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Cais warmoebis agroteqnologia 

 

kulturis zogadi daxasiaTeba 
 

laTinuri dasaxeleba Camellia sinensis
botanikuri ojaxi Theaceae 
sicocxlis xangrZlivoba მრავალწლიანი

ganviTarebis optimaluri temperature 20-30°С

haeris optimaluri tenianoba 70-80%
niadagis optimaluri tenianoba 75-85%

niadagis ares optimaluri reaqcia  pH 4,0-6,0

gavrcelebis areali zRvis donidan  600-700 მ

saWiro aqtiur temperaturaTa jami 3500- 4000°С 

kritikuli temperaturuli minimumi -12-14°С

kritikuli temperaturuli maqsimumi 380C 

optimaluri winamorbedi soia, barda, simindi da sxv. 

arasasurveli winamorbedi Cai 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

 

CaisebrTa ojaxSi 400-mde saxeobaa, romlebic tropikulsa da subtropikul raionebSia 

gavrcelebuli. am ojaxidan yvelaze mniSvnelovani gvaria Cai (Thea). umetesoba buCqebia, 

iSviaTad xe, radgan es mcenare kultivirebulia da kreWvas eqvemdebareba. CvenTvis cnobili 

Cais buCqi - Thea siensis elifsuri formis, tyavisebrfoTlebiani maradmwvane mcenarea. sakmaod 

didi TeTri yvavilebi aqvs, romelsac odnav dakravs Jasminis surneli. 

bunebriv pirobebSi 2 – 3 m simaRlis buCqia, vertikaluri an naxevrad gadaSlili formis. 

totebs mokle muxlTaSorisebi aqvT, foTlebi wvrili an saSualo zomisaa, Reroze maxvili 

kuTxiTaa ganlagebuli.  

axalgazrda ylortebis kenwruli nawili zogjer muqi iisferia (antocianuri). 

saqarTveloSi gavrcelebuli Cinuri saxesxvaobis Cais mcenareebis vegetaciis xangrZlivoba 

150-210 dRea, maTi yinvagamZleoba -14°С-mdea.  

Cais mcenareze warmoiqmneba vegetatiuri, anu mozardi kvirtebis sxvadasxva saxe. mozardi 

kvirti warmoadgens ganuviTarebel ylorts. mcenareze ganlagebis adgilis mixedviT, 

kvirtebi SeiZleba iyos kenwruli, iRliuri, mZinara da damatebiT. kenwruli kvirtebi 

mdebareoben mTavari da gverdiTi ylortebis daboloebebze. iRliuri kvirtebi warmoiqmneba 

qveda foTlebis iRliebSi. isini asruleben ZiriTad rols Cais mcenaris ylortebis 

warmoqmnaSi. mZinare kvirtebi ganlagebulia mravalwliani totebis qerqSi. damatebiTi 

kvirtebi viTardeba mZime da naxevradmZime gasxvlebis Sedegad. foTlis krefisas Cais buCqs 

sistematurad scildeba mis mier warmoqmnili axalgazrda nazardebis 3/5–dan 4/5–mde. 

Cais mcenaris gaSenebis ZiriTadi mizania nazi mozardi ylortebis –2-3-foTlian zeda 

ნawilis  duyebis miReba, romlisganac mzaddeba gansxvavebuli formis (baixao, wnexili–



fila, agura, agreTve kristaluri da xsnadi), feris (Savi, mwvane) da gemos (ZiriTadi 

komponentebis Semcvelobis mixedviT) kvebis produqti.  

damokidebuleba agroklimturi pirobebisadmi. aRsaniSnavia, rom Cai sxva kulturebTan 

SedarebiT, yvelaze metad gamZlea agroklimaturi riskebis mimarT. (yinva, setyva, gvalva, 

Tovli da sxv). 

Cais ylortebis normaluri ganviTarebisaTvis optimaluria 20-25°С temperatura. iq, sadac 

igegmeba Cais gaSeneba,saWiroa rom aqtiur temperaturaTa jami Seadgendes  3500- 4000°С-s. Cai 

kargad egueba gafantul mzis sxivebs. uZlebs -14°С-mde yinvas, Tumca Tovlis safaris qveS 

SesaZlebelia dauzianeblad gadaitanos temperaturis -20°С-mde dacema.   

niadagis tenianobis optimaluri maCvenebeli aris niadagis zRvruli tentevadobis 80-85%-is 

farglebSi, xolo haeris ki 70-80%-mde.  

qimiuri Semadgenloba. Cai Seicavs eTerovan zeTebs, cilovan nivTierebebs, Tavisufal 

aminomJavebs, alkaloidebs, kofeins, Teobromins, Teofilins, pigmentebs, peqtinovan 

nivTierebebs, fermentebs, mineralur nivTierebebs, makro– da mikro elementebs. 

iaponelma mecnierebma daadgines, rom Cais tanini uvnebelyofs adamianis organizmSi 

radiaqtiul izotop stroncium–90-is mavne zemoqmedebas, boWavs mas adsorbirebis Sedegad 

da gamohyavs organizmidan. 

 

Cais gavrcelebuli jiSebi 

 

saqarTveloSi ZiriTadad Cais Cinuri saxeobebia warmodgenili, romelTa safuZvelze 

qarTveli mecnierebis mier gamoyvanili iqna Cais maRalproduqtiuli seleqciuri jiSebi 

da klonebi.  SemuSavda Cais jiSi „kolxida“-s vegetatiurad gamravlebuli nergebis 

gamoyvanis, plantaciebis gaSenebis da eqspluataciis progresuli teqnologia. aseve 

kargadaa aprobirebuli Cinuri Cais jiSi „kimeni“, romelic maRalxarisxovan nedleuls, 

gansakuTrebuli aromatis mqone mza produqcias iZleva da romelsac amJamad kerZo 

nakveTebze SezRudulad awarmoeben. 

 

Kkolxida 

 

 
 

jiS „kolxidas“ potenciuri mosavlianoba 1 ha-ze 13-15 tona maRalxarisxovan nedleuls 

Seadgens, xolo misgan gamoSvebuli produqcia xarisxobrivi maCveneblebiT msoflios 

saukeTeso Cais standartebis doneze dgas. samwuxarod, plantacia SemorCenilia mxolod 



anaseulis (ozurgeTi) da Caqvis (aWara) midamoebSi. aseve kargadaa aprobirebuli Cinuri Cais 

jiSi „kimeni“, romelic maRalxarisxovan nedleuls, gansakuTrebuli aromatis mqone mza 

produqcias iZleva da romelsac amJamad kerZo nakveTebze SezRudulad awarmoeben. 

 

adgili TeslbrunvaSi 

 

Cais kulturisaTvis optimaluri winamorbedebia soia, barda, simindi. Cais gaSeneba 

Sesabamisi samuSaoebis ganxorcielebis gareSe ar aris rekomendebuli iseT farTobebze, 

sadac adre iwarmoeboda Cai.  

Tu Cais plantaciis gaSeneba igegmeba farTobze, sadac wina wels iwarmoeboda Cai, 

am SemTxvevaSi saWiroa 2-3 wliani intervalis dacva Cais axali baRis gaSenebamde da 

Semdeg plantaJis Catareba, raTa minimumamde iqnas Semcirebuli mavnebel-

daavadebebis gavrcelebis riskebi. 

 
niadagis da nakveTis SerCeva 

 

reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). Cais kulturis gasaSeneblad sasurvelia zRvis 

donidan 600-700 m. simaRlemde vake an 20°–mde daqanebis ferdobebi. CaisaTvis gamosadeg 

niadagebs miekuTvneba: wiTelmiwebi, gaewrebuli wiTelmiwebi, yviTelmiwebi, subtropikuli 

eweri niadagebi. CaisaTvis gamousadegaria gaewrebuli Warbteniani, yvela saxis karbonatuli 

da Zlier gadarecxili, qva–RorRiani niadagebi. 

Cais plantaciebisaTavis adgilis SerCevisas, didi yuradReba eTmoba orთografiul 

faqtorebs – adgilis reliefs, ferdobis daqanebas da eqspozicias, zRvis donidan simaRles 

da zRvidan daSorebas. 

 

 

 
 

Cais kulturis gaSeneba sasurvelia zRvis donidan 600-700 metr simaRlemde,  niadagi unda 

iyos mJave an susti mJave reaqciis, wlis ganmavlobaSi Tavisufali unda iyos Warbi 

tenianobisgan, ar unda iyos mZime Tixa an qviSa. CaisTvis gamosadeg niadagad iTvleba: 

wiTelmiwebi, gaewrebuli wiTelmiwebi, yviTelmiwebi, subtropikuli eweri niadagebi. 

CaisTvis gamousadegaria gaewrebuli Warbteniani, yvela saxis karbonatuli da Zlier 

gadarecxili qva-RorRiani niadagebi. Cais axali plantaciebis gasaSeneblad SesaZlebelia 



gamoyenebuli iqnas degradirebuli da daberebuli Cais plantaciebis amoZirkvis Sedegad 

damuSavebuli niadagebi. Cais kulturis axali farTobebis aTvisebisas aucilebelia 

qarsafari zolebis mowyoba.  

warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 4,0-dan 6,0-mdea.im SemTxvevaSi, Tu Cais 

gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia aRniSnul parametrebze meti an 

naklebia, anu niadagis Cais 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 

plantaciebis gasaSeneblad gamoyofil farTobze mimarTaven nakveTebis tye- 

buCqebisagan ganTavisuflebas, awarmoeben niadagis zedapiris moSandakebas, 

niadagis 25-30 sm. siRrmeze pirvelad damuSavebas da winamorbedi kultura-

meliorantebis (simindi, soia da sxv.)  Tesvas. 2-3 wlis Semdeg igive niadags xnaven 

45-50sm. siRrmeze. ferdob adgilebze niadagis Camorecxvis winaaRmdeg awyoben 

wyalamrid terasebs da qarsafar zolebs.  winaswar Catarebuli qimiuri 

analizebis Sedegebis Sesabamisad SeaqvT mineraluri da organuli sasuqebi. 

 
 

Cais plantaciis gasaSebeli niadagis damuSaveba 

 

plantaciis gasaSeneblad saWiroa nakveTis gaTavisufleba xe-buCqnarisagan 

mobiluri teqnikis gamoyenebiT. pirvel rigSi xdeba miwiszeda nawilebis mTliani 

moWra-gamotana, Semdgom saplantaJe guTniT awarmoeben fesvTa sistemis amoZirkvas.  

fesvebisgan ganTavisuflebuli farTobi moswordeba, damuSavdeba 25-30 sm siRrmeze 

da 1-2 wlis ganmavlobaSi gamoiyeneba winamorbedi kultura-meliorantebis 

saTesad (soia, simindi) 2-3 wlis Semdeg awarmoeben igive nakveTis Rrmad (40-45sm-is 

siRrmeze) damuSavebas. winaswar Catarebuli qimiuri analizebis Sedegebis 

Sesabamisad, damuSavebis dros SeaqvT mineraluri da organuli sasuqebi da 

farTobi ukve mzadaa Cais axali plantaciebis gasaSeneblad ferdobis daxrisadmi 

perpendikularuli mimarTulebiT. 

ferdob adgilebze buCqebis amoZirkvisa da niadagis damuSavebis samuSaoebis 

Sesruleba SesaZlebelia mxolod mcire motorizirebuli aparatebisa da xeliT 

Sromis gamoyenebisas. 

 
 

 

 

 



plantaciis gaSeneba 

 

Cais gaSeneba SesaZlebelia TesliTa da seleqciuri jiSebisa da klonebis 

vegetatiuri wesiT gamravlebuli nergebiT. vake da daqanebul ferdobebze Cais 

gaSeneba xdeba zolebrivi Spaleruli wesiT. Spalerebs Soris dacileba 

sameqanizacio farTobebze 1,75:2,05 metria, ferdobebze rigTaSoris manZili 1,5:1,25 

metri da mwkrivebSi budnebs Soris manZili ki 35-40sm-ia.  

1ha-ze saWiroa 150-200 kg. Tesli, nergebiT gaSenebis SemTxvevaSi ki 13-14 aTasi.  

vadebi. Cais aSeneben Semodgomaze (oqtomberi-noemberi) da gazafxulze (marti-

aprili). plantaciebis movla moicavs gamargvlas, rigTaSorisebis gafxvierebas, 

meCxerianobis likvidacias, teniT regulirebas, sakvebi elementebiT 

uzrunvelyofas, meqanikuri dazianebisagan plantaciebis SemoRobvas. 

 

 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 

Cais plantaciaSi gamoiyeneba organuli, biologiuri da mineraluri sasuqebi. 

organuli sasuqebidan rekomendebulia nakelis an torfnakeliani kompostis 

Setana heqtarze yovel 4 weliwadSi jamSi 80-100 tona. Cais axalgazrda 

plantaciebSi (7 wlamde) SesaZlebelia rigTaSorisebSi parkosani sideratebis 

(soia, xanWkola) Tesva misi niadagSi CakeTebiT. 

mineraluri sasuqebidan Cais plantaciaSi farTod gamoiyeneba azotiani, 

fosforiani, kaliumiani da magniumiani sasuqebi. srul-asakovan Cais plantaciaSi 

mineraluri sasuqebis dozebia: N-150-200 kg/ha: P2O5 -100-150 kg/ha: K2O-100kg/ha. sufTa 

(moqmed) nivTierebaze gadaangariSebiT.  

azotiani sasuqebis 60% SeaqvT gazafxulze (marti-aprili), 40% zafxulSi (ivnisi-

ivlisi). fosforiani da kaliumiani sasuqebi SeaqvT plantaciebis rigTaSorisebSi 

niadagis saSemodgomo-sazamTro damuSavebis dros. 

         

Cais organuli da mineraluri sasuqebiT gamokvebis saorientacio sqema 

 

სასუქი რაოდ. ჰა-ზე დრო 

organuli 80-100 tona yovel 4 weliwadSi 

azoti 150-200 kg. 60% (marti-aprili), 40% (ivnisi-ivlisi) 

fosfori 100-150 kg.   

saSemodgomo-sazamTro damuSavebisas 
kaliumi 100 kg. 

 

 

 

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT 

 



Cais integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

ჩაის ძირითადი დაავადებები 

 

ჩაის ნაცრისფერი ლაქიანობა - პესტალოცია 

 

 
 

გამომწვევი სოკო: Pestalotia theae Sacc. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 20-25°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. ფოთლებზე, როგორც კიდეზე, ისე წვერზე და შუა ნაწილში,  ჩნდება სხვადასხვა 

ზომის მომრგვალო ან არასწორი მოყვანილობის მოყავისფრო ლაქები. ლაქა ზოგჯერ მთელ 

ფოთოლს მოიცავს, შემდეგში ფერს იცვლის და ნაცრისფერი ხდება, ლაქას ირგვლივ მუქი 

მოყვითალო-მწვანე არშია აქვს შემოვლებული, ზემოთა მხარეზე დაყვება ყავისფერი და 

ნაცრიფერი ხაზები, ქვედა მხარეზე ვითარდება სოკოს ნაყოფიანობა შავი მეჭეჭების სახით. 

ნაცრისფერი ლაქიანობით უმთავრესად ძველი ფოთლები ავადდება, ახალგაზრდა ფოთლების 

დაავადებისას ფოთლები ჭკნება, ფერს კარგავს და ხმება. ნაცრისფერი ლაქიანობა ტოტებზეც 

ვითარდება. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჩაის აღმონაცენების ჭკნობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო: Fusarium spp.. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 22-25°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 70-95%.  

სიმპტომები. პირველადი სიმპტომები აღმონაცენის ფესვის ყელზე შეინიშნება - ქერქის 

შეშუპებითა და დასკდომით, შემდგომში კი კიბოსებრი წარმონაქმნის განვითარებით. შედეგად 

ღერო წვრილდება, ფოთლები კარგავენ ტურგორს, ყვითლდებიან, ახასიათებთ აჭრელება. 

დასუსტებულ ქერქზე ვითარდება სხვადასხვა სოკოები. აღმონაცენის ღერო, რომელიც  

დაავადებული ნაწილის ზემოთაა მოთავსებული, ხმება. დაავადება იწყება ვეგეტაციის 

დასაწყისში. მას ხელს უწყობს ნიადაგის  ზედაპირზე ქერქის  წარმოქმნა,  ნიადაგის ზედაპირის 

გახურება (ტემპერატურული პირობები), რის შედეგადაც ხდება  ახალგაზრდა   მცენარის   ფესვის   

ყელის დაწვა.  

 

 

 

 

 

 

 



ჩაის ტოტების ბაქტერიული კიბო 

 

 
გამომწვევი სოკო: Xanthomonas gorlenkovianum Dan.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-28°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 70-95%.  

სიმპტომები. ავადდება 3-4 წლიანი და მეტი ხნის ტოტები. დაავადების ადგილას  ღერო ოდნავ 

გასიებულია. ქერქი სკდება, იშლება და კოჟრები  ჩნდება, რომელთა ზომა 1-2 სმ-ს აღწევს. 

კოჟრები ან ერთეულია, ან მწკრივადაა განლაგებული. დაავადებული ტოტი სუსტია და ადვილად 

ხმება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჩაის ყავისფერი (მურა) ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო: Colletotrichum cammelliae Massee.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 22-30°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-90%.  

სიმპტომები. ავადდება ჩაის ყლორტები და როგორც ახალგაზრდა, ისე ძველი, უხეში ფოთლები. 

ახალგაზრდა ფოთლებზე დაავადება სწრაფად მიმდინარეობს, ძველზე შედარებით ნელა. ლაქა 

თავდაპირველად მოყვითალოა, შემდეგ იცვლის ფერს და ყავისფერი ხდება, ფარავს მთელ 

ფოთოლს, რომელიც საბოლოოდ ხმება. ძველ ფოთოლზე ვითარდება მოწითალო-ყავისფერი ლაქა, 

რომელიც შემდგომ ნაცრისფერდება. ლაქა გარშემორტყმულია არშიით. ლაქაზე შეინიშნება სოკოს 

ნაყოფიერება შავი წერტილების სახით. საბოლოოდ ლაქა იშლება და ფოთოლი ცხავდება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჩაის ძირითადი მავნებელი მწერები 

 

ნარინჯოვანთა (ჩაის) ბუგრი 

 

 
  

ლათინური დასახელება: Toxoptera aurantii Boyer de Fons. 

აღწერილობა. ფრთიანი ბუგრის სხეული ოდნავ წაგრძელებულია. მკრთალი ყავისფერია. 

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

მუცლის ბოლოში მოთავსებულია საწვნე მილები. სხეული მუქი-ყავისფერი შეფერილობისაა.  

მატლი ბაცი-ყვითელი ფერისაა. 

ზიანი. ნარინჯოვანთა ბუგრი განვითარების ყველა ფაზაში აზიანებს ფოთლებს და მწვანე ყლორტებს. 

ბუგრები ჩხვლეტენ ფოთლებს და იწვევენ მათ დახუჭუჭებას და გაყვითლებას. გარდა ამისა, ბუგრებით 

დასახლებული ფოთლები იფარება ბუგრის მატლების გამონაცვალი კანით, რაც იწვევს სხვადასხვა 

სოკოვანი დაავადების გაჩენას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

 

 

 

 

 

 

 



იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა 

 

 

ლათინური სახელწოდება: Ceroplastes japonicus Green. 

აღწერილობა. ცრუფარიანას სხეული ოვალურია, მუცლის მხარე ჩაზნექილი აქვს, ზურგის მხარე 

კი-ამობურცული. ფეხები კარგადაა განვითარებული. თვალები-გამობერილი. აქვს ექვსნაწევრიანი 

ულვაშები. 

უარყოფითი სამეურნეო მნიშვნელობა. იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა 120-მდე სახეობის 

მცენარეს უზიანებს ფოთლებსა და ღეროებს, რის შედეგადაც მცენარე სუსტდება, რიგ შემთხვევაში 

კი მთლიანად ხმება.  

პირდაპირ მავნეობასთან ერთად, საკმაოდ დიდია მწერის მიერ გამოწვეული არაპირდაპირი 

ზიანი. ცრუფარიანას მიერ გამოყოფილ ექსკრემენტებზე სახლდება საპროფიტული სოკო 

კაპნოდიუმი. სოკოს შავი ფერის მიცელიუმი, ფარავს რა ფოთლის ზედაპირს, ანელებს 

ასიმილაციისა და დისიმილაციის პროცესებს მცენარეში, რაც თავის მხრივ, უარყოფითად 

მოქმედებს მცენარის განვითარებაზე, პროდუქციის ხარისხსა და მოსავლის რაოდენობაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

წაგრძელებული ბალიშა ცრუფარიანა 

 

 

ლათინური სახელწოდება: Chloropulvinaria floccifera West.  

აღწერილობა. ზრდასრული მამალი ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე დაახლოებით 2 მმ-დეა. იგი 

მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა, აქვს სამი წყვილი ფეხი და ერთი წყვილი ფრთა.  

დედალი ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე 3 მმ-დე აღწევს. იგი ამობურცული და ოვალური 

ფორმისაა. ისევე როგორც მამალი, დედალი ცრუფარიანაც მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა. 

მატლი შედარებით მკრთალი მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა. მისი სხეული მოგრძო ოვალურია. 

სხეულის ბოლოს ახასიათებს ერთი წყვილი გრძელი ჯაგარი. 

უარყოფითი სამეურნეო მნიშვნელობა. მავნებელი უმთავრესად აზიანებს ჩაის, მანდარინს, ლიმონს, 

ფორთოხალს, იაპონურ ხურმას და დაფნას. მატლის და იმაგოს ფაზაში მავნებელი სახლდება 

მკვებავი მცენარეების ფოთლებსა და ყლორტებზე და იწყებს კვებას. მასობრივად გამრავლების 

შემთხვევაში ცრუფარიანა მწვანე ნაწილების გარდა, აზიანებს მკვებავი მცენარის ტოტებს და 

ღეროებს. მავნებლის მიერ ძლიერად დაზიანებული ფოთლები ყვითლდება და ცვივა, მძინარე 

კვირტები აღარ ვითარდებიან, რის შედეგადაც მცირდება კულტურის მოსავლიანობა. მავნებლის 

იმაგოს და მატლების მიერ გამოყოფილ ექსკრემენტებზე სახლდება სიშავის გამომწვევი სოკო 

კაპნოდიუმი, რომელიც მურივით ეფინება მავნებლის მიერ დაზიანებულ ორგანოებს. შედეგად 

ფერხდება ფოტოსინთეზის პროცესი.     

 

 

 

 

 

 

 



ნარინჯოვანთა (ჩაის) ბუგრი 

 

 

ლათინური სახელწოდება: Toxoptera aurantii Boyer de Fons. 

აღწერილობა. ფრთიანი ბუგრის სხეული ოდნავ წაგრძელებულია. მკრთალი ყავისფერია. 

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

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

შეფერილობისაა.  

მატლი ბაცი-ყვითელი ფერისაა. 

საქართველოს პირობებში მავნებელი წელიწადში  10-12 გენერაციას იძლევა. 

ზამთარს ნარინჯოვანთა ბუგრი ატარებს მკვებავ მცენარეებზე, ძირითადად ზრდასრულ და 

ნაწილობრივ მატლის ფაზაში. ამ პერიოდში, მოზამთრე მავნებელი იმყოფება მკვებავი ხე-

მცენარეების ვარჯში, უმეტესად ქვედა იარუსებზე. 

უარყოფითი სამეურნეო მნიშვნელობა. მავნებლის ძირითადი მკვებავი მცენარეებია: ჩაი, 

მანდარინი, ლიმონი, ფორთოხალი, გრეიპფრუტი, დაფნა და იაპონური ხურმა.  

ნარინჯოვანთა ბუგრი განვითარების ყველა ფაზაში აზიანებს აღნიშნული მცენარეების ფოთლებს 

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

გაყვითლებას. გარდა ამისა, ბუგრებით დასახლებული ფოთლები იფარება ბუგრის მატლების 

გამონაცვალი კანით და ექსკრემენტებით. მათზე კი სახლდებიან სხვადასხვა სოკოვანი 

ორგანიზმები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cais mavne organizmebis da sarevelebis winaaRmdeg brZolis rekomendebuli 

kompleqsuri RonisZiebebi 

 

vinaidan Cais foTlebis gamoyeneba xdeba sakvebad, mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg 

cdiloben ar gamoiyenon qimiuri dacvis meTodebi, amitom maT  

winaaRmdeg sabrZolvelad gamoiyeneba Semdegi RonisZiebebi: 

 biologiuri (sasargeblo mwerebis, biologiuri mtrebis, entomofagebis, akrifagebis 

gamoyeneba). 

 meqanikuri (gasxvla, sarevelebis, gamxmari, dazianebuli ylortebis mocileba, 

sasuqebis drouli Setana, niadagis gafxviereba). 

 nestiani adgilebis drenaJi.  

 krefis damTavrebis Semdgom  buCqebis mZimed gasxvla, nasxvlavis gatana nakveTidan da 

dawva. 

Cais sarevelebis winaaRmdeg umjobesia xeliT brZola-gamargvla, qimiuri saSualebebis 

(herbicidebis) gamoyeneba SesaZlebelia ukidures SemTxvevaSi, Tu daculi iqneba Cais 

axalgazrda ylortebi xsnaris zemoqmedebisagan. 

 

 

 

Cais teniT uzrunvelyofa 

niadagis da haeris tenis nakleboba aCerebs zrdis procesebs, auxeSebs ylortebs, 

warmoqmnis yru duyebs. Cai yovelTviurad moiTxovs 100 mm naleqs da Sesabamisad, Cais teniT 

uzrunvelyofis sistemac orientirebuli unda iyos plantaciaSi tenianobis aRniSnuli 

maCveneblebis SenarCunebaze,   

 

mosavlis aReba Senaxva 

 

Cais plantaciaSi foTlis krefa droulad unda daiwyos, vinaidan dagvianebiT krefis 

dawyeba mosavlis dakargvas da xarisxis dacemas iwvevs. plantaciaSi Cais foTlis krefa 

maSin unda daiwyos, rodesac buCqebze 5-6 foTliani ylortebis raodenoba mzardi 

ylortebis saerTo raodenobis 25-30%-ia. 

buCqebis gaZlierebis, misi amaRlebisa da varjis gaganierebis mizniT sezonis ganmavlobaSi 

Semdegi diferencirebuli Cais foTlis krefis wesebi myardeba: foTlis krefa april-maisSi. 

april-maisSi foTlis krefa 5-6 foTlian ylortebze warmoebs, ikrifeba 3-4 foTliani nazi 

duyi. ivnisSi duyebis krefa oTx da xuTfoTlian normalur ylortebze warmoebs, ikrifeba 

3-4 foTliani nazi duyi, xolo nekze TiTo normaluri da “Tevza foToli” rCeba. ivlisidan 

sezonis bolomde foTlis krefa 3-da 4 foTlian normalur da “yru ylortebze” warmoebs. 

ikrifeba 3-da 4 foTliani duyebi, nekze mxolod “Tevza foToli” rCeba. 

krefis aseTi wesebis dacvis pirobebSi erTi da igive plantaciaSi sezonis ganmavlobaSi 

SesaZlebelia 12-14-jer Catardes krefa, Tumca ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi mkacrad 

dairRva Cais krefis wesebi, buCqebze xdeba ylortebis dayovneba 7-10 foTlamde da Semdeg 

misi meqanikuri iaraRebiT aWra. aseT pirobebSi sezonis ganmavlobaSi plantaciaSi 

awarmoeben 2-3 jerad ,,gasxvlas“. 

aseTi nedleuli uxeSia da misgan damzadebuli produqcia dabali xarisxisaa. rac mTavaria, 

savegetacio periodSi buCqebis mkacri eqspluatacia iwvevs mcenaris sicocxlisunarianobis 

Sesustebas, buCqebis dakninebas da gaxmobas. 



mZimed gasxlul Cais plantaciebSi foTlis krefa iwyeba me-2 wels, rodesac ylortebis 

simaRle 50-55sm aRwevs. ikrifeba 3-4 foTliani nazi duyi, ylortebze rCeba 5-6 foToli, 

gverdiT ylortebze duyebi ar unda moikrifos. mZimed da naxevradmZimed gasxluli 

plantaciebi gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs.  

krefa warmoebs xeliT da meqanikuri wesis gamoyenebiT. sasurvelia, rom mokrefili 

nedleuli inaxebodes kargad ganiavebul SenobaSi,  mokrefidan 3-5 saaTSi ki moxdes misi 

gadamuSaveba.  

sxva movliTi samuSaoebi 

 

sxvla-formireba. plantaciis gaSenebidan me-2-3 wels iwyeben Cais mcenaris gasxvla-

formirebas. TesliT gaSenebul plantaciaSi pirvel gasxvlas atareben fesvis yelidan 10-

15sm. simaRleze, meore wels - 30-35 sm. simaRleze.   

vegetaciurad gamravlebuli nergebiT gaSenebul plantaciaSi pirveli gasxvla tardeba 20-

22 sm. simaRleze, meore gasxvla - 40-45 sm. simaRleze.  

yoveli axali gasxvlis dros Cais buCqebi simaRleSi 5-10 sm-iT imatebs, gaSenebidan me-8-9 

wels 80-85sm ar aRweven. 10 da meti wlis asakis mqone Cais plantaciebi srulmosavlianad 

iTvlebian. srulasakovan plantaciebSi yovelwliurad tardeba Spaleruli gasxvla. 

xandazmuli buCqebisaTvis aucilebelia mZime, naxevradmZime da fesvis yelze buCqebis 

gasxvla-gaaxalgazrdaveba. Cais buCqebis Rrma gasxvlebi xels uwyoben axalgazrda 

nazardebis warmoqmnas, buCqebis stadiur gaaxalgazrdavebas, mosavlianobis zrdasa da 

produqciis xarisxis gaumjobesebas. 

Cais plantaciebis saamortizacio vada 45-50 welia — Tumca Cais biologiuri Tvisebebidan 

gamomdinare, SesaZlebelia plantaciebis 70-80 wlamde eqsploatacia. 

Cais plantaciebi sadac meCxerianoba 45-50%-ia dasarevlianeba 80-90% (maT Soris 

mravalwlovani xe-buCqnari) Rero-totebze masiuradaa ganviTarebuli xavsi da liqeni-

reabilitacias ar eqvemdebarebian. aseTi farTobebi unda amoiZirkvos Cais axali 

plantaciebis an sxva kulturebis gasaSeneblad. gadazrdili Cais plantaciebi, 

romlebSidac meCxerianoba 15-20%-is farglebSia, Reroebi jansaRia da ar SeimCneva xavsisa 

da liqenis masiuri ganviTareba, miuxedavad maTi dasarevlianebis donisa, SesaZlebelia 

aseTi nakveTebis aRdgena-reabilitacia. 

xavsiTa da liqenebiT nawilobriv daavadebul Cais plantaciebSi jansaRi da stadiurad 

axalgazrda varjis formirebis mizniT sareabilitacio plantaciebis gasxvla dasaSvebia 

fesvis yelidan 15-18sm. simaRleze, ukidures SemTxvevaSi dasaSvebia nargaobis gasxvla 

fesvis yelze — mTliani gaaxalgazrdavebis mizniT. 

 



ჩაის  გადაზრდილ–გატყევებული პლანტაციების აღდგენა–რეაბილიტაციის 

ტექნოლოგიური რუქა 1 ჰა–ზე 

დაგეგმილი მოსავალი 6000 კგ. 

     

 

სამუშაოს/მასალის 

დასახელება 

შესრულების 

დრო 

ერთეული რაოდენობა  ერთეულის 

ღირებულება 

(ლარი) 

სულ 

ღირებულება 

(ლარი) 

ფართობის შესწავლა–

დიაგნოსტიკა 

ოქტომბერი–

ნოემბერი 

   160 

ნიადაგის ქიმიური 

ანალიზი        

სექტემბერი–

ოქტომბერი 

   100 

ბოძების შეძენა თებერვალი, 

მარტი 

ცალი 200 4,00 800 

ეკლიანი მავთულის 

შეძენა 

თებერვალი, 

მარტი 

გრძ. მ 3200 0,20 640 

ლურსმანი  კგ 50 3,5 175 

პლანტაციის 

შემოღობვა 

თებერვალი, 

მარტი 

გრძ.მ 300 1,8 540 

მძიმედ ან ნახევრად 

მძიმედ გასხვლა 

ოქტომბერი–

ნოემბერი 

ჰა 1 1000 1000 

რიგთაშორისებში 

აგრეგატით ნიადაგის 

ღრმა გაფხვიერება 

(30-35 სმ) 

ოქტომბერი–

ნოემბერი 
ჰა 1 600 600 

პოსფორიანი და 

კალიუმი სასუქები 

 კგ 250 1.00 250 

აზოტიანი სასუქები  კგ 200 1.00 200 

მინერალური 

სასუქების შეტანა 

აგრეგატით 

დეკემბერი–

ივლისი 
ჰა 3 100 300 

ჰერბიციდების 

შეძენა– შეტანა 

 ლიტრი 6 30,0 180 

გათოხნა ორჯერადი  ჰა 2 250 500 

სამუშაოების 

მენეჯერული 

მომსახურება 

 ჰა  70 70 

გაუთვალისწინებელი 

ხარჯები 

 10 %   550 

სულ ხარჯი(ლარი)  6065 ლარი

მოსავალი(ტონა) 6 ტონა  

მოსავლის 

ღირებულება(ლარი) 

6 ტონა  X 1, 2 ლარი 7200 ლარი

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 1135 ლარი 

 



 

Semdgenlebi 

 

roland kopaliani – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 

 

avTandil mesxiZe – biologiis mecnierebaTa akademiuri doqtori 

 

mziuri gabaiZe – soflis meurneobis  mecnierebaTa akademiuri doqtori 
 

 


