებულება 
სულ 

ღირებულება 
შენიშვნა 

kompleqsuri mineraluri 
sasuqebis yidva-Setana X-XI 1 900 900   

rigTaSoris niadagis 
saSemodgomo moxvna X-XI 1 200 200   

gasxvla XI, II, III 1 950 800   
anasxlavis gamotana III-IV 1 100 200   
azotovani sasuqebis Setana II, IV, IX 3 150 450   

niadagis rigTaSoris  
kultivacia III-VII 3 100 300   

danormeba-nayofebis gamoxSirva VI 1 800 800   

morwyva V, VI, VII, 

VIII 
7 80 560 

 
mwvane gasxvla VIII-IX 1 400 400   

wamlobebi mavnebel-daavadebaTa 
winaaRmdeg 

II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII  
13 300 3500 

mocemulia wamlobebis 
saorientacio jeradoba 

mosavlis krefa - gamotaniT VIII-IX 1 800 800 
 

mosavlis gadazidva VIII-IX 1 200 200   
gauTvaliswinebeli xarjebi 
+10% 

  911   

სულ ხარჯი(ლარი)   10021 ლარი   

მოსავალი(ტონა) 15 ტონა   

მოსავლის ღირებულება(ლარი) 15 ტონა * 1000 ლარი 15 000 ლარი   

მოგება(ლარი) 15000-10076 4979 ლარი   
 
Semdgenlebi 

zviad boboqaSvili – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 


